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วารสารอันเนือ่งมาจากพระราชดำาริ ฉบบัเร่ิมตน้ศักราชใหม ่พุทธศักราช 

๒๕๖๒ โดยขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระราชดำารัสพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูหั่ว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึน้ปีใหม ่พุทธศักราช 

๒๕๖๒ เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยทั่วกัน

สำาหรับวารสารฯ ฉบับนี้ ขอนำาแนวพระราชดำาริในการบริหารการจัดการ

ประเทศไทยในดา้นตา่ง ๆ  จากโครงการพระราชดำาริทีท่ำาให้ประชาชนมคุีณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้นมานำาเสนอ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูหั่ว ทรงสืบสาน รักษา และตอ่ยอดงานตา่ง ๆ  ใน 

พระบรมชนกนาถอยู่เร่ือยมา ทรงสร้างคุณูปการแก่บ้านเมืองในทุก ๆ ด้าน 

จวบจนปัจจุบัน

บทความในคอลัมนต์า่ง ๆ  ของวารสารฯ เล่มใหมน่ี ้ยงัคงหลากหลายไปดว้ย 

เนื้อหาที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

ด้านต่าง ๆ จึงเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงที ่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาต่อราษฎรตลอดมา

กองบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ



บัดน้ี ถึงวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ข้าพเจ้าขอถือโอกาสน้ี ส่งความปรารถนาดี  
และอ�านวยพรแก่ทกุ ๆ  ท่าน ให้มคีวามสขุความเจรญิ ให้มกี�าลงักาย ก�าลงัใจ และสตปัิญญา ทีแ่จ่มใส 
เข้มแข็ง ตลอดจนสุขภาพที่แข็งแรง ประสบแต่ความสุขความเจริญอันเป็นมงคลยิ่ง ๆ ขึ้นไป

เมื่อเรามีความรัก ความปรารถนาดี มีสติปัญญา และเหตุผล มีความรู้จัก ความพอเหมาะ  
พอเพยีง มคีวามอดทน พากเพยีร รูเ้หตผุล รูว้ธิกีารแก้ปัญหา ซึง่จะน�าพาซึง่ความสขุทีเ่กิดขึน้ในตน และ 
น�าไปสูค่วามสขุต่อครอบครวั ต่อสังคม และประเทศชาต ิท�าให้เราสามารถแก้ไขปัญหา และฝ่าฟันอปุสรรค
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ให้ผ่านไปได้ด้วยดี ท�าให้ชาติบ้านเมืองเจริญก้าวหน้า และมั่นคงได้

ขอพระบารมแีห่งพระบาทสมเด็จพระมหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และสิง่ศักด์ิสทิธิ ์
ทั้ งหลายทั้ งปวง จงปกป้อง คุ้มครอง รกัษา ให้ทกุท่าน มสีขุภาพกายและใจทีแ่ขง็แรง มขีวญัและก�าลงัใจ 
สติปัญญาที่แจ่มใส ในการที่จะเป็นพลังที่เข้มแข็ง มั่นคงต่อประเทศชาติ และบ้านเมืองของเราต่อไป

พระราชด�ารัส
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันจันทร์ ท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑



คอลัมน์พระราชกรณียกิจ

คอลัมน์แนะน�าโครงการ

พืชสมุนไพร “ทางเลือกของการส่งเสริมสุขภาพ”
สวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน

น�้าพระทัยไหลริน ปัญหาหมดสิ้นที่ศูนย์การเรียน 
ต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง

ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒

๓๙

๓๖

๔



คอลัมน์ขยายผลความส�าเร็จจากโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

คอลัมน์เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คอลัมน์น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ร�าลึกถึงวันวาน

คอลัมน์ความเคลื่อนไหว

๔๕

๔๑

๔๙

๕๓
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วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินไปทรง

ติดตามผลการดำาเนินงานโครงการพระราชดำาริของโรงเรียน

ร่วมใจประสิทธิ์ หมู่ที่ ๑ บ้านคลอง ๑๔ ตำาบลบึงคอไห อำาเภอ

ลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

โอกาสน้ี พระราชทานส่ิงของแก่ผู้อำานวยการโรงเรียนและ 

ผู้แทนนกัเรียน พร้อมพระราชทานพันธุ์ไมผ้ลแก่ผู้แทนชาวบา้น 

และผู้อำานวยการโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ ์กราบบังคมทูลรายงาน

ผลการดำาเนินงานของโรงเรียนและความก้าวหน้าของโครงการ

ตามพระราชดำาริ 

ในการนี้ มีพระราชดำาริเก่ียวกับปัญหาสุขภาพของเด็ก

สรุปความว่า 

“ได้รับข้อมูลมาว่าเด็กท่ีประสบปัญหาป่วยเป็นโรคเบาหวาน 

ประเภทที่ ๑ ไม่สามารถเข้าศึกษาต่อหรือเข้าทำางานได้”

จากนัน้ เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นกัเรียน 

โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน กิจกรรมยุวเกษตรกร 

การสาธิตการเรียนการสอนอิสลามศึกษา กิจกรรมประกอบ 

เล้ียงอาหารกลางวันของโรงเรียน กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมห้อง

พยาบาล กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน และทรงฉายพระฉายาลักษณ์ 

ร่วมกับครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมทั้ง

เยี่ยมราษฎร

ตอ่มา เสดจ็ฯ ไปทรงตดิตามผลการดำาเนนิงานโครงการ

พระราชดำาริของโรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ ๔ บ้าน

สามัคคี ตำาบลบึงคอไห อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

โอกาสนี้ พระราชทานส่ิงของแก่ผู้อำานวยการโรงเรียน

และผู้แทนนักเรียน พร้อมพระราชทานพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทน 

ชาวบา้น และรองผู้อำานวยการฯ รักษาการผู้อำานวยการโรงเรียน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
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รวมราษฎร์สามัคคี กราบบังคมทูลรายงานผลการ 

ดำาเนินงานของโรงเรียนและความก้าวหน้าของโครงการ

ตามพระราชดำาริ

ในการนี ้มพีระราชดำาริแก่ นายบญุรักษ ์ยอดเพชร 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สรุป 

ความว่า 

“ให้พิจารณาตรวจสอบการดูแลและการปฏิบัติ

ต่อเด็กที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานอย่างใกล้ชิด เน่ืองจาก

ได้รับข้อมูลว่าเด็กที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานไม่สามารถ 

เข้าศึกษาได้” 

และมีพระราชดำาริแก่ นายดนุชา สินธวานนท์ 

เลขาธิการ กปร. และนายอภิสิทธิ์ พ่ึงพร ผู้อำานวยการ

สำานักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สรุปความว่า 

“ให้ร่วมกันพิจารณาสำารวจคุณภาพน้ำาภายใน

บ่อน้ำาของโรงเรียน เน่ืองจากน้ำาภายในบ่อมีสภาวะ 

การเปลี่ยนสี”

จากนัน้ เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรการสาธิตการเรียน

การสอนหัตถกรรมใบเตย กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน 

การสาธิตการเรียนการสอนภาษาไทย กิจกรรมอาชีพ

ในชุมชน กิจกรรมโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 

กิจกรรมประกอบเล้ียงอาหารกลางวันของโรงเรียน 

กิจกรรมเล้ียงปลานิลแดงพันธ์ุปทุมธานี ๑ กิจกรรม

สหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องพยาบาล และกิจกรรม

ห้องสมุด พร้อมทั้งทรงเยี่ยมราษฎร และทรงฉาย 

พระฉายาลักษณ์ร่วมกับครู นักเรียน และคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

ต่อมา เสด็จฯ ไปทรงติดตามผลการดำาเนินงาน

โครงการพระราชดำาริของโรงเรียนร่วมจติประสาท หมูท่ี ่๖ 

บ้านคลอง ๑๓ ตำาบลบึงคอไห อำาเภอลำาลูกกา จังหวัด

ปทุมธานี 

โอกาสนี้ พระราชทานส่ิงของแก่ผู้อำานวยการ

โรงเรียน และผู้แทนนักเรียน พร้อมพระราชทาน 

พันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน และผู้อำานวยการโรงเรียนฯ 

กราบบังคมทูลรายงานผลการดำาเนินงานของโรงเรียนและ

ความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำาริ
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จากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน กิจกรรม

ห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องสมุด การสาธิตการ

เรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล กิจกรรมประกอบเล้ียงอาหารกลางวันของ

โรงเรียน และกิจกรรมโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน พร้อมทั้งทรง

ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา 

และเยี่ยมราษฎร

ต่อมา เสด็จฯ ไปทรงติดตามผลการดำาเนินงานโครงการพระราชดำาริ

ของโรงเรียนเจริญดีวิทยา หมู่ที่ ๑๐ บ้านคลอง ๘ ตำาบลลำาลูกกา อำาเภอ

ลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

โอกาสนี้ พระราชทานส่ิงของแก่ผู้อำานวยการโรงเรียนและผู้แทน

นักเรียน พร้อมพระราชทานพันธ์ุไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน และผู้อำานวยการ

โรงเรียนเจริญดวิีทยา กราบบงัคมทลูรายงานผลการดำาเนนิงานของโรงเรียน

และความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำาริ

จากน้ัน เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน กิจกรรม

ห้องพยาบาล การสาธิตการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถม

ศึกษาปีที่ ๑ กิจกรรมโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน กิจกรรมสหกรณ์

นักเรียน กิจกรรมประกอบเล้ียงอาหารกลางวันของโรงเรียน กิจกรรม 

ฝึกอาชีพนักเรียน พร้อมทั้งทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับครู นักเรียน 

และคณะกรรมการสถานศึกษา และเยี่ยมราษฎร  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู้	อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	
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วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสดจ็พระราชดำาเนนิไปโรงเรียน

วัดสันตยาราม หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองแสนตอ ตำาบลพรหมณี 

อำาเภอเมือง จังหวัดนครนายก ทรงติดตามผลการดำาเนินงาน

โครงการพระราชดำาริของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานครนายก รวม ๒๐ แห่ง 

โอกาสนี้ พระราชทานส่ิงของแก่ผู้อำานวยการโรงเรียน

และผู้แทนนักเรียน พร้อมทั้ งพระราชทานพันธุ ์ไม้ผลแก ่

ผู้แทนชาวบ้าน และผู้อำานวยการสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครนายก ทูลเกล้าฯ ถวายเอกสารสรุปผล 

การดำาเนินงานในโครงการตามพระราชดำาริ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

และรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน 

กราบบังคมทูลรายงานผลการดำาเนินงานโครงการตาม 

พระราชดำาริในโรงเรียนและเบิกข้าราชการครูผู ้มีผลการ 

ปฏิบัติงานดีเด ่นประจำาป ี ๒๕๖๐ เฝ้าฯ รับพระราชทาน

ประกาศนียบัตร จำานวน ๑๕ ราย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดนครนายก
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โอกาสนี้  ผู ้อำ านวยการโรงเ รียนวัดสันตยาราม 

กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำาเนินงานของ 

โรงเรียนฯ และความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำาริ 

ในการนี้ มีพระราชดำาริแก่ผู ้อำานวยการโรงเรียนฯ 

และผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก สรุปความว่า 

“ขอให้พิจารณาจัดหาต้นมะแฟบมาปลูกอนุรักษ์ไว้ใน

โรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ เน่ืองจากต้นมะแฟบ 

เป็นพันธุ ์ไม้ที่มีประวัติความเป็นมาที่เก่ียวข้องกับโรงเรียน 

ซึ่งในปัจจุบันไม่พบเห็นในบริเวณพื้นที่ของโรงเรียนแล้ว”

จากนั้ น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล 

กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรม

อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน กิจกรรมอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และนิทรรศการแสดง 

ผลงานนกัเรียน เช่น ส่ิงประดษิฐ์จากเศษวัสดเุหลือใช้ กิจกรรม 

ผ้ามัดย้อมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและฝึกทักษะอาชีพ กิจกรรมแปรรูป

ผลผลิตจากโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน ซ่ึงส่วนหนึ่ง

เป็นผลผลิตที่ส่วนราชการที่เก่ียวข้องได้เข้ามาส่งเสริมร่วมกับ

ปราชญ์ชาวบ้าน อาทิ แยมมัลเบอร์รี่ ปลาส้ม และนำ้าพริกนรก

ปลาป่น โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน นิทรรศการและ 

การแสดงผลงานของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำาริ 

จังหวัดนครนายก จำานวน ๑๙ โรงเรียน  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาท่ีดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	 ซ่ึงอาจจะเป็นพนัธุที์ห่าได้ยาก						
ในปัจจบัุน	ควรค่าแก่การอนุรักษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพูด	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลิตเมล็ดพนัธุแ์ละปรับปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลิตต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหม่ี	จงัหวดัลพบุรี	ซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกิดอทุกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมลด็พันธุข้์าวในโครงการ	“เพ่ือนช่วยเพือ่น” ของมูลนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู	้อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	
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วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

สมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสดจ็พระราชดำาเนนิไปโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร หมูท่ี ่๔ บ้านปากพลี ตำาบลปากพลี 

อำาเภอปากพลี จงัหวัดนครนายก ทรงตดิตามผลการดำาเนนิงานโครงการพระราชดำาริ

ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๗ รวม ๑๑ แห่ง 

โอกาสนี้ พระราชทานส่ิงของแก่ผู้อำานวยการโรงเรียนและผู้แทนนักเรียน 

และพระราชทานพันธ์ุไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน และเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้ นพื้นฐาน กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก จำานวน 

๑๐๐ ราย และผู้อำานวยการโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร รายงานความก้าวหน้า 

การดำาเนินงานของโรงเรียนและความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำาริ 

จากนั้ น เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 

กิจกรรมห้องพยาบาล การสาธติการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ กิจกรรมห้องสมดุ 

การแสดงฟ้อนไทพวน นิทรรศการ และการแสดงผลงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

เขต ๗ พ้ืนที่จังหวัดนครนายก จำานวน ๑๑ โรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนต่าง ๆ  ได้สอน 

ให้นกัเรียนนำาวัตถุดบิทีม่ีในท้องถ่ินมาแปรรูปและสร้างเทคโนโลยีใหม่ ๆ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดนครนายก
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วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒

สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

เสด็จพระราชดำาเนินไปโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำารุง ๑ หมู่ที่ ๔  

บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำาบลป่าไร่ อำาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

โอกาสน้ี พระราชทานส่ิงของแก่ครูและนักเรียน พร้อมพระราชทานพันธ์ุไม้ผล 

และเมล็ดพันธ์ุผักแก่ชาวบ้าน และทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน กิจกรรมการประกอบเล้ียงอาหารกลางวัน

ของโรงเรียน กิจกรรมห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล “การแสดงดนตรีอังกะลุง” กิจกรรม

ห้องพยาบาล กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และกิจกรรมห้องสมุด 

ในการนี้ มีพระราชดำาริ สรุปความว่า

๑. ให้พิจารณาเร่งรัดการให้สัญชาติแก่เด็กนักเรียนซึ่งเป็นเด็กต่างด้าว ให้เป็นไป

ตามกฎเกณฑ์ที่กำาหนด 

๒. ใหพ้จิารณานำาพนัธุ์ไก่ของมลูนิธชัิยพฒันาเขา้มาเลีย้งในโรงเรยีนตำารวจตระเวน

ชายแดนประชารัฐบำารุง ๑

ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน (ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดถวาย) และราษฎร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 
ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
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จากนั้น เสด็จฯ ไปโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนการบินไทย หมู่ที่ ๙ บ้าน

การบินไทย ตำาบลไทรเดี่ยว อำาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว พระราชทานส่ิงของแก่ครู

และนักเรียนและพระราชทานพันธุ์ไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผักแก่ชาวบ้าน 

ต่อมา เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกิจกรรมการประกอบเล้ียงอาหารกลางวันของ

โรงเรียนศูนย์เรียนรู้กิจกรรมเกษตรและการขยายผลสู่ชุมชนและกิจกรรมธนาคารเมล็ดพันธ์ุ 

ในการนี้ ทรงพระดำาเนินไปด้านหน้าอาคารเกษตรสิริสุข ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร 

คลุมป้าย “อาคารเกษตรสิรสุิข” และทอดพระเนตรกิจกรรมการจดัการผลผลิตภายในอาคาร 

โอกาสนี้ เสด็จ ฯ ไปอาคารเอนกประสงค์ ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน

การบินไทย ทอดพระเนตรกิจกรรมหอ้งพยาบาล การสาธิตการเรยีนการสอนคอมพิวเตอร ์

กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 

ในการนี้ ทรงพระดำาเนินไปด้านหน้าอาคารอรอำาไพและทรงตัดริบบิ้นเปิด “อาคาร 

อรอำาไพ” 

โอกาสนี ้ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องเรียนระดบัชัน้อนบุาล กิจกรรมสหกรณน์กัเรียน 

กิจกรรมห้องสมุด และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร

ต่อมา เสด็จฯ ไปโรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำาออ้ม หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ำาออ้ม 

ตำาบลเขาสามสิบ อำาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว พระราชทานส่ิงของแก่ครู นักเรียน 

และพระราชทานพันธ์ุไมผ้ลแก่ชาวบา้น พร้อมทัง้ทอดพระเนตรการสาธติการเรียนการสอน 

ภาษาอังกฤษ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมการประกอบเล้ียงอาหารกลางวันของ

โรงเรียน กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมอนรัุกษวั์ฒนธรรมและภูมปัิญญาทอ้งถ่ิน กิจกรรม

ฝึกอาชีพนักเรียน กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล และทรงเยี่ยม

หน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

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



สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 
ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 
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วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินไปทรง

ตดิตามผลการดำาเนนิงานโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนวิจติร

วิทยาคาร หมู่ที่ ๑ บ้านอีปู่ ตำาบลปิล๊อก อำาเภอทองผาภูมิ 

จังหวัดกาญจนบุรี 

โอกาสนี้ พระราชทานส่ิงของแก่ครูใหญ่และผู้แทน

นักเรียนและพระราชทานผ้าห่มกันหนาวและพันธ์ุไม้ผลแก่ 

ผู้แทนชาวบ้าน 

ในการนี้  มีพระราชดำาริแก่ นายลลิต ถนอมสิงห์ 

รองเลขาธิการ กปร. สรุปความว่า 

“ให้ประสานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสระบุรี เพื่อนำาเมล็ดพันธุ์ผัก

พระราชทานมาให้แก่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา”

จากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการฝึกอาชีพนักเรยีน การสาธิตการเรยีนการสอน

คอมพิวเตอร์ กิจกรรมห้องสมุด การสาธิตการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล กิจกรรมห้อง

พยาบาล กิจกรรมประกอบเล้ียงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 

โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน และทรงเยีย่มหนว่ยแพทยพ์ระราชทานและราษฎร พร้อมทัง้ 

ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะครู นักเรียน ผู้บังคับบัญชา หน่วยแพทย์พระราชทาน 

คณะชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคาร และคณะกรรมการศึกษา
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ตอ่มา เสดจ็ฯ ไปทรงตดิตามผลการดำาเนนิงานโรงเรียนตำารวจตระเวน

ชายแดนบ้านเรดาร์ หมู่ที่ ๔ บ้านเรดาร์ ตำาบลปรังเผล อำาเภอสังขละบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรี 

โอกาสน้ี พระราชทานส่ิงของแก่ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียน พร้อม 

พระราชทานผ้าห่มกันหนาวและพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน 

ในการนี้ มีพระราชดำาริ สรุปความว่า 

“น้ำาเพื่ออุปโภคบริโภคของราษฎรบริเวณโรงเรียนตำารวจตระเวน

ชายแดนวัดสุธาสินี มีปัญหาเรื่องกลิ่น ซึ่งนายพรชัย แสงอังศุมาลี 

กราบบังคมทูลว่าได้มีการก่อสร้างแหล่งน้ำาและส่งมอบให้องค์การบริหาร 

ส่วนตำาบลดูแลรักษาต่อไปแล้วน้ัน ให้กรมชลประทานดำาเนินการควบคุม

คุณภาพน้ำาทั้งของโรงเรียนและหมู่บ้าน และพิจารณาถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ทางวิชาการเรื่องการดูแลรักษาน้ำาให้แก่ราษฎรทุกช่วงวัยตั้งแต่เยาวชน 

ต่อไป” 

จากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียน กิจกรรมห้อง

พยาบาล กิจกรรมห้องสมุด การจัดการเรียนการสอนแบบคิดวิเคราะห์วิชา

ภาษาไทย ผลงานของศูนยฝ์กึอาชพีนกัเรียนโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน 

ภาค ๑ กิจกรรมประกอบเล้ียงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมของโรงเรียน 

กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน และ

โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือเพื่อชุมชน 

โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร พร้อมทั้ง 

ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะหน่วยแพทย์พระราชทาน ครู 

และนักเรียน

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสดจ็พระราชดำาเนนิไปทรงตดิตาม 

ผลการดำาเนินงานโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี  

หมู่ที่ ๔ บ้านลำาสมอ ตำาบลบ้องตี้ อำาเภอไทรโยค จังหวัด

กาญจนบุรี 

โอกาสนี้ พระราชทานส่ิงของแก่ครูใหญ่และผู้แทน

นักเรียน พร้อมพระราชทานผ้าห่มกันหนาวและพันธุ์ไม้ผล 

แก่ผู้แทนชาวบ้าน 
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ในการนี้ มีพระราชดำาริ สรุปความว่า

๑. ให้กรมชลประทานพจิารณาจดัหาถงักรองนำา้ขนาดใหญ่ เพือ่กรองส ีกรองกลิน่ ช่วยเหลอื 

ราษฎรหมู่บ้านลำาสมอ ให้มีนำ้าสะอาดได้ใช้ 

๒. ให้จัดทำาโครงการบริหารจัดการแหล่งนำ้าเพื่อชุมชนโดยการจัดฝึกอบรมและจัดทำา

คู่มือเรื่องการดูแลบำารุงรักษาอ่างเก็บนำ้า อาคารประกอบ และระบบส่งนำ้าประปาหมู่บ้าน เพื่อ

ให้ราษฎรมีความรู้ ช่วยกันดูแลสมบัติของชุมชนให้มีใช้ประโยชน์ได้ยาวนาน 

3. ให้มีการวางระบบการติดตามประเมินผลการดำาเนินงานให้ความรู้เรื่องการดูแลบำารุง

รักษาแหล่งนำ้าด้วย อีกทั้ ง ให้จัดทำาคู่มือการใช้และบำารุงรักษาเครื่องกรองนำ้าของโรงเรียนให้

ครูและนักเรียนสามารถใช้และดูแลรักษาได้

จากนั้ น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล ห้องสมุด กิจกรรมสหกรณ์และ

โครงการฝึกอาชีพนักเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนชั้ นอนุบาล การสาธิตการเรียนการสอน

ภาษาไทย กิจกรรมประกอบอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมของโรงเรียน โครงการเกษตร

เพื่ออาหารกลางวัน 

โอกาสนี้  ทรงเยี่ยมหน ่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร พร ้อมทั้ งทรงฉาย 

พระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะครู นักเรียน ผู้บังคับบัญชา หน่วยแพทย์พระราชทาน คณะชมรม

ศิษย์เก่าโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี และคณะกรรมการสถานศึกษา

ต่อมา เสดจ็ฯ ไปทรงตดิตามผลการดำาเนนิงานโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่นำา้น้อย 

หมู่ที่ ๕ บ้านแม่นำ้าน้อย ตำาบลไทรโยค อำาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

โอกาสนี้ พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียน พระราชทานผ้าห่มกันหนาว

และพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน และพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคเงินสนับสนุนการ

ดำาเนนิงานจดัตั้ งสุขศาลาพระราชทาน ศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญงิมณีรัตน์ 

บุนนาค 

ในการนี้ มีพระราชดำาริ สรุปความว่า

“ให้กรมชลประทานพจิารณาดำาเนินการทดลองใช้ระบบการกรองนำา้อย่างง่าย สำาหรบันำา้

ที่จะใช้ในการอุปโภค ส่วนระบบ Reverse Osmosis (RO) นั้ น ใช้สำาหรับการบริโภค รวมทั้ ง 

พิจารณาความเหมาะสมในการดำาเนินการควบคุมคุณภาพนำ้า โดยทดลองกับโรงเรียนตำารวจ

ตระเวนชายแดนแห่งอื่นต่อไป” 



จากนั้ น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมการ

เรียนการสอนระดับชั้ นอนุบาล กิจกรรมประกอบเล้ียงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมของ

โรงเรียน การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดบัชั้ นประถมศึกษาปีที ่๒ กิจกรรมฝึกอาชพีของ

นักเรียน กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ทรงปลูกขนุน 

พันธุท์องประเสริฐ ทรงเยีย่มหน่วยแพทย์พระราชทาน หน่วยทนัตกรรมพระราชทาน และราษฎร 

พร้อมทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับครู นกัเรียน ผู้บงัคับบญัชา คณะหน่วยแพทย์พระราชทาน  

คณะหน่วยทนัตกรรมพระราชทาน คณะชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่นำา้น้อย 

และคณะกรรมการสถานศึกษา  

โอกาสนี ้ผู้แทนกรมป่าไม้ กราบบงัคมทลูรายงานผลการดำาเนนิงานโครงการนำาร่องสาธติ  

สร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในการนี้ มีพระราชดำาริ สรุปความว่า 

“ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณาจัดหาพันธุ์ไม้ที่มีระบบรากแข็งแรง เพื่อช่วยในการ 

ยดึเกาะดิน ป้องกันการเกิดดินถล่ม แล้วทดลองในพืน้ทีน้ี่ พร้อมทั้ งให้ความรูแ้ก่เกษตรกรทีป่ลกู 

กาแฟ เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตต่อไป”

และพลตรี นำาพล คงพันธ์ ผู้อำานวยการสำานักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหาร

พัฒนา กราบบังคมทูลรายงานผลการดำาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 

มาจากพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ในการนี้ มีพระราชดำาริเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สรุปความว่า

“ให้พยายามดำาเนินการส่งมอบภารกิจให้กับมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องรับผิดชอบดูแล 

ต่อไป”  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทันเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พุคา	รายงานการด�าเนนิงานของชุมชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรท่ีเข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู	้อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	
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วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดำาเนินไปศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เค้ียวเอ้ืองขนาดเล็ก คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำาเภอคลองหอยโข่ง จงัหวัดสงขลา ทรงตดิตามความก้าวหน้า

การดำาเนนิงานโครงการแพะพันธุ์แบล็คเบงกอลและแพะพันธุ์ซามี่ (แพะนม) พระราชทานของ

มูลนิธิชัยพัฒนา 

โอกาสนี้ ทรงปล่อยฝูงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอลลงแปลง จำานวน ๑๕ ตัว 

ทรงวาดรูปแพะ และทอดพระเนตรกิจกรรมการเลี้ยงแพะพันธุ์ซามี่

ในการนี้ มีพระราชดำาริแก่ นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 

นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. สรุปความว่า

๑. การดำาเนินงานโครงการส่งเสริมไก่ไข่พระราชทาน ขอให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

พิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ เป็นหน่วยงานดำาเนินการผลิตไก่ไข่พระราชทาน และให้

กองทัพภาคที ่๔ เป็นหน่วยงานส่งเสริมและขยายผลสูโ่รงเรียนและเกษตรกรในพืน้ที ่3 จังหวัด

ชายแดนใต้

๒. ให้นำาไก่ไข่และเป็ดไข่จากโครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำาริ อำาเภอ 

ด่านซ้าย จังหวัดเลย ไปสนับสนุนให้แก่ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำารุง ๑  

บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ ๔ ตำาบลป่าไร่ อำาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

จากนั้ น เสดจ็ฯ ไปศูนย์ประชมุนานาชาตฉิลองสิริราชสมบตัคิรบ ๖๐ ปี นายธเนศ มณกุีล 

ผู้แทนสำานักงาน กปร. กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ดังนี้ 

๑. โครงการส่งเสริมไก่ไข่พระราชทานในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส โดยสำานักงานมูลนิธ ิ

ชัยพัฒนา สำานักงาน กปร. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ และ

หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องได้ร่วมกันพิจารณาแผนการดำาเนนิงานโครงการฯ ประกอบด้วย งานปศุสัตว์ 

งานผลิต งานส่งเสริมขยายผล 

 ในการนี้ มีพระราชดำาริแก่ นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 

นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. สรุปความว่า

 “...ขอให้สำานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา สำานักงาน กปร. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนนิการตามแผนงานที่ได้เสนอมา...”

๒. โครงการพัฒนาสายพันธุ์ไก่เบตงอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ โดยสำานักงานมูลนิธิ

ชัยพัฒนา สำานักงาน กปร. โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำาริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา       

พิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ร่วมกันดำาเนินงานโครงการ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง และจังหวัดนราธิวาส
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พัฒนาสายพันธุ์ไก่เบตงฯ ประกอบด้วยพันธุ์ไก่เบตง การจัดการฟาร์มและการเล้ียงไก่เบตง การตลาด 

การขอพระราชทานพันธุ์ไก่ และแนวทางการดำาเนินงาน

ในการนี ้มพีระราชดำาริแก่ นายสุเมธ ตนัตเิวชกุล เลขาธกิารมลูนธิชิยัพัฒนา นายลลิต ถนอมสิงห์ 

รองเลขาธิการ กปร. สรุปความว่า

 “...ขอให้กรมปศุสตัว์ จงัหวดัยะลา และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องร่วมกับประชาชนในพืน้ทีด่ำาเนิน 

การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมไปถึงพัฒนาไก่เบตงให้เป็นสัตว์เฉพาะถิ่นที่ชื่อเสียงและมีคุณภาพ เป็นที ่

ยอมรับต่อไป...” และ 

๑. ขอให้กรมปศุสัตว์ร่วมกับส่วนราชการที่เก่ียวข้องดำาเนินการแก้ไขปัญหาไก่เบตงในพื้นที่ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต้

๒. ให้สำานกังานมูลนธิิชัยพัฒนาและสำานกังาน กปร. ประสานการดำาเนนิงานร่วมกบักรมปศสุัตว์ 

และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องนำาไก่เหลืองจากโครงการศูนย์พฒันาปศุสตัว์ตามพระราชดำาร ิอำาเภอด่านซ้าย 

จังหวัดเลย มาเลี้ยงทดสอบพันธุ์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมและขยายผลสู่เกษตรกร 

และนำามาใช้ในการผสมพันธุ์ไก่พันธุ์ใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ต่อไป

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

เสด็จพระราชดำาเนินไปโรงเรียนตำารวจตระเวน

ชายแดนพีระยานุเคราะห์ หมู่ที่ ๔ บ้านบูกาสาแม 

ตำาบลปะโด อำาเภอมายอ จงัหวัดปัตตาน ี ทรงรับฟัง 

การบรรยายสรุปผลการดำาเนนิงานและโครงการตามพระราชดำาริ  

ตลอดจนทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ได้แก่ 

กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมประกอบเล้ียงอาหาร

กลางวัน กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน 

กิจกรรมโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน กิจกรรมห้องสมดุ 

กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และโครงการนำาร่อง “การเรียนรู้

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร” 

โอกาสนี ้ทรงเยีย่มหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร 

ในการนี้ มีพระราชดำาริแก่ นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ ์

ผู้ว่าราชการจงัหวัดปัตตาน ีนายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธกิาร 

กปร. และพลตำารวจโท สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการตำารวจ

ตระเวนชายแดน สรุปความว่า 
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วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

๑. ขอให้กรมปศุสัตว์ดำาเนินการตรวจ DNA ของไก่เบตง

๒. ขอให้จัดทำาแผนส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรในพื้นที่โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนวิจิตร 

วิทยาคาร อำาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในลักษณะโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ โดยความ 

ร่วมมอืของหลายๆ หน่วยงาน เช่น จงัหวดั กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื กรมป่าไม้ และ  

สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จากนั้ น เสด็จฯ ไปโครงการฟาร์มตัวอย่างขนาดเล็ก ภายในพ้ืนที่โครงการฟาร์มตัวอย่างใน 

สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชนินีาถ ในรัชกาลที ่๙ ทรงรับฟังบรรยายสรุปการดำาเนนิงานโครงการ 

ฟาร์มตัวอย่างขนาดเล็ก 

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมการดำาเนินงานต่าง ๆ  ประกอบด้วยกิจกรรมแปลงผักยกแคร่

และการขยายผลสู่ประชาชนโดยเกษตรจังหวัดสงขลา กิจกรรมแปลงนาข้าวสังข์หยดและข้าว กข.

๔๓ โดยศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวพัทลุง กิจกรรมปุ๋ยสูตรพระราชทานและการนำาไปขยายผลต่อประชาชน 

โดยพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา กิจกรรมแพะพันธุ์บอร์และไก่ไข่และการใช้สูตรอาหารประหยัดต้นทุน

โดยปศุสัตว์จงัหวัดสงขลา กิจกรรมการเล้ียงผ้ึงและชนัโรงโดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรด้าน

แมลงเศรษฐกิจชุมพร กิจกรรมปลาหมอแบบระบบนำ้าหมุนเวียนโดยประมงจังหวัดสงขลา กิจกรรม

การเพาะเห็ดเยื่อไผ่หรือเห็ดร่างแหโดยกรมวิชาการเกษตรสงขลา และกิจกรรมการปลูกเมล่อนใน

โรงเรือนโดยเกษตรจังหวัดสงขลา

สยามบรมราชกุมารี เสดจ็พระราชดำาเนนิไปโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน

บ้านควนมีชัย หมู่ที่ ๘ บ้านควนมีชัย ตำาบลวังอ่าง อำาเภอชะอวด จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

โอกาสนี้ พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ ผู้มีอุปการคุณ ครู และบุคลากร จำานวน ๑๐๐ ราย 

ทรงรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำาเนินงานและโครงการตามพระราชดำาริ ตลอดจนทอดพระเนตร

กิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียน ได้แก่ กิจกรรมห้องพยาบาล การสาธติการเรียนการสอน กิจกรรมอนรัุกษ์ 

และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมเลี้ยงปลา กิจกรรมธนาคารนำ้าใต้ดิน กิจกรรม 

ฝึกอาชพีนกัเรียน กิจกรรมประกอบเล้ียงอาหารกลางวันของโรงเรียน กิจกรรมโครงการเกษตรเพ่ืออาหาร 

กลางวัน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กิจกรรม

อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร 

ในการนี้ มีพระราชดำาริแก่ นายจำาเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และพลตำารวจโท สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการตำารวจ 

ตระเวนชายแดน สรุปความว่า 

“...ขอให้ตรวจสอบคุณภาพนำ้าจากแหล่งนำ้าต่างๆ ในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน 

บ้านควนมีชัย...”  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ท่ีเกดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชุมชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู	้อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัรี	และทรงเยีย่มราษฎร	
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วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

เสดจ็พระราชดำาเนนิไปโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจกัร ๙ หมูท่ี ่๗ ตำาบลก้ืดช้าง  

อำาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ทรงรับฟังรายงานการดำาเนินงานของโรงเรียนตำารวจตระเวน

ชายแดนไลออนส์มหาจักร ๙ และความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำาริ

ในการนี้ มีพระราชดำาริแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

๑. ให้กรมชลประทาน จัดทำาคู่มือดูแลและบำารุงรักษาระบบกรองนำ้ารูปแบบต่างๆ ระบบ

ประปาภูเขาให้แก่โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนและชุมชน เพื่อให้สามารถดูแลบำารุงรักษา 

ได้อย่างถูกวิธีและใช้งานได้ยาวนาน

๒. ให้กรมชลประทานร่วมกับสำานักงาน กปร. ดำาเนินการติดตั้ งรางรับนำ้าฝนพร้อม 

ถังพลาสติกสำาหรับเก็บกักนำ้าฝน เพื่อเป็นแหล่งนำ้าสำารองไว้ใช้สำาหรับการอุปโภคบริโภค 

และดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ให้แก่โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร ๙ และ

โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อีกจำานวน ๘ แห่ง ประกอบด้วย

 ๑) โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ 

  ตำาบลสบโขง อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

 ๒) โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบางกอก เชฟ แชร์ริตี้ 

  ตำาบลสบโขง อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล�าปาง จังหวัดล�าพูน และ
จังหวัดพิษณุโลก
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 3) โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิรา คานธี 

  ตำาบลแม่ตื่น  อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

 ๔) โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม 

  ตำาบลเมืองนะ อำาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

 ๕) โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ (แกน้อย) 

  ตำาบลเมืองนะ อำาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

 ๖) โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๒ 

  ตำาบลนำ้าแพร่ อำาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

 ๗) โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนเบญจมะ ๑ 

  ตำาบลเมืองแหง อำาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

 ๘) โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า 

  ตำาบลม่อนปิ่น อำาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

3. ให้กรมชลประทาน กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื และสำานักงาน กปร. ร่วมกัน 

จัดหานำ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรบ้านป่าข้าวหลาม เน่ืองจากขาดแหล่งเก็บกักนำ้า 

โดยการก่อสร้างบ่อเก็บนำา้คอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาดความจ ุ๑,๐๐๐ ลกูบาศก์เมตร จำานวน ๑ แห่ง 

ให้ราษฎรมีนำ้าใช้อย่างเพียงพอ

๔. ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับสำานักงาน กปร. ดำาเนินการ 

จดัตั้ งจดุสกัดลำานำา้แม่แตง บรเิวณบ้านป่าข้าวหลาม เพือ่สกัดก้ันการกระทำาผิดกฎหมายว่าด้วย

การป่าไม้และอำานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่        

๕. ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ประสาน 

หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องดำาเนินการก่อสร้างสะพานข้ามลำานำา้แม่แตงเข้าสูห่มูบ้่านป่าข้าวหลาม ทดแทน 

สะพานที่ชำารุด จำานวน ๑ แห่ง ทั้ งน้ีแนวทางปฏิบัติผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะได้ประสาน

กับกรมทางหลวงชนบทในการสำารวจออกแบบก่อสร้าง และจังหวัดเชียงใหม่จะสนับสนุน 

งบประมาณดำาเนินการ ซึ่งหากดำาเนินการออกแบบเสร็จแล้ว ให้อุทยานแห่งชาติห้วยนำ้าดัง 

จัดทำาโครงการ เสนอให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๖. ให้กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื ประสานหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องดำาเนินการ 

ขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู ่หมู ่บ้านป่าข้าวหลามและโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนไลออนส ์

มหาจักร ๙ 

๗. ให้กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื ประสานหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องดำาเนินการ 

ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนเข้าสู่หมู่บ้านป่าข้าวหลาม 

๘. ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมชลประทาน และสำานักงาน กปร. 

ร่วมกันเร่งรัดดำาเนินการจัดหานำ้าให้แก่ศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ และ

โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน ๙๐๕ (บ้านจอปร่าคี) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จากนั้ น เสด็จฯ ไปศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่มุใน ตำาบลแม่นาจร 

อำาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พระราชทานส่ิงของแก่ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียนและ 

ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอน โรงอาหาร และห้องครัว 
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โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร

ในการนี้ มีพระราชดำาริแก่ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. สรุปความว่า

“ให้ช่วยเหลอืด้านแหล่งนำา้โดยให้เป็นโครงการร่วมระหว่างกรมชลประทานและกรมป่าไม้  

และให้กรมป่าไม้ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม โดยให้ปรับปรุงจากเส้นทางเดิมไม่ให้กว้างมาก 

ในการน้ี ให้นำาไก่จากมูลนิธิชัยพัฒนาไปพระราชทานให้กับโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน

ไลออนส์มหาจักร ๙ อำาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่”

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒

สมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินไปค่ายสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช ทอดพระเนตรโครงการสวนผักกินฟรี กินดีปลอดภัย  

กองทัพภาคที่ ๓ โดยมีพลตรี บัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ ๓  

กราบบังคมทูลรายงานผลการดำาเนินงานโครงการฯ 

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมการปลูกผัก ได้แก่ จิงจูฉ่าย 

อัญชัน เชียงดา เป็นต้น กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากจิงจูฉ่าย 

กิจกรรมการเล้ียงไก่ไข่ กิจกรรมการเล้ียงไส้เดอืนแอฟริกัน และร้านค้า 

ของโครงการฯ

ในการนี้ มีพระราชดำาริแก่ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ 

กปร. สรุปความว่า

“ในการแก้ปัญหากรณีไก่ไข่ของโรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดน

เฉลิมราษฎร์บำารุง อำาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ป่วย และให้ผลผลิตไข่

ไม่สมำ่าเสมอ พร้อมทั้ งให้ความรู้ในการฉีดวัคซีนและผลิตวัคซีน เพื่อ

ป้องกันโรคด้วย”

จากนั้ น เสด็จฯ ไปนิทรรศการโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ

(เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ ๓ ทรงรับฟังบรรยายสรุปรายงานการ

ดำาเนินงานของโครงการฯ ในกิจกรรมผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทาน 

“เพือ่นช่วยเพือ่น” กิจกรรมการเพาะเล้ียงพันธุป์ลานำา้จดื กิจกรรมการ

ปลูกข้าวอินทรีย์ กิจกรรมการเล้ียงแพะพระราชทานพันธ์ุแบล็คเบงกอล 

และกิจกรรมทหารพันธุ์ดี เป็นต้น

ในการนี้ มีพระราชดำาริแก่ พันเอก พลากร แสนแก้วทอง 

ผู ้กราบบังคมทูลรายงานกิจกรรมผลิตเมล็ดพันธุ ์พระราชทาน 

“เพื่อนช่วยเพื่อน” สรุปความว่า

“ในส่วนของเมล็ดพันธุ์ที่จำาหน่ายให้แบ่งผลกำาไรร้อยละ ๑๐ 

มาขยายผลต่อไป”   

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิิชัยพัฒนาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	 ซ่ึงอาจจะเป็นพนัธุที์ห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเก็บรกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพูด	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรับปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทุกสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สูงสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมิูสารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหม่ี	จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลิตเมลด็พันธุข้์าวในโครงการ	“เพ่ือนช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู	้อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	
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วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ 

สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงติดตามผลการดำาเนินงานโรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนตะโก

ปิดทอง หมู่ที่ ๘ ตำาบลสวนผึ้ง อำาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

โอกาสนี้ พระราชทานส่ิงของแก่ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียนและพระราชทานผ้าห่ม 

กันหนาวและพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน 

ในการนี้ มีรับส่ังถามเร่ืองการใช้น้ำาของราษฎรในพ้ืนที่ ผู้แทนกรมชลประทาน 

กราบบังคมทูลว่า โรงเรียน ทหารพราน และราษฎร ใช้น้ำาจากสระเก็บน้ำาธรรมชาติและ 

ฝายทีก่รมชลประทานดำาเนนิการก่อสร้างไว้ ซ่ึงในระยะตอ่ไปกรมชลประทานมแีผนปรับปรุง

ฝายหินเรียงหุ้มตาขา่ยให้เป็นฝายคอนกรีต เพ่ือสามารถทดน้ำาและเก็บกักน้ำาไว้บริเวณหน้า

ฝายได ้พร้อมปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำาจากสระเก็บน้ำาบา้นตะโกปิดทองให้เป็นท่อเหล็กทดแทน

ท่อเดมิทีเ่สียหายจากไฟป่า และปรับปรุงแทน่รองรับระบบท่อส่งน้ำา รวมทัง้ก่อสร้างถังเก็บน้ำา 

ขนาดความจุ ๕๐ ลูกบาศก์เมตร จำานวน ๑ แห่ง สำาหรับเก็บกักน้ำาไว้ใช้ในกิจกรรม 

ด้านการเกษตรของโรงเรียน 

จากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล การสาธิตการเรียน 

การสอนวิชาคณติศาสตร์ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที ่๔ เร่ืองคณติคิดเร็ว และการเรียนการสอน 

แบบ Finger  match โครงการฝกึอาชพีนกัเรียน กิจกรรมสหกรณน์กัเรียน กิจกรรมห้องสมดุ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 
ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี 
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กิจกรรมประกอบเล้ียงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม การสาธิตการเรียนการสอน

คอมพิวเตอร์ การเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน และ 

ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร พร้อมทั้งทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับ 

คณะครู นักเรียน ผู้บังคับบัญชา และหน่วยแพทย์พระราชทาน 

ต่อมา เสด็จฯ ไปทรงติดตามผลการดำาเนินงานโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา           

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ตำาบลสวนผึ้ง อำาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

โอกาสนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. กราบบังคมทูลรายงานภาพรวมของ

โครงการอุทยานธรรมชาตวิิทยาฯ พร้อมผลการดำาเนนิงานโครงการฯ และแผนการดำาเนนิงาน 

ในระยะเวลา ๓ ปี (ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ในกรอบแนวทางการดำาเนินงานที่เน้น ๔ ด้าน และ 

คณะอนกุรรมการฯ กราบบงัคมทลูรายงานผลการดำาเนนิงานโครงการฯ ทีผ่่านมา และแผนการ

ดำาเนินงานในระยะต่อไป และพลตรี ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๑ 

กราบบังคมทูลรายงานผลการดำาเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาและการป้องกันการบุกรุกพื้นที่

ในการนี้ มีพระราชดำาริ สรุปความว่า 

“ใหท้บทวนในประเด็นเรือ่งเสน้ทางศึกษาธรรมชาตทิีท่บัซอ้นกับพืน้ทีท่ีม่กีารครอบครอง 

ของราษฎร” และนายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำานวยการสำานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๓ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กราบบังคมทูลรายงานผลการดำาเนินงานโครงการ

ฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ ในพื้นที่โครงการฯ 

ในการนี้ มีพระราชดำาริ สรุปความว่า 

“ให้ศึกษาพันธุ์ไม้ในพื้นที่เพิ่มเติม พร้อมทั้งศึกษา สำารวจทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มเติม 

ในลุ่มน้ำาอื่น ๆ  ด้วย” นอกจากนี้ สำาหรับการขออนุญาตเข้าพ้ืนที่ในเขตป่าอนุรักษ์ต่าง ๆ  

“ให้สำานักงาน กปร. ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดทำาแนวทางปฏิบัติ

ในการขออนุญาตใช้พื้นที่ของกรมอุทยานฯ ให้เป็นที่เข้าใจตรงกัน”

จากนัน้ เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมดุและทรงพระดำาเนนิไปยงัเส้นทางเพ่ือ

การศึกษาเรียนรู้เร่ืองการปลูกพืชเพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์จากต้นฝาง 

ต้นกะเม็ง การสาธิตการทำาเหมืองแร่ดีบุกในอดีต และทรงปลูกต้นเลียงผึ้ง จำานวน ๑ ต้น  

ต่อมา เสด็จฯ ไปอาคารรวงผึ้ง นายสุเทพ ไกรเทพ หัวหน้าโครงการอุทยานธรรมชาติ

วิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ พร้อมผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านห้วยผาก กราบบังคมทูล

รายงานผลการดำาเนินงานจัดอบรมส่ิงแวดล้อมศึกษาของโครงการอุทยานฯ และนายเฉลียว 

เถ่ือนเภา ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านตะโกล่าง กราบบังคมทูลรายงานเก่ียวกับกิจกรรมทาง

วิชาการเฉลิมพระเกียรติ กลุ่มอนุรักษ์ในพื้นที่โครงการฯ

จากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกิจกรรมแปรรูปกล้วยและการสาธิตวิธีการทอเส่ือ 

จากนักเรียนโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง ๒ 

โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรและหน่วยทันตกรรมพระราชทาน พร้อมทั้งทรงฉาย 

พระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะหน่วยทันตกรรมพระราชทาน  

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	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสริมการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพ้ืนท่ีศนูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขียวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลิตต่อไร่สูงสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมูลภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวัดลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมลด็พันธ์ุข้าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเคร่ืองสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

เสดจ็พระราชดำาเนนิไปโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนทา่นผู้หญงิสุประภาดา เกษมสันต ์หมูท่ี ่๗ บา้นโพธิ ์

ตำาบลตะเคียน อำาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ทรงรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำาเนินงานและโครงการ

ตามพระราชดำาริ ตลอดจนทอดพระเนตรกิจกรรมตา่ง ๆ  ของโรงเรียน ไดแ้ก่ การสาธติการเรียนการสอน  

กิจกรรมฝกึอาชพีนกัเรียน กิจกรรมสหกรณน์กัเรียน กิจกรรมห้องพยาบาล โครงการสร้างทายาทหมอ่นไหม 

ในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

จากหมอ่นไหม กิจกรรมการประกอบเล้ียงอาหารกลางวันของโรงเรียน โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน  

รวมทั้งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และศูนย์เรียนรู้พัฒนาที่ดิน 

โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร

จากนั้น เสด็จฯ ไปโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ เนวิน สคริมชอว์ 

บ้านเจริญชัย ตำาบลคอแลน อำาเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ทรงรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำาเนินงาน 

และโครงการตามพระราชดำาริ ตลอดจนทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ได้แก่ โครงการ

พัฒนาการจดัการเรียนการสอน  กิจกรรมห้องสมดุ ห้องหลักสูตรสมเดจ็ยา่ ห้องแสดงความสามารถวิชา

วิทยาศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และห้องพยาบาล 

ในการนี้ ทรงเปิดอาคารเรียนคอมพิวเตอร์ ทอดพระเนตรกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชา

คอมพิวเตอร์ การประกอบอาหารกลางวันสำาหรับนกัเรียน กิจกรรมร้านสหกรณน์กัเรียน ผลการดำาเนนิงาน 

โรงสีข้าวพระราชทาน ผลิตภัณฑ์ในท้องถ่ิน กิจกรรมสถานีเรียนรู้พืชพรรณอาหารท้องถ่ิน ที่นำาร่อง 

ปลูกไม้ผล ไม้ใช้สอย และไม้ยืนต้น บนพ้ืนที่สาธิต ๒ ไร่ เพ่ือนำาผลผลิตไปจำาหน่ายสร้างรายได้ และ 
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ผลการดำาเนินงานโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน อาทิ ปลูกพืชผักผลไม้ เพาะเห็ด เล้ียงสัตว์ 

การแปรรูปขนมจีน ไข่เค็ม กล้วยตาก และสมุนไพรพ้ืนบ้าน และทรงเย่ียมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร

โอกาสนี้ นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำานวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

กรมชลประทาน กราบบังคมทูลรายงานการจัดหาน้ำาให้แก่โรงเรียน 

ในการนี้ มีพระราชดำาริ สรุปความว่า

๑. ขอให้สำานักงาน กปร. กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง พิจารณาจัดหาน้ำาให้แก่ 

ศูนยก์ารเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญา้คา ตำาบลโนนก่อ อำาเภอสรินิธร จงัหวดัอบุลราชธานี 

และราษฎรบรเิวณใกลเ้คียง เพือ่สนับสนุนน้ำาสำาหรบัอปุโภค บรโิภค และกิจกรรมตา่ง ๆ  ภายในโรงเรยีน 

ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

๒. ขอให้สำานักงาน กปร. กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง พิจารณาจัดหาน้ำาให้แก่ 

ศูนยก์ารเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน ตำาบลแก่งเค็ง อำาเภอกุดขา้วปุ้น จงัหวดัอบุลราชธานี 

เพื่อสนับสนุนน้ำาสำาหรับอุปโภค บริโภค และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน

3. ขอให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาส่งเสริมการปลูกพืชอาหารช้างป่า 

ที่อาศัยอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน เพื่อแก้ไขปัญหาช้างป่าในพื้นที่และป้องกันไม่ให้

ช้างป่าบุกรุกเข้ามาในเขตชุมชนและโรงเรียน

ต่อมา เสด็จฯ ไปศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา ตำาบลโนนก่อ อำาเภอ 

สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ทรงรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำาเนินงานและโครงการตามพระราชดำาริ 

ตลอดจนทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ได้แก่ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์

ชั้นอนุบาล ห้องพยาบาล ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน การฝึกอาชีพตัดผมชาย 

โครงการฝึกอาชีพ การประกอบอาหารกลางวัน ผลิตภัณฑ์แปรรูปและถนอมอาหาร ห้องพยาบาล 

การเรียนการสอนชั้นอนุบาล การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ ห้องสมุด 

เรือนเพาะชำากล้าไม้ แปลงผักสวนครัว การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยจากมูลไส้เดือน โครงการเกษตร 

เพ่ืออาหารกลางวัน ซ่ึงร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องส่งเสริมการปลูกพืชและเล้ียงสัตว์เพ่ือให้มีทักษะ 

อาชีพและผลผลติที่ได้เพียงพอต่อการบรโิภค นอกจากนี้ ยังขยายองคค์วามรู้ด้านการปลูกพืช เลีย้งสัตว์ 

การทำาบัญชีครัวเรือน และระบบสหกรณ์สู่ชุมชน ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบ

อาหารกลางวัน ระดับดีในระดับประเทศ 

โอกาสนี้ ทรงติดตามการดำาเนินงานโครงการสง่เสรมิเศรษฐกจิพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำาริ 

จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือขยายองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำาริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือลด

รายจา่ยเพ่ิมรายไดจ้ากการจำาหนา่ยผลิตภัณฑ์ทอ้งถ่ินสำาหรับใชใ้นครัวเรือน มเีกษตรกรเขา้ฝกึอบรมเป็น

เกษตรกรตน้แบบ ๑๕๐ คน จากพ้ืนทีด่ำาเนนิงาน ๕ อำาเภอ ไดแ้ก่ อำาเภอชมุพวง อำาเภอหนองบญุมาก อำาเภอ

เมือง อำาเภอสีค้ิว และอำาเภอพระทองคำา และได้ขยายผลไปสู่อำาเภอจักราช และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ 

พระราชทานและราษฎร

ในการนี้ มีพระราชดำาริ สรุปความว่า

“...ขอให้สำานักงาน กปร. กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดหาน้ำาสนับสนุน 

กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑ ตำาบลหนองหอย อำาเภอพระทองคำา 

จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำาสำาหรับทำาการเกษตรในฤดูแล้ง...”  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู้	อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	
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วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสดจ็พระราชดำาเนนิไปองค์การ

ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เชิงเขาตาแป้น 

อำาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ทรงเปิดงาน “เทศกาลโคนม

แห่งชาติ” ประจำาปี ๒๕๖๒ 

ในการนี ้ทรงเปิดแพรคลุมป้าย “เทศกาลโคนมแหง่ชาต”ิ 

และทอดพระเนตรนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ 

จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเปิดแพรคลุมป้าย “โรงงานนม 

มวกเหล็ก ระยะที่ ๒” และทอดพระเนตรโรงงานนมมวกเหล็ก 

ระยะที่ ๒ 

ในการนี้ มีพระราชดำาริแก่ นายดนุชา สินธวานนท์ 

เลขาธิการ กปร. สรุปความว่า

“โครงการ เ ล้ียงโคนมในศูนย์ ศึกษาการพัฒนา 

หว้ยฮอ่งไครฯ้ ใหจ้ำานวนโคนมทีจ่ะเลีย้งมคีวามสัมพนัธกั์บพืน้ที่

แปลงปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ของศูนย์ฯ”  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาท่ีดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพัฒนาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุที์ห่าได้ยาก						
ในปัจจบัุน	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพูด	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเช้ือไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรับปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมิูสารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบุรี	ซึง่
เม่ือเดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกิดอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมลด็พันธุข้์าวในโครงการ	“เพ่ือนช่วยเพือ่น” ของมูลนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสูบน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 
ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี



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

27

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสดจ็พระราชดำาเนนิไปโรงเรียนเทศบาลตำาบลสรรพยา อำาเภอสรรพยา จงัหวัดชยันาท 

พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณจำานวน ๑๒๐ ราย

โอกาสนี้ ทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ จำานวน ๑ ต้น พร้อมทั้งพระราชทานสิ่งของ

ให้แก่ผู้อำานวยการโรงเรียนเทศบาลตำาบลสรรพยา ผู้แทนนกัเรียนชาย - หญงิ จำานวน 

๒ ราย ทอดพระเนตรส่ือการเรียนการสอน ห้องสมุด ทรงลงพระนามาภิไธย 

ในแผ่นศิลา และฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท 

นายกเทศมนตรี สมาชิกเทศบาลและพนักงานเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษา 

และพนักงานครูเทศบาล จำานวน ๓ ชุด

จากนั้น เสด็จฯ ไปอาคารโรงพักเก่า สถานีตำารวจภูธรอำาเภอสรรพยา 

ทอดพระเนตรนิทรรศการ “สรรพยาพิพัฒน์” ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม 

และฉายพระฉายาลักษณร่์วมกับคณะเจา้หนา้ทีท่ีร่่วมฟ้ืนฟูบรูณะโรงพักเก่าสรรพยา 

ชมรมฟื้นฟูตลาดเก่า และชมรมนักสื่อความหมาย จำานวน ๒ ชุด

โอกาสนี้ ทรงปลูกต้นม่วงส่าหรี จำานวน ๑ ต้น  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิิชัยพัฒนาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พืชปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รักษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวิทยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดินในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถ่ัวเขยีวได้ทุกสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลิตต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภูมสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวัดลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพ้ืนทีผ่ลติเมลด็พันธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพัฒนา	ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ	ส่งเคร่ืองสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
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วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดำาเนินไปศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกุ๊ก ตำาบลปอ 

อำาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย พระราชทานส่ิงของให้แก่ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียน

ชาย-หญิง 

ในการนี้ ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนและการประกอบเล้ียงอาหาร

กลางวัน ทรงรับฟังรายงานการดำาเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าของโครงการตาม 

พระราชดำาริ สถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาเร่ืองน้ำาบริโภคในโรงเรียน และทรงเย่ียม 

หน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร 

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดา  ฯ สยามบรมราชกุมารีี เสดจ็พระราชดำาเนนิไปโครงการ

เล้ียงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอลในพ้ืนที่โครงการพัฒนาดอยตุง 

(พ้ืนที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอแม่ฟ้าหลวง 

จังหวัดเชียงราย 

จากนั้น เสด็จฯ ไปบ้านนางเสาร์คำา สามารถ บ้านเลขที่ 

๔๑๕ หมู่ ๔ บ้านร่องก๊อ ตำาบลแม่คำา อำาเภอแม่จัน จังหวัด

เชียงราย ทอดพระเนตรการปลูกผักในโรงเรือนและทรงรับฟัง

รายงานเร่ืองการดำาเนินงานของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์ 

เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 
ในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย
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ต่อมา เสด็จฯ ไปศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตำาบลโป่งงาม อำาเภอแม่สาย จังหวัด

เชียงราย ทอดพระเนตรแปลงผักภายในศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ ทรงติดตามความ

ก้าวหน้าการดำาเนินงานของศูนย์ฯ และทรงเยี่ยมราษฎร

ในการนี้ มีพระราชดำาริ สรุปความว่า

๑. ใหม้ลูนิธชัิยพฒันาตรวจสอบพืน้ทีแ่ละสภาพปัจจบัุนของโครงการศูนยบ์รกิารการพฒันา

ไม้ดอกไม้หอมไทย ตำาบลบ้านเก่า อำาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

๒. ขอให้นำาไก่จากโครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำาริ ตำาบลด่านซ้าย จังหวัดเลย 

มาสนับสนุนการดำาเนินงานในโครงการเดินตามรอยพอ่ภายในพืน้ทีม่ณฑลทหารบกที ่3๘ จงัหวดัน่าน

จากนัน้ เสดจ็ฯ ไปทรงเยีย่มกลุ่มผู้ผลิตพันธุข์า้วพระราชทาน “เพือ่นช่วยเพือ่น” ตำาบลเกาะชา้ง 

อำาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

ในการน้ี มีพระราชปฏิสันถารกับสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตพันธ์ุข้าวพระราชทาน “เพ่ือนช่วยเพ่ือน” 

ตำาบลเกาะช้างและทรงเยี่ยมราษฎร

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีี 

เสด็จพระราชดำาเนินไปฐานทหารบ้านแม่หม้อ ตำาบลเทิดไทย อำาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  

ทรงรับฟังรายงานเร่ืองการพัฒนาเพ่ิมผลผลิตชาน้ำามนัและการผลิตกล้าชาดอกแดงจากสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

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

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีี 

เสด็จพระราชดำาเนินไปโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา ตำาบลริมโขง  

อำาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พระราชทานส่ิงของให้แก่ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง  

พร้อมท้ังทอดพระเนตรโครงการนำาร่องสาธิตสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน การสาธิตการเรียนการสอน 

โครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียน และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร 

ในการนี้ มีพระราชดำาริ สรุปความว่า

“โครงการสรา้งป่าสรา้งรายได้ ซึง่เป็นแนวทางการพฒันาฟืน้ฟปู่าไมเ้พือ่ใหร้าษฎรมจีติสำานึก

สามารถอยูร่ว่มกับป่าและมรีายได้เสรมิจากการปลกูพชืเศรษฐกิจหลายระดับโดยไมต่อ้งทำาลายป่าไม ้

ทำาให้ราษฎรมีรายได้จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตควบคู่กับมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น”

จากนัน้ เสดจ็ฯ ไปโรงเรียนสมถวิลจนิตมยับา้นห้วยแล้ง (ตชด.อนสุรณ)์ ตำาบลทา่ขา้ม อำาเภอ

เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย พระราชทานสิ่งของให้แก่ผู้อำานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต ๔ และผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง พร้อมทั้งทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์ โครงการ

เกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน และการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์

พระราชทานและราษฎร 
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วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสดจ็พระราชดำาเนนิไปโรงเรียน

ตำารวจตระเวนชายแดนบา้นหาดทรายเพ อำาเภอทา่อุเทน จงัหวัด

นครพนม ทรงรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำาเนินงานและ

โครงการตามพระราชดำาริ 

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

ได้แก่ โครงการพระราชดำาริทั้ง ๘ โครงการ เพ่ือให้นักเรียน 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี นักเรียนในพระราชานุเคราะห์เป็นครูคุรุ

ทายาทและกลับมาสอนที่โรงเรียนเดิม การเพ่ิมศักยภาพ

วิชาการเทคโนโลยีควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

ผ่านการเรียนการสอน กิจกรรมสหกรณ์ การสาธิตการทำา

ไม้กวาดดอกหญ้าและจักสาน การแสดงของวงอังกะลุง ซึ่งได้ 

เหรียญทองจากงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ปี ๒๕๖๐ ห้องเรียนอัจฉริยะชว่ยเดก็ทีม่ปัีญหาดา้นการอ่านเขยีน 

หรือสมาธิสั้น การใช้ภาษาอังกฤษ โครงการเกษตรเพื่ออาหาร

กลางวันให้เรียนรู้การปลูกผัก เล้ียงไก่ เล้ียงปลา และแปรรูป

ผลผลิตจำาหน่ายผ่านสหกรณ์ร้านค้า พร้อมทั้งทรงเยี่ยม 

หน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร 

ในการนี้ มีพระราชดำาริ สรุปความว่า 

“ให้กรมชลประทาน พิจารณาก่อสร้างสถานีสูบน้ำา 

ด้วยไฟฟา้พรอ้มระบบส่งน้ำา เพือ่ช่วยเหลอืโรงเรยีนและราษฎร

พื้นที่ใกล้เคียงต่อไป”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดบึงกาฬ
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วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดำาเนินไปโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองตะไก้ ตำาบลโป่งเปือย 

อำาเภอเมอืง จงัหวัดบงึกาฬ ทรงรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำาเนนิงานและโครงการ

ตามพระราชดำาริ 

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรห้องพยาบาล ห้องสมุด 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการฝึกอาชีพและกลุ่ม

พัฒนาอาชีพบ้านหนองตะไก้ การสาธิตการเรียนการสอน 

ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนชั้นอนุบาล  

การถนอมอาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร 

การประกอบอาหารกลางวันสำาหรับนักเรียน กิจกรรม 

ร้านสหกรณ์โรงเรียน โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 

งานปศุสัตว์ แปลงผักสวนครัว สวนสมุนไพร โรงเพาะเห็ด  

การผลิตปุ๋ยอินทรีย ์และการเล้ียงปลาดกุในบอ่ซีเมนต ์

พร้อมทั้งทรงเยี่ยมราษฎร หน่วยแพทย์พระราชทาน 

ทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ฯ 

และพระราชทานเงินให้แก่โรงพยาบาลที่มาร่วม 

ออกหน่วย เพ่ือสมทบกองทุนสงเคราะห์คนไข้ยากจน

ในสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

และทรงติดตามการดำาเนินงานโครงการจัดการและ 

ส่งต่อผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่จัดทำาขึ้นเพ่ือ 

ช่วยเหลือคนไข้ให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

ในการนี้ มีพระราชดำาริ สรุปความว่า 

“ให้สำานักงาน กปร. และกรมชลประทานพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือจัดหา 

แหล่งน้ำาสนับสนุนพื้นที่การเกษตรของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำาริ 

บ้านโป่งแค ตำาบลห้วยโจด อำาเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น และกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงใน

ชุมชนตามพระราชดำาร ิบ้านป่าหวายน่ัง ตำาบลเขาสวนกวาง อำาเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น 

ตามที่ผู้แทนกลุ่มได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือ”

จากนัน้ เสดจ็ฯ ไปโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบา้นนาแวง ตำาบลนาสวรรค์ อำาเภอเมอืง 

จังหวัดบึงกาฬ ทรงรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำาเนินงานและโครงการตามพระราชดำาริ 



พ
ระ
รา
ชก
รณี

ย
กิ
จ

32

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียน ได้แก่ โครงการฝึกอาชีพ การเลี้ยง

ปลาดกุในบอ่ซีเมนต ์ห้องปฐมวัย การสาธติการเรียนการสอนชัน้อนบุาล สวนสมนุไพร โครงการ

เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การประกอบอาหารกลางวันสำาหรับ 

นักเรียน การแปรรูปและการถนอมอาหาร ห้องสมุด นิทรรศการโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ 

พอเพียงจังหวัดมหาสารคาม กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ห้องพยาบาล และการสาธิตการนวด

ประคบสมุนไพรและซุ้มเครื่องดื่มสมุนไพร

ในการนี้ มีพระราชดำาริ สรุปความว่า 

“ใหม้ลูนิธชัิยพฒันา สำานักงาน กปร. และกรมชลประทาน พจิารณาจดัหาน้ำาและนำาเครือ่ง

สบูน้ำาพลงังานแสงอาทติยแ์บบเคลือ่นที่ได้ มาทดลองใช้งานทีก่ลุม่เศรษฐกิจพอเพยีงในชุมชน

ตามพระราชดำาริ บ้านหนองเผือก ตำาบลหนองทุ่ม อำาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยให้

สมาชิกกลุ่มหมุนเวียนใช้เครื่องสูบน้ำาในแต่ละพื้นที่การเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน

น้ำาให้สำาเร็จ”

ต่อมา เสด็จฯ ไปศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง ตำาบลนาเข 

อำาเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ทรงรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำาเนินงานและโครงการ

ตามพระราชดำาริ 

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ทรงเปิดอาคาร “วตท.๑๗ และ 

มูลนิธิเอสซีจี” ซ่ึงนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ ๑๗ และมูลนิธิเอสซีจีจัดสร้างขึ้น

เมื่อปี ๒๕๖๐ เป็นอาคารเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ เป็นอาคารเรียนชั้นเดียวขนาด ๑๐ ห้อง 

พร้อมทั้งทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร

ในการนี้ มีพระราชดำาริ สรุปความว่า

๑ ให้กรมชลประทานจัดทำาคู่มือการดูแลอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำาอุปโภคบริโภค สำาหรับ

โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน ศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดนพิจารณาแนวทางในการ

ถ่ายทอดไปสู่โรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง

๒. ใหส้ำานักงาน กปร. และกรมชลประทานพจิารณาแนวทางการใหค้วามช่วยเหลอืจดัหา 

แหล่งน้ำาสนับสนุนพื้นที่การเกษตรของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำาริ 

บ้านนานวล หมูท่ี ่๑๒ ตำาบลนานวล อำาเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ และกลุม่เศรษฐกิจพอเพยีง 

ในชุมชนตามพระราชดำาริ บ้านมะหรี่ หมู่ที่ ๒ ตำาบลภูเงิน อำาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ตามที่ผู้แทนกลุ่มได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือ 
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วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดำาเนินไปโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้า ตำาบลปากชม 

อำาเภอปากชม จังหวัดเลย ทรงรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำาเนินงานและ

โครงการตามพระราชดำาริ 

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียน ได้แก่ โครงการ

เกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน ห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ห้องเรียน

ชั้นปฐมวัย ห้องสมุด ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ห้องฝึกอาชีพตัดผมชาย 

การสาธิตและผลิตภัณฑ์น้ำามันตะไคร้หอม การเตรียมอาหารกลางวันสำาหรับ

นักเรียน ผลิตภัณฑ์แปรรูปและถนอมอาหาร การสาธิตการเรียนการสอนวิชา 

ภาษาอังกฤษ ห้องโครงการฝึกอาชีพและนิทรรศการโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ 

พอเพียง จังหวัดชัยภูมิ พร้อมทั้งทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร

ในการนี้ มีพระราชดำาริ สรุปความว่า

๑. ให้ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำาริ อำาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

นำาไก่ไข่มาสนับสนุนเพิ่มเติมแก่โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้า 

เพื่อให้เพียงพอเป็นแหล่งโปรตีนสำาหรับนักเรียนในโรงเรียน

๒. ใหส้ำานักงาน กปร. และกรมชลประทานพจิารณาแนวทางการใหค้วาม

ช่วยเหลือจัดหาแหล่งน้ำาสนับสนุนให้แก่กลุ่มเกษตรกรเศรษฐกิจพอเพียงตาม 

พระราชดำาริ บ้านหินกอง ตำาบลห้วยบง อำาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

3. จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรเศรษฐกิจพอเพียงตาม 

พระราชดำาริ บ้านบะเสียว ตำาบลหนองฉิม อำาเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง

อาหารสำาหรับหมู และการปรับปรุงพันธุ์หมูให้เป็นหมูพันธุ์ดี

จากนั้น เสด็จฯ ไปโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน ตำาบล

นาด้วง อำาเภอนาด้วง จังหวัดเลย ทรงรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำาเนินงาน

และโครงการตามพระราชดำาริ 
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โอกาสนี ้ทอดพระเนตรกิจกรรมตา่ง ๆ  ของโรงเรียน ไดแ้ก่ ศูนยพั์ฒนาเดก็เล็กบา้นหนองแคน 

การเรียนการสอน การจดักิจกรรมเสริมทกัษะเดก็เล็ก การสาธติการเรียนการสอนวิชาเศรษฐกิจ 

พอเพียงและวิชาสามัญ โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำาริ 

จังหวัดเลย การเตรียมอาหารกลางวันสำาหรับนักเรียน ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารและการ 

ถนอมอาหาร กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องสมุด โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 

และโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ 

ตอ่มา เสดจ็ฯ ไปฝายชะลอน้ำา ทอดพระเนตรเคร่ืองตะบนัน้ำาและเคร่ืองสูบน้ำาดว้ยพลังงาน

แสงอาทิตย์ พร้อมทั้งทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร

ในการนี้ มีพระราชดำาริ สรุปความว่า

๑. ใหศู้นยพ์ฒันาปศุสตัวต์ามพระราชดำาร ิอำาเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย นำาไก่ไขม่าสนับสนุน 

เพิ่มเติมแก่โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน

๒. ให้พิจารณาจัดหาเตาอบกล้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อนำามา

ใช้ในกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำาริ บ้านศรีโพนแท่น ตำาบลนาซ่าว อำาเภอ

เชียงคาน จังหวัดเลย เป็นการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์กล้วยอบในชุมชน

3. โครงการสรา้งป่าสรา้งรายได้ตามพระราชดำารทิีอ่ำาเภอนาแหว้ เป็นตวัอยา่งได้ดีสำาหรบั

การปฏบัิตงิานโครงการสรา้งป่าสรา้งรายได้ฯ ซึง่มวีตัถปุระสงค์หลกัคือการทำาใหช้าวบ้านอยู่ใน

พื้นที่ร่วมกับป่าไม้และสิ่งแวดล้อมได้ 

 3.๑ ขอใหก้รมป่าไม้ใหค้ำาแนะนำา วธิกีารทีถ่กูตอ้งในการดูแลตน้ไมแ้ละการเก็บเก่ียว 

  ผลผลิตจากโครงการฯ เช่น การลิดก่ิง การตัดสาง เพ่ือเพ่ิมผลผลิตกาแฟ เป็นต้น

 3.๒ การแปรรูปสมุนไพรในโครงการฯ ให้พิจารณาสร้างโรงเรือนอบสมุนไพรให้ได ้

  มาตรฐาน 

และนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กราบบังคมทูลพระองค์ว่าจะขอ

สนับสนุนงบประมาณพัฒนาจังหวัดเพื่อดำาเนินการเรื่องโรงเรือนอบสมุนไพรต่อไป

จากนัน้ เสดจ็ฯ ไปศูนยศึ์กษาการพัฒนาภูพานอันเนือ่งมาจากพระราชดำาริ ตำาบลห้วยยาง 

อำาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  

โอกาสนี้ นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่อง 

มาจากพระราชดำาริ กราบบังคมทูลรายงานเร่ืองผลการดำาเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

ภูพานฯ 
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วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม 

ราชกุมารี เสดจ็พระราชดำาเนนิไปโรงเรียนทา่นผู้หญงิจนัทมิา พ่ึงบารม ีตำาบลสร้างค้อ  

อำาเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 

ในการนี้ มีพระราชดำาริ สรุปความว่า

๑. ให้กรมชลประทาน สำานักงาน กปร. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมกัน 

พิจารณาจัดหาน้ำาให้แก่โรงเรียนเลยวังไสย์ ถนนวังสะพุง-ตาดกลอย ตำาบลเลยวังไสย์ 

อำาเภอภูหลวง จังหวัดเลย

๒. ให้กรมชลประทาน สำานักงาน กปร. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมกัน

พิจารณาจัดหาน้ำาให้แก่โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏอ์ุดมวิทย์ หมูท่ี่ ๒ บ้านนาอุดม 

ตำาบลนิคมห้วยผึ้ง อำาเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

3. ให้กรมชลประทาน สำานักงาน กปร. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมกัน 

พจิารณาตรวจสอบสถานะและพจิารณาจดัหาน้ำาใหแ้ก่โครงการสง่เสรมิกลุม่อาชีพ 

ประชาชนในถิน่ทรุกันดาร ตามพระราชดำารสิมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ทรงดำารงพระราชอิสริยยศสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี) ในพื้นที่อำาเภอกุสุมาลย์ จังหวัด

สกลนคร ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำาในฤดูแล้ง

๔. ผู้เข้ารับการอบรมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจาก 

พระราชดำาริ ที่เป็นผู้ปฏิบัติอย่างจริงจังเห็นสมควรให้การสนับสนุนส่งเสริมอย่าง

ต่อเนื่อง

๕. นายปรมนิทร ์วงศ์สวุฒัน์ รองอธบิดีกรมป่าไม้ได้กราบบังคมทลูรายงาน

ผลการดำาเนินงานโครงการอนุรกัษ์และพฒันาพืน้ทีป่่าไมบ้รเิวณโรงเรยีนทา่นผู้หญิง

จันทิมา พึ่งบารมี พร้อมกันน้ีได้กราบบังคมทูลรายงานว่าได้เตรียมการยกเว้น 

ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ป่าไม้ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ือง 

มาจากพระราชดำาริ จังหวัดเชียงใหม่ 

๖. โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ อำาเภอนาแห้ว จังหวัดเลย เป็นโครงการที่

ดำาเนินการได้เป็นอย่างดีตามหลักทฤษฎี สามารถเป็นตัวอย่างได้  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู้	อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	
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เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2523 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำาเนินไป ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจาก 

พระราชดำาริ อำาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ทรงปลูกต้นศรีมหาโพธิ์บริเวณสวนป่า

สมุนไพรเขาหินซ้อน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ 

จัดตั้งสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน เพ่ือเป็นแหล่งปลูกรวบรวมสมุนไพรชนิดต่าง ๆ  ที่หาได้ยาก 

ไว้ขยายพันธุ์ ศึกษาวิจัยทางวิชาการ เผยแพร่การใช้ประโยชน์ และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ 

ของนกัเรียน นกัศึกษา และประชาชนทีส่นใจ และเมือ่วันที ่25 สิงหาคม 2525 พระบาทสมเดจ็ 

พระเจ้าอยู่หัว (ทรงดำารงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร) 

เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์หลักศิลาจารึก ณ โครงการสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน

สวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อนยั งมี  

กิจกรรมท่ีน่าสนใจ คือ การให้บริการอบสมุนไพร    

โดยคัดสรรสมุนไพรทั้ ง  7 ชนิด ได้แก่ 

ใบส้มป่อย ใบเปล้าใหญ่ เป็นสมุนไพรที่มี 

รสเปร้ียว มกีรดอ่อนๆ มสีรรพคุณชว่ยชำาระล้าง 

ส่ิงสกปรกตามร่างกายได้เป็นอย่างดี ใบและ 

ผลมะกรูด หัวไพล ตะไคร้หอม ใบหนาดใหญ่ 

เป็นสมุนไพรท่ีมีกล่ินหอมซ่ึงจะมีน้ำามันหอมระเหย 

ภายในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อนมี

พ้ืนที่ประมาณ 15 ไร่ โดยปลูกสมุนไพรตาม

เส้นทางศึกษาธรรมชาต ิซ่ึงมทีัง้ไมย้นืตน้ใหญ ่

ไม้ล้มลุก ไม้เถา ไม้เลื้อย และพืชปกคลุมดิน 

ภายในพ้ืนที่ทางเดินมีอากาศที่ เย็นสบาย

เนื่องจากมี ไม้ให้ร่มเงาตลอดทาง มีการ

ปลูกพืชสมุนไพรมากกว่า 900 ชนิด อาทิ 

ไพล เสลดพังพอน หญ้าหนวดแมว ขมิ้นชัน 

เขยตาย ล้ินงูเห่า ตดหมูตูดหมา ซ่ึงแบ่งเป็น

หมวดหมู่ตามหลักหมวดพฤกษาและลักษณะ

ของการใช้ประโยชน์ มีป้ายบอกข้อมูลของ

พรรณไม้นานาชนิดเพ่ือให้ผู้ที่สนใจเข้ามา

ศึกษาดงูานไดห้าขอ้มลูเพ่ิมเตมิภายในเส้นทาง

ศึกษาธรรมชาติ อีกทั้งยังมีเส้นทางเดินนวด

ฝ่าเท้าซึ่งมีหินตามทาง เมื่อเดินแล้วจะช่วยให้

รู้สึกผ่อนคลาย หายปวดเมื่อยได้

“พืชสมุนไพร “พืชสมุนไพร 
“ทางเลือกของการส่งเสริมสุขภาพ”
สวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน
เรียบเรียงโดย
นางสาววัชรีวรรณ แคบ�ารุง  กองประสานงานโครงการพื้นที่ 1
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ชว่ยทำาให้รู้สึกสดชืน่ บรรเทาอาการหวัด และผงการบรู ชว่ยทำาให้รู้สึกกระปร้ีกระเปร่า คลายเครียด 

บำารุงหัวใจ ซ่ึงการอบสมุนไพรจะส่งผลให้ระบบต่าง ๆ  ในร่างกาย อาทิ โลหิตไหลเวียน 

ได้ดีขึ้น ทำาให้รู้สึกสดชื่น ผิวพรรณสดใส บรรเทาอาการปวดเมื่อยต่าง ๆ  ตามร่างกาย อาการ

หวัดคัดจมูก ลดไขมันส่วนเกิน และอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การนวดแผนไทยเชลยศักดิ์ 

ทีถู่กตอ้งตามหลักการแพทยแ์ผนไทยและการนวดลูกประคบโดยมสีมนุไพร ไดแ้ก่ ว่านสาวหลง 

ขมิ้นชัน ไพล การบูร มะกรูด ตะไคร้หอม มะขาม และเกลือ ซ่ึงเป็นการใช้ประโยชน์จากพืช

สมุนไพรในการดูแลสุขภาพและส่งเสริมการรักษาสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยโบราณ

ผลส�าเร็จของสวนป่าสมุนไพร

ชะมางหรือภาษาอีสานเรียกว่า หมัก

แปม เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ผลมีลักษณะ

กลมสีเขยีว เมือ่ผลสุกจะมสีีแดงสดขนาด 3 - 4 

เซนติเมตร มีรสเปร้ียว ติดผลประมาณเดือน 

เมษายน - พฤษภาคม ส่วนของรากเป็นสมนุไพร 

ใชฝ้นผสมน้ำากินเป็นยาแก้ไข้ได ้ผลสุกกินเป็น 

ยาระบายแก้เลือดออกตามไรฟัน สวนป่า

สมุนไพรได้ทำาการศึกษา วิจัย และทดลอง 

ชะมางสามารถนำาผลสุกมาทำาเป็นผลิตภัณฑ์ 

ได้แก่ แยมชะมางและน้ำาผลไม้ชะมาง ซ่ึงจะนำาไป 

จำาหน่ายตามงานแสดงสินค้าสถานที่ต่าง ๆ 

ว่านสาวหลง เป็นพืชล้มลุก ปลูกง่าย

สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินบริเวณ

พ้ืนทีเ่ขาหินซ้อนทีเ่ป็นดนิทราย เป็นว่านเมตตา

มหานยิมและสมนุไพรเพ่ือความสวยงาม ส่วน

ที่นำามาใช้ คือ ไหล ใช้ต้มน้ำาดื่มเพื่อขับลมใน

ลำาไส้ สามารถนำามาสกัดน้ำามันหอมระเหย

เพ่ือนำามาใชเ้ป็นเคร่ืองสำาอาง อาท ิสบูห่นา้ใส

ผสมสมุนไพรว่านสาวหลง ไวท์ สปา มีจุดเด่น

ที่มีกล่ินหอม ช่วยให้ผิวหน้าเนียนนุ่ม ชุ่มชื้น 

ซ่ึงสวนป่าสมุนไพรได้สนับสนุนเกษตรกร

บริเวณพ้ืนที่เขาหินซ้อนปลูกต้นว่านสาวหลง 

และส่งขายให้กับสวนป่าสมุนไพร เพ่ือเป็นรายได้ 

เสริมในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกร

นอกจากนี้ สวนป่าสมุนไพรยังมีการ

ศึกษา ทดลอง และวิจัยการนำาสมุนไพรชนิด

ต่าง ๆ  มาทดลองโดยวิธีการสกัดน้ำามันหอม

ระเหย เพื่อนำามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

ที่จำาหน่ายภายใต้ตราสินค้าของศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาเขาหินซ้อนฯ อาทิ ครีมบำารุงผิว

และสบู่ว่านสาวหลง  สบู่เหลวขมิ้นชัน แชมพู

ดอกอัญชนั ยาหมอ่งเสลดพังพอน ยาดมหอม

ไพลพฤกษ์ สเปรย์พ่นยุงตะไคร้หอม แชมพู

อาบน้ำาสุนัขผสมน้ำามันหอมระเหยไพล การ

แปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ได้รับความร่วมมือ

จากโรงพยาบาลเจา้พระยาอภัยภูเบศร จงัหวัด

ปราจีนบุรี ในการพัฒนาและควบคุมการผลิต 

สวนป่าสมนุไพรไดส้นบัสนนุตน้กล้า ให้ความรู้ 

ด้านการเพาะปลูก และรับซ้ือผลผลิตจาก

เกษตรกรเพ่ือนำามาสกัดน้ำามันหอมระเหย 

ผู้บริโภคจึงม่ันใจได้ว่าสมุนไพรท่ีนำามาแปรรูปน้ัน 

ปลอดสารพิษ 
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เริ่มต้นก้าวตามรอยสู่ความสุขอย่างยั่งยืน

นางทรัพย์ถวิล สุขศิริ เป็นตัวอย่างของเกษตรกรที่ได้น้อมนำาแนวพระราชดำาริของ

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากการใช้ประโยชน์ 

ของสมุนไพรมาใช้ในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน จากอดีตที่เคยประกอบอาชีพทำานา ปลูกไร่ 

มันสำาปะหลัง และใช้สารฆ่าแมลงในการประกอบอาชีพจึงประสบกับปัญหาสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง 

และโรคตา่งๆ ตอ่มาไดเ้ขา้ไปฝกึอบรมดา้นการเกษตรทีศู่นยศึ์กษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนือ่ง

มาจากพระราชดำาริ จงัหวัดฉะเชงิเทรา จงึไดน้ำาความรู้มาปรับใชกั้บทีด่นิของตนเองในพ้ืนที ่11 ไร่ 

ซ่ึงดำาเนนิกิจกรรมภายในแปลงกับสามเีพียง 2 คน โดยเปล่ียนจากการปลูกไร่มนัสำาปะหลังมาเป็น 

การปลูกพืชปลอดสารพิษแบบหมุนเวียนตลอดท้ังปี อาทิ กะหล่ำาปลี คะน้า ผักกาด มะระ พริก การปลูก 

พืชสมุนไพร อาทิ ว่านนางคำา ใบย่านางแดง ฟ้าทะลายโจร การปลูกข้าวไว้บริโภคในครัวเรือน 

ผลิตน้ำาหมักชีวภาพ สารไล่แมลงจากสมุนไพร การเล้ียงไก่ไข่แบบปล่อย จึงส่งผลให้สุขภาพแข็งแรง 

ปัจจุบัน นางทรัพย์ถวิลฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสานท่ีเป็นต้นแบบ 

ให้แก่เกษตรกรหมูบ่า้นรอบศูนยท์ีส่นใจเร่ืองการปลูกพืชสมนุไพรและเป็นวิทยากรแก่ผู้ทีเ่ขา้มา 

ศึกษาดูงาน นอกจากนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ยังได้เข้ามาส่งเสริมการให้ความรู้ 

เรื่องการแปรรูปพืชสมุนไพร เช่น น้ำายาบ้วนปากใบข่อย ไข่เค็มสมุนไพร สบู่ ยาสระผม นำามา 

วางขายในบริเวณร้านค้าของศูนย์ศึกษาฯ และส่งให้ลูกค้าประจำา เพ่ือนำามาเป็นรายได้เสริม 

ในการประกอบอาชีพ 

“การดำาเนินชีวิตโดยการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ชีวิตแบบพออยู่พอกิน 
กนิเทา่ทีป่ลูก และปลูกทกุอยา่งทีก่นิได้ โดยไม่ใชส้ารเคมปีลูกพชื ใช้แรงงานภายใน
ครอบครัว ทำาให้ไม่มีหนี้สินและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข”

จะเห็นได้ว่าสมุนไพรไทยมีประโยชน์มากมาย ใช้เพื่อเป็นยาบำาบัดรักษาโรคต่างๆ อีกทั้ง 

คนไทยมีแนวโน้มการรักษาสุขภาพที่ใช้สมุนไพรมากขึ้น เนื่องจากสามารถใช้เป็นยาทดแทน

ยาแผนปัจจุบันซ่ึงมีการรับรองจากแพทย์ที่น่าเชื่อถือจึงทำาให้เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย 

ในปัจจุบัน การใช้สมุนไพรรักษาโรคเป็นวิธีท่ีประหยัด เรียบง่าย และหาได้ในท้องถ่ิน จึงเป็นแบบอย่าง 

ในการดำาเนินชีวิตแบบวิถีพอเพียง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเล็งเห็นถึงความสำาคัญของการรักษาสุขภาพโดย

ใช้สมุนไพร จึงมีพระราชปณิธานให้สืบสานรักษาต่อยอดปฏิบัติตามแนวพระราชดำาริของ 

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงตั้งพระราชหฤทัย 

ให้สมุนไพรไทยเป็นอาหาร ยา เพื่อบำาบัดโรค บำารุงสุข และอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยให้อยู่สืบไป

อย่างยั่งยืน 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

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



น�้ำพระทัยไหลริน ปัญหำหมดสิ้น
ที่ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง

จากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เมื่อคราวเสด็จพระราชดำาเนินไปทรงติดตามผลการดำาเนินงานของโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน 

ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ เนวิน สคริมชอว์ หมู่ที่ 14 บ้านเจริญชัย ตำาบลคอแลน อำาเภอบุณฑริก จังหวัด

อุบลราชธานี ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ความว่า

“...ใหพ้จิารณาจดัหาแหล่งน้ำาเพิม่เตมิใหก้บัโรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดน ศนูยก์ารเรยีนตำารวจ

ตระเวนชายแดนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำาเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค รวมทั้งโรงเรียน 

ในเครือข่ายพระราชานุเคราะห์ที่จะดำาเนินการจัดตั้งใหม่ จำานวน ๑๙ แห่ง...”

โดยศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง ตำาบลกรุงชิง อำาเภอนบพิตำา จังหวัด

นครศรีธรรมราช ซ่ึงเป็นศูนย์การเรียนในสังกัดกองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนอีกแห่งหน่ึง ท่ีประสบกับ 

ปัญหาดังกล่าวเป็นประจำาทุกปี

บ้านห้วยตง อันเป็นที่ตั้งของศูนย์การเรียนฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2542 ตั้งอยู่ทาง

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดนครศรีธรรมราช ใกล้กับบริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานี

และจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มาของชื่อหมู่บ้านนั้น มาจากลักษณะภูมิประเทศ มีลำาห้วยที่มีลักษณะ 

คอ่นข้างตรงไหลผา่น ชาวบ้านจึงนำามาเรยีกเป็นชือ่หมู่บ้านจวบจนทุกวนันี้ ปจัจุบันหมู่บ้านแหง่นี้มีราษฎร

อาศัยอยู่รวมกัน 1๘2 ครัวเรือน 352 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำาสวนผลไม้จำาพวก ทุเรียน มังคุด 

ลองกอง เป็นต้น ท้ังน้ี ผู้คนในหมู่บ้านต่างพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน สืบสานถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถ่ินกันรุ่นต่อรุ่น เช่น การทำาไม้กวาดดอกหญ้า การทำาด้ามพร้า ด้ามขวาน และการใชส้มนุไพร 

รักษาโรค

ต่อมา กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ 42 ได้ดำาเนินการสำารวจพื้นที่หมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล 

ทุรกันดารในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำาให้ทราบว่าราษฎรมีความต้องการให้จัดตั้งโรงเรียน

ตำารวจตระเวนชายแดนขึน้ในพ้ืนที ่เพ่ือบตุรหลานจะได้ไมต่อ้งเดนิทางไปเรียนยงัโรงเรียนทีต่ัง้อยูห่่างจาก 

หมูบ่า้นออกไปร่วม 20 กิโลเมตร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชว่งฤดฝูน การเดนิทางสัญจรเพ่ือรับส่งบตุรหลาน 

จะเป็นไปด้วยความยากลำาบากมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดน 

บ้านหว้ยตง” ขึน้ เมือ่วันที ่19 มนีาคม 2557 โดยใชพ้ื้นทีป่่าสงวนของหมูบ่า้นในการก่อสร้างศูนยก์ารเรียนฯ 

มีครูตำารวจตระเวนชายแดน ทำาหน้าที่สอนหนังสือให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึง

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปัจจุบันพื้นที่ศูนย์การเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด 13 ไร่ 1 งาน 4๘ ตารางวา

เมื่อวันที่ 2๖ พฤษภาคม 25๖0 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี (ทรงดำารงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี) 

เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเปิดศูนย์การเรียนฯ พร้อมทรงติดตามผลการดำาเนินงาน และทรง

เยี่ยมเยียนราษฎรในพ้ืนที่ โดยการเสด็จพระราชดำาเนินในคร้ังนี้ นับเป็นการเสด็จพระราชดำาเนิน 

มาเป็นคร้ังแรก ซ่ึงสร้างความปีติยินดีให้กับราษฎร รวมทั้งครู และนักเรียนศูนย์การเรียนฯ และราษฎร 

ที่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่ง

ในการดำาเนนิงานเพ่ือสนองพระราชดำารินัน้ สำานกังาน กปร. ร่วมกับกรมชลประทาน ไดด้ำาเนนิการ 

แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำาอุปโภคบริโภคให้กับศูนย์การเรียนฯ และราษฎรที่อาศัยอยู่โดยรอบศูนย์ 
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นอกจากนี ้มพีระราชดำาริเพ่ิมเตมิ ในการให้นำาไข่ไก่ทีผ่ลิตไดจ้ากโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 

มาประกอบอาหารให้กับเดก็นกัเรียนก่อน ส่วนทีเ่หลือค่อยนำาออกจำาหนา่ยให้กับราษฎร และขอให้หนว่ยงาน 

ที่เกี่ยวข้องในการสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ภายในศูนย์การเรียนฯ จัดทำาคู่มือเพื่อใช้สำาหรับบำารุง

ดูแลรักษาอาคารและสิ่งก่อสร้างนั้น ๆ ด้วย

จากการดำาเนินงานโครงการดังกล่าว ก่อให้เกิด 

ประโยชน์กับครู นักเรียนของศูนย์การเรียนฯ และ

ราษฎรในพ้ืนที่ใกล้เคียงศูนย์การเรียนฯ มีคุณภาพ

ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทุกคนต่างสำานึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณในพระองค์ ที่พระราชทาน

แหล่งน้ำา น้ำาซ่ึงเปรียบประดุจดั่งน้ำาพระราชหฤทัย 

ที่ไหลริน น้ำาเพ่ือดับส้ินความทุกข์ยากของเหล่า 

พสกนิกร ทรงพลิกฟ้ืนคืนความอุดมสมบูรณ์ให้

กับผืนป่า ทรงสร้างความหวังและกำาลังใจให้กับ 

เหล่าเด็กนักเรียนซ่ึงจะเป็นพลังสำาคัญในการ 

ขับเคล่ือนและพัฒนาประเทศต่อไปในภายภาคหน้า

อย่างแท้จริง  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

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

เรียบเรียงโดย นายณัฐวุฒิ อนุเดชากุล

กองประสานงานโครงการพื้นที่ 4

การเรียนฯ โดยสำานกังาน กปร. ไดจ้ดัสรรงบประมาณประจำาปี 2559 ให้กรมชลประทานดำาเนนิการก่อสร้าง 

ทำานบดนิ พร้อมอาคารบงัคับน้ำาเพ่ือปิดก้ันลำาน้ำาธรรมชาตบิริเวณหนา้ศูนยก์ารเรียนฯ สำาหรับใชเ้ป็นแหล่ง

เก็บกักน้ำา รวมทั้งก่อสร้างโรงสูบน้ำาเพ่ือสูบน้ำาส่งน้ำาไปยังพ้ืนที่ของศูนย์การเรียนฯ เพ่ือใช้ในโครงการ

เกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน และกิจกรรมอ่ืน ๆ นอกจากนี้ ยังส่งน้ำาเพ่ือการอุปโภคบริโภคให้กับราษฎร 

ทีอ่าศัยอยูโ่ดยรอบศูนยก์ารเรียนฯ อีกทางหนึง่ดว้ย ทัง้นี ้ราษฎรในพ้ืนที่ไดจ้ดัประชมุกลุ่มผู้ใชน้้ำา เพ่ือร่วมกัน 

บริหารจัดการการใช้น้ำาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

งานก่อสร้างโรงสูบน�้างานก่อสร้างท�านบดินและอาคารบังคับน�้า



เรียบเรียงโดย กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์
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โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ หรือทีเ่รียกส้ันๆ ว่า 

“โครงการหญ้าแฝก” เป็นโครงการที่มีพื้นที่ด�าเนินการอยู่ทั่วประเทศไทยและมีการปลกูอยูม่าก

ในพ้ืนทีภ่าคเหนอืทีม่ภูีมปิระเทศเป็นพ้ืนทีล่าดชนั ด้านการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ มกีารกระจายตวัอยู ่

ทั้ งในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยการสนับสนุนงบประมาณ 

จากงบกลาง กปร. และงบประมาณจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยได้มีการด�าเนินงานต่อเนื่อง 

มากว่า 28 ปี อย่างไรก็ตาม เมื่อคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและติดตามประเมินผล 

ออกตดิตามผลการด�าเนนิงาน จงึพบว่าเจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบตังิานยงัขาดความรู้ทางวิชาการ เนือ่งด้วย 

เหตุผลของการเปล่ียนผู้รับผิดชอบหรือความเข้าใจในหญ้าแฝกที่ลดน้อยลง จึงเป็นจุดเร่ิมต้น 

ก่อให้เกิดโครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาและรณรงค์ 

การใช้หญ้าแฝกฯ ขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการ 

ใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกสามารถน�าไปใช้ปฏิบตัิได้จริง เกิดการพัฒนาเป็นเครือข่ายทีเ่ชือ่มโยง 

ผู้เข้าอบรมให้สามารถมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน และท้ายสุดคือ สามารถถ่ายทอดไปยงั

ประชาชนผู้สนใจได้ ส�าหรับปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา ได้ด�าเนินการจัดฝึกอบรมฯ ไปแล้ว 

จ�านวน 3 ครั้ ง ดังนี้

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก

อันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ
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ครั้ งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 17 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ จงัหวัดเชยีงใหม่

ครั้ งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 7 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดสกลนคร

ครั้ งที ่3 จัดขึ้นระหว่างวนัที่ 25 - 28 กนัยายน 2561 ณ ศนูยศ์กึษา
การพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเพชรบุรี
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โดยทั้ ง 3 คร้ั งทีผ่่านมา ส�านกังาน กปร. ในฐานะผู้จดัฝึกอบรมดงักล่าว ได้รับความร่วมมอื 

เป็นอย่างดียิ่งจากคณะวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญในงานหญ้าแฝกที่ได้เสียสละเวลามาเป็น

วิทยากรในรายวิชานั้ นๆ แล้ว ยงัเป็นวิทยากรเสริมในภาคปฏิบตัขิองผู้เข้าร่วมอบรม เช่น การฝึก 

ปฏิบัติการคัดแยกหน่อหญ้าแฝก วิธีการปักช�ากล้าลงถุงด�า และการเก่ียวใบหญ้าแฝก เป็นต้น 

โดยได้ใช้สถานที่ฝึกอบรมในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริทั้ ง 3 คร้ั ง 

ซ่ึงเจ้าหน้าที่ในศูนย์ศึกษาฯ ได้ให้การดแูล อ�านวยความสะดวก จดัหาอุปกรณ์ประกอบการอบรม

ให้อย่างครบถ้วน และส่วนส�าคัญทีข่าดไม่ได้คือ ผู้เข้าอบรมทีเ่ข้ารับการอบรมด้วยความตั้ งใจนั้ น 

มาจากหลากหลายหน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท  

กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุพื์ช กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน กองบญัชาการ

ทหารพัฒนา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดกิาร  ทีอ่ยูด้่วยกันตลอดระยะเวลาฝึกอบรม 3 คืน 4 วัน 

เห็นได้จากการมส่ีวนร่วมระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนทีม่ผู้ีได้คะแนนเตม็กันไปไม่น้อย 

ซ่ึงเป็นที่ชื่นอกชื่นใจแก่คณะวิทยากรและคณะผู้จัดเป็นอย่างมาก ซ่ึงส�านักงาน กปร. หวังเป็น 

อย่างยิ่งว่า ในปีงบประมาณ 2562 นี้ โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน

โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริอีก 6 คร้ั ง ที่ก�าลัง 

จะเกิดขึ้น จะได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกภาคส่วนเช่นที่ผ่านมา เพ่ือให้การเผยแพร่องค์ความรู ้

โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริได้ผ่านจากผู้ปฏิบัติ 

ทั้ งหลายไปสู่ประชาชนอย่างแท้จริง

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

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

การปักช�ากล้าหญ้าแฝกลงถุงด�า

- คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ -
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ปัจจุบัน ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ป ี 

(พ.ศ.2561 - 2580) เป็นฉบับแรกของประเทศ โดยใช้เป็นกรอบ 

จดัท�าแผนให้สอดคล้องบรูณาการในทกุระดบั เกิดพลังขบัเคล่ือนไปสู่ 

เป้าหมายของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและบรรลุวิสัยทัศน์ของ

ประเทศที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศ

พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลายมิติ ทั้ งมิติความมั่นคง

ในเอกราชและอธิปไตย มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

เรียบเรียงโดย กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง 
กองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ ส�านักงาน กปร.

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580
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๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

๒ ยทุธศาสตร์ชาตด้ิานการสร้างขดีความสามารถ 

ในการแข่งขัน

๓ ยทุธศาสตร์ชาตด้ิานการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและ 

ความเสมอภาคทางสังคม

๕ ยุทธศาสตร์ชาติด ้านการสร้างการเติบโต 

บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๖ ยทุธศาสตร์ชาตด้ิานการปรับสมดลุและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

21
3
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ในแต่ละยุทธศาสตร์ประกอบด้วยเป้าหมาย ตัวชี้วัด และประเด็น

พัฒนา เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศ ที่ตั้ งใจว่าจะพัฒนาประเทศ

ด้วยการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ การพัฒนา 

ที่มีทางสายกลางเป็นแก่นกลางของการคิดและการปฏิบัติ อันมี 5 องค์

ประกอบ ได้แก่ การมีคุณธรรม การใช้ความรู้ การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  

ความมีเหตุมีผล และความพอประมาณ หากพิจารณาประเด็นพัฒนา 

โดยรวมทั้ ง 6 ยุทธศาสตร์ พบว่ามีบางประเด็นที่เชื่อมโยงตรงกันระหว่าง

ยุทธศาสตร์ในหลากหลายมิติ

กล่าวคือ ในมติปัิจเจกบคุคล ล้วนให้ความส�าคัญกับคนทกุช่วงวัย 

ต้องการให้เป็นคนดีและเก่ง ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา ใฝ่เรียนรู้ 

ตลอดชวิีต คิดสร้างสรรค์ ปรับใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรม รู้จกัคิดวางแผน

ชีวิต แผนสุขภาพ แผนครอบครัว แผนการเงิน และแผนอาชีพ 

ส�าหรับมิติชุมชน/สังคม มุง่ส่งเสริมให้มคีวามสามคัคีปรองดอง  

พึ่งพาตนเองและพึ่งพากันเอง สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีการ

รวบรวมข้อมูลและใช้พัฒนาแก้ไขปัญหาบนฐานข้อมูลและการใช้เหตุ 

และผล โดยใช้แผนเชื่อมโยงเป็นระดับ ตั้ งแต่ชุมชน ต�าบล อ�าเภอ และ

จังหวัด มีธรรมาภิบาล พัฒนาและใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี 

ส่วนในมิติเศรษฐกิจ เน้นการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิม  

ทั้ งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ โดยใช้งานวิจัย พัฒนา

นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทั้ งในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการผลิต

และบริการ บนฐานของสังคมเศรษฐกิจสีเขยีว การอนรัุกษ์ฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม 

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน 

มิติภาครัฐเป็นอีกมิติที่น่าสนใจ  เพราะเป็นกลไกหลักในการ

พัฒนาประเทศ ที่จะปรับโฉมใหม่ให้สามารถตอบสนองความต้องการ

ของประชาชน บูรณาการ มีความทันสมัย ทันการเปล่ียนแปลง มีความ 

คล่องตัว ปรับเปล่ียนโครงสร้างได้ตามสถานการณ์ความเปล่ียนแปลง 

และเน้นการมกีระบวนการยตุธิรรมทีเ่สมอภาค นอกจากนั้ น คนในภาครัฐ 

ยงัต้องมคุีณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะความซ่ือสัตย์ สุจริต และมธัยสัถ์ 

โปร่งใส ปลอดการทุจริตคอร์รัปชัน 
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ที่มาของรูปภาพ : ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 https://www.nesdb.go.th

เมื่อยุทธศาสตร์ชาติประกาศใช้แล้ว 

หน่วยงานราชการหรือชุมชนจะใช้เป็นกรอบคิด 

และจดัท�าแผนพัฒนาในระดบัต่างๆ ให้ตอบโจทย์ 

สอดคล้องกับประเด็นปัญหาในแต่ละระดับ 

อย ่างไรก็ตาม การสร ้ างคนในชาติ ให ้มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใช่ว ่าจะเกิดขึ้น

เพียงแค่เขียนเป็นแผนแนวทาง หากจ�าเป็นต้อง

มกีารสร้างกระบวนการเรียนรู้ ระบบส่ือสาร และ

ถ่ายทอดแผ่กระจายข้อมูลลงไปสู่ประชาชนใน

ทุกช่วงวัยและทุกภาคส่วน ให้เข้าใจปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้องและสามารถ 

น�าไปประยุกต์ใช้ได้ในสภาวการณ์ต่างๆ อย่าง 

เหมาะสมและต่อเนือ่ง เพ่ือส่งเสริมให้ประเทศไทย 

ก้าวสู่การเป็นดินแดนแห่งเศรษฐกิจพอเพียง  

หรือ Land of Sufficiency Economy  

อย่างสมบูรณ์ 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชัิยพัฒนาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลูก	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รักษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวิทยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกับถัว่เขยีวได้ทุกสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภูมสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพ้ืนทีผ่ลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพัฒนา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเคร่ืองสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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

จะเห็นได้ว่า คุณลักษณะพ้ืนฐานของบุคคลที่

สังคมต้องการ คือเป็นคนด ีมคุีณธรรมจริยธรรม และเป็น 

คนเก่งที่รู้จักใช้ข้อมูล ความรู้ ใช้เหตุใช้ผลในการคิด

วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ เรียนรู้อย่างต่อเนือ่ง และรู้จกัใช้

หรือพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม วางแผนชวิีต ท�างาน 

และพัฒนาชุมชน/ประเทศ รองรับความเปล่ียนแปลง

สร้างสมดุลและยั่งยืน อย่างเหมาะสมกับสภาวการณ ์

ซ่ึงเป็นตามองค์ประกอบของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง ทั้ งนี ้ไม่จ�ากัดเฉพาะเกษตรกรหรือคนในชนบท 

ที่จะสามารถมีคุณลักษณะแห่งความพอเพียงดังกล่าว  

แต ่ ไม ่ว ่าจะประกอบอาชีพอะไร แม่ค ้า นักธุรกิจ 

ข้าราชการ พนักงานบริษัท ลูกจ้างทั่วไป หรือพูดให้

ชัดลงไป คือ “คนไทย” จ�าต้องมีคุณลักษณะเยี่ยงนี้  

โดยการคิดและท�าแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือส่งเสริมให้ 

เกิดความสุขกันทั่วหน้า สมกับที่ชาวต่างประเทศให้ 

สมญานามประเทศไทยว่า “สยามเมืองยิ้ม” หรือ 

Land of Smiles
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ที่ผ่านมา “งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว” ครั้ งที่ 2  

ณ พระลานพระราชวังดสิุต ทีช่าว กปร. ให้ความร่วมมอืในการ 

ใส่ผ้าไทยกันอย่างสวยงาม พร้อมจิตอาสาให้บริการข้อมูล 

แก่ผู้เข้าชมนิทรรศการ “ภูเขาการบริหารจัดการน�้าตามแนว

พระราชด�าริ” อย่างเนืองแน่น

ในคร้ั งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้จดังานฤดหูนาว “อุน่ไอรกั คลายความหนาว” ตอน  

สายน�้าแห่งรัตนโกสินทร์ ครั้ งที่ 2 ขึ้น ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 

2561 - 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต  

และสนามเสือป่า ประชาชนต่างประทับใจและซาบซ้ึงใน

พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยงานใน 

พระองค์และหน่วยงานที่เก่ียวข้องด�าเนินการจัดนิทรรศการฯ  

อีกคร้ั ง หลังจากคร้ั งที่ 1 ได้รับความสนใจอย่างมากมาย 

ด้วยพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว ทรงตระหนกัถึงการเผยแพร่

ความรู้ ความงดงามของความเป็นไทย ช่วยกันอนรัุกษ์ ฟ้ืนฟู และ 

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ตลอดจนให้ประชาชนได้มี 

ส่วนร่วมในการสานต่อพระราชกรณยีกิจและพระราชปณธิาน 

ของสมเดจ็พระบรูพมหากษตัริยาธิราชเจ้าแห่งราชวงศ์จักรี

ร�ำลึก
ถึงวันวำน

เรียบเรียงโดย กองประชาสัมพันธ์



ส�าหรับงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ตอน สายน�้า 

แห่งรัตนโกสินทร์ ภายในงานผู้เข้าชมจะได้สัมผัสถึงบรรยากาศ 

ย้อนยคุ ซ่ึงแวดล้อมไปด้วยต้นไม้นานาพรรณ พร้อมทั้ งความชืน่ฉ�า่ 

แห่งสายน�้า บนพ้ืนที่ที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) บริเวณ 

พระลานพระราชวังดุสิต และ 2) บริเวณสนามเสือป่า 

นิทรรศการบริเวณพระลานพระราชวังดุสิต ได้แสดงถึง

ความรู ้ความผกูพนั และภาพความประทับใจจากประชาชนที่มี

ต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์อันเป็นทีรั่กยิง่ตั้ งแต่อดตีถึงปัจจบุนั 

โดยจัดแสดงที่มาของล�าน�้าคูคลองสายต่าง ๆ  วัฒนธรรม

ประเพณีที่งดงามแห่งสายน�้า เช่น ขบวนเรือพระราชพิธี  

งานประดิษฐ์ และภาพสามมิติที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมไทย 

แต่ดั้ งเดิม

หลังจากได้รับความรู้ ได้ถ่ายภาพประทับใจในงานแล้ว 

ก็สามารถเดนิแวะเวียนเข้าร้านต่าง ๆ  ภายในบริเวณสนามเสือป่า  

ทกุท่านมโีอกาสได้ชมและเลือกซ้ือสินค้าจากร้านจติอาสา 904 

ร้านในพระบรมวงศานุวงศ์ และร้านค้ารับเชิญที่คัดสรรอาหาร

อร่อยทั้ งตลาดบกและตลาดน�า้ ตลาดเดนิชมิริมทาง พร้อมทั้ ง 

ได้รับความสนุกสนานจากการแสดงมหรสพผลัดเปล่ียน

หมนุเวียนกันจากทกุภูมภิาคของไทย พร้อมร่วมลุ้นรางวัลมจัฉา

พาโชคอีกด้วย

ส่ิงหนึ่งที่กล่าวได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจแก่ส�านักงาน 

กปร. และเจ้าหน้าที่ทุกท่านคือ งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว 

ในคร้ั งนี ้ส�านกังาน กปร. และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องร่วมด�าเนนิ

การจัดท�านิทรรศการแบบจ�าลอง “ภูเขาการบริหารจัดการน�้า

ตามแนวพระราชด�าริ” พร้อมทั้ งได้ปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก ์

จิตอาสาน�าชมนิทรรศการและล่ามภาษา 
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แนวคิดแบบจ�าลอง 
“ภูเขาการบริหารจัดการน�้าตามแนวพระราชด�าริ”

เป็นการน�าเสนอแนวพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และการทรงงานของสมเด็จ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการน�้า โดยน�าเสนอในรูปแบบ 

จ�าลองภูเขา ด ้านบนสุดเป ็นยอดเขามีเฮลิคอปเตอร ์พระที่นั่งจอดอยู ่ ด ้านข้างเป็น 

เคร่ืองบินท�าฝนหลวง มีน�้าตกลงมาจากยอดเขา ปลายยอดเขาเป็นพ้ืนที่แสดงถึงการท�าลาย

ทรัพยากรธรรมชาต ิป่าเป็นสีเหลือง ภูเขาในชั้ นทีต่�า่ลงมาเป็นการฟ้ืนฟูโดยมโีครงการด้านต่างๆ 

ทั้ งเร่ืองปลูกป่า หญ้าแฝก บ้านเล็กในป่าใหญ่ ฝายต้นน�้า เป็นต้น ซ่ึงมีการจ�าลองรถยนต์

พระที่นั่งในการเสด็จฯ ไปทรงงานในพ้ืนที่ห่างไกล ช่วงด้านล่างภูเขาเป็นโครงการเก่ียวกับการ

กักเก็บน�้า เป็นอ่างเก็บน�้าเขื่อนภูมิพล ต่อด้วยการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร การท�านา 

ขั้ นบันได เกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในเขตเมือง 

เป็นการจัดการด้านน�้าเสีย กังหันน�้าชัยพัฒนา การป้องกันน�้าท่วม มีโครงการแก้มลิง ประตูน�้า

คลองลัดโพธิ์ รวมทั้ งมีการแสดงพื้นที่ปอดของกรุงเทพ ในส่วนของชายฝั่งทะเล เป็นโครงการ

ต่าง ๆ  เช่น ฟื้นฟูป่าชายเลน ทางเดินศึกษาธรรมชาติ ธนาคารปู อนุรักษ์เต่าทะเล เป็นต้น 

นอกจากนี้ มีการแสดงดอกไม้เมืองหนาวจากโครงการศูนย์บริการไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ จังหวัดเชียงใหม่ และบริษัท PTT LNG จ�ากัด ที่ส่งเสริมชาวบ้านในการ

ผลิตไม้ดอกเมืองหนาว
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ท้ายนี้ ขอขอบคุณจิตอาสาน�าชมนิทรรศการฯ ทุกท่าน  

ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการไปปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับแนวคิดหลักการทรงงาน รวมทั้ งโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริต่าง ๆ ที่น�ามาจัดแสดงนิทรรศการฯ 

เพ่ือให้ประชาชนที่เข้าชมงานได้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณ 

ในพระบาทสมเดจ็พระมหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีต่อปวงชนชาวไทย 

ตราบถึงทุกวันนี้ 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ท่ีเกดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชุมชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู	้อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัรี	และทรงเยีย่มราษฎร	
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ส�านักงาน กปร. ร่วมกับมูลนิธิสวนหลวง ร. ๙  
จัดนิทรรศการ “สืบสานพระราชปณิธาน”
ในงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร. ๙” ครั้งที่ ๓๑

  วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ “สืบสาน 

พระราชปณิธาน” ในงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร. ๙” ครั้ งที่ ๓๑  ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ 

ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ โดยมีนายดนุชา  สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร.  

กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในคร้ั งนี้ เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนว 

พระราชด�าริด้านการพัฒนาในโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริและสร้างความรู้ความเข้าใจ 

ในแนวพระราชด�าริให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และส่ือมวลชน โดยเฉพาะสถาบัน 

การศึกษาต่าง ๆ  ให้ได้รับข้อมลูอย่างถูกต้องและกว้างขวางยิง่ขึน้ รวมทั้ งเพ่ือขยายผลส�าเร็จจาก 

การพัฒนาในโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริให้แพร่หลายยิง่ขึน้ ตลอดจนเพ่ือน้อมร�าลึกถึง 

พระมหากรุณาธิคุณพร้อมสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูหั่ว ทีท่รงสืบสานพระราชปณธิานในพระบาทสมเดจ็พระมหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร ไปสู่สาธารณชน 

การจัดนิทรรศการในครั้ งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

๑  การจดันทิรรศการ “สืบสานพระราชปณิธาน” ประกอบด้วย 

๑) ชุด “สืบสาน รักษา ต่อยอด”

๒) ชดุ “การตดิตามงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิ

  ขององคมนตรี”

๓)  ชุด “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” 

๔)  ชุด “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” 

๕)  ชุด “เศรษฐกิจพอเพียง” พร้อมห้องชมภาพยนตร์

๒ การฝึกอบรมอาชพี โดยจดัฝึกอบรมอาชพีหลักสูตรระยะส้ัน  

ในวันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ภายในหอรัชมงคล  

จ�านวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการท�าเคร่ืองหนงั “หหูิว้ 

แก้วเก็บความเย็นหนังแท้” หลักสูตรการท�าเบเกอร่ี  

“บลูเบอรี่ชีสพาย” และกิจกรรมการจัดท�าเหรียญที่ระลึก  

รัชกาลที่ ๙ การบรรยายความรู้เชิงวิชาการ โดยวิทยากร 

ผู้เชีย่วชาญ พร้อมสาธติให้เห็นของจริง รวมถึงแจกอุปกรณ์

ส�าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวนหลักสูตรละ ๕๐ คน 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู้	อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	
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  วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไปโครงการ

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด�าริ ดอยแบแล  

ต�าบลสบโขง อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเชิญ 

ถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ

สถานพัีฒนาการเกษตรทีสู่งตามพระราชด�าริ พร้อมกับตดิตาม

ความก้าวหน้าของการด�าเนนิงานเพ่ือสนองพระราชปณิธานใน

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว ทีท่รงสืบสาน รักษา และต่อยอด 

โครงการของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชวิีตของราษฎร ตลอดจนการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนเพ่ือประโยชน์กับราษฎร ซ่ึงได้

สร้างความปลาบปล้ืมใจแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงาน ด้วยส�านึก

ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของราษฎร

ในครั้ งนี้ 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

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

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

เป็นประธานเปิดงาน
“นิทรรศการ ๓๖ ปี ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้” 

และติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

  วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร ้ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเป็นประธานเปิดงาน

นิทรรศการ “นิทรรศการ ๓๖ ปี ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ ธันวาคม  

๒๕๖๑ เพ่ือเผยแพร่แนวพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร

โอกาสนี้ ได้ร่วมพิธีปล่อยสตัว์ป่าคนืสู่ธรรมชาติ ได้แก่ ไก่ฟ้าหลังขาว จ�านวน ๙ ตัว ไก่ป่า

ตุม้หูแดง จ�านวน ๙ ตวั พร้อมทั้ งมอบใบประกาศนยีบตัรแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์

ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ การประกวดผลผลิตทาง 

การเกษตรต่าง ๆ  และมอบใบประกาศนยีบตัรโรงเรียนต้นแบบศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

และร่วมเป็นสักขีในการมอบอาคารหอเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิล 

อดลุยเดช บรมนาถบพิตร โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)  พร้อมเยีย่มชมนทิรรศการ

ภายในงาน

จากนั้ น เดนิทางไปโครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน�า้ปายตามพระราชด�าริ (ท่าโป่งแดง)  

จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้าการด�าเนินงานโครงการศูนย ์

บริการและพัฒนาลุ่มน�า้ปายตามพระราชด�าริฯ และร่วมกิจกรรมเก่ียวข้าวในแปลงนาทีม่าโยนกล้า 

ไว้เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา 
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พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี

ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  
ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา

  วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
พลเอก กมัปนาท รดุดิษฐ์ องคมนตร ีเดนิทางไปตดิตาม 

การด�าเนินงานโครงการอ่างเก็บน�้าป่าพะยอมอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ ต�าบลเกาะเต่า อ�าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

เพ่ือติดตาม ตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน�้าป่าพะยอมฯ และ

รับฟังบรรยายสรุปผลการด�าเนินงาน 

โอกาสนี้ ได้พบปะเยี่ยมราษฎรเพ่ือรับทราบถึงชีวิต 

ความเป็นอยู่ 

จากนั้ น เดินทางไปศาลากลางจังหวัดพัทลุง เพ่ือร่วม

ประชมุ ตดิตาม และขบัเคล่ือนการด�าเนนิงานโครงการอันเนือ่ง

มาจากพระราชด�าริในพระบาทสมเดจ็พระมหาภูมพิลอดลุยเดช 

มหาราช บรมนาถบพิตร ด้านพัฒนาแหล่งน�า้ในเขตพ้ืนทีภ่าคใต้ 

ทั้ งนี ้องคมนตรี ได้เร่งรัดและผลักดนัการด�าเนนิงานโครงการฯ 

ให้บังเกิดผลโดยเร็ว เพ่ือประโยชน์สุขของราษฎรในภาคใต้ 

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้ งพระราชปณิธานไว้

  วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เดินทางไป

ส�านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๑ ต�าบลควนลัง  

อ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา เพ่ือรับฟังบรรยายสรุปภาพรวม 

และติดตามผลการด�าเนินงานโครงการบรรเทาอุทกภัย 

อ�าเภอหาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

จากนั้ น เดินทางไปโครงการอ่างเก็บน�้าคลองหลา 

อันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ บ้านต้นส้าน หมูท่ี ่๖ ต�าบลคลองหลา  

อ�าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

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

ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

  วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไปโครงการ

ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�าริบ้านดงเย็น ต�าบลบ้านแปะ 

อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เชิญถุงพระราชทานจาก 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ 

ผู้ปฏิบตังิาน จ�านวน ๑๒๕ ถุง ด้วยทรงห่วงใยชวิีตความเป็นอยู่

ของราษฎรตลอดจนติดตามการด�าเนินงานของโครงการฟาร์ม

ตัวอย่างตามพระราชด�าริฯ ได้สร้างความปลาบปล้ืมใจและ

ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณในครั้ งนี้

  วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ 
นายพลากร สุวรรณรฐั องคมนตร ีเดนิทางไปโครงการสถานี 

พัฒนาการเกษตรทีสู่งตามพระราชด�าริดอยอมพาย ต�าบลปางหินฝน  

อ�าเภอแม่แจ่ม จงัหวัดเชยีงใหม่ ได้เชญิถุงพระราชทานจากพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด�าริฯ จ�านวน 

๑๒๕ ถุง พร้อมติดตามการด�าเนินงานโครงการฯ เพ่ือสนอง 

พระราชปณธิานในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว ทีท่รงสืบสาน รักษา 

และต่อยอดโครงการของสมเดจ็พระบรมราชชนนพัีนปีหลวง เพ่ือ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนเพ่ือประโยชน์กับราษฎร 

ซ่ึงได้สร้างความปลาบปล้ืมใจแก่ราษฎรและผู้ปฏิบตังิานต่างส�านกึ 

ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยความเป็นอยู ่ของราษฎร 

ในครั้ งนี้  

จากนั้ น เดินทางไปโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง

ตามพระราชด�าริบ้านนาเกียน อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

ได้เชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบแก่

ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตร

ที่สูงตามพระราชด�าริฯ จ�านวน ๒๕๐ ถุง 

โอกาสนี้ ได้ติดตามการด�าเนินงานโครงการฯ พร้อม 

เยี่ยมราษฎร รวมทั้ งเยี่ยมชมผลการด�าเนินงานโครงการฯ 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

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

ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย  

จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก

  วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ 
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไปโครงการ

ช่วยเหลือราษฎรบ้านซิแบรอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ได้เชญิถุงพระราชทานจากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว มอบแก่ 

ราษฎรและผู้ปฏิบัติงาน จ�านวน ๒๕๐ ถุง พร้อมติดตามการ 

ด�าเนนิงานและเยี่ยมราษฎร 

จากนั้ น เดินทางไปโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่น 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

พร้อมเชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการอนุรักษ์

สภาพป่าแม่ตื่นฯ จ�านวน ๒๕๐ ถุง โครงการฯ นี้ เป็นโครงการ 

ที่ได้ด�าเนินงานสนองพระราชด�าริในสมเดจ็พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง เพ่ืออนรัุกษ์พ้ืนทีป่่าให้ด�ารงไว้ซ่ึงความอุดมสมบรูณ์ 

ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร 

  วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี  

เดนิทางไปโครงการอ่างเก็บน�า้ห้วยไร่อันเนือ่ง 

มาจากพระราชด�าริ เพ่ือเป็นประธานการประชมุ 

สรุปผลการด�าเนนิงาน ตดิตาม และขบัเคล่ือน 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ใน 

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร ที่อยู ่ในเขตพ้ืนที่

ภาคเหนือ 

จากนั้ น เดินทางไปโครงการพัฒนา 

เพ่ือความมั่นคงพ้ืนที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว 

อันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอชาตติระการ  

จังหวัดพิษณุโลก พร้อมเชิญถุงพระราชทาน  

มอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการ

พัฒนาเพ่ือความมั่นคงพ้ืนที่ ภูขัด ภูเมี่ยง 

ภูสอยดาวฯ จ�านวน ๒๕๐ ถุง

  วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี  

เดนิทางไปตดิตาม รับฟังสรุปผลความก้าวหน้า 

และเยี่ยมชมผลการด�าเนินงานโครงการ 

ก่อสร้างแก้มลิงห้วยใหญ่ ก่อสร้างสถานสูีบน�า้ 

ด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยแหน ขุดสระเก็บน�้า หมู่ที ่

๔ และขุดลอกคลอง หมู ่ที่  ๑๔ อันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริ ต�าบลห้วยใหญ่ อ�าเภอเมอืง 

จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้ งนี้ เพ่ือสนองพระราช 

ปณธิานในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว ทีท่รง 

มุ่งมั่นที่จะบรรเทาความเดือดร้อนและสร้าง

ประโยชน์สขุให้กับราษฎรอย่างยั่งยืน 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู้	อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	
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  วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธาน 

พิธเีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรนกับริหารการพัฒนาตามแนว 

พระราชด�าริ (นบร.) รุ่นที่ ๘ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคาร 

ส�านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ พร้อมกับ 

บรรยายพิเศษเร่ือง ประสบการณ์การสนองพระราชด�าริเพ่ือ 

ประโยชน์สุขของประชาชน โดยมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 

จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมสนองพระราชด�าริ จ�านวน ๕๐ คน  

พร้อมด้วยผู ้บริหารและเจ ้าหน้าที่จากส�านักงาน กปร.  

ร่วมพิธีเปิดการศึกษาอบรมในครั้ งนี้ 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

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

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตร ี
เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาอบรม 
หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ (นบร.) รุ่นที่ ๘

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา  
และจังหวัดเชียงใหม่

  วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไปองค์การ

บริหารส่วนต�าบลศรีถ้อย อ�าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพ่ือ

เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการด�าเนินงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้าที่อยู ่

ระหว่างเตรียมความพร้อมขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 

คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ (กปร.) จ�านวน ๑๑ โครงการ และรับฟังสรุปผลการ

ติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ทั้ งนี้ 

องคมนตรีและทีป่ระชมุได้ให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะในการบรูณาการ 

ร่วมกันแก้ ไขปัญหาและอุปสรรคให้การด�าเนินงานโครงการ 

แล้วเสร็จโดยเร็ว เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการต่าง ๆ 

เพื่อสร้างความสุขให้แก่ราษฎรต่อไป

จากนั้ น เดินทางไปโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยเฮี้ยอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริ ต�าบลศรีถ้อย อ�าเภอแม่สรวย จงัหวัดเชยีงราย 

เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยเฮี้ยฯ และ

เยี่ยมราษฎร 
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  วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไปโครงการ

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศิริ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเชิญ 

ถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบแก่

ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 

สภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศิริฯ จ�านวน ๑๖๕ ถุง 

พร้อมติดตามผลการด�าเนินงานโครงการฯ และเยี่ยมราษฎร 

จากนั้น เดนิทางไปโครงการช่วยเหลือราษฎรบ้านทุง่ต้นงิว้ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

พร้อมเชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการช่วยเหลือราษฎร 

บ้านทุ ่งต้นงิ้วฯ จ�านวน ๑๖๘ ถุง พร้อมรับฟังรายงานผล 

การด�าเนินงานโครงการฯ และเยี่ยมราษฎร 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

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

  วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
นายพลากร สุวรรณรฐั องคมนตร ีเดนิทาง 

ไปโครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูนอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ จังหวัดน่าน เพ่ือเชิญถุง

พระราชทานจากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว 

มอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการ

พัฒนาบ้านกอก - บ้านจูนฯ จ�านวน ๑๔๘ ถุง

จากนั้น เดินทางไปสถานีพัฒนาการ

เกษตรที่สูงตามพระราชด�าริบ้านสันติสุข- 

บ้านขุนก�าลัง อ�าเภอปง จังหวัดพะเยา เพ่ือเชิญ 

ถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

มอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในสถานี

พัฒนาการเกษตรที่สูงฯ จ�านวน ๑๓๘ ถุง
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นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี

ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอ�านาจเจริญ

  วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมด้วย 

นายอ�าพน กิตติอ�าพน องคมนตรี รวมทั้ งคณะอนุกรรมการ

ติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางไปร่วมประชุม 

เร่งรัด และขบัเคล่ือนโครงการพัฒนาแหล่งน�า้อันเนือ่งมาจาก 

พระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร ในเขตพ้ืนทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนอื 

ณ ห้องประชมุ ส�านกังานชลประทานที ่๗ จงัหวัดอุบลราชธานี 

จากนั้ น เดินทางไปพ้ืนที่โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�้า 

ล�าห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอน�้ายืน  

จงัหวัดอุบลราชธาน ีเพ่ือตรวจดสูภาพพ้ืนทีท่ีจ่ะก่อสร้างโครงการ 

อ่างเก็บน�้าล�าห้วยบอนฯ 

  วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เดินทางไป 

โครงการฝายห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบล 

กุดปลาดุก อ�าเภอเมือง จังหวัดอ�านาจเจริญ เพื่อติดตาม 

ความก้าวหน้าการด�าเนินงานโครงการฝายห้วยยางฯ  

พร้อมเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการฯ 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

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

  วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมด้วย

พลอากาศเอก จอม รุง่สว่าง องคมนตร ีเดนิทางไปร่วมประชมุ 

ติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร ด้านพัฒนาแหล่งน�้าในพ้ืนที่จังหวัด

สระแก้ว ณ ห้องประชมุบรูพา ชั้ น ๔ ศาลากลางจงัหวัดสระแก้ว 

จากนั้ น เดินทางไปพ้ืนที่โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�้า 

แซร์อออันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอวัฒนานคร  

จังหวัดสระแก้ว เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของโครงการ 

ก่อสร้างอ่างเก็บน�้าแซร์ออฯ และตรวจเยี่ยมโครงการฯ  

ทั้ งนี้ เพ่ือเร่งรัดโครงการให้แล้วเสร็จตามพระราชปณิธานใน 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว ทีท่รงสืบสาน รักษา และต่อยอด 

โครงการที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้ให้บังเกิดประโยชน์กับราษฎร

โดยเร็ว 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

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

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี

ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว



ความพึงพอใจคอลัมน์ต่าง ๆ วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒

คอลัมน์ มาก ปานกลาง น้อย

(๑) ข่าวพระราชกรณียกิจ

(๒) แนะน�าโครงการ

(๓) ขยายผลความส�าเร็จจากโครงการฯ

(๔) เศรษฐกิจพอเพียง

(๕) น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

(๖) ความเคลื่อนไหว

ชื่อ - สกุล ......................................................................................ตำ�แหน่ง ........................................................

หน่วยง�น .......................................................................................โทรศัพท์ ........................................................

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

กรุณ�ส่งคำ�ตอบม�ที่ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

ต�มที่อยู่ด้�นหลัง หรือโทรส�ร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๑ - ๒

ส�ม�รถตรวจสอบร�ยชื่อได้ที่ www.rdpb - journal.in.th
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ค�าถาม

เฉลยค�าตอบ

แบบสอบถามชิงรางวัลของที่ระลึก
ผู้ที่ตอบคำ�ถ�มถูก ๑๐ ท่�นแรก รับของที่ระลึกจ�กสำ�นักง�น กปร.

๑. ยุทธศ�สตร์ช�ติด้�นใดไม่ได้อยู่ในแผนยุทธศ�สตร์ช�ติระยะย�ว ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

   ยุทธศ�สตร์ช�ติด้�นคว�มมั่นคง     ยุทธศ�สตร์ด้�นคว�มมั่งคั่ง

๒. สวนป่�สมุนไพรเข�หินซ้อน ณ ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ มีพื้นที่ประม�ณกี่ไร่

   ๒๐ ไร่     ๑๕ ไร่

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ฉบับที่ ๔/๒๕๖๑

ข้อที ่๑ คำ�ตอบคือ โครงก�รอ่�งเก็บน้ำ�นฤบดินทรจินด�อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริไม่มีที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัด

สกลนคร

ข้อที่ ๒  คำ�ตอบคือ อ่�งเก็บน้ำ�ห้วยเดียกอยู่ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ควรปรับปรุง / ข้อเสนอแนะ
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
* ขอขอบคุณที่กรุณ�ให้ข้อคิดเห็นต่อว�รส�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ คว�มเห็นของท่�นจะเป็นประโยชน์ต่อก�รปรับปรุงว�รส�รฯ ให้ดียิ่งขึ้น และยืนยันที่จะ
รับหนังสือว�รส�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริต่อไป หรือขอยกเลิก โปรดแจ้งให้ทร�บด้วย    รับต่อไป    ยกเลิก



(พื้นที่ส่วนนี้สำ�หรับโฆษณ�)

บริการธุรกิจตอบรับ
ใบอนุญ�ตเลขที่ ปณ. (น) / 3981 ปนฝ. ทำ�เนียบรัฐบ�ล

ถ้�ฝ�กส่งในประเทศไม่ต้องผนึกตร�ไปรษณีย�กร

ส�านักงาน กปร.

ตู้ ปณ. ๗

ปณฝ. ท�าเนียบรัฐบาล

กรุงเทพมหานคร

๑๐๓๐๒



คณะที่ปรึกษา
เลขาธิการ กปร. (นายดนุชา สินธวานนท์)

รองเลขาธิการ กปร. (นายลลิต ถนอมสิงห์)

รองเลขาธิการ กปร. (นายสมบูรณ์ วงค์กาด)

รองเลขาธิการ กปร. (นายปวัตร์ นวะมะรัตน)

ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ (นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง)

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา (นางสาววัชรี วัฒนไกร)

ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ (นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล)

วัตถุประสงค์
๑. เพ่ือเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบรมราชชนน ี

พันปีหลวง และพระบรมวงศ์ ที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำาริ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรและประเทศให้เกิดความยัง่ยนืมัน่คง

ต่อไป

๒. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวพระราชดำาริ 

และโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดำาริให้แก่ประชาชน หน่วยงาน 

รัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนส่ือมวลชน ให้ได้รับทราบข้อมูลอย่าง 

ถูกต้องและกว้างขวางยิ่งขึ้น

๓. เพ่ือขยายผลการพัฒนาและผลสำาเร็จจากแนว 

พระราชดำาริและโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดำาริทีม่กีระจายอยู ่

ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไปสู่สาธารณชนได้อย่างกว้างขวาง 

พร้อมทั้ งเป็นเอกสารอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง

โปรดทราบ
บทความและข้อเขียนต่าง ๆ ในวารสารอันเนื่องมาจาก 

พระราชดำาริเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ไม่ใช่ความเห็น

ของสำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (สำานักงาน กปร.)

หากมคีวามประสงค์จะนำาข้อมลูไปเผยแพร่ โปรดระบแุหล่ง

ที่มาของข้อมูลด้วย

ด�าเนินการโดย
ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์

แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐-๖

โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน
rdpb-journal

www.rdpb.go.th

www.facebook.com/RDPBProject

e-mail: rdpb_project@hotmail.com

นางพิชญดา หัศภาค

ผู้อำานวยการกองประชาสัมพันธ์/

หัวหน้าคณะบรรณาธิการ

นางสาวณัฐดา ศุภสินธุ์

ผู้แทนกองประสานงาน

โครงการพื้นที่ ๑

นายปริญญวัฒน์ วัชรอาภากร

ผู้แทนกองประสานงาน

โครงการพื้นที่ ๒

นางสาวนิตติยา  สมาธิ

ผู้แทนกองประสานงาน

โครงการพื้นที่ ๓

นางสาวรุ่งรัตน์ วงษ์จู

ผู้แทนกองประสานงาน

โครงการพื้นที่ ๔

นางสาวกุลวดี ปุงบางกะดี่

ผู้แทนสำานักงานเลขาธิการ

นางสาวสมลักษณ์ บุนนาค

ผู้แทนกองศึกษาและขยายผล

การพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ

นางสมพร สุขประเสริฐ

ผู้แทนกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำาริ

นางสาวจ�าเนียร เพียรไม่คลาย

ผู้แทนกองติดตามประเมินผล

นางสาวศีต์กร ตันก�าแหง

ผู้แทนกองแผนงานและ

วิเทศสัมพันธ์

นางอรอนันต์ วุฒิเสน

ผู้แทนกองกิจกรรมพิเศษ

นายวัชระ หัศภาค

ผู้แทนศูนย์สารสนเทศ

นางสาวจุไรรัตน์ อินทร์โต

ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน

การทุจริต

นายนพปฎล มกุลกาญจน์

ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นายเอกชัย เพ็งสว่าง

นางสาวมทิรา ภัคทิพวดี

นางสาวประภาพร ซื่อสัตย์

ผู้แทนกองประชาสัมพันธ์

นายพิสิทธิ์ วิเชียรทศพร

นายทวีศักดิ์  แป้นคุ้มญาติ

นายพลวรรธน์ สายะเสวี

นายภาณุพันธ์ อรุณวรณ์

ช่างภาพ

คณะบรรณาธิการ

ออกแบบและจัดพิมพ์ที่
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

๓๗๘ ถนนชยัพฤกษ์ (บรมราชชนน)ี เขตตล่ิงชนั กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๒ ๑๐๑๐, ๐ ๒๔๒๒ 9๐๐๐

โทรสาร ๐ ๒๔๓๓ ๒๗๔๒, ๐ ๒๔๓๔ ๑๓๘๕

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

จัดท�าขึ้นเพื่อแจกจ่าย ห้ามจ�าหน่าย

ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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