


วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ฉบับเริ่มต้นศักราชใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑  
โดยขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระราชด�ารัสสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว พระราชทาน 
แก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ เพื่อความเป็นสริมิงคลโดยทั่วกัน

บทความเฉลิมพระเกียรติน�าเสนอเรื่อง “สายธารแห ่งพระกรุณา” อันเป ็น 
พระราชปณิธานในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการที่จะทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีการต่อยอดขยายผลการใช้ประโยชน ์
จากโครงการต่าง ๆ อย่างเต็มประสทิธภิาพต่อไป

คอลัมน์แนะน�าโครงการฉบับนี้ คัดสรรโครงการฯ ที่น่าสนใจมาแนะน�าแก่ท่านผู้อ่าน  
ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน�้าหุบตาหวัด และโครงการก่อสร้างทางและสะพานคอนกรีตอัดแรง 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิจังหวัดสุราษฎร์ธานี

การศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ (นบร.) รุ ่นที่ ๗ 
ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ 
ได้น�าผู ้เข้ารับการศึกษาอบรมดูงานการขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ ้งกระเบน 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิจังหวัดจันทบุรี

ป ิดท้ายด้วยคอลัมน์น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ งานพระราชทานความสุข 
ให้กับประชาชน “อุ ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต ระหว่าง 
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จ 
พระปิยมหาราชและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรง
ประกอบพระราชกรณยีกจิต่าง ๆ  ในการพัฒนาประเทศให้มคีวามเจรญิก้าวหน้ามัน่คงจนถงึปัจจบุนั 
นอกจากนี้ ยังมกีจิกรรมการออกร้าน การแสดง การจับฉลาก พร้อมบรรยากาศด้านศลิปกรรม
และสถาปัตยกรรม การแต่งกายย้อนยุค ตลอดจนสวนดอกไม้ที่สวยงาม ซึ่งผู้เข้าชมงานจะได้รับ
ทัง้ความรู้และความเพลดิเพลนิอย่างอบอุ่น

กองบรรณาธกิาร

บทบรรณาธิการ



บัดนี้ถึงวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ ส่งความปรารถนาดี 

และอำานวยพร แก่ทุก ๆ ท่าน ให้มีความสุข ความเจริญ ให้มีกำาลังกาย กำาลังใจ และสติปัญญา ที่แจ่มใส  

เข้มแข็ง ตลอดจน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ อันเป็นมงคล ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ในรอบปีที่แล้ว บ้านเมืองของเรา ได้มีเหตุการณ์สำาคัญเกิดขึ้นหลายอย่าง ดังที่ท่านทั้งหลายก็คงจะ

ตระหนักทราบดีอยู่แล้ว แต่ไม่ว่าเหตุการณ์ใด ๆ จะเกิดข้ึน เราคนไทย ก็สามารถฝ่าฟันไปด้วยกันได้อย่างดี  

ด้วยความขันติ ใจเย็น ค่อยคิด ค่อยทำาไป อย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่น ด้วยสติ และเหตุผล อันพอเหมาะพอควร 

เพื่อประโยชน์ และความสุข ของประเทศชาติและประชาชน

ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ทั้งปวง จงปกป้อง คุ้มครอง รักษา และให้ขวัญกำาลังใจ ต่อทุกท่านถ้วนหน้า ในการที่จะ

เป็นพลังที่เข้มแข็ง ต่อประเทศและชาติบ้านเมืองของเราสืบต่อไป

พระราชดำารัส
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐



สารบัญ
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑

ข่าวพระราชกรณยีกจิ

๔

บทความเฉลมิพระเกยีรติ

๒๗

แนะน�าโครงการ

๓๐



น้อมส�านกึในพระมหากรุณาธคิุณ

๔๔

ความเคลื่อนไหว

๔๖

เศรษฐกจิพอเพยีง

๓๘



๐4 ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเปิดโครงการ 

อ่างเก็บนำา้นฤบดนิทรจนิดาอันเนื่องมาจากพระราชดำาร ิ (เขื่อนห้วยโสมง) 

อำาเภอนาด ีจังหวัดปราจนีบุรี

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย 

“อ่างเก็บน�้านฤบดินทรจินดา” ทรงปล่อยพันธุ์ปลาลงในอ่างเก็บนำ้า 

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จติอาสาในโครงการ “เราท�าความ ด ี

ด้วยหัวใจ” พร้อมทัง้ราษฎรชาวจังหวัดปราจนีบุรรี่วมปล่อยปลาด้วย

โครงการอ่างเก็บนำ้านฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำาร ิ

เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพติร พระราชทานชือ่อ่างเกบ็นำา้ ซึง่มคีวามหมายว่า “อ่างเกบ็น�า้ 

ที่สร้างขึ้นตามพระราชด�ารใินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

โอกาสนี้ ทรงปลูกต้นรวงผึ้ง ทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับ 

โครงการฯ และทรงเยี่ยมประชาชน 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

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

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเปิด

โครงการอ่างเกบ็น�า้นฤบดนิทรจนิดา

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

วนัที ่๓ ธนัวาคม ๒๕๖๐ 



๐5วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จ

พระราชดำาเนนิไปศนูย์การเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านโตแฮ 

หมู่ที่ ๕ ตำาบลสามแลบ อำาเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการสาธติการทอผ้า การปักสะดงึ 

การฝึกอาชีพช่างตัดผม การสาธิตการเรียนการสอน กิจกรรม

ห้องสมุด โรงอาหาร ห้องพยาบาล สหกรณ์นักเรยีน โครงการ

เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และทรงเยี่ยมหน ่วยแพทย ์

พระราชทานและราษฎร

จากนั้น เสด็จฯ ไปโรงเรียนบ้านเลโคะ อำาเภอสบเมย 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำารใิห้หน่วยงานต่าง ๆ  

สนับสนุนการดำาเนนิงานของโรงเรยีนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

และจังหวัดเชยีงใหม่ สรุปความว่า

๑. ให้กรมชลประทานร่วมกับส�านักงาน กปร. 

พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน�้าแก่

โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่ที่

ประสบปัญหาการขาดแคลนน�า้ เพือ่การอปุโภค บรโิภค และ

การเกษตร

สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิ 

ในพืน้ทีจ่งัหวดัแม่ฮ่องสอน

วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๒. ให้มูลนธิชิัยพัฒนาสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พชื 

พันธุ์สัตว์ ได้แก่ พันธุ์ไก่ พันธุ์แพะ เพื่อสนับสนุน 

การด�าเนินงานในกิจกรรมของโรงเรียนในพื้นที ่

จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชยีงใหม่

๓. ให้พิจารณาจัดหาระบบไฟฟ้าพลังงาน 

แสงอาทติย์แก่โรงเรยีนในพืน้ทีจ่งัหวดัแม่ฮ่องสอนและ

จงัหวดัเชยีงใหม่ ทีม่คีวามต้องการขอรบัการสนบัสนนุ

๔. ให้กองทพัภาคที ่๓ สนบัสนนุพนัธุเ์ขยีดแลว

แก่โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ต�าบลแม่ลาน้อย 

อ�าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ต่อมา  เสด็ จ ฯ  ไปศู นย ์ ก าร เ รี ยนตำ า รวจ 

ตระเวนชายแดนบ้านโกแประ หมู ่ที่ ๙ ตำาบลแม่คง  

อำาเภอแม่สะเรยีง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โอกาสนี้ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน 

กราบบังคมทูลแนวทางดำาเนินงานสนองพระราชดำาร ิ 

โดยการจดัทำาระบบสบูนำา้พลงังานแสงอาทติย์ ซึง่จะขอรบั

การสนบัสนนุงบประมาณจาก กปร. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 จากนัน้ เสดจ็ฯ ไปลานวฒันธรรมรมินำา้ปาย ภายใน

ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มนำ้าปาย ตามพระราชดำาริ ทรง

ปลูกต้นมหาพรหมราชินี ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ศูนย์ 

ศลิปาชพี จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และทอดพระเนตรการแสดง 

ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น



๐6 ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

เสด็จพระราชดำาเนินไปบริ เวณอ่างเก็บนำ้าห ้วยอัสดง  

ภายในศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มนำ้าปายตามพระราชดำาร ิ 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ในการนี้ ได ้พระราชทานพระราชดำาริเพิ่มเติม 

เกี่ยวกับแนวทางพจิารณาให้ความช่วยเหลอืโรงเรยีนในพื้นที ่

จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชยีงใหม่ สรุปความว่า

“ถ้าโรงเรียนใดไฟฟ้าเข้าถึง ไม่ต้องใช้พลังงาน

แสงอาทติย์”

โอกาสนี้ ทรงปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ จำานวน  

๖๓ ตัว ประกอบด้วยนกยูงไทย จำานวน ๒ ตัว ไก่ฟ้าหลังขาว 

จำานวน ๓๐ ตัว ไก่ป่าตุ้มหูแดง จำานวน ๓๑ ตัว และได้ม ี

พระราชกระแสรับสั่งแก่ นายชดิชนก สุขมงคล ผู้อำานวยการ

สำานกับรหิารพื้นทีอ่นรุกัษ์ที ่๑๖ สาขาแม่สะเรยีง สรปุความว่า

“ให้ส�ารวจ ศกึษา รวบรวมพันธุ์พชืสมุนไพรและ 

องค์ความรูด้้านสมนุไพร ภมูปัิญญาชาวเขาเผ่ากะเหรีย่ง  

ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน”

จากนั้น เสด็จฯ ไปโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน

ชมรมอนุ รั กษ ์พุ ทธศิ ลป ์ ไทยอนุ สรณ ์  ๒  หมู่ ที่  ๕  

ตำาบลนาปู่ป้อม อำาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ในการนี้ พระราชทานพระราชดำาร ิสรุปความว่า

“ให้กรมชลประทาน กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า 

และพันธุ ์พืช และส�านักงาน กปร. ร่วมกันพิจารณา 

ด�าเนินการก่อสร้างฝายต้นน�้าพร้อมระบบส่งน�้าและถัง

เกบ็น�า้ จดัหาน�า้สนับสนุนโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน 

ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ไทยอนุสรณ์ ๒ และราษฎร 

บ้านปุงยาม พร้อมทั้งด�าเนินการแก้ไขปัญหาหินปูน  

เพื่อให้มีน�้าสะอาดส�าหรับการอุปโภคบริโภค และท�า

กจิกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรยีน”

นอกจากนั้น ได ้พระราชทานพระราชดำาริเพิ่มเติม  

สรุปความว่า

“ให้กองทพัภาคที ่๓ ตดิตัง้รางรบัน�้าฝนบรเิวณอาคาร

เรียนและผลิตโอ่งเก็บน�้าฝน เพื่อเป็นแหล่งน�้าส�ารองให้แก่

ศูนย์การเรียน” และพระราชทานคำาแนะนำาขั้นตอนการล้าง

ทำาความสะอาดโอ่งเก็บนำ้าฝนด้วย

จากนัน้ เสด็จฯ ไปศูนย์การเรยีนตำารวจตระเวนชายแดน

บ ้านจอปร่าคี  หมู่ที่  ๙ ตำาบลแม่คง อำาเภอแม่สะเรียง  

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการโรงเรียนตำารวจ

ตระเวนชายแดน ลำาดับที่ ๙๐๕ 

ในการนี้ มพีระราชดำารเิกีย่วกบัการให้ความช่วยเหลอืแก่

โรงเรียนบ้านโพซอ ตำาบลเสาหิน อำาเภอแม่สะเรียง จังหวัด

แม่ฮ่องสอน แก่ นายอภิสิทธิ์ พึ่งพร หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ 

สำานกังานโครงการสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี

“ให้จัดหาข้าวสารในปริมาณที่เพียงพอต่อจ�านวน

นักเรียนโรงเรียนบ้านโพซอ และให้จัดท�าโครงการธนาคาร

ข้าวในพื้นที่โรงเรยีน”

และพระราชทานพระราชดำาริแก่ นายชูชาติ ฉุยกลม  

ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำาริ กรมกิจการใน 

พระบรมวงศานุวงศ์ และนายวกิรม คัยนันทน์ ผู้อำานวยการกอง

ประสานงานโครงการพื้นที่ ๓ สำานักงาน กปร. สรุปความว่า

“ให้กรมชลประทานร่วมกบัส�านกังาน กปร. พจิารณาหา

แนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�า้ให้กบัโรงเรยีนบ้านโพซอ

และราษฎรบ้านโพซอ ต�าบลเสาหิน อ�าเภอแม่สะเรียง  

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้มนี�้าใช้อย่างเพยีงพอ” 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

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

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 



๐7วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี 

เสด็จพระราชดำาเนนิไปศนูย์การเรยีนตำารวจตระเวนชายแดน 

บ้านมูเซอหลังเมอืง 

โอกาสนี้ ได้พระราชทานสิ่งของให้แก่ครูใหญ่และ 

ผู้แทนนักเรยีนชาย-หญงิ พระราชทานผ้าห่มกันหนาว และ

เมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน ทอดพระเนตรกิจกรรม 

ห้องสมุด กิจกรรมฝึกอาชีพ การสาธิตการเรียนการสอน 

กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์

พระราชทานและราษฎร

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำาร ิสรุปความว่า

๑. ให้ส�านักงาน กปร. ด�าเนนิการประสานงาน

กับกรมชลประทาน และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพันธุ ์พืช ร่วมกันพิจารณาจัดหาน�้าให้แก่ศูนย์ 

การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านมูเซอหลังเมือง  

ให้มีน�้าส�าหรับการอุปโภค บริโภค การเกษตร และ

สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนได้เพียงพอ

ตลอดทั้งปี 

๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องย้ายชนเผ่ามละบร ิ 

จัดหาพื้นที่ท�ากนิและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้ง

ส่งเสรมิอาชพีและให้มกีารจ้างงานเพื่อให้มรีายได้

๓. ให้ย้ายทะเบียนราษฎร์ของราษฎรบ้าน

อมก๋อยให้มาอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดตาก

จากนัน้ เสดจ็ฯ ไปบรเิวณหน้าเรอืนทีป่ระทบัเหมอืง

ผาแดง อำาเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ทรงรบัฟังรายงานความ

ก้าวหน้าการดำาเนนิการโครงการส่งเสรมิการเรยีนรูเ้พือ่การ

อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำาร ิ

จังหวัดตาก ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำาร ิสรุปความว่า

๑. การก่อสร้างพพิธิภัณฑ์ ปัญหาที่ส�าคัญ คอื 

ต้องใช้งบประมาณมากในการซ่อมแซมและก่อสร้าง  

อกีทัง้ไม่มคีนเข้ามาด ูเช่น พพิธิภณัฑ์ของกรมชลประทาน 

จงึต้องคดิหาวธิกีารเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสนใจเข้ามา

ชมพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาส�าหรับนักเรียน 

นักศึกษาที่จ�าเป็นต้องใช้เป็นสถานที่หาความรู้ในวิชา 

ที่ เรียนและต้องมีรายได้ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ด้วย 

โดยเฉพาะในปีแรก

๒. ให้รวบรวมพืชในท้องถิ่นที่เหมาะกับสภาพ

นเิวศ ซึ่งเหมอืนกับพชืในภาคตะวันตก

๓. การก่อสร้างเรือนรวบรวมพรรณไม้ให้เป็น

เรอืนธรรมดา แต่เมื่อเข้าไปข้างในแล้วดูดแีละน่าสนใจ 

เช่น ที่ประเทศเอกวาดอร์หรอืรัสเซยี

๔. เป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่มีลักษณะเป็น 

เหมืองแร่เดิมเช่นเดียวกับ Eden Project แต่ลักษณะ

การจัดแสดงแตกต่างกัน เพราะประหยัดงบประมาณ

ได้มากกว่า โดยให้ท�าการรวบรวมพชืท้องถิน่และท�าการ

ปลูกป่าเพื่อป้องกันการบุกรุกและตัดไม้ท�าลายป่า 

๕. ให้ส�านักงาน กปร. ด�าเนนิการประสานงาน

กับกรมชลประทาน จัดหาน�้าสนับสนุนพื้นที่โครงการ

โดยแนวทางระยะสั้น มีแนวทางโดยการก่อสร้างฝาย

ห้วยแม่ตาวพร้อมระบบส่งน�้า ส่วนแนวทางระยะต่อไป

เพือ่รองรบัการขยายตวัของโครงการในอนาคต จะต้อง

ท�าการศกึษาโครงการอ่างเกบ็น�า้ห้วยแม่ตาว (ขนาดเลก็) 

และโครงการอ่างเกบ็น�า้ห้วยแม่ตาว (ขนาดกลาง) เพิม่เตมิ 

โดยอ่างเก็บน�้าทั้งสองแห่งจะต้องมีการตรวจสอบ

ปรมิาณโลหะหนักเสยีก่อน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 

ในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก

วันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐



๐8 ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมาร ีเสด็จพระราชดำาเนนิไป

โรงเรียนท่านผู ้หญิงพรสม กุณฑลจินดา  

ตำาบลสามหมืน่ อำาเภอแม่ระมาด จงัหวัดตาก

จากนั้น เสด็จฯ ไปโรงเรียนตำารวจ 

ตระ เวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร ์  

ตำาบลแม่หละ อำาเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก 

ในการนี้ ทรงกดปุ่มเปิดอาคารเรียน พระราชทานสิ่งของแก่ 

ครูใหญ่โรงเรียนและนักเรียนชาย-หญิง พระราชทานไม้ผลและ 

เมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน และทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียน 

การสอนของโรงเรยีนและโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 

โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร 

ต่อมา เสด็จฯ ไปโรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนเทคนคิอาสา ๑ 

ตำาบลแม่อุสุ อำาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำาร ิสรุปความว่า

“ให ้ส� านักงาน กปร.  ด� า เนินการประสานงานกับ

กรมชลประทานและกรมป่าไม้ ร่วมกันพิจารณาจัดหาน�้าให้แก่

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา ๑ ให้มีน�้าส�าหรับ 

การอุปโภค บริโภค การเกษตร และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  

ภายในโรงเรยีน ได้เพยีงพอตลอดทั้งปี”

วันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐



๐9วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี

เสด็จพระราชดำาเนินไปโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิ 

ชัยพัฒนา บ้านหนองชะลาบ หมู่ที่ ๑ ตำาบลตากตก อำาเภอ

บ้านตาก จังหวัดตาก 

ในการนี้ ทรงรบัฟังบรรยายสรปุผลการดำาเนนิงาน

โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านหนองชะลาบ  

(ศูนย์ผลติและกระจายพันธุ์สัตว์)

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการผลิตพันธุ ์ ไก่ ไข่

พระราชทาน การเลี้ยงไก่ไข่ และเป็ดไข่พระราชทาน  

การสาธิตการผลิตอาหารโดยใช้วัสดุในท้องถิ่น และ

พระราชทานเหรียญที่ระลึกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน 

การดำาเนนิการโครงการฯ

จากนัน้ เสดจ็ฯ ไปศนูย์การเรยีนชมุชนชาวไทยภเูขา 

“แม่ฟ้าหลวง” บ้านทีกอโกล ตำาบลแม่อุสุ อำาเภอ

ท่าสองยาง จังหวัดตาก 

โอกาสนี้ พระราชทานสิง่ของให้แก่ครใูหญ่โรงเรยีน

และผู ้แทนนักเรียน ทอดพระเนตรกิจกรรมพยาบาล  

การสาธติการเรยีนการสอน กจิกรรมสหกรณ์ โรงอาหาร 

และกิจกรรมการเกษตร ทรงปลูกต้นขนุนพันธุ ์ทอง

ประเสรฐิ และทรงเยี่ยมราษฎร

วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

วันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชดำาเนนิไปบรเิวณเจดย์ีพระธาตดุอยผาแดง ในโครงการส่งเสรมิ

การเรียนรู ้เพื่อการอนุรักษ์และฟื ้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจาก 

พระราชดำาร ิจังหวัดตาก 

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำาร ิสรุปความว่า

๑. พื้นที่ส่วนที่เหลือจากการด�าเนินการในโครงการและ 

ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ควรปลูกป่าเพิ่มเตมิ

๒. ให ้กรมป่าไม ้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว ์ป่า  

และพันธุ์พืช ร่วมกันด�าเนินการฟื้นฟูพื้นที่ที่ถูกแผ้วถางบริเวณ 

โดยรอบโครงการฯ และหาแนวทางการปลกูป่าให้ฟ้ืนคนืได้โดยเรว็

๓. ให้ส�านักงาน กปร. ด�าเนินการประสานงานกับ

กรมชลประทานและกรมป่าไม้ ร่วมกันพิจารณาจัดหาแหล่งน�้า

สนับสนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู 

สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิจังหวัดตาก

๔. นอกจากปลูกแฝกแล้ว ให้ปลูกป่าเสรมิในพื้นที่ด้วย

๕. ขอให้เชญิผู้บรหิาร Eden Project มาเพื่อให้ค�าแนะน�า

และแนวทางในการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ในโครงการฯ  

ต่อไป 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิิชยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลูก	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบรุษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รักษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจิยัเรือ่งการปรบัปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบยีมและจลุนิทรย์ีทีม่ี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมลด็พนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกับถัว่เขยีวได้ทุกสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพนัธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลิตต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมิูสารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพ้ืนทีผ่ลติเมลด็พันธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพัฒนา	ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ	ส่งเคร่ืองสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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



๐1๐ ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี

เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงติดตามผลการดำาเนินงาน 

ศูนย์การเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านไกรเกรยีง หมู่ ๓  

ตำาบลเขาโจด อำาเภอศรสีวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุร ี

โอกาสนี้ พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่และผู้แทน

นักเรียน พระราชทานผ้าห่มกันหนาวและเมล็ดพันธุ์ผักแก ่

ผู้แทนชาวบ้าน และทรงปลูกต้นขนุนพันธุ์ทองประเสริฐ 

จำานวน ๑ ต้น 

ในการนี้ มพีระราชกระแสรับสั่งว่า

“ก่อนหน้านี้ชาวบ้านใช้น�้าอย่างไร และการ

พัฒนาแหล่งน�้าต้องช่วยชาวบ้านด้วย” 

นอกจากนี้ นายธรรมรฐั วงศ์โสภา ผูแ้ทนกรมอทุยาน

แห่งชาต ิสตัว์ป่า และพันธ์ุพชื กราบบังคมทูลรายงานแนวทาง

การให้ความร่วมมือในการดำาเนินงานโครงการพัฒนา 

แหล่งนำ้าให้แก่ศูนย์การเรยีนฯ จงึมพีระราชกระแสรับสั่งว่า 

“การพิจารณาพัฒนาแหล่งน�้าในเขตอุทยาน

แห่งชาต ิต้องอาศยัความร่วมมอืกนัของกรมชลประทาน

และกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พชืด้วย” 

โอกาสนี้ เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรการสาธติการเรยีน

การสอนชัน้ ป. ๒ สะเต็มศกึษา โครงการฝึกอาชพีนักเรยีน 

กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องสมุด การแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 

และคณะผู ้บริหารบริษัท วาโลอี (ประเทศไทย จำากัด)  

กราบบงัคมทลูรายงานการตดิตัง้ตูแ้ช่แขง็พลงังานแสงอาทติย์ 

จากนัน้ เสด็จฯ ไปศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเขาโจด 

โอกาสนี้ พระราชทานสิง่ของแก่ครปูระจำาศนูย์เดก็เลก็ 

และผู ้แทนเด็กเล็กชาย–หญิง ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์

พระราชทานและประชาชน และทรงฉายพระฉายาลักษณ์ 

ร่วมกับคณะครู นักเรยีน และหน่วยแพทย์พระราชทาน

ต่อมา เสด็จฯ ไปทรงติดตามผลการดำาเนินงาน

โรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านทไิล่ป้า หมู ่๕ ตำาบลไล่โว่  

อำาเภอสังขละบุร ีจังหวัดกาญจนบุร ี

โอกาสนี้ พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่และผู้แทน

นักเรียนและพระราชทานผ้าห่มกันหนาวและเมล็ดพันธุ์ผัก 

แก่ผู้แทนชาวบ้าน 

ในการนี้ มพีระราชกระแสรับสั่งว่า

วันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

ในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์



๐11วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

“หากรว่มมอืกันได้ในการพัฒนาแหล่งน�า้ 

จะเป็นการด ีช่วยเหลอืทั้งโรงเรยีนและราษฎร” 

นอกจากนี้ มพีระราชกระแสรบัสัง่ว่า

“ที่บริเวณรอบโครงการผาแดง มีทั้ง 

กรมอทุยานแห่งชาตฯิ และกรมป่าไม้ หากร่วมกนั 

ที่ จะพัฒนาโครงการผาแดงจะเป ็นแหล ่ ง 

สวนพฤกษศาสตร์ เป็นที่ท่องเที่ยวอย่างด”ี 

โอกาสนี้ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการฝึก

อาชีพวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี  ห ้องสาธิต 

การเรยีนการสอน โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั  

กิจกรรมปลูกพืช กิจกรรมประมง กิจกรรมการ 

เลี้ยงสัตว ์  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

ผลิตภัณฑ์ของชุมชน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน  

การจัดการเรียนการสอนของห ้องเรียนมัธยม 

บ้านหินตั้ง (สาขาทิไล่ป้า) สุขศาลาพระราชทาน  

ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร  

และทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร ่วมกับคณะครู 

นักเรยีน และหน่วยแพทย์พระราชทาน

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี

เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงติดตามผลการดำาเนินงาน

โรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ หมูท่ี ่๑๑ 

ตำาบลบงึนคร อำาเภอหัวหนิ จังหวัดประจวบครีขีันธ์ 

โอกาสนี้ พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่และผู้แทน

นักเรียนและพระราชทานผ้าห่มกันหนาวและเมล็ดพันธุ์ผัก

แก่ผู้แทนชาวบ้าน  

ในการนี้ พระราชทานเครื่องยนต์ดีเซลสำาหรับเป็น

กำาลังขับของเครื่องสูบนำา้เพื่อทดแทนเครื่องเดมิที่ชำารุด

โอกาสนี้ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรห้องสาธิตการ

เรียนการสอน กิจกรรมเด็กชั้นอนุบาล กิจกรรมห้องสมุด 

กจิกรรมสหกรณ์นักเรยีน สุขศาลาพระราชทาน โรงอาหาร 

การฝึกอาชพี โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั ทรงเยีย่ม

หน ่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร และทรงฉาย 

พระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะครู นักเรยีน และหน่วยแพทย์

พระราชทาน 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พืชปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมีอายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบรุษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจุบนั	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพูด	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวิจยัเรือ่งการปรบัปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบยีมและจลุนิทรย์ีทีม่ี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพือ่ส่งเสริมการผลติเมลด็พนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดินในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพนัธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพนัธุ	์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
เป็นพืน้ท่ีผลติเมลด็พันธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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

วันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๑ 



๐12 ข่าวพระราชกรณียกิจ

วันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมาร ีเสด็จพระราชดำาเนนิไป 

ทรงเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ด้านการอนุรักษ์ตาลโตนด ตำาบลห้วยกรด 

อำาเภอสรรคบุร ีจังหวัดชัยนาท 

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกระบวนการ

เคี่ยวนำ้ าตาลป ึกตั้ งแต่ขั้นตอนการเก็บ 

นำ้าตาลสดด้วยการใส่เปลือกต้นตะเคียน 

ลงในกระบอกไม้ไผ่เพือ่ชะลอการเจรญิเตบิโต 

ของเชื้อจุลินทรีย ์และแบคทีเรีย ซึ่งเป็น

ภูมิป ัญญาประจำาท ้องถิ่นในการรักษา

คุณภาพของนำ้าตาลสดก่อนนำามาเคี่ยว 

เป็นนำา้ตาลปึก 

ในการนี้ มพีระราชกระแสรบัสัง่เรือ่งคณุภาพของผลติภณัฑ์ 

สรปุความว่า 

“...ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ถ้าผ่านมาตรฐานและ 

มตีรารบัรองจะท�าให้สนิค้ามคีวามน่าเชือ่ถอืและผูบ้รโิภคจะ

มคีวามมั่นใจในผลติภัณฑ์มากขึ้น...”

จากนัน้ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรผลผลติจากการแปรรูป

ตาลโตนดเป็นอาหารและขนมหวาน เช่น ขนมตาล ขนมขุยหนู  

ยำาหัวตาล และปลาร้าหัวตาล กจิกรรมสนองพระราชดำารภิายใต้

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผลิตภัณฑ์จากต้นตาล  

การเพาะขยายพันธุ์ต้นตาล และทรงปลูกต้นตาลจำานวน ๑ ต้น 

 โอกาสนี้ พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำานวยการโรงเรียน 

วัดจันทน์ พร้อมผู้แทนนักเรยีนชาย - หญงิและทรงเยี่ยมราษฎร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยนาท

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

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



๐13วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกมุาร ี เสดจ็พระราชดำาเนนิไป 

หอประชุมพญางำาเมอืง มหาวทิยาลัยพะเยา 

อำาเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา 

ในการนี้ ได้พระราชทานปรญิญาบตัร

และพระราโชวาทแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจาก

มหาวทิยาลยัพะเยา ประจำาปีการศกึษา ๒๕๕๙ 

 จากนั้น เสด็จฯ ไปลานพระบรม-

ราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

ในการนี้ ทรงเปิดพระบรมราชานสุาวรย์ี 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

ในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่

ต่อมา เสด็จฯ ไปโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ทรงเปิดอาคาร 

ศูนย์การแพทย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาเริ่มดำาเนินการจัดสร้างเมื่อปี ๒๕๕๖  

เพื่อให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชา

ทางด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนทิรรศการต่าง ๆ เช่น หลักสูตรสาขาวชิาแพทย์

แผนจีน สาธิตการจับชีพจร และเครื่องเลเซอร์แสดงจุดสำาคัญในการรักษาโรค 

นอกจากนี้ มีสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่นำาสมุนไพรไทยมาใช้เป็น 

ยารกัษาโรค รบัประทานอาหารให้เหมาะสมตามธาตเุจ้าเรอืนประจำาเดอืนเกดิ และ

ผลติภณัฑ์จากสมนุไพรไทยทัง้ลกูประคบและครมีกนัยงุทำาจากตะไคร้หอม

จากนัน้ เสด็จฯ ไปโรงเรยีนป่าแขมวทิยา ตำาบลบ้านมาง อำาเภอเชยีงม่วน 

จงัหวดัพะเยา ทรงตดิตามการดำาเนนิงานพฒันาสามเณรนกัเรยีนตามแผนพฒันา

เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศกึษา จังหวัดพะเยา จำานวน ๙ แห่ง ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

รับไว้ในโครงการตามพระราชดำาริ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ดำาเนินงานพัฒนา

สามเณรนักเรยีนตามแผนใน ๘ เป้าหมายหลัก 



๐14 ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชดำาเนนิไปศนูย์การเรยีนชมุชนชาวไทยภเูขาแม่ฟ้าหลวงบ้านป่ากำา 

ตำาบลดงพญา อำาเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน ทรงตดิตามการดำาเนนิงาน 

ของศนูย์การเรยีนชมุชนชาวไทยภเูขาแม่ฟ้าหลวงบ้านป่ากำา 

ในการนี้ ทรงเปิดอาคารสุขศาลาพระราชทานบ้านป่ากำา  

เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลขั้นต้นและการสาธารณสุขแก่ประชาชน

ในพื้นทีห่่างไกลทรุกันดาร โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์

ก่อสร้างอาคารพร้อมครภุณัฑ์ทางการแพทย์ โดยดูแลชาวบ้านป่ากำา

และใกล้เคยีง 

โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากำา 

จากนัน้ เสดจ็ฯ ไปโรงเรยีนบ้านสว้า ตำาบลดงพญา อำาเภอบ่อเกลอื  

จงัหวดัน่าน

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการสาธิตกิจกรรมกาแฟครบวงจร

ของโรงเรียนบ้านสว้าฯ และจัดตั้งร้านจำาหน่ายเครือ่งดืม่แก่ประชาชน 

และนักท่องเที่ยว โดยปลูกกาแฟบนพื้นที่สูงด้านบน และทรงเยี่ยม 

หน่วยแพทย์พระราชทานที่ให้บรกิารแก่ผู้เจ็บป่วย 

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำาร ิสรุปความว่า

“ให้กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื ด�าเนนิการ

ปรับปรุงถนนให้มีสภาพใช้งานได้มาตรฐานและให้ประสานกับ

จังหวัดน่านเพื่อร่วมด�าเนินการดังกล่าว เพื่อบรรเทาปัญหา 

ความเดือดร้อนของราษฎร รวมทั้งให้ร่วมมือกับราษฎรในพื้นที่

จัดท�าโครงการก่อสร้างฝายชะลอน�้าในพื้นที่ต้นน�้าเพื่อสร้าง

ความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าต้นน�้าต่อไป”

จากนัน้ เสดจ็ฯ ไปพระตำาหนกัภฟู้า อำาเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน 

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำาร ิสรุปความว่า

๑. ให้กรมชลประทานเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบศูนย์ภูฟ้าฯ 

โดยท�าหน้าทีเ่หมอืนผูอ้�านวยการศนูย์ศกึษาการพฒันาอนัเนือ่ง

มาจากพระราชด�าร ิที่มอียู่เดมิแล้วทั้ง ๖ แห่ง

๒. ให้ส�านักงาน กปร. พจิารณาด�าเนนิการ 

๒.๑ น�าโครงการอทุยานธรรมชาตวิทิยาอนัเนือ่งมาจาก

พระราชด�าริต�าบลตะนาวศรีและต�าบลสวนผึ้ง อ�าเภอสวนผึ้ง  

จังหวัดราชบุรี มาด�าเนินการในรูปแบบศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ โดยให้จัดตั้งเป็นศูนย์สาขาของ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ 

จงัหวดัเพชรบุรี

วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

๒.๒ น�าโครงการศนูย์การเรยีนรูก้ารพฒันาอมก๋อย 

ตามพระราชด�าร ิ ต�าบลอมก๋อย อ�าเภออมก๋อย จังหวัด

เชยีงใหม่ มาด�าเนนิการในรูปแบบศูนย์ศกึษาการพัฒนา

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ โดยให้จัดตั้งเป็นศูนย์สาขา

ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก

พระราชด�าร ิจังหวัดเชยีงใหม่ 

๒.๓ ส�าหรบัโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเนือ่ง 

มาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้พิจารณาหาแนวทาง

ด�าเนนิการ  เหมอืนทีด่�าเนนิการกับโครงการศูนย์ภฟู้าอนัเนือ่ง 

มาจากพระราชด�าริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกมุาร ีอ�าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน

ต่อมา เสด็จฯ ไปห้องประชุมศูนย ์ภูฟ ้าพัฒนา  

โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ประธาน 

คณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่อง 

มาจากพระราชดำาริ คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

โครงการศนูย์ภฟู้าพฒันาฯ ในสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ  

สยามบรมราชกุมาร ีอำาเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน ร่วมประชมุ

และกราบบงัคมทลูรายงานความก้าวหน้าโครงการศนูย์ภฟู้าฯ 

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ในการนี้ มพีระราชกระแสรับสั่งว่า

“ให ้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ ทบทวน และหาแนวทางให้

เกษตรกร จ�านวน ๑๒๗ ราย ในพืน้ทีท่รงงาน ๑,๒๐๐ ไร่ 

ให้มรีายได้เพิ่มขึ้น อนามัยดขีึ้น รวมถงึการศกึษาที่ดขีึ้น 

โดยให้เน้นการขยายผลการพัฒนาในพื้นที่อย่างเต็มที่”

จากนั้น เสด็จฯ ไปโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ภูฟ้า  

มพีระราชกระแสรับสั่งว่า

“ให้ด�าเนนิการปรบัปรงุโรงงานแปรรปูผลติภณัฑ์ภฟู้า 

ซึง่มสีภาพช�ารดุไม่เหมาะสมกบัการแปรรปูผลติภณัฑ์”

ต่อมา เสด็จฯ ไปศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้าภายในศูนย ์

ภูฟ้าพัฒนา 

ในการนี้ นายลลติ  ถนอมสงิห์ รองเลขาธกิาร กปร. 

กราบบังคมทูลรายงานแผนการดำาเนินการเรื่องย้ายชนเผ่า

มละบริภูฟ้าจากศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้าไปยังบ้านห้วยลู่ โดย 

จะใช้ระยะเวลาในการดำาเนินการ ๓ ปี และได้เสนอให้ 

บ้านห้วยลู่สำาหรับรองรับมละบรภิูฟ้า โดยให้กรมชลประทาน

ดำาเนนิการจดัหาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งนำา้สำาหรบัทำาการ

เกษตร สำาหรบัเรือ่งการพฒันาทีด่นิ ให้กรมพฒันาทีด่นิ กรม

วชิาการเกษตร และกรมส่งเสรมิการเกษตร เป็นผูร้บัผดิชอบ 

ส่วนถนนและระบบสาธารณปูโภคให้กรมป่าไม้เป็นผูร้บัผดิชอบ



๐15วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

เสดจ็พระราชดำาเนนิไปโรงเรยีนวดันาราบวทิยา อำาเภอนาน้อย 

จังหวัดน่าน ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนบูชา 

พระธาตุวัดนาราบ 

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนทิรรศการของกลุม่โรงเรยีน 

พระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา จงัหวดัน่าน จำานวน ๑๕ แห่ง  

ทอดพระเนตรกิจกรรมและนิทรรศการต่าง ๆ ของโรงเรียน 

วดันาราบวทิยา อาท ิกจิกรรมสหกรณ์โรงเรยีนแบบครบวงจร 

กจิกรรมห้องสมดุ กจิกรรมการเรยีนรู ้มกีารฝึกให้ทำาโครงงาน

วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมด้านอาชีพ มีการส่งเสริมให้ 

ฝึกอาชพีในรูปแบบต่าง ๆ 

จากนั้น เสด็จฯ ไปโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธ ิ

ชยัพฒันาบ้านแดนชล หมู ่๙ ตำาบลเหมอืงหม้อ อำาเภอเมอืงแพร่  

จังหวัดแพร่

ต่อมา เสด็จฯ ไปโรงเรียนเชตวันวิทยา แผนกสามัญศึกษา 

ตำาบลหัวทุ่ง อำาเภอลอง จังหวัดแพร่ ทรงติดตามการดำาเนินงาน 

ของโรงเรยีน 

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลความก้าวหน้า 

ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดแพร่  

จำานวน ๖ แห่ง ศูนย์การเรยีนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงผนวกสะเต็มศกึษา 

การสาธิตการใช ้ เตาชีวมวลโดยใช ้แกลบและวัสดุ เหลือใช ้ 

ทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงช่วยลดค่าใช้จ่ายก๊าซหุงต้มต่อเดือน  

การแปรรูปนำ้าหมักชีวภาพจากผลไม้รสเปรี้ยวเป็นผลิตภัณฑ์นำ้ายา 

ล้างจาน นำา้ยาซกัผ้า และแชมพสูระผม รวมทัง้การแปรรปูเหด็นางฟ้า 

ด้านการเรยีนการสอน โรงเรยีนมกีารสอนภาษาบาล ีโดยใช้สือ่เทคโนโลย ี

เพื่อกระตุ ้นความสนใจ การซ ่อมหนังสือ ผสมผสานความรู ้ 

ด้านศิลปะ เพื่อปลูกฝังการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและฝึกสมาธ ิ

กิจกรรมการแก้ไขปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยใช้หลักสูตร

สถาบันภาษาไทยสรินิธรและใช้การแสดงธรรมพื้นเมอืง 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

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

วันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑



๐16 ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมาร ีเสด็จพระราชดำาเนนิไป 

อ่างเก็บนำา้นฤบดนิทรจนิดา อันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ ตำาบลแก่งดินสอ อำาเภอนาด ี

จังหวัดปราจนีบุร ี

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการ

และทรงติดตามการดำาเนินงานชลประทาน

และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ต่าง ๆ ของจังหวัดปราจนีบุร ี

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำาร ิสรุปความว่า

“ให้กรมชลประทานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

เร่งศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบการ

พิจารณาแนวทางในการพัฒนาแหล่งน�้าทั้ง ๔ แห่ง 

ดังกล่าว เป็นแหล่งน�้าส�าหรับการอุปโภค บริโภค 

การเกษตร รักษาระบบนิเวศน ์และสิ่ งแวดล ้อม  

เป็นแหล่งน�้าส�าหรับสัตว์ป่า รวมทั้งสร้างความชุ่มชื้น 

ของป่าไม้ต่อไป”

จากนัน้ เสด็จฯ ไปทรงปลูกต้นพะยูง ทอดพระเนตร

ทัศนียภาพอ่างเก็บนำ้านฤบดินทรจินดาฯ บริเวณด้านหน้า

อาคารระบายนำ้าล้น และประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยัง 

สันทำานบเขื่อนของอ่างเก็บนำา้ฯ ทรงปล่อยพันธุ์สัตว์นำ้า 

โอกาสนี้ ทรงเยีย่มหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร 

วันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

ในพ้ืนท่ีจังหวัดปราจีนบุรี

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

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



๐17วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

เสด็จพระราชดำาเนินไปโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน 

รางวัลอินทิรา คานธี บ้านพะกะเซ หมู่ที่ ๑๑ ตำาบลแม่ตื่น  

อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชยีงใหม่ 

โอกาสนี้ พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่และผู้แทน

นักเรียน ทอดพระเนตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

กจิกรรมสหกรณ์ โครงการฝึกอาชพีนกัเรยีน ได้แก่ การตดัผม 

และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำาร ิสรุปความว่า

“ให้กรมชลประทาน กรมป่าไม้ และส�านกังาน กปร.  

ร่วมกันพิจารณาจัดหาน�้าให้แก่โรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดนรางวัลอินทิรา คานธี และราษฎรบ้านพะกะเซ 

ส�าหรับการเกษตรและสนับสนุนกจิกรรมต่าง ๆ ภายใน 

โรงเรยีน ให้เพยีงพอตลอดทั้งปี”

จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการ 

ดำาเนินงานของโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบางกอก  

เชฟ แชรติี้ ตำาบลสบโขง อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชยีงใหม่ 

โอกาสนี้  ทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่อ 

อาหารกลางวัน ทรงตัดแพรแถบปล่อยปลาพวงหินและ 

ปลาจาดลงสู่แม่นำา้ลอง 

ในการนี้ ทรงรับฟังรายงานการแก้ไขปัญหาด้าน 

แหล่งนำา้เพื่อการเกษตร จากผู้แทนกรมชลประทาน 

ต่อมา เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมและตดิตามผลการ

ดำาเนินงานของโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน

ท่านผูห้ญงิประไพ ศวิะโกเศศ ตำาบลสบโขง อำาเภออมก๋อย  

จังหวัดเชยีงใหม่ 

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรโครงการฝึกอาชีพ

นักเรียน กิจกรรมทอผ้า จักสาน กิจกรรมห้องสมุด 

กิจกรรมเด็กชั้นอนุบาล ห้องสาธิตการเรียนการสอน 

การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูป

อาหารของชุมชน กจิกรรมสหกรณ์นักเรยีน กจิกรรม

สุขศาลาพระราชทาน และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์

พระราชทานและราษฎร

ในการนี้  ได ้พระราชทานพระราชดำ าร ิ 

สรุปความว่า

“ให้ส�านกังาน กปร. ร่วมกบัจงัหวดัเชยีงใหม่  

จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ ด�าเนินการก่อสร้าง

สะพานเพื่อใช้เดินทางสัญจรข้ามแม่น�้าระหว่าง

อ�าเภออมก๋อย จงัหวดัเชยีงใหม่และอ�าเภอสบเมย 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้ราษฎรทั้งสองจังหวัด

สามารถเดินทางสัญจรได ้สะดวก” และได ้

พระราชทานพระราชดำาริ “ให้กรมชลประทาน 

ด�าเนินการจัดหาแหล่งน�้าเพื่อช่วยเหลือราษฎร

บ้านใหม่ผาแดง จ�านวน ๑๓ ครัวเรอืน ที่ขยายตัว

เพิ่มขึ้นใหม่บริเวณพื้นที่สูงของหมู่บ้านให้มีน�้าใช้

อย่างเพยีงพอตลอดปี”

วันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 

ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชดำาเนนิไป 

ศูนย์การเรียนรู ้การพัฒนาอมก๋อยตาม 

พระราชดำาร ิตำาบลอมก๋อย อำาเภออมก๋อย 

จังหวัดเชยีงใหม่ 

จากนั้น เสด็จฯ ไปอาคารโรงงาน

แปรรปู ทรงเปิดป้ายโรงงานแปรรปู ทรงรบัฟัง 

ผลการดำาเนินงานการแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตรของศูนย์การเรียนรู ้การ

พัฒนาอมก๋อยฯ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ การ

ผลตินำ้ามะขามป้อม และการแปรรูปกาแฟ 

โ อ ก า ส นี้  ท อ ด พ ร ะ เ น ต ร

กระบวนการผลิตนำ้ามะขามป้อมของ

โรงงานแปรรูปและแปลงสาธิตการเกษตร

ผสมผสานบนพื้นที่สูง

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำาร ิ

สรุปความว่า

“ศูนย์การเรียนรู ้การพัฒนา

อมก๋อยตามพระราชด�าร ิต้องไม่เปิดให้

มผีูเ้ข้าชมเพือ่การท่องเทีย่ว แต่ควรจะ

เป็นศนูย์การเรยีนรูแ้ก่นกัเรยีนนกัศกึษา 

เพือ่การศกึษาดูงาน ส่วนการปลกูพชืใน

แปลงสาธติ ควรตดิป้ายไม่มกีจิห้ามเข้า 

และส ่งเสริมให ้ เกษตรกรปลูกพืช

สมนุไพร แปรรปูผลติภณัฑ์สมนุไพรเพือ่

ส่งออก โดยศนูย์การเรยีนรูก้ารพัฒนา

อมก๋อยตามพระราชด�าริ ท�าหน้าที่ 

ในการหาตลาดมารองรับ”

และทรงรบัฟังรายงานการแก้ปัญหา

ด้านแหล่งนำา้ โดยผูแ้ทนกรมทรพัยากรนำา้

และผูแ้ทนกรมชลประทาน ความก้าวหน้า

การดำาเนนิงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

ตามพระราชดำาร ิและโครงการอนรัุกษ์ต้นรัก

และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ 

ใช้ประโยชน์จากยางรักอันเนื่องมาจาก 

พระราชดำาร ิจากผูแ้ทนกรมป่าไม้ 

ในการนี้ พระราชทานพระราโชวาท

แก่สมาชกิกลุม่เกษตรกรสร้างป่าสร้างรายได้

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและร้านกาแฟในพื้นที ่

ศนูย์การเรยีนรูก้ารพัฒนาฯ

โอกาสนี้ พลโท วจิกัขฐ์ สริบิรรสพ แม่ทพัภาคที ่๓ กราบบงัคมทลูรายงาน

สภาพปัญหาด้านเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อำาเภออมก๋อย 

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำาร ิสรุปความว่า

“ให้ส�านักงาน กปร. ร่วมกับกรมป่าไม้ กองทัพภาคที่ ๓ และจังหวัด

เชยีงใหม่ พจิารณาแนวทางด�าเนนิการโครงการปรบัปรงุถนนวงแหวนเชือ่ม

ระหว่างต�าบลอมก๋อย ต�าบลนาเกยีน ต�าบลสบโขง และต�าบลยางเปียง เพื่อ

แก้ไขปัญหาด้านการคมนาคมแก่ราษฎรและเจ้าหน้าทีร่ฐัในการสญัจรเข้าสู่

พื้นที่อ�าเภออมก๋อย โดยให้แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานคณะท�างาน 

ขับเคลื่อนการด�าเนินงานโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเชื่อม ๔ ต�าบล  

ในอ�าเภออมก๋อย” 

ต่อมา เสด็จฯ ไปศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”  

บ้านเมโลเด ตำาบลสบโขง อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชยีงใหม่ 

ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้เลขาธิการสำานักงานส่งเสริม 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กราบบังคมทูลรายงานผล 

การดำาเนนิงานศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านเมโลเดและ

ถวายเอกสารการดำาเนนิงาน 

โอกาสนี้ นายอาทิตย์ โกนมูล ครูนิเทศศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา 

“แม่ฟ้าหลวง” บ้านเมโลเด ได้กราบบังคมทูลรายงานปัญหาด้านการสัญจรใน 

ฤดูฝน นักเรียนประสบปัญหาในการเดินทาง เนื่องจากปัญหานำ้าหลากต่อเนื่อง 

ไม่สามารถขนส่งเสบยีงอาหารเข้าไปยังศูนย์การเรยีนได้ เป็นระยะเวลา ๖ เดอืน

ในการนี้ มพีระราชดำารแิก่ เลขาธกิาร กปร. และผูว่้าราชการจงัหวดัเชยีงใหม่

สรปุความว่า 

“ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยส�านักงาน กปร. จังหวัด

เชยีงใหม่ กรมป่าไม้ องค์การบรหิารส่วนต�าบลสบโขง และส�านักงาน กศน. 

จังหวัดเชียงใหม่ ด�าเนินการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาออกแบบและ

ก่อสร้างสะพานขนาดเล็กจ�านวน ๒ แห่ง เพื่อข้ามล�าน�้าจากโรงเรยีนต�ารวจ

ตระเวนชายแดนท่านผู้หญงิประไพ ศวิะโกเศศ มายังศูนย์การเรยีนรู้ชุมชน

ชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านเมโลเด เพื่อให้ราษฎร ครู และนักเรยีน

สามารถสญัจรได้ในช่วงฤดนู�า้หลาก ทัง้นี ้ให้ส�านกังาน กปร. ให้การสนบัสนนุ

งบประมาณในการก่อสร้าง”

วันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ 
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จากนั้น เสด็จฯ ไปศูนย์อำานวยการโครงการ

พัฒนาตามพระร าชดำ า ริ  อำ า เ ภอสั น ป่ าตอง  

จังหวัดเชียงใหม่

โอกาสนี้ พระราชทานสิ่งของให้แก่ผู ้แทน 

กลุม่เกษตรกรทีผ่่านการอบรมขยายผล ทอดพระเนตร

กิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ผลผลิตของเกษตรกร 

การขยายผลผลผลิตภายในศูนย์อำานวยการโครงการ 

พัฒนาฯ และทรงเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการอบรม

ของศูนย์และราษฎร

ในการนี้ ทรงรับฟังรายงานการดำาเนินงาน 

ของศูนย์ฯ โดยอธบิดกีรมพัฒนาที่ดนิ

โอกาสนี้  ทอดพระ เนตรกิจกรรมของ 

หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งหมด ๘ ฐานการเรียนรู ้ 

ประกอบด้วยฐานเรียนรู้ด้านพืชปลอดภัย ฐานเรียนรู้

ด้านพชืผสมผสาน ฐานเรยีนรู้ด้านประมง ฐานเรยีนรู้

เกษตรกรตวัอย่าง ฐานเรยีนรูก้ารปลกูหม่อนกนิผลสด 

ฐานเรยีนรู้การพัฒนาดนิ ฐานเรยีนรู้ด้านปศุสัตว์ และ

ฐานเรยีนรู้การเพาะเห็ด

สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี 

เสด็จพระราชดำาเนนิไปโรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดน 

เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๒ ตำาบลนำ้าแพร่ อำาเภอพร้าว 

จังหวัดเชยีงใหม่ ทรงรับฟังรายงานผลการดำาเนนิงาน

ด้านแหล่งนำ้า โดยผู้แทนกรมชลประทาน 

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำาริแก่  

นายลลติ ถนอมสงิห์ รองเลขาธกิาร กปร. นายพรชัย 

แสงอังศุมาลี ผู ้ทรงคุณวุฒิด ้านวิศวกรรมโยธา 

กรมชลประทาน และนายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์  

หัวหน้าอุทยานแห่งชาตศิรลีานนา สรุปความว่า 

“ด�าเนินการก่อสร้างฝายแม่ระงอง ๒  

ซึ่ งอยู ่ ใน เขตอุทยานแห ่ งชาติ  ดั งนั้ น  ให ้ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว ์ป่า และพันธุ ์พืช  

ร ่วมมือกับกรมชลประทานในการพิจารณา 

สร้างฝายดังกล่าว ซึ่งเมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จ 

อทุยานแห่งชาตศิรลีานนากจ็ะได้รบัประโยชน์ด้วย”

จากนัน้ เสดจ็ฯ ไปศนูย์การเรยีนตำารวจตระเวน

ชายแดนบ้านแม่มุใน ตำาบลแม่นาจร อำาเภอแม่แจ่ม  

จังหวัดเชียงใหม่ ทรงตัดแถบแพรเปิดศูนย์การเรียน

ตำารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่มุในฯ 

วันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ 
โอกาสนี้ ทรงปลูกต้นแมคคาเดเมยี พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่

ตำารวจตระเวนชายแดนและผู้แทนนกัเรยีน ทอดพระเนตรโครงการฝึกอาชพี 

ห้องพยาบาล กจิกรรมห้องสมดุ ห้องสาธติการเรยีนการสอน โครงการเกษตร

เพื่ออาหารกลางวัน และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำาร ิ สรุปความว่า

“ให้ส�านักงาน กปร. และกรมชลประทาน พิจารณาแนวทาง

จัดหาน�้าให้แก่ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่มุใน โดย

จัดท�าฝายต้นน�้าห้วยแม่มุพร้อมระบบส่งน�้า เพื่อส่งน�้าสนับสนุน 

ศูนย์การเรยีนฯ และช่วยเหลอืราษฎรจ�านวน ๕๐ ครัวเรอืน”

ต่อมา เสด็จฯ ไปศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ขอ  

หมู่ที่ ๑๑ ตำาบลแม่นาจร อำาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชยีงใหม่  

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรห้องภมูปัิญญาท้องถิน่ ห้องสมดุ ห้องพยาบาล  

ห้องสาธิตการเรียนการสอน ห้องเด็กชั้นอนุบาล กิจกรรมโครงการเกษตร

เพื่ออาหารกลางวัน ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร

ครใูหญ่โรงเรยีนกราบบงัคมทลูรายงานการดำาเนนิงาน สภาพปัญหา 

และความต้องการของชุมชนด้านการคมนาคมและด้านแหล่งนำ้าในชุมชน

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำาร ิสรุปความว่า 

“ให้ส�านักงาน กปร. ร่วมกับกรมชลประทานและกรมป่าไม้ 

พิจารณาจัดหาน�้าให้แก่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ขอ 

ส�าหรับการเกษตรและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน  

ได้เพยีงพอตลอดทั้งปี” 

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	ศกึษาวจิยัเรือ่งการปรบัปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบยีมและจลุนิทรย์ีทีม่ี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพือ่ส่งเสริมการผลติเมลด็พนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพ้ืนท่ีศนูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพนัธุ	์และผลผลติของถัว่เขียวพนัธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลิตต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมูลภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวัดลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมลด็พันธ์ุข้าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

เสด็จพระราชดำาเนินไปโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน 

บ้านเขาฉลาด อำาเภอเขาสมงิ จังหวัดตราด 

โอกาสนี้ พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่และผู้แทน

นักเรียน พระราชทานเมล็ดพันธุ ์ผักแก่ผู ้แทนชาวบ้าน  

ทอดพระเนตรการสาธติการเรยีนการสอนภาษาไทย กจิกรรม

ห้องพยาบาล โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการ

เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน กิจกรรมกรมพัฒนาที่ดิน 

โครงการฝึกอาชพีนกัเรยีนและชมุชน กจิกรรมแปรรปูผลผลติ

ทางเกษตร ผลติภณัฑ์ของชมุชน กจิกรรมเลี้ยงไก่ไข่ โครงการ

โรงเรียนธนาคาร กิจกรรมในห้องสมุด กิจกรรมสหกรณ์

นักเรียน ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร  

และทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะครู นักเรียน และ

หน่วยแพทย์พระราชทาน

จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงติดตามผลการดำาเนินงาน

โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ ่ม อำาเภอเมือง 

จังหวัดตราด

โอกาสนี้ พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่และผู้แทน

นักเรียน พระราชทานเมล็ดพันธุ ์ผักแก่ผู ้แทนชาวบ้าน  

ทอดพระเนตรการสาธติการเรยีนการสอนนกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ กิจกรรมสหกรณ์

นกัเรยีน กจิกรรมพยาบาล กจิกรรมห้องสมดุ โครงการเกษตร

เพื่ออาหารกลางวัน โครงการฝึกอาชีพนักเรียน ศูนย์เรียนรู้

ภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมกันนี้ ทรงฉายพระฉายาลักษณ ์

ร่วมกับคณะผู้บริหารของธนาคารออมสิน และทรงเยี่ยม 

หน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร 

ต่อมา เสดจ็ฯ ไปทรงตดิตามผลการดำาเนนิงานโรงเรยีน 

ตำารวจตระเวนชายแดนบ้านนำา้แดง อำาเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบรุ ี

โอกาสนี้ ได้พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่และผู้แทน

นักเรียน พระราชทานเมล็ดพันธุ ์ผักแก่ผู ้แทนชาวบ้าน  

ทอดพระเนตรการสาธติการเรยีนการสอนภาษาไทย กจิกรรม

ห้องพยาบาล การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โครงการ

เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนและ 

การอนุรักษ์ป่าชายเลน เมนูอาหารป่าชายเลนกนิได้ กจิกรรม

ธนาคารหอยพอก การเพาะพันธุ์ปูทะเลซึ่งเป็นกิจกรรมของ

ศนูย์ศกึษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิ 

ที่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชนรอบโรงเรียน และ 

ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร

ในการนี้ ทอดพระเนตรการเลี้ยงปลานวลจันทร์ 

ในกระชัง ทรงตัดแถบแพรปล่อยปลานวลจันทร ์ลงสู ่ 

แหล่งนำ้าธรรมชาติ และทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับ 

คณะครู นักเรยีน และหน่วยแพทย์พระราชทาน 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

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

วันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

ในพ้ืนท่ีจังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรี



๐21วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงติดตามผลการดำาเนินงาน 

โครงการฟาร์มทะเลตวัอย่างแบบผสมผสานตามพระราชดำาริ

ในสมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที ่ ๙  

ตำาบลบางแก้ว อำาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุร ี

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรโรงเพาะฟักสัตว ์ทะเล  

ซึ่งแสดงการจำาลองระบบนิเวศภายในโครงการฟาร์มทะเล

ตัวอย่างแบบผสมผสานฯ และระบบบำาบัดนำ้าชีวภาพ  

(โปรตีนสกิมเมอร์) รวมถึงการเลี้ยงสัตว์นำ้าด้วยระบบนำ้า

หมนุเวยีน เช่น ปลาขี้ตงัเบด็ ปลากะรงัลกูผสม หมกึทะเล และ

หอยเป๋าฮื้อ เป็นต้น 

ในการนี้ มพีระราชกระแสรับสั่งว่า 

“ให้กรมประมงพิจารณาน�าแนวทางดังกล่าวไป

ส่งเสริมและช่วยเหลือโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 

ที่จังหวัดจันทบุร ีซึ่งนักเรยีนประสบความยากล�าบากใน

การเดินทางเนื่องจากน�้าทะเลขึ้น - ลง โดยให้จัดท�าเป็น

แหล่งเรยีนรูด้้านประมงภายในโรงเรยีน เพือ่เป็นอาชพีเสรมิ

ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น การเลี้ยงปู และการ

แปรรูปผลติภัณฑ์จากปลา เป็นต้น อันจะเป็นการเพิ่มความ

หลากหลายมากขึ้นจากการท�าการเกษตรอื่น ๆ และอาจจะ

เป็นโฮมสเตย์ได้อกีด้วย”

และทอดพระเนตรการสาธิตการเพาะเลี้ยงสาหร่าย 

พวงองุน่ การตดัแต่งสาหร่ายและกระบวนการจดัการหลงัเกบ็เกีย่ว  

การผลติเกลอืและนำา้ทะเลผง ผลติภณัฑ์จากเกลอืทะเล และการเลี้ยง 

อาร์ทเีมยีหรอืไรนำ้าเค็ม 

ในการนี้ มพีระราชกระแสรับสั่งว่า 

“ปัจจุบันการถักแห อวน มคีนท�าน้อย ส่วนใหญ่เป็น

ผู ้สูงอายุ จึงควรมีการฝึกคนรุ ่นใหม่ให้สามารถสืบทอด

วิชาชีพการถักแห อวน ไว้ให้คงอยู่ต่อไป เป็นการอนุรักษ์

ภูมปิัญญาท้องถิ่นดั้งเดมิ”

จากนัน้ เสดจ็ฯ ไปร้านค้าจำาหน่ายผลติภณัฑ์ของโครงการฯ

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการสาธิตการแปรรูปและการ 

ถอดก้างปลานวลจันทร์ทะเล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน

ผลติภัณฑ์ต่าง ๆ ของโครงการ 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

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

วันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

ในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี



๐22 ข่าวพระราชกรณียกิจ

วันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

ในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

เสด็จพระราชดำาเนนิไปสำานกังานโครงการเดนิตามรอยเท้าพ่อ  

มณฑลทหารบกที่ ๓๗ ค่ายเม็งรายมหาราช ตำาบลรอบเวยีง 

อำาเภอเมอืงเชยีงราย จังหวัดเชยีงราย 

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงกิจกรรม 

ที่สำาคัญของโครงการ ได้แก่ โครงการฝายทดนำ้า โครงการ 

ขุดเจาะนำ้าบาดาล โครงการธนาคารปลาและสัตว์นำ้า 

ในระบบนเิวศ โครงการนาเกษตรอนิทรยี์ โครงการศูนย์การ

เรียนรู้การปลูกองุ่น โครงการหญ้าเนเปียร์ โครงการปลูก

กล้วยนำา้ว้าพนัธุม์ะลอ่ิอง โครงการเกษตรปลอดภยั โครงการ

ตลาดเกษตรดอยทอง โครงการขายผักและอาหารราคาถูก 

โครงการเลี้ยงแพะพนัธุแ์บลก็เบงกอล โครงการเลี้ยงเป็ดเทศ 

ไก่ หมูป่า และหมูเหมยซาน โครงการผลิตอาหารสัตว์และ 

ตู้ฟักไข่ และโครงการแปลงผักอควาโปนกิส์ เป็นต้น 

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำาร ิสรุปความว่า

๑. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดเชียงราย  

ให้ความช่วยเหลือแก่จังหวัดน่านในการแก้ไขปัญหา

ขาดแคลนไข่ไก่และขอให้ให้ความส�าคญักบัการฉดีวคัซนี 

เพราะหากมกีารตดิต่อขึน้มาจะเป็นเรือ่งใหญ่ รวมถงึการ

เฝ้าระวังการแพร่กระจายพยาธใินหอย

๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาแบตเตอรี่ที่

ใช้เกบ็พลงังานไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์เสือ่มเรว็ เพือ่ให้ 

สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าสูบน�้าขึ้นมาใช้ในโครงการ 

ขุดเจาะน�้าบาดาลได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น 
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สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี 

เสด็จพระราชดำาเนินไปโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน

เบ็ตตี้ดูเมน บ้านปางพริก หมู่ที่ ๓ ตำาบลผาช้างน้อย  

อำาเภอปง จังหวัดพะเยา 

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำาร ิสรปุความว่า 

“ให้กรมชลประทาน กรมอุทยานแห่งชาต ิ 

สัตว์ป่า และพนัธุพ์ชื และส�านกังาน กปร. ร่วมกนัจดัหาน�า้

ให้แก่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน 

หน่วยพิทักษ์ป่าหญ้าไทร เขตรักษาพันธุ ์สัตว์ป่า 

ดอยผาช้าง และราษฎรบ้านปางพริก โดยปรับปรุง

ฝายล�าห้วยตาด ฝายห้วยกดุ และฝายโรงเรยีน พร้อม

ปรับปรุงระบบส่งน�้าของฝายทั้ง ๓ แห่ง และก่อสร้าง

ถังพักน�้าตามความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ

ด�าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ  ภายในโรงเรยีนหน่วยพทิกัษ์ป่า 

และราษฎรให้มนี�า้ส�าหรบัการอปุโภคและการเกษตร 

ได้อย่างเพยีงพอตลอดทัง้ปี ตลอดจนเพิม่ความชุม่ชืน้

ให้แก่พืน้ทีป่่าและเป็นแหล่งน�า้ให้แก่สตัว์ป่าอกีด้วย”

จากนัน้ เสดจ็ฯ ไปโรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดน

ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ

พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเนือ่งในโอกาส 

ทรงเจรญิพระชนมาย ุ๔ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๔๖ หมูท่ี ่๒๐ 

ตำาบลแม่สลองใน อำาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชยีงราย 

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำาร ิสรปุความว่า 

“ให้ส�านกังาน กปร. และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

แก้ไขปัญหาขาดแคลนน�้าอุปโภคด้วยการขุดเจาะ 

น�้าบาดาล เพื่อให้โรงเรียนและราษฎรในพื้นที่มีน�้า

อปุโภคอย่างพอเพยีง”

ต่อมา เสด็จฯ ไปโรงเรยีนบ้านนาโต่ (วปรอ.๓๔๔ 

อุปถัมภ์) หมู่ที่ ๒๐ ตำาบลแม่สลองใน อำาเภอแม่ฟ้าหลวง 

จังหวดัเชยีงราย ทรงรบัฟังบรรยายสรปุรายงานการดำาเนนิงาน 

ของโรงเรียน ทอดพระเนตรห้องสาธิตการเรียนการสอน 

การสาธติการสอนคอมพวิเตอร์ การสาธติการเรยีนการสอน

ระดับปฐมวัย และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

วันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชดำาเนนิไป

โรงเรยีนสามคัคพีฒันา บ้านม้งเก้าหลงั  

หมูท่ี ่๙ ตำาบลเทอดไทย อำาเภอแม่ฟ้าหลวง  

จังหวัดเชยีงราย 

ในการนี้ ทรงเป็นประธานในที่

ประชุมคณะทำางานโครงการขยายผล 

พฒันากระบวนการจดัการเรยีนรูแ้ก่เดก็

ทีไ่ม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่สำาหรบัเดก็

ในพื้นทีข้่างเคยีงโครงการพฒันาดอยตงุฯ 

และทรงเยีย่มราษฎร คณะคร ูผูป้กครอง 

และนกัเรยีน

จากนัน้ เสดจ็ฯ ไปบ้านนายอาเปียว  

มาเยอะ ทรงรับฟังบรรยายสรุปผลการ

ดำาเนินงานส่งเสริมอาชีพของโครงการ 

และการขยายผลสู่จังหวัดต่าง ๆ 

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำาร ิสรุปความว่า 

“ควรส่งเสริมให้เยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ด้านการปศุสัตว์ 

ในครัวเรือน เช่น การเลี้ยงเป็ด ไก่ และหมู ฯลฯ เพื่อจะได้สืบทอด 

เป็นอาชพีต่อไป”

ต่อมา เสด็จฯ ไปหอระวังแปลงปลูกป่า FPT33 ทรงรับฟังบรรยายสรุป

เกี่ยวกับสภาพป่าและแปลงชานำ้ามันปางมะหัน การทำาข้อมูลพื้นฐานป่าใน

โครงการ T-VER และการขยายผลจากโครงการพฒันาดอยตงุสูโ่ครงการชานำา้มนั

จากนั้น เสด็จฯ ไปแปลงชานำ้ามันของนายแงะกะ ยะป่า ทรงรับฟัง

บรรยายสรุปเรื่องการเพาะกล้าชานำ้ามันทดแทน การเก็บข้อมูลต้นชานำ้ามัน 

รายต้นด้วย iPad และการตดิตามประวัตกิารให้ผลผลติของต้นชานำ้ามัน 

ต่อมา เสดจ็ฯ ไปสำานกังานโครงการชานำา้มนัปนูะ ตำาบลเทอดไทย อำาเภอ

แม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย ทรงรบัฟังบรรยายสรปุผลการวจิยั ผลการปฏบิตังิาน 

ประจำาปี ๒๕๖๐ ผลการเก็บข้อมูลต้นชานำ้ามันรายต้น ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

และแผนการดำาเนนิการปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

จากนั้น เสด็จฯ ไปศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านจะนู  

หมู่ที่ ๘ ตำาบลห้วยชมพู อำาเภอเมอืงเชยีงราย จังหวัดเชยีงราย 

วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำาร ิสรุปความว่า 

“ให้กรมชลประทาน กรมป่าไม้ และส�านกังาน กปร. 

ร่วมกนัจดัหาน�า้ให้แก่ศนูย์การเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน

บ้านจะนู ศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 

บ้านจะน ูราษฎรบ้านจะน ูและหมูบ้่านบรวิาร โดยจะด�าเนนิ

การปรบัปรงุฝายห้วยหนิเปียง ฝายห้วยมะม่วง ฝายห้วยผาหนิ  

และฝายห้วยเล่าต๋า พร้อมปรับปรุงระบบส่งน�้าของฝาย 

ทั้ง ๔ แห่ง และก่อสร้างถังพักน�้าตามความเหมาะสม  

เพื่อสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์การ

เรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านจะนู และศูนย์การเรียน

ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านจะนู ราษฎรมีน�้า

ส�าหรบัการอปุโภค บรโิภค และการเกษตรได้อย่างพอเพยีง

ตลอดทั้งปี รวมถงึเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ป่าในบรเิวณ

ใกล้เคยีง”
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วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี

เสดจ็พระราชดำาเนนิไปโครงการเลี้ยงแพะพันธ์ุแบลก็เบงกอล 

ในพื้นทีโ่ครงการพฒันาดอยตงุ (พื้นทีท่รงงาน) อันเนือ่งมาจาก 

พระราชดำาร ิอำาเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย 

จากนั้น เสด็จฯ ไปโรงบรรจุผักปลอดภัยชุมชน 

ตำาบลบ้านด้าย อำาเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ทอดพระเนตร

การปลกูผกัปลอดภยัในโรงเรอืนของชุมชนและรับฟังรายงาน 

ผลการดำาเนนิงานของกลุม่ปลกูผกัปลอดภยัภายใต้มาตรฐาน 

GAP ตำาบลบ้านด้าย

ต่อมา เสด็จฯ ไปแปลงผลติเมล็ดพันธุ์พระราชทาน

หนองโคม หมูท่ี ่๑ ตำาบลบ้านด้าย อำาเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย 

โอกาสนี้ ทรงรับฟังรายงานการผลิตเมล็ดพันธุ์

พระราชทาน

จากนัน้ เสดจ็ฯ ไปศนูย์พฒันาพนัธุพ์ชืจกัรพนัธ์เพญ็ศริ ิ

ตำาบลโป่งงาม อำาเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ทอดพระเนตร

แปลงผักภายในศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ และ

ติดตามความก้าวหน้าการดำาเนินงานของศูนย์ และทรง

เยี่ยมราษฎร

โอกาสนี้ เสดจ็ฯ ไปกลุม่ผูผ้ลติพนัธุข้์าวพระราชทาน 

“เพื่อนช่วยเพื่อน” ตำาบลเกาะช้าง อำาเภอแม่สาย จังหวัด

เชียงราย มีพระราชปฏิสันถารกับสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์

ข้าวพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ตำาบลเกาะช้าง และ

ทรงเยี่ยมราษฎร 

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำาริแก่ พลโท  

วจิักขฐ์ สริบิรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ สรุปความว่า

๑. ให้กองทัพภาคที่ ๓ จัดตั้งศูนย์ผลติเมล็ดพันธุ์พชื

พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง  

ในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ�าเภอเมือง จังหวัด

พษิณุโลก โดยศูนย์ผลติเมล็ดพันธุ์พชืพระราชทานประกอบ

ด้วยแปลงเพาะเมลด็พนัธุผ์กั เนือ้ทีป่ระมาณ ๒๐๐ ไร่ พืน้ที่

เพาะเมลด็พนัธุข้์าวอนิทรย์ี จ�านวน ๒๗๕ ไร่ โรงเกบ็เมลด็พนัธุ์ 

โรงตากเมล็ดพันธุ์ โรงบรรจุภัณฑ์ ห้องควบคุมอุณหภูมเิก็บ

รักษาเมล็ดพันธุ์พชื

๒. ให้กองทพัภาคที ่๓ เพาะและขยายพนัธุป์ลาน�า้จดื

เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้สนใจ

๓. ให้กองทัพภาคที่ ๓ ปลูกข้าวอินทรีย์ในพื้นที่

โครงการนาอินทรีย์ของกองทัพภาคที่ ๓ โดยใช้พันธุ์ข้าว

ปทุมธาน ี๑ แทนข้าวหอมมะลเิดมิ 

๔. ให้กองทัพภาคที่ ๓ ทดลองปลูกหญ้า ซึ่งประกอบ

ด้วยหญ้าเนเปียร์ หญ้าแพงโกลา หญ้ารูซี่ และหญ้ากินน ี

สมี่วง เพื่อวเิคราะห์หญ้าแต่ละชนดิตามความชอบของสัตว์

และพระราชทานพระราชดำาริ “ให้กรมชลประทาน 

ส�านกังาน กปร. และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ร่วมกนัพจิารณา

จัดหาน�้าให้กับโครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย เพื่อให้

สามารถส่งน�้าให้กับเกษตรกรได้อย่างทั่วถงึต่อไป”  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

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



๐26 ข่าวพระราชกรณียกิจ

วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี

เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตร 

ผลการดำาเนินงานโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน 

บ้านเทพภูเงิน หมู ่ที่ ๗ ตำาบลนำ้าโสม อำาเภอนำ้าโสม  

จังหวัดอุดรธาน ี

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำาร ิสรุปความว่า 

๑. ให้ส�านักงาน กปร. ประสานหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ส�ารวจ ตรวจสอบ วเิคราะห์คุณภาพน�้าเพื่อ

การบรโิภค ในแหล่งน�า้ของกรมชลประทานทีส่นบัสนนุ

กจิกรรมการใช้น�า้ของโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน

ในแต่ละภูมภิาคของประเทศ 

๒. ให้พิจารณาศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนของการ

จัดหาเครื่องผลิตน�้าดื่ม เปรียบเทียบกับการซื้อน�้าดื่ม

บรรจุขวดของครูและนักเรียนโรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดนบ้านเทพภูเงนิ

๓. ให้พจิารณาแนวทางทีเ่ป็นไปได้ในการจดัตัง้

หมูบ้่านเทพภเูงนิให้ถกูต้องตามกฎหมาย เพือ่ประโยชน์

ของประชาชน

โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักเรยีนใน 

พระราชานุเคราะห์ เฝ้าฯ รับเสด็จ ทอดพระเนตรกจิกรรม

การเรียนการสอน กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการ

เกษตรเพือ่อาหารกลางวนั แนวปฏบิตัทิีด่ขีองกลุม่เศรษฐกจิ

พอเพียง จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองบัวลำาภู กิจกรรมเด็ก 

ชั้นอนุบาล โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โรงอาหาร การแปรรูป

ผลผลติทางการเกษตร ผลติภัณฑ์ชุมชน กจิกรรมพยาบาล ห้องฝึก

อาชีพนักเรียน กจิกรรมห้องสมดุ กจิกรรมสหกรณ์นกัเรยีน และทรง

เยีย่มหน่วยแพทย์พระราชทาน หน่วยทนัตกรรมพระราชทาน คนไข้ใน

พระราชานุเคราะห์ และราษฎร

จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำาเนินงาน

โครงการตามพระราชดำาริ ในโรงเรียนเลิงถ ่อนโนนสมบูรณ์ 

 หมู่ที่ ๔ ตำาบลหนองหญ้าไซ อำาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมด้านการศึกษา ห้อง

วทิยาศาสตร์ ห้องเรยีนรูก้ารฝึกทกัษะการพฒันาอาชพี และเสดจ็ฯ ไป 

อาคารห้องสมดุ ทรงลงพระนามาภไิธยในสมดุทีร่ะลกึ ทอดพระเนตร

กิจกรรมพยาบาล โรงอาหาร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

กจิกรรมสหกรณ์นกัเรยีน ห้องศลิปะ ห้องเรยีนคอมพวิเตอร์ กจิกรรม

เด็กชัน้ปฐมวัย และห้องนักวทิยาศาสตร์น้อย 

ต่อมา เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหาร

กลางวัน ได้แก่ นาข้าว การเลี้ยงหมูขุน การเลี้ยงปลาในกระชัง  

การเลี้ยงไก่ดำาภพูาน ไก่ไข่ และแนวปฏบิตัทิีด่ขีองกลุม่เศรษฐกจิพอเพยีง  

จังหวัดกาฬสนิธุ์ 

โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน หน่วย 

ทนัตกรรมพระราชทาน คนไข้ในพระราชานเุคราะห์ และราษฎร 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

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

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

ในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี 



๐27วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

สายธารแห่งพระกรุณา

นับจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวขึ้นทรงราชย์แล้ว  

จากนั้นพระราชภารกิจน้อยใหญ่ได้บังเกิดขึ้น โดยเฉพาะ 

การบำาบัดทุกข์บำารุงสุขของราษฎร ตลอดจนการสานต่อ 

พระราชกรณียกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริและโครงการที่ราษฎรขอพระราชทานความ 

ช่วยเหลอื และด้วยพระราชปณธิานอนัแน่วแน่ทีจ่ะทรงสบืสาน 

รกัษา ต่อยอดและขยายผลโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดำาริ

ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพติร และสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ 

ในรชักาลที ่๙ พระราชทานไว้อย่างต่อเนื่อง จงึทรงพระกรุณา

โปรดเกล ้าฯ แต ่งตั้งคณะกรรมการติดตามขับเคลื่อน 

การดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ร่วมกับ

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้คำาแนะนำา แก้ไขปัญหาและอปุสรรค

ในการดำาเนินงาน โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตร ี 

เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยองคมนตรีอีก ๓ ท่าน คือ  

พลอากาศเอก ชลติ พุกผาสุข พลเอก ธรีชัย นาควานชิ และ

นายจรัลธาดา กรรณสูต เป็นรองประธาน และแต่งตั้งคณะ

อนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ ในระดับพื้นที่ ๔ ภาค ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม 

พระราชกระแสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ติดตามการ

ดำาเนนิงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำารอิย่างต่อเนือ่ง 

ครบถ้วน สมบรูณ์ และสนองพระราชปณธิานทีจ่ะทรงสบืสาน 

รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริให้บังเกิด

ความยั่งยนืและเกดิประโยชน์สุขกับราษฎรอย่างทั่วถงึต่อไป

จากการติดตาม ขับเคลื่อน เร่งรัด การดำาเนินงาน 

โครงการฯ ที่ผ่านมา พลอากาศเอก ชลติ พุกผาสุข องคมนตร ี

ได ้ ก ล่าวถึ งพระมหากรุณาธิคุณและความห่วง ใยที่ 

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ทรงมีต่อราษฎรเมื่อครั้งเดินทางไป

ติดตามผลการดำาเนินงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่  

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ว่า 

“พระองค์ท่านทรงให้ความส�าคัญกับความทุกข์ยาก

ของราษฎร โดยเฉพาะในเรื่องของการศกึษา ทั้งการผลติครู 

การช ่วยเหลือดูแลเด็ก ๆ ที่อยู ่ ในท ้องถิ่นทุรกันดาร 

ที่ไม ่มีโอกาสทางการศึกษา ส่วนเรื่องของการพัฒนา 

และการช่วยเหลือประชาชน พระองค์ท่านทรงให้ต่อยอด 

เร่งรัดการด�าเนินงานให้แล้วเสร็จ พระองค์ท่านทรงให ้

แต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นมา เพื่อติดตามเร่งรัดโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริในรัชกาลที่ ๙ ให้ส�าเร็จลุล่วง 

ไปได้ทั้งหมดและสามารถต่อยอดในทุกภาคส่วนได้มากขึ้น 

แล้วก็ดขีึ้นจากเดมิเป็นการด”ี 

นอกจากนี้ พลเอก  ธรีชยั นาควานชิ องคมนตร ีได้กล่าวถงึ

ความห่วงใยของสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เมือ่ครัง้ตดิตามการดำาเนนิงาน

ในพื้นที่จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ว่า 

“ให้ดแูลประชาชนของท่านให้ด ีๆ  ตรงไหนทีเ่ดอืดร้อน

เป็นทกุข์ร้อนให้ช่วยเข้าไปดแูลด้วย โครงการอนัเนือ่งมาจาก

พระราชด�าริของรัชกาลที่ ๙ ให้ท�าต่อเนื่อง ย่ังยืน แล้ว 

ต่อยอดให้ประชาชนของฉันมแีต่ความสุข”

บทความโดย กองประชาสัมพันธ์



มิเพียงแต่ให้ทรงติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาร ิ

เท่านั้น พระองค์ยังทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ใน 

พื้นที่สูง ซึ่งอยู่ในโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ์ พระบรมราชนินีาถ ในรัชกาลที่ ๙ 

ได้พระราชทานไว้ เช่น โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ โครงการบ้านเล็กใน 

ป่าใหญ่ฯ ส่วนใหญ่ชาวบ้านขาดโอกาสในหลาย ๆ ด้าน เช่น โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว

ชาวบ้านจะได้รบัผลกระทบจากอากาศทีห่นาวเยน็ทำาให้การดำาเนนิชวีติไม่สะดวก สมเดจ็

พระเจ้าอยูห่วัจงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรเีชญิถงุพระราชทานพร้อมเครือ่ง

ห่มกันหนาวไปมอบแก่ราษฎร ซึ่งในเรื่องนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตร ีได้กล่าว

ถงึความรัก ความห่วงใยที่ทรงมตี่อราษฎรในถิ่นทุรกันดาร ณ โครงการสถานพีัฒนาการ

เกษตรที่สูงตามพระราชดำาริบ้านป่าคา อำาเภอคลองลาน จังหวัดกำาแพงเพชร เมื่อวันที่ 

 ๖ มกราคม ๒๕๖๑ ความตอนหนึง่ว่า 

“ในวนันี ้สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ 

ในรัชกาลที่ ๙ ก็ยังคงนึกถึงพวกเราเหมือนเดิม ที่พระองค์ได้พัฒนาสถาน ี

เกษตรที่สูงแห่งนี้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการท�าการเกษตรทุกแขนง ให้ชาวบ้าน 

ที่เป็นสมาชิกหรือมีหมู่บ้านใกล้ ๆ โครงการเป็นสมาชิกของท่าน เป็นลูกหลาน 

ของท่าน เมื่อมลีมหนาวมา ท่านก็นกึถงึลูกถงึหลานบนดอยก่อน” 

สิ่ งสำาคัญขององคมนตรี ในการมาติดตาม 

การดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาร ิ 

ในแต่ละแห่ง นำามาซึ่งขวัญและกำาลังใจของราษฎร  

ต่างรู้สึกซาบซึ้งใจที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรมีาตดิตาม ดูแล  

รับทราบปัญหาอุปสรรค ความเป็นอยู่ของราษฎร และ 

โครงการฯ หลาย ๆ ครัง้ ที่มตีัวแทนชาวบ้านได้กล่าวถงึ 

ความรู้สกึซาบซึ้งในพระมหากรุณาธคิุณ 

นายไพรัตฐ์ ชูแก้ว หนึ่งในราษฎรที่มีโอกาสได้รับ 

พระมหากรุณาธคิณุจากสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เมือ่ครัง้ทีย่งัทรงดำารง 

พระราชอสิรยิยศสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช ฯ สยามมกฎุราชกมุาร 

เล่าว่า 

“เมือ่ก่อนอาศยัอยูเ่ขือ่นบางลาง บ้านหาดทราย หมูท่ี ่๑๐ 

ต�าบลตลิง่ชนั อ�าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา แต่เนือ่งจากได้รบั

ผลกระทบจากเหตกุารณ์ความไม่สงบใน ๓ จงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ รวมทั้งมชีาวบ้านสันต ิ๒ ขณะนั้น โดนกดดันในพื้นที่

จนไม่สามารถอยูท่ีเ่ดมิได้ ต้องอพยพไปอยูว่ดันโิรธสงัฆาราม 

หรือวัดหัวควน พวกเราจึงร่วมกันท�าหนังสือถวายฎีกาเพื่อ

ขอพระราชทานความช่วยเหลอืในการดแูลชวีติและทรพัย์สนิ 

หลังจากนั้นพระองค์ท่าน มาสร้างบ้านใหม่ให้ (โครงการเพื่อ

ชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติ ๒ ตามพระราชด�าร ิ

สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช ฯ สยามมกฎุราชกมุาร) ตอนนีเ้ขา

นายไพรตัฐ์ ชแูก้ว

เรียกบ้านใหม่ครับ รู้สึกตื้นตันใจที่พระองค์ท่านยังไม่ทิ้งลูกหลาน ทีอ่ยูใ่น ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

ในมมุเลก็ ๆ  ของเมอืง ๆ  หนึง่ที่มปีัญหา ณ วันนี้ พระองค์ท่านก็ได้เข้ามาอุ้มเราไว้อกีครั้งหนึ่งแทนในหลวง

รัชกาลที่ ๙ ทุกวันนี้”

๐28 บทความเฉลิมพระเกียรติ



๐29วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

และนี่ เป ็นอีกหนึ่งตัวแทนของราษฎรที่ ได ้รับ 

พระมหากรุณาจากพระองค์ รวมถงึยังมรีาษฎรที่อาศัยอยู่

ในพื้นที่สูงและอยู่ห่างไกลเมืองหลวงที่แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสำานึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานโครงการต่าง ๆ  

ในการพัฒนาคุณภาพชวีติให้กับราษฎร พวกเขาได้มคีวาม

เป็นอยู่ที่ดขีึ้น พวกเขาจะได้รับถุงพระราชทาน ซึ่งส่วนใหญ่

ก็จะเป็นผ้าห่มกันหนาว สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ทุกปี  

 นายณัฐวัฒน์ อนิอ้าย ราษฎรบ้านสมขุ่น จังหวัดน่าน ได้กล่าวว่า 

“เมื่อก่อนนั้นล�าบากมากในการประกอบอาชีพ หากินไปวัน ๆ ส่วนใหญ่จะปลูกข้าวโพด 

โดยการบุกรุกป่าเพื่อท�าไร่ ตั้งแต่มโีครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านสบขุ่นฯ ชวีติพวกเราดขีึ้น

มากกว่าก่อนเยอะมาก จึงเข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ” ก็เพราะว่า 

พวกเราอยากเข้ามาเป็นจิตอาสา อะไรที่ชาวบ้านอย่างพวกเราพอจะช่วยได้ เราอยากช่วย 

พระองค์ท่าน แม้จะอยู่ในป่าในเขา ก็จะช่วยพระองค์ท่านทุกอย่างได้ ถ้ามีงานอะไรที่เกี่ยวกับ 

พระองค์ท่าน เราก็พร้อมจะช่วย เพราะสิ่งที่พ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานนั้น ท�าให้พวกเรามีชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่าก่อน  

เราไม่ต้องบุกรุกป่าอกีต่อไป” 

และนี่คงเป็นประจักษ์พยานถึงพระเมตตาและความห่วงใยทุกข์สุขของราษฎรซึ่งเป็นเสมือน 

สายธารที่สร้างความชุ่มชื่นให้กับพสกนิกรชาวไทย ได้มีพลังที่จะร่วมกันสานต่อพระราชปณิธาน 

ในการที่จะทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริให้บังเกิดประโยชน์ 

โดยทั่วกันสบืไป 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

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

นายณฐัวฒัน์ อนิอ้าย
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๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๔ เป็น

วันที่ราษฎรตำาบลบางสะพาน อำาเภอ

บางสะพานน้อย จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์  

มีความสุขที่สุดในชีวิตของพวกเขา 

เพราะเป ็นวันที่พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ รับโครงการจัดหานำ้า 

เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำาบล

บางสะพาน อำาเภอบางสะพานน้อย 

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ไว้เป็นโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ หรือที่ 

เรยีกกนัทัว่ไปว่า “โครงการอ่างเกบ็น�า้ 

หุบตาหวัด”

อ่างเกบ็นำา้หบุตาหวดั

“โครงการอ่างเก็บนำ้าหุบตาหวัด : ปวงประชาสุขใจ 
ด้วยนำ้าพระทัยองค์ราชัน”

กำาเนิดโครงการฯ

สบืเนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ องค์การบรหิารส่วนตำาบล

บางสะพาน อำาเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีหนังสือ 

ขอพระราชทานโครงการอ่างเก็บนำ้าหุบตาหวัดบริเวณบ้านหนองคล้า หมู่ที่ ๙ 

ตำาบลบางสะพาน เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อน ขาดแคลนนำ้า

สำาหรับการอุปโภค บริโภค และทำาการเกษตรมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดย 

ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด

ในเวลาต่อมา สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ

อนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิ(สำานกังาน กปร.) ร่วมกบักรมชลประทาน กรมป่าไม้ 

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ องค์การบรหิาร

ส่วนตำาบลบางสะพาน และราษฎรในพื้นที่ ได้เร่งดำาเนนิการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ

ในพื้นที่ สรุปได้ว่า

บทความโดย กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑
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แผนทีแ่สดงทีต่ัง้ของตำาบลบางสะพาน

ตำาบลบางสะพาน อำาเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล  

มีความลาดเทจากทางทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก มีพื้นที่

ประมาณ ๔๘,๙๕๖ ไร่ ประกอบด้วย ๑๐ หมูบ้่าน ๑,๓๐๐ ครวัเรอืน  

จำานวนประชากร ๔,๓๕๗ คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม เช่น ทำาสวนยางพารา สวนปาล์ม ไร่สับปะรด และ

สวนผลไม้จำาพวกมะม่วงและส้มโอ โดยอาศัยนำ้าฝนและนำ้าจาก

ลำาห้วยหุบตาหวัดเป็นหลัก ซึ่งหากปีใดฝนไม่ตกตามฤดูกาล  

หรอืฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ชาวบ้านจะไม่มนีำา้เพือ่การบรโิภคและ

การเพาะปลูก ทำาให้ได้รับความเดือนร้อนอย่างหนัก เนื่องจาก

ลำาห้วยหบุตาหวดัเป็นลำานำา้ธรรมชาตสิายสัน้ ๆ ทีม่คีวามลาดเทสงู  

ลักษณะการขึ้นลงของลำานำ้าจึงเป็นไปแบบ “ขึ้นเร็ว - ลงเร็ว” 

กล่าวคอื เมื่อถงึฤดูฝน (เดอืนมถิุนายน - ธันวาคม) จะมปีรมิาณ

นำ้ามากที่ไหลแรงและเร็ว แต่เมื่อถึงฤดูแล้ง (เดือนมกราคม - 

พฤษภาคม) ปรมิาณนำา้กจ็ะลดน้อยลงจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ 

อย่างไรก็ดี แม้ตำาบลบางสะพานจะมีอ่างเก็บนำ้าทุ่งไทร ซึ่งเป็น 

แหล่งนำา้ชลประทานในพื้นที ่ แต่กลบัใช้การได้ไม่เตม็ประสทิธภิาพ 

เนื่องจากมีวัชพืชขึ้นปกคลุมมากมาย ทำาให้มีสภาพตื้นเขิน  

นอกจากนี้ ชาวบ้านยังพยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการ 

เกบ็นำา้ไว้ในภาชนะหรอืขดุบ่อนำา้ตื้นไว้ใช้ในครัวเรอืน แต่กไ็ม่เพยีงพอ 

กับความต้องการและไม่สามารถทำาเกษตรเพื่อยังชพีได้

ภายหลงัจากการลงพื้นทีต่รวจสอบข้อเทจ็จรงิ

ของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ทำาให้เกดิแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาอย่างบูรณาการทั้งระบบ ซึ่งประกอบด้วย 

๓ กจิกรรม ได้แก่ การก่อสร้างอ่างเก็บนำ้าหุบตาหวัด

พร้อมระบบท่อส่งนำ้า การปรับปรุงอ่างเก็บนำ้าทุ่งไทร 

และการฟื ้นฟูสภาพป่าเหนืออ่างเก็บนำ้าหุบตาหวัด 

เพื่อเสรมิปรมิาณนำ้าต้นทุนให้แก่อ่างเก็บนำ้าหุบตาหวัด

จากนัน้ สำานกังาน กปร. ได้มหีนงัสอืขอให้สำานกั

ราชเลขาธิการ (ในสมัยนั้น) นำาความกราบบังคมทูล 

พระกรุณาประกอบพระบรมราชวินิจฉัย เกี่ยวกับ

แนวทางการช่วยเหลือราษฎรดังกล่าว ซึ่งความทราบ 

ฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ รับโครงการอ่างเก็บนำ้าหุบตาหวัดไว้เป็น
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อ่างเก็บนำ้ าหุบตาหวัดพร ้อมระบบ 

ท่อส่งนำ้า

กรมชลประทาน ได้ทำาการก่อสร้างอ่างเกบ็นำา้ 

หุบตาหวัดในบริ เวณบ้านหนองคล ้า หมู ่ที่  ๙  

ตำาบลบางสะพาน เมื่อปี ๒๕๕๘ โดยอ่างเก็บนำ้าฯ  

มีทำานบดินขนาดความยาว ๑๒๐ เมตร ความกว้าง 

๘ เมตร และความสูง ๑๗ เมตร พร้อมอาคาร

ประกอบและระบบท่อส่งนำา้ความยาว ๕,๒๖๔ เมตร 

มีความจุที่ระดับเก็บกัก ๑๒๗,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร 

โดยการดำาเนนิงานก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๙

การก่อสร้างอ่างเกบ็นำา้
หบุตาหวดั

อ่างเกบ็นำา้หบุตาหวดั
เมือ่สร้างแล้วเสรจ็

อ่างเกบ็นำา้ทุง่ไทร
หลงัการปรบัปรงุ

อ่างเกบ็นำา้ทุง่ไทร
ก่อนการปรบัปรงุ

อ่างเก็บนำ้าทุ่งไทร

ในบรเิวณพื้นทีต่ำาบลบางสะพานมแีหล่งนำา้

ชลประทาน คือ อ่างเก็บนำ้าทุ่งไทร ซึ่งมีความจุ 

ที่ระดับเก็บกัก ๖๖๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบัน

องค์การบรหิารส่วนตำาบลบางสะพานใช้เป็นแหล่ง

นำ้าดิบเพื่อผลิตนำ้าประปา แต่เนื่องจากมีวัชพืช

ปกคลุมและมีสภาพตื้นเขิน ทำาให้ไม่สามารถ 

เก็บกักนำา้ได้เต็มประสทิธภิาพ กรมชลประทานจงึ

ได้ทำาการขดุลอกตะกอนดนิ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

การเก็บกักนำ้าและทำาให้มีปริมาณนำ้าต้นทุนมา 

ช่วยเหลือพื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากเดิม โดย

ดำาเนนิการแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๙ เช่นกัน
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ป่าต้นนำา้เหนอื 
อ่างเก็บนำา้หุบตาหวดั

ฝายชะลอความชุม่ชืน้

แผนทีโ่ครงการอ่างเกบ็นำา้หบุตาหวดัและแนวท่อส่งนำา้ (กรมชลประทาน)

การฟ้ืนฟสูภาพป่าเหนอือ่างเกบ็นำา้ 

หุบตาหวัด

เนื่องจากที่ตั้งหัวงานของโครงการฯ 

ดังกล่าว ตั้งอยู ่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ป่าพุนำ้าเค็ม ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในความ

ดูแลของกรมป่าไม้ ดังนัน้ เพื่อเป็นการฟื้นฟู

สภาพป่าและระบบนิเวศเหนืออ่างเก็บนำ้า 

หุบตาหวัด ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณนำ้าต้นทุน

อย่างย่ังยืน กรมป่าไม้จึงได้ทำาการปลูกป่า

ทดแทน รวมพื้นทีท่ัง้สิ้น ๑,๒๐๐ ไร่ ในลกัษณะ 

ของการปลูกป่าสามอย่าง ประโยชน์สี่อย่าง

ในพื้นที่ ๓๕๐ ไร่ นอกจากนี้ ยังได้จัดทำาแนว

เขตเพื่อป้องกันการบุกรุกป่าเป็นระยะทาง 

๑๐ กิโลเมตร รวมถึงจัดทำาฝายชะลอ 

ความชุ่มชื้นแบบผสมผสาน จำานวน ๖๐ แห่ง 

เป็นฝายแบบกึง่ถาวร ๒๔ แห่ง และฝายแบบ

ถาวร ๘ แห่ง โดยดำาเนินการมาตั้งแต่ 

ปี ๒๕๕๕ จนถงึปัจจุบัน
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ปวงประชาสุขใจ 

โครงการจัดหานำ้าเพื่อช่วยเหลือราษฎร

ในพื้นที่ตำ าบลบางสะพานอันเนื่องมาจาก 

พระราชดำาริ อำาเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่ตำาบล

บางสะพาน จำานวน ๕๓๑ ครัวเรือน จำานวน

ประชากร ๙๒๗ คน ใน ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้าน

ดอนตะเคยีน หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งไทร หมู่ที่ ๗ และ

บ้านหนองคล้า หมู่ที่ ๙ ได้มีแหล่งนำ้าสำารอง

สำาหรบัการอปุโภค บรโิภค และมนีำา้ส่งช่วยเหลอื

พื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝนได้ ๒๐๐ ไร่ ราษฎร

จงึสามารถเพาะปลูกได้ มรีายได้สมำ่าเสมอ และ

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ พื้นที่ป่าต้นนำ้า

เหนืออ่างเก็บนำ้าหุบตาหวัด ยังได้รับการฟื้นฟู  

ซึ่งช่วยสร้างความชุ ่มชื้นและเพิ่มความอุดม

สมบรูณ์ให้ผนืป่า เป็นการเพิม่ปรมิาณทรพัยากร

และนำา้ต้นทุนให้อ่างเก็บนำา้ฯ ทัง้ยังเป็นการสร้าง

จิตสำานึกและการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ ์

สิ่งแวดล้อมให้มคีวามยั่งยนื 

ชาวบ้านในตำาบลบางสะพาน

อาจกล่าวได้ว่าโครงการจัดหานำ้าเพื่อช่วยเหลอื

ราษฎรในพื้นทีต่ำาบลบางสะพานนี้ ช่วยพลกิฟ้ืนชวีติของ

ราษฎรที่เคยได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส 

เนือ่งจากขาดแคลนนำา้ในการอปุโภคบรโิภคมาเป็นเวลา

ยาวนาน ได้กลับมามีนำ้ากินนำ้าใช้เพียงพอต่อการดำารง

ชวีติอกีครัง้

พสกนกิรชาวตำาบลบางสะพาน ต่างซาบซึ้งและ

สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในนำ้า 

พระราชหฤทยัของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล 

อดุลยเดช บรมนาถบพติร ที่ทรงรับโครงการอ่างเก็บนำา้

หุบตาหวัด เอาไว ้ เป ็นโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชดำาร ิและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะทรงสบืสาน 

รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของพระราชบิดา  

เพือ่ความผาสกุของประชาชนชาวไทยทกุคนสบืไป 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

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

ข้ามลำาแม่นำา้

จะมใีครรูว่้าในพื้นทีห่่างไกลในจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ี

จะมพีระมหากรณุาธคิณุแผไ่ปยงัตำาบลตะกกุเหนอื อำาเภอ

วภิาวด ีจงัหวัดสรุาษฎร์ธาน ีสภาพพื้นทีส่่วนใหญ่เป็นป่าดบิ

ขึ้นอยู ่รายล้อมชุมชนสลับกับแนวทิวเขาเรียงซ้อนกัน 

อย่างสวยงาม และมเีนนิดนิสูง ๆ ตำ่า ๆ  มลีำาคลองเล็ก ๆ 

ไหลผ่านเสมอืนสายเลอืดหล่อเลี้ยงชมุชนทีช่าวบ้านเรยีกว่า 

“คลองยัน” ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร 

รายได้ส่วนใหญ่มาจากยางพารา ปาล์มนำ้ามัน และพืช 

ตามฤดูกาล

ลุม่นำา้คลองยนั มพีื้นทีค่รอบคลมุหลายตำาบล ไหลผ่าน 

พื้นที่ ๒ จังหวัด คอื สุราษฎร์ธานแีละระนอง มตี้นกำาเนดิ

มาจากเทอืกเขาที่เป็นเขตรอยต่อจังหวัดระนอง ทัง้ยังเป็น

แหล่งต้นนำ้าลำาธารของแม่นำ้าพุมดวงและแม่นำ้าตาปี ซึ่ง 

ไหลผ่านตำาบลตะกกุเหนอื ระยะทางประมาณ ๒๗ กโิลเมตร 

บริเวณสองฝั ่งลำานำ้านั้นมีสภาพเป็นพื้นที่ป่าดิบชื้นที่มี 

ความอุดมสมบูรณ์ เปรยีบเสมอืนขุมทรัพย์ที่มคี่ามหาศาล 

จากคำาบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวข้องกับ

สายนำ้านี้ เป็นที่ทราบกันดีว่า ลุ่มนำ้าคลองยันมีพันธุ์ปลา

หลายชนิดและมีระบบนิเวศที่หลากหลาย จึงทำาให้ตลอด

คลองสายนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาต ิ

และสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ ลุ ่มนำ้าคลองยันจึง 

เอื้อประโยชน์มากมายต่อผู้คนในชุมชน

วิถีชีวิตของผู ้คนในตำาบลตะกุกเหนือ ที่ใช ้นำ้า 

คลองยนั ซึง่เป็นสายนำา้หลกันัน้ ถอืว่าคลองยนัเป็นคลองที่

มีความสำาคัญต่อการดำารงชีวิตของชุมชนละแวกนี้ อีกทั้ง

ยังเป็นสายนำ้าหล่อเลี้ยงชีวิตของชุมชน ในด้านต่าง ๆ เช่น  

การประกอบอาชีพการเกษตร การประมง การเดินทาง 

ประเพณวีัฒนธรรม และการละเล่นพื้นบ้านที่กลมกลนืกับ

ธรรมชาตมิาโดยตลอด

ในอดตีทีผ่่านมา ชาวบ้าน นกัเรยีน สญัจรโดยการ

ถ่อแพใช้ไม้ยนั ต่อมากไ็ด้พฒันาใช้เป็นแพสลงิ เพือ่ข้ามฟาก

ระหว่างหมู่บ้านและเดินทางเข้าสู่เขตอำาเภอเมือง ทำาให้ 

ผู ้สัญจรประสบปัญหาความเดือดร้อนในการเดินทาง

ระหว่างหมู่บ้านด้วยความยากลำาบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในช่วงฤดูฝนและนำ้าหลาก

เมือ่วนัที ่๑๒ กนัยายน ๒๕๔๓ สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

เสด็จพระราชดำาเนนิไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ โรงเรยีนบ้าน

ท่านหญิง ตำาบลตะกุกเหนือ อำาเภอวิภาวดี จังหวัด

สรุาษฎร์ธาน ีและเสดจ็ฯ ไปบรเิวณ “ท่าโรงเรยีน” เพือ่

ทอดพระเนตรจุดที่ราษฎรใช้เป็นท่าสำาหรับข้ามลำานำ้า 

คลองยนัไปยงัโรงเรยีนบ้านท่านหญงิ ด้วยการใช้แพสลงิชกั

รอกโดยการนั่งบนแพไม้ไผ่หรือเรือ แล้วสาวเชือกที่ขึงไว้  

๒ ฝั่งแม่นำ้าเป็นประจำา แต่พอถงึฤดูนำ้าหลาก กระแสนำ้าจะ

แรงมากไม่สามารถข้ามไปได้ นกัเรยีนข้ามไปเรยีนหนงัสอื

ไม่ได้ ทำาให้ทรงทราบถึงความเป็นอยู่ของราษฎรและ 

ทอดพระเนตรเหน็ความทกุข์ยากลำาบากในการสญัจรของ

ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียง รวมทั้งเด็กนักเรียน 

ด้วยความห่วงใยประชาชนทีเ่ดอืดร้อน จงึมพีระราชดำารใิห้

ดำาเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองยัน บ้านท่านหญิงฯ 

เพือ่ช่วยเหลอืราษฎรและเดก็นกัเรยีนในการใช้เป็นเส้นทาง

คมนาคมเชื่อมระหว่างสองฝั่งคลองได้สะดวก 

จากพระราชดำาริ สู่การพัฒนา
โครงการก่อสร้างทางและสะพานคอนกรีตอัดแรง 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บทความโดย 
นางสาวอังคะนา ช่อประพันธ์
กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔
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ต่อมาในปี ๒๕๔๔ กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท กระทรวง

มหาดไทย ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำานักงาน กปร. เพื่อ

ดำาเนินการก่อสร้างทางหลวงชนบทชั้นที่ ๔ ผิวจราจรลาดยางแบบ 

ผวิเรยีบโครงการที ่สฏ ๔๒๘๔ บ้านท่านหญงิฯ ระยะทาง ๐.๙๔๒ กโิลเมตร 

พร้อมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรงข้ามคลองยัน ความยาว  

๑๔๐ เมตร ทางรถกว้าง ๘ เมตร โดยใช้ชื่อสะพานนี้ว่า “สะพาน 

สริกิฤตานกุลู” รวมทัง้ก่อสร้างการป้องกนัการกดัเซาะคอสะพาน โดย

มีการจ้างงานในพื้นที่ขณะดำาเนินโครงการฯ เมื่อดำาเนินการแล้วเสร็จ

ทำาให้ราษฎร จำานวน  ๑๑ หมู่บ้าน ๒,๖๕๑ ครัวเรอืน ๖,๔๖๐ คน และ

นักเรียนโรงเรียนบ้านท่านหญิง ตั้งแต่ระดับอนุบาล ๑ ถึงระดับ

มัธยมศกึษาปีที่ ๓ จำานวนประมาณ ๕๐๐ กว่าคน มเีส้นทางคมนาคม

เชื่อมระหว่างสองฝั ่งคลองได้สะดวกและมีความปลอดภัยในการ 

เดนิทางมากขึ้น 

ก่อสร้างสะพานคอนกรตีอดัแรง
ข้ามคลองยนั

ก่อสร้างทางหลวงชนบทชัน้ที ่๔ 
ผวิจราจรลาดยางแบบผวิเรยีบ 

รวมทั้งราษฎรใช้เป็นเส้นทาง

สัญจรและขนส่งผลิตผลทางการ

เกษตรไปจำาหน่ายได้สะดวกอีกด้วย 

ทำ า ใ ห ้ ร าษฎร ในชนบทสามารถ 

ติดต่อกับโลกภายนอกได ้ง่ ายขึ้น  

ส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วย 

พระมหากรณุาธคิณุและสายพระเนตร 

อันยาวไกล นำาความเจริญเข้าสู่พื้นที่  

เชือ่ม “เมอืง” กบั “ชนบท” ให้สญัจร

ไปมาได้สะดวกรวดเรว็ขึ้น หลงัจากทีม่ี

การก่อสร้างสะพานและสร้างถนนแล้ว 

ก็จะมีงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามมา 

ในลักษณะของโครงการเบ็ดเสร็จ เช่น 

การพัฒนาแหล่งนำ้า การฝึกอาชีพ  

และการขยายพื้นที่เพาะปลูก

นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่ตำาบลตะกุกเหนือ อีกทั้งเป็นสายนำ้า 

ที่มีเกาะแก่งและธรรมชาติของป่าดิบชื้นริมสองฝั่งนำ้าสวยงาม สามารถล่องแก่งได้ตลอด 

ทั้งปี โดยเริ่มต้นจากตำาบลปากหมาก อำาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านเชี่ยวบางจำา  

เชี่ยวแก่งกรุง สายนำ้าจะลดความรุนแรงลงให้ได้ชมความงามของธรรมชาติสองฟากฝั่งและ

มาสิ้นสุดที่ตำาบลตะกุกเหนอื 

จะเหน็ได้ว่า โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำารนิัน้มหีลายด้าน สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

ทรงใส่พระราชหฤทยัให้ความสำาคญักบัปัญหาความทกุข์ยากเดอืดร้อนของราษฎร โครงการ

ก่อสร้างทางและสะพานคอนกรีตอัดแรงอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เป็นโครงการพัฒนา

ด้านการคมนาคม ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำาคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎร  

เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกร ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ทำาให้ชุมชนมีรากฐานที่ดี สะท้อน

แนวพระราชดำาริและสายพระเนตรอันยาวไกล เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต 

ต่อไป
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นายประยุทธ์ ธรรมวโิรจน์ เล่าว่า

“การเสด็จมาเยี่ยมเยียนราษฎรของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ถือว่าบ้านท่านหญิงเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ท�าให้พื้นที่ห่างไกล 

ได ้มีวันนี้  สมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวได ้จุดมิติแห ่งความเจริญ 

ให้แก่ราษฎร ได้เห็นโลกภายนอก ท�าให้พื้นที่ห่างไกลความเจริญ 

ได ้มีวันนี้  สิ่งที่ตามมา คือ สาธารณูปโภคต่าง ๆ ดีใจและ 

ภูมิใจมากที่พระองค์ท่านน�าความเจริญมาสู ่ประชาชน ถือว่า 

เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้”

ยังความปลื้มปีติ
แก่พสกนิกร

นายการุณ เพชรรัตน ์เล่าว่า 

“ถ้าไม่มสีมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วในวันน้ัน ราษฎร นกัเรยีน  

ทีใ่ช้เส้นทางนี ้กค็งล�าบากเหมอืนเดมิ โดยเฉพาะช่วงหน้าฝน

จะมีน�้าหลาก พอพระองค์ท่านได้พระราชทานพระราชด�าริ

ให้ก่อสร้างสะพานข้ามฟากและถนน หน่วยงานราชการ 

ก็เข้ามาช่วยเหลือและด�าเนินการให้แล้วเสร็จ สิ่งที่ผมและ

พวกชาวบ้านดใีจทีส่ดุ คอื สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงมองเหน็ 

ความส�าคัญ ความเดือดร้อนของชาวบ้าน พวกเราจึง

พยายามให ้ความร ่วมมือกับหน ่วยงานที่ เกี่ ยวข ้อง 

อย่างเต็มที่และร่วมกันรักษาดูแลอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้

โครงการเกดิประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่ายสมดังพระประสงค์”

นายสมพร แก้วขาว เล่าว่า 

“โครงการนี้ สร้างประโยชน์อย่างมหาศาลให้แก่ 

ชาวบ้านหลายหมู ่บ ้าน นักเรียนที่มาเรียนในโรงเรียน 

บ้านท่านหญงิ และผู้สัญจรไปมา ท�าให้การคมนาคมสะดวก

และมีความปลอดภัยในการเดินทาง และท�าให้การขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตรรวดเร็วขึ้น ลดต้นทุนการผลิต และ

ประหยัดค่าใช้จ่าย ส่งผลให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

ถ้าไม่ได้พระบารมีของพระองค์ท่าน ชาวบ้านก็คงจะ 

ไม่สะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้ รู ้สึกมีความซาบซึ้งใน 

พระมหากรณุาธคิณุทีพ่ระราชทานสะพานและก่อสร้างถนน

ให้กับชาวบ้าน”

พวกเขาเหล่านี้ คือ ตัวแทนของพสกนิกรที่มาบอกเล่าความปลาบปลื้มปีต ิ

อันสะท้อนถึงความสนพระราชหฤทัยและความห่วงใยในทุกข์สุขของราษฎร 

อย่างแท้จริง ยังความปลื้มปีติมาสู่ชาวบ้านท่านหญิง ต�าบลตะกุกเหนือ และพื้นที่ 

ใกล้เคยีงอย่างหาทีส่ดุมไิด้ 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิิชยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบรุษุ	(heirloom	fruit	tree)	 ซ่ึงอาจจะเป็นพนัธุท่ี์หาได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเก็บรกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพูด	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลัยแม่โจ้	ศกึษาวจิยัเรือ่งการปรบัปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบยีมและจลุนิทรย์ีทีม่ี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพือ่ส่งเสริมการผลติเมลด็พนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบียมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถ่ัวเขยีวได้ทกุสายพนัธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพนัธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สูงสุด
	 -	ส�านกังานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมิูสารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอุทกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลิตเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“เพ่ือนช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเคร่ืองสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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

นายประยุทธ์ ธรรมวโิรจน์

นายสมพร แก้วขาว

นายการณุ เพชรรตัน์ 
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ส�านักงาน กปร. จัดการศึกษาอบรมหลักสูตร  
“นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ”  

(นบร.) รุ่นที่ ๗ 
และเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

เศรษฐกิจพอเพียง

  วนัท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

พลอากาศเอก ชลติ พุกผาสุข องคมนตร ีเป็นประธานในพธิี

เ ปิดการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาตามแนว 

พระราชด�าร”ิ (นบร.) รุน่ที ่๗ และบรรยายพเิศษเรือ่ง “ประสบการณ์

การสนองพระราชด�าริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” โดยมี

นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยผู ้บริหาร

สำานกังาน กปร. ให้การต้อนรบั ณ ห้องประชมุ ๑๐๑ อาคารสำานกังาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด 

กรุงเทพฯ

บทความโดย
กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด�าริ
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การอบรมหลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาตามแนว 

พระราชด�าร”ิ (นบร.) รุ่นที่ ๗ จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการ

พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาร ิ

(สำานักงาน กปร.) ร่วมกับสำานักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิต

พัฒนบรหิารศาสตร์ (นดิ้า) จัดขึ้น สำาหรับผู้บรหิารของสำานักงาน 

กปร. ศูนย ์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาร ิ 

และส่วนราชการตา่ง ๆ  ซึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบหรอืมปีระสบการณ์

เกี่ยวข ้องกับการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริหรือปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง รวม ๓๙ หน่วยงาน จำานวน ๕๐ คน  

โดยมีความคาดหวังว่า ผู ้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรฯ นี้ 

นอกจากจะได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจจากวิทยากร

ในชั้นเรียนแล้ว ยังมีทัศนคติ โลกทัศน์ วิสัยทัศน์ ตลอดจน

สมรรถนะที่จำาเป็นอันเกิดจากการศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยน

ความรู ้  ประสบการณ์ และร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา 

องค์ความรู้และสร้างเครือข่ายนักบริหารในการขับเคลื่อนและ

ขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริและปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ งเป ็นการสืบทอดและพัฒนามรดก 

ทางภูมปัิญญาของไทย ด้านศาสตร์การบรหิารการพฒันาประเทศ 

ซึ่งพระมหากษัตริย ์ไทยพระราชทานไว้เพื่อเป็นแนวทางสู  ่

การพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป โดยกำาหนดจัดอบรม ระหว่างวันที่ 

๓๑ มกราคม ถงึวันที่ ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๑ มรีะยะเวลา ๒๓ วัน 

วธิกีารศกึษาอบรม ประกอบด้วย

 การบรรยาย การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ประสบการณ์ระหว่างกัน การศึกษาดูงานการพัฒนาตามแนว 

พระราชดำาริภายในประเทศและต่างประเทศ การจัดทำาเอกสาร

วิชาการ และการจัดทำาโครงการพัฒนาในพื้นที่จริง และในวันที่  

๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสมบูรณ์ วงค์กาด รองเลขาธกิาร 

กปร. อาจารย์จากสำานกัสริพิฒันาฯ และเจ้าหน้าทีส่ำานกังาน กปร.  

ได้นำาผู ้เข้ารับการศึกษาอบรมเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่

จังหวัดจันทบุร ีดังนี้

  วนัที ่๑ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๑

ศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ตำาบลคลองขุด อำาเภอท่าใหม่ 

จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผู้อำานวยการ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ กล่าวต้อนรับคณะฯ 

หลังจากนั้น ได้รับฟังการบรรยายสรุปความเป็นมาของ

ศนูยศ์กึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิทัง้ ๖ แหง่ โดย 

นายสมบูรณ์  วงค์กาด รองเลขาธิการ กปร. สำาหรับศูนย์ศึกษา

การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ได้เริ่มก่อตั้งตามพระราชดำาริของ

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๔ การดำาเนินงานของศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาฯ โดยกรมประมง ได้ดำาเนินงานสนองพระราชดำาริ  

ด้วยการดำาเนินงานแบบบูรณาการจากหน่วยงาน ๘ กระทรวง/

สำานัก ครอบคลุมจากยอดเขาสู่ท้องทะเล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เ ป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ มี ชี วิ ต ชั้ น นำ า ด้ า น ก า ร อ นุ รั ก ษ์ พั ฒ น า

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่ง และเพื่อ

พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตให้ยั่งยืนตามแนวพระราชดำาริ  

โดยมีพื้นที่ดำาเนินการครอบคลุม ๓๓ หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในอำาเภอ 

นายายอามและอำาเภอท่าใหม่ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 

๘๕,๒๓๕ ไร่

บทความโดย
กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด�าริ
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ช่วงบ่าย ศึกษาดูงานกิจกรรมของศูนย์ฯ ประกอบด้วย

โรงเพาะพนัธุส์ตัว์น�า้ ได้แก่ กจิกรรมการเพาะและอนบุาล

ปลาการ์ตนู ซึง่ปัจจบุนัปลาการ์ตนูในธรรมชาตมิจีำานวนลดลงอย่าง

น่าเป็นห่วง งานประมงศูนย์ศึกษาฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว 

จึงได้ทำาการศึกษาวิธีการเพาะพันธุ ์และอนุบาลลูกปลาการ์ตูน 

(จำานวน ๕ ชนดิ จากทั่วโลกซึ่งมอียู่  ๒๘ ชนดิ)  พร้อมกับเพาะพันธุ์

ปลากะพงขาว จนประสบผลสำาเร็จและขยายผลไปสู่เกษตรกรและ

ผู้สนใจ เพื่อประกอบอาชพีและเพิ่มพูนรายได้

การผลติไมด้อกในพืน้ทีด่นิทราย เชน่ ดาวเรอืงตดัดอก 

และปทุมมา เป็นต้น

การปลูกผลไม้ปลอดสารพิษ ตามแนวทางเกษตร 

ที่เหมาะสม เช่น กล้วย แก้วมังกร ชมพู่ทับทมิจันทร์ หม่อน ลำาไย 

เสาวรส และเมลอน เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการปลูกพืชไร่หมุนเวียน เช่น ข้าวโพด

หวาน และแก่นตะวนั การเพาะเหด็เศรษฐกจิ และการผลติปุย๋หมกั 

จากดนิเลนนากุ้ง เป็นต้น

งานวิชาการเกษตร ได้จัดทำาแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่  

และกจิกรรมการเกษตร ในลักษณะของพพิธิภัณฑ์ที่มชีวีติ เพื่อให้ 

เกษตรกรและผู้สนใจได้นำาไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 

ประกอบด้วยกจิกรรม ดังนี้

การปลูกผักปลอดสารพิษในพื้นที่ดินทราย ซึ่งผลผลิต 

ที่ได้จะมีคุณภาพและปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง ช่วยอนุรักษ ์

สิ่งแวดล้อม โดยการเน้นระบบหมุนเวียนอย่างเป็นระบบ เช่น 

กวางตุ้งใบ ผักบุ้ง ฮ่องเต้ และคะน้า เป็นต้น
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หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น�้าภายในอ่าวคุ้งกระเบน 

ได้แก่ 

กจิกรรมธนาคารปูไข่ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรปูและ

แก้ไขปัญหาชาวประมงไม่สามารถทำาการประมงปมู้าได้ เนือ่งจาก

ทรัพยากรปูม้ามีจำานวนลดน้อยลง รวมถึงผลกำาไรไม่คุ้มค่ากับ 

การลงทนุ ศนูย์ศกึษาฯ จงึได้มแีนวความคดิทีจ่ะอนรุกัษ์ฟ้ืนฟพูนัธุ์

ปูม้าร่วมไปกับการช่วยชาวประมงให้สามารถทำาประมงปูม้าเพื่อ

สร้างอาชพีต่อไปได้ โครงการธนาคารปไูข่ จงึเกดิขึ้นมาภายใต้การ 

บูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจปูม้า ตลอดจนชาวประมงพื้นบ้าน และประมงเชิงพาณิชย์ 

โดยหลังจากชาวประมงจับสัตว์นำ้า พบปูม้าไข่จะร่วมกันจะนำาไข่ 

มาเขี่ยและเก็บอนุบาลในธนาคารก่อนปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาต ิ

จนปัจจุบันในอ่าวคุ้งกระเบนมีประชากรปูม้าเพิ่มขึ้นจำานวนมาก  

และชาวประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวคุ ้งกระเบนสามารถทำา 

การประมงปูม้าได้อย่างต่อเนื่อง 

กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น�้าในกระชัง ได้แก่ การเพาะ 

พ่อ - แม่พนัธุ ์ เช่น ปลาช่อนทะเล ปลาเก๋า  เต่าทะเล  นอกจากนี้  

ยงัมกีารเลี้ยงหอยนางรมพื้นบ้านและการแปรรูปหอยนางรมอกีด้วย

 ทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน 

เป็นทางเดนิสะพานไม้ สร้างจากไม้ตะเคยีนทอง มรีะยะทางยาว

ประมาณ ๑,๖๐๐ เมตร ระหว่างทางจะมีศาลาและป้ายสื่อ 

ความหมายให้ความรู ้ในเรื่องราวต่าง ๆ ของพืชและสัตว์ใน 

ป่าชายเลนเป็นระยะ ๆ  ตลอดเส้นทาง คณะฯ จะได้รบัรูถ้งึระบบนเิวศ 

ของป่าชายเลนอันหลากหลายแต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน  

ทัง้ต้นโกงกางใบเลก็ โกงกางใบใหญ่ ต้นฝาด ต้นฝาดแดง แสมขาว 

แสมดำา ลำาพู ลำาแพน ตะบูน และประสัก ฯลฯ รวมไปถงึสัตว์นำ้า 

อาท ิปลาตนี ปูก้ามดาบ และนกนานาชนดิ เป็นต้น
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  วนัที ่๒ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๑

เดนิทางไปศกึษาดงูานเกษตรกรทีอ่ยูร่อบศนูย์ศกึษาฯ ซึง่

ได้เข ้าไปอบรมองค์ความรู ้ต ่าง ๆ ด้านการพัฒนาอาชีพที่ 

ศูนย์ศกึษาฯ และได้นำาหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาปรบัใช้ 

ในการดำาเนินชีวิต จนประสบความสำาเร็จในการประกอบอาชีพ

และมคีุณภาพชวีติที่ดขีึ้น ดังนี้

นายวีระ  ศรีคงรักษ์ ประธานกลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจ

ตำาบลรำาพัน อำาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เดิมมีอาชีพทำาสวน  

ทำานา ทำาไร่ และรบัจ้าง มภีาระหนี้สนิเป็นจำานวนมาก ต่อมาได้ไป

อบรมเรื่อง “การเพาะเห็ด” และหันมาประกอบอาชพีการเพาะ

เห็ดเศรษฐกิจ อาทิ เห็ดหลินจือ เห็ดนางฟ้า และเห็ดโคนญี่ปุ่น 

ทำาให้มีรายได้ต่อเนื่องตลอดปีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชีวิต

ครอบครัวมีความสุข นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่องค์ความรู ้

ให้แก่เกษตรกรในบริเวณใกล้เคียง โดยการรวมกลุ่มกันจัดตั้ง

เป็นกลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและยังให้

ความรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทีเ่ข้ามาศกึษาดงูานทีบ่้านอกีด้วย
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นายจกัรชยั เสมสฤกษดิ ์ เกษตรกรประกอบอาชพีเลี้ยง

และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งและชันโรง บ้านเลขที่ ๓๐/๓  

หมูท่ี ่๘ ตำาบลรำาพนั อำาเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบรุ ีโดยได้ไปอบรม 

เรือ่ง “การเลีย้งชนัโรง” หลงัจากนัน้ ได้ทดลองเลี้ยงชนัโรงในสวน

ผลไม้เพื่อเพิ่มผลผลิตไม้ผลจนประสบความสำาเร็จ สามารถ

จำาหน่ายพันธุ์ชันโรง นำ้าผึ้งชันโรง และชันจากชันโรง โดยเป็น 

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำาริด้านการเลี้ยงและแปรรูปชันโรง 

เพือ่เป็นสถานทีใ่ห้เกษตรกร นกัวชิาการ และผูส้นใจเข้าศกึษาดงูาน 

เป็นจำานวนมาก
นายฉลวย จันทแสง ประธานกลุ่มผลิตผักและผลไม้

อนามยัปลอดสารพษิ  บ้านเลขที ่๑๘/๒ หมู ่๗ ตำาบลรำาพนั  อำาเภอ

ท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบรุ ีเดมิครอบครวัประกอบอาชพีเกษตรกรรม 

ทัง้ทำานา ทำาสวนทุเรยีน ที่ใช้สารเคมแีละยากำาจัดศัตรูพชื ต่อมา

ปี ๒๕๔๔ ได้อบรมเรื่อง “เกษตรอนิทรยี์” ซึ่งขณะนัน้ รณรงค์

ให้เกษตรกรหนัมาพึง่ตนเองด้วยวธิต่ีาง ๆ  ทำาให้ได้รบัความรูเ้กีย่วกบั

เกษตรอินทรีย์ โดยการใช้นำ้าหมักชีวภาพจากสารเร่ง พด. 

ชนดิต่าง ๆ  จึงนำามาปฏิบัติอย่างจริงจังบนพื้นที่เกษตร จำานวน 

๑๖ ไร่ ในรูปแบบผสมผสาน อาทิ ทุเรียน มังคุด และลองกอง 

เป็นต้น รวมทัง้ยังผลติปุ๋ยอนิทรยี์ขึ้นใช้เองทำาให้ลดต้นทุนได้มาก 

ในปัจจุบันกลายเป็นสวนต้นแบบที่นำาเอาวิถีเกษตรอินทรีย์มาใช้

และขยายพื้นที่เพิ่มจากเดิมเป็น ๓๐ ไร่ ปลูกพืชผักสวนครัว 

สมุนไพร พรกิไทย กระวาน โหระพา ข่า ตะไคร้ ฯลฯ แซมไม้ผล

เต็มพื้นที่ จากความขยันที่จะเรียนรู้และศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ 

ทำาให้มีฐานะเป็นปราชญ์เกษตรอินทรีย์ เผยแพร่ความรู ้ให้

เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ 
จากการศึกษาดูงานฯ ครั้งนี้ ท�าให้ได้รับความรู้และ

ประสบการณ์ตรง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถน�าไป

ประยกุต์กบัยทุธศาสตร์การพฒันา ร่วมกนัขบัเคลือ่นพฒันา

องค์ความรูด้้านการพฒันาตามแนวพระราชด�ารแิละปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง ตลอดจนสนองพระราชปณธิานของ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด 

ให้บังเกิดความย่ังยืนและเกิดประโยชน์สุขกับประชาชน 

อย่างทั่วถงึต่อไป 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

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



ด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ 

หน่วยงานในพระองค์และส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง ร่วมจดังานฤดหูนาวขึ้น 

ในเดือนกุมภาพันธ์ ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า  

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ  

ทั้งยังเป็นการแสดงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และ

ประชาชนชาวไทย 

น้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โครงการจดัแสดงนทิรรศการโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ

 ในงาน “อุน่ไอรกั คลายความหนาว”  
ณ พระลานพระราชวงัดสุติ

สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ 

อนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิ(สำานกังาน กปร.) ได้มส่ีวนร่วมในการจดัแสดง 

นิทรรศการครั้งนี้ โดยร่วมกับกองกิจการในพระองค์ ๙๐๔ ได้จัดทำา

โมเดลการบรหิารจัดการนำ้าตัง้แต่ต้นนำ้าจนถงึปลายนำ้า ด้านเศรษฐกจิ

พอเพียง และแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเผยแพร่ผลสำาเร็จจาก 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ในงาน “อุ่นไอรัก คลาย 

ความหนาว” ในรูปแบบนิทรรศการสื่อความหมายสู่สาธารณชน  

เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ และความซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจ 

อีกทั้งเพื่อก่อเกิดแรงบันดาลใจให้ประชาชนน้อมนำาไปปฏิบัติอย่าง 

ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

บทความโดย กองประชาสัมพันธ์

๐44 น้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ



 การผลตินทิรรศการในรูปแบบโมเดลสือ่ความหมาย 

เป็นการออกแบบเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมนิทรรศการฯ 

ด้วยระบบซอฟต์แวร์ แสง สี เสียง ภายในตู้โมเดล ขนาด

ประมาณ ๑๐๐ x ๕๐ เซนตเิมตร พร้อมระบบปุม่กดทีก่ำาหนด

ให้เชื่อมโยงกับภาพการ์ตูนแสดงกจิกรรมต่าง ๆ เพื่ออธบิาย

ถงึความหมายและประโยชน์ของแต่ละกจิกรรม ตามหลกัการ

ทรงงานในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

บรมนาถบพติร 

 นอกจากจะได้รับทราบถึงหลักการทรงงานใน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพติร แล้ว ผู้เข้าชมงานยงัได้รบักลิน่อายและความ

คกึคกัจากการแต่งกายในบรรยากาศย้อนยคุ ชมนทิรรศการ

พระราชกรณียกิจของในหลวง ร.๕ และ ร.๙ การแสดง 

ศลิปวัฒนธรรม เรยีนรู้วถิชีวีติของคนไทยสมัยอดตี สนุกกับ

กิจกรรมการถ่ายภาพโบราณ ตลอดจนเลือกซื้อสินค้าจาก

ร้านค้าต่าง ๆ ที่มาร่วมออกร้านจำานวนมาก

  การจัดแสดงรูปแบบโมเดลสื่อความหมายนี้  

สำานกังาน กปร. ได้จดัแสดงมาตัง้แต่วนัที ่๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑ 

ถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ พระลานพระราชวังดุสิต 

และสนามเสอืป่า 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

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

๐45วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ



นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไปประชุม 

ติดตาม และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาร ิ 

ณ ห้องประชุมชัน้ ๑ สำานักงานชลประทานที่ ๑ 

จากนั้น องคมนตรี เดินทางไปติดตามการดำาเนินงาน

โครงการสถานพีัฒนาการเกษตรที่สูงดอยม่อนล้าน อำาเภอพร้าว 

จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเยี่ยมราษฎรและมอบถุงพระราชทาน  

รวมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปโครงการสถานีพัฒนาการเกษตร 

ทีสู่งฯ การดำาเนนิงานโครงการโหล่งขอดโมเดลและการดำาเนนิงาน 

อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล้อมโครงการคนพร้าวรกัษ์ป่า 

โอกาสนี้ องคมนตร ีเยี่ยมชมผลผลติทางการเกษตรของ

โครงการฯ และปลูกต้นรวงผึ้งในบรเิวณโครงการฯ จำานวน ๑ ต้น

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ติดตามงาน 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ่

และจังหวัดเชียงราย

  วนัที ่๗ ธนัวาคม ๒๕๖๐ 

  วนัท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

นายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตร ีเดนิทางไปตดิตามการ

ดำาเนนิงานโครงการสถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชดำาริ

ห้วยเมอืงงาม อำาเภอแม่อาย จังหวัดเชยีงใหม่ 

โอกาสนี้  องคมนตรี  เยี่ยมราษฎรพร ้อมมอบถุง

พระราชทานและรับฟังบรรยายสรุปการดำาเนินงานโครงการ

พฒันาการเกษตรทีส่งูฯ ซึง่มผีลสมัฤทธิก์ารดำาเนนิงานเพือ่สนอง

พระราชดำาร ิ

จากนัน้ องคมนตร ีเยีย่มชมการดำาเนนิงานโครงการฯ การ

ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณโครงการฯ งานส่งเสริม

ประชาสมัพนัธ์ และงานส่งเสรมิพฒันาคณุภาพชวีติ มกีารดำาเนนิการ 

ส่งเสรมิพฒันาอาชพี เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ ถ่ายทอดองค์ความ

รู ้การดำาเนินงานตามแนวพระราชดำาริในพื้นที่โครงการฯ ซึ่ง

ผลติภณัฑ์เด่น ได้แก่ ชาเชยีงดา กระเจีย๊บ และคะน้าฮ่องกง เป็นต้น 

และปลกูต้นรวงผึ้งในบรเิวณพื้นทีโ่ครงการฯ จำานวน ๑ ต้น

ต่อมา องคมนตรี เดินทางไปติดตามการดำาเนินงาน

โครงการบ้านเลก็ในป่าใหญ่ตามพระราชดำารดิอยฟ้าห่มปก อำาเภอ

แม่อาย จังหวัดเชยีงใหม่ 

โอกาสนี้ องคมนตร ีเยีย่มราษฎรพร้อมมอบถงุพระราชทาน 

รบัฟังบรรยายสรปุผลการดำาเนนิงานโครงการบ้านเลก็ในป่าใหญ่

ตามพระราชดำารฯิ เยีย่มชมผลผลติทางการเกษตรของโครงการฯ 

และปลูกต้นแมคคาเดเมยี

๐46 ความเคลื่อนไหว



  วนัที ่๙ ธนัวาคม ๒๕๖๐

 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตร ีเดนิทางไปตดิตาม

การดำาเนินงานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำาร ิ

บ้านห้วยหญ้าไซ อำาเภอแม่สรวย จังหวัดเชยีงราย 

โอกาสนี้ องคมนตรี เยี่ยมราษฎรพร้อมมอบถุง

พระราชทานและรับฟังบรรยายสรุปการดำาเนินงานโครงการ

บ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำารฯิ 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

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

 วนัท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตร ีเป็นประธานเปิดงาน 

“นทิรรศการ ๓๕ ปี ศนูย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ร่วมใจ สบืสาน รกัษา 

พัฒนา ต่อยอด” ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ใน

โอกาสครบรอบ ๓๕ ปี และน้อมรำาลกึในพระมหากรณุาธคิณุของ

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 

ที่ได้พระราชทานพระราชดำาริในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนา

ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ขึ้น ณ ศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำาร ิจังหวัดเชยีงใหม่ 

พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู ้ชนะเลิศการประกวดและ

แข่งขันผลผลติทางการเกษตรต่าง ๆ 

จากนั้น องคมนตรี เดินทางไปยังโครงการพัฒนาพื้นที่ 

ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอสันกำาแพง จังหวัด

เชยีงใหม่ เพื่อเยี่ยมชมและรับฟังสรุปผลการดำาเนนิงานโครงการ

พัฒนาพื้นที่ห้วยลานฯ 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

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

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี  
เป็นประธานเปิดงาน 

“นิทรรศการ ๓๕ ปี ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้  
ร่วมใจ สืบสาน รักษา พัฒนา ต่อยอด” 

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร ้
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

๐47วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ



 วนัที ่๑๓ ธนัวาคม ๒๕๖๐

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตร ี เป็นประธานการประชุม

คณะกรรมการบรหิารโครงการศนูย์ศกึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจาก

พระราชดำาร ิครัง้ที ่๑/๒๕๖๐ พร้อมด้วย พลอากาศเอก ชลติ พกุผาสขุ  

องคมนตรี และนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะ 

รองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

ณ ห้องประชุม ๒๐๑ อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชดำาร ิสำานกังาน กปร. โดยมนีายดนชุา สนิธวานนท์ เลขาธกิาร 

กปร. ผู้บรหิารสำานักงาน กปร. และผูอ้ำานวยการศนูย์ศกึษาการพฒันา

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ทั้ง ๖ แห่ง พร้อมด้วยกรรมการจาก 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำานวน ๒๗ หน่วยงาน รวมจำานวน ๑๐๐ คน  

ร่วมประชุมในครัง้นี้

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษา 

การพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิครัง้ที ่๑/๒๕๖๐ มวีตัถปุระสงค์

เพื่อพิจารณาแนวทางในการดำาเนินงานโครงการศูนย ์ศึกษา 

การพฒันาฯ และโครงการศนูย์สาขาฯ รวมทัง้การกำาหนดกรอบแนวทาง

นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ในการปฏิบัติงานเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วั ในการทีจ่ะทรงสบืสาน รกัษา ต่อยอดผลสำาเรจ็

ของโครงการศนูย์ศกึษาฯ เพือ่ประโยชน์สขุกบัประชาชนอย่าง

ย่ังยืน รวมทั้งรับทราบผลความก้าวหน้าการดำาเนินงาน 

โครงการฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในด้านต่าง ๆ 

ในการนี้ ทีป่ระชมุยงัได้รบัทราบถงึผลการดำาเนนิงาน

โครงการผลิตและสำารองเมล็ดพันธุ ์พืชเพื่อช ่วยเหลือ

เกษตรกรในภาวะวิกฤตตามแนวพระราชดำาริของสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีซึ่งศูนย์ศกึษาฯ 

ได้ดำาเนินการตามวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือเกษตรกร 

ที่ประสบภัยพบิัตมิาอย่างต่อเนื่อง

 โอกาสน้ี ท่ีประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาถึงการแต่งต้ัง 

คณะอนุกรรมการดำาเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาฯ ชุดใหม่

และปรบัปรงุคำาสัง่แตง่ตัง้คณะทำางานของโครงการทีเ่ปน็ศนูย์

สาขาเพื่อให้ศูนย์สาขาทั้ง ๑๗ แห่ง มีโครงสร้างการบริหาร

จัดการที่เป็นรูปแบบเดียวกันและการดำาเนินงานที่เป็นไปใน

ทางเดียวกัน เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ

เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุดต่อไป 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

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

๐48 ความเคลื่อนไหว



 วนัที ่๕ มกราคม ๒๕๖๑

นายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตร ีเดนิทางไปยงัโครงการ

เขือ่นทดนำา้ผาจกุ อำาเภอเมอืง จงัหวัดอุตรดติถ์ เพือ่รบัฟังการบรรยาย

สรุปผลการดำาเนินงานและปัญหาอุปสรรคของการดำาเนินงาน

โครงการด้านการพฒันาแหล่งนำา้ เพือ่สนองพระราชปณธิานของ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการที่จะทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริให้บังเกิดประโยชน์สุขกับ

ราษฎร ซึ่งประกอบด้วยโครงการอ่างเก็บนำา้คลองนำา้ขาว อำาเภอ

คลองลาน จังหวัดกำาแพงเพชร โครงการก่อสร้างสถานีสูบนำ้า

พลังงานไฟฟ้าบ้านหนองแม่ล่าง อำาเภอสามเงา จังหวัดตาก 

โครงการก่อสร้างอ่างเก็บนำ้าห้วยแม่ยะพร้อมระบบส่งนำ้า  

อำาเภอบ้านตาก จงัหวดัตาก โครงการประปาภเูขาบ้านปางส่างคำา 

อำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก โครงการก่อสร้างอ่างเก็บนำ้า 

คลองข่อย อำาเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก โครงการสบูนำา้ด้วยไฟฟ้า 

บ้านคลองไม้แดงพร้อมระบบส่งนำ้า อำาเภอสามเงา จังหวัดตาก 

โครงการอ่างเกบ็นำา้ห้วยตาดมะค่าพร้อมระบบส่งนำา้ อำาเภอบ้านตาก  

จังหวัดตาก โครงการปรับปรุงโรงสูบนำ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบ

หน่วยสูบที่ ๙ และ ๑๐ จังหวัดตาก โครงการประตูระบายนำ้า 

บ้านป่าซ่าน อำาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และโครงการ 

อ่างเก็บนำ้าล้องปู อำาเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปัจจุบันทั้ง 

๑๐ โครงการ อยู่ระหว่างดำาเนนิการ

 จากนั้น องคมนตรี เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บนำ้า 

ห ้ วยนำ้ า รี อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดำ าริ  อำ า เภอท่ าปลา  

จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อติดตามและตรวจเยี่ยมการดำาเนินงาน

โครงการอ่างเก็บนำา้ห้วยนำา้รฯี 

นายพลากร สุวรรณรัฐ  องคมนตรี
ติดตามงานโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ ์
และจังหวัดก�าแพงเพชร

 วนัท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๑

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตร ี เชญิถุงพระราชทาน

พร้อมผ้าห่มกันหนาว จำานวน ๒๕๐ ถุง จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มอบแก่ราษฎร จำานวน ๑๕๐ ถุง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน

โครงการสถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชดำารบ้ิานป่าคา 

จำานวน ๑๐๐ ถุง พร้อมติดตามการดำาเนินงานเพื่อสนอง  

พระราชปณธิานของสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทีจ่ะทรงสบืสาน รกัษา 

ต่อยอดโครงการในสมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ์ พระบรมราชนินีาถ 

ในรัชกาลที่ ๙ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ตลอดจน

การฟ้ืนฟอูนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตใิห้มคีวามสมบรูณ์และยัง่ยนื 

เพื่อประโยชน์กับราษฎรและประเทศชาติ ซึ่งได้สร้างความ

ปลาบปลื้มแก่ราษฎรและผู้ปฏบิัตงิาน 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

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

๐49วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ



 วนัที ่๙ มกราคม ๒๕๖๑

นายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตร ีเดนิทางไปยงัโครงการ

อ่างเกบ็นำา้ห้วยโทก อำาเภอบ้านโฮ่ง จงัหวดัลำาพนู เพือ่ร่วมประชมุ

และรับฟังสรุปผลการดำาเนินงานโครงการพัฒนาด้านแหล่งนำ้า  

ซึ่งประกอบด้วยโครงการอ่างเก็บนำ้าป่าตึงงาม อำาเภอทุ่งหัวช้าง 

จังหวัดลำาพูน โครงการอ่างเก็บนำา้ห้วยป่ากล้วย อำาเภอทุ่งหัวช้าง 

จังหวัดลำาพูน และโครงการอ่างเก็บนำ้าห้วยโทก อำาเภอบ้านโฮ่ง 

จังหวัดลำาพูน เพื่อสนองพระราชปณธิานในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ที่จะทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชดำาริให้สำาเร็จลุล่วงเพื่อให้บังเกิดประโยชน์สุขกับราษฎร

อย่างสมบูรณ์และยั่งยนื 

โอกาสนี้ องคมนตรี เยี่ยมชมพื้นที่การใช้ประโยชน์ 

จากโครงการอ่างเก็บนำ้าห้วยโทกและเยี่ยมราษฎรโครงการ 

อ่างเก็บนำา้ฯ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ติดตามงานโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ในพื้นที่จังหวัดล�าพูน 
และจังหวัดเชียงใหม่

 วนัที ่๑๐ มกราคม ๒๕๖๑

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตร ี เชญิถุงพระราชทาน

พร้อมผ้าห่มกันหนาว จำานวน ๒๒๓ ถุง จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มอบแก่ราษฎรและเจ ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานโครงการสถานี

พัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำาริบ้านเสาแดง อำาเภอ

กัลยาณวิัฒนา จังหวัดเชยีงใหม่ จำานวน ๑๔๗ ถุง และโครงการ

สถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชดำารดิอยอมพาย อำาเภอ

แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำานวน ๗๖ ถุง พร้อมติดตามการ 

ดำาเนนิงานเพือ่สนองพระราชปณธิานสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทีจ่ะทรง

สืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของราษฎร ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความ

สมบูรณ์และยั่งยนื เพื่อประโยชน์สุขกับราษฎร ซึ่งได้สร้างความ

ปลาบปลื้มแก่ราษฎรและผู้ปฏบิัตงิาน

 จากนั้น องคมนตรี เดินทางไปยังโครงการสถานี

พัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำาริ ดอยอมพาย ตำาบล 

ปางหนิฝน อำาเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ เพือ่เชญิถงุพระราชทาน

พร้อมผ้าห่มกันหนาว มอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

ในครัง้นี้

๐5๐ ความเคลื่อนไหว



 

 วนัที ่๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตร ี เชญิถุงพระราชทาน

พร้อมผ้าห่มกันหนาว จำานวน ๒๐๓ ถุง จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการบ้านเล็กใน

ป่าใหญ่ตามพระราชดำารดิอยดำา อำาเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชยีงใหม่  

จำานวน ๓๕ ถงุ และโครงการสถานสีาธติและถ่ายทอดการเกษตร 

ป่าไม้ สิง่แวดล้อมอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิบ้านแปกแซม อำาเภอ

เวยีงแหง จงัหวดัเชยีงใหม่ จำานวน ๑๖๘ ถงุ พร้อมตดิตามผลการ

ดำาเนินงานเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ทีจ่ะทรงสบืสาน รกัษา ต่อยอดโครงการทีส่มเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของราษฎร ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให ้ 

มคีวามสมบูรณ์และยั่งยนืเพื่อประโยชน์สุขกับราษฎร ซึ่งได้สร้าง 

ความปลาบปลื้มแก่ราษฎรและผู้ปฏบิัตงิานในครัง้นี้  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายุกว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรุษ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพันธุท่ี์หาได้ยาก						
ในปัจจบัุน	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพุทราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวิจัยเรือ่งการปรบัปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเช้ือไรโซเบยีมและจลุนิทรย์ีทีม่ี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพันธุแ์ละปรับปรุง
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบียมสายพันธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพนัธุ	์และผลผลติของถ่ัวเขยีวพนัธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สูงสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบุรี	ซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอุทกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ท่ีผลติเมลด็พันธ์ุข้าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพ่ือน” ของมูลนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสูบน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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

 วนัท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ 

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เดินทางไป

ติดตามการดำาเนินงานโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจาก 

พระราชดำาริ ตำาบลสมเด็จเจริญ อำาเภอหนองปรือ จังหวัด

กาญจนบุรี พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำาเนินงาน

โครงการห้วยองคตฯ และรับทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของ

ราษฎรในพื้นทีร่บัประโยชน์จากโครงการห้วยองคตฯ 

จากนั้น องคมนตรี เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานใน

พื้นที่โครงการห้วยองคตฯ ได้แก่

๑. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก ่ไข ่ในโครงการฯ  

ณ โรงเลี้ยงไก่ไข่โครงการฯ 

โอกาสนี้ องคมนตรีได้พบปะกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่โครงการฯ 

และปลูกต้นขนุนบรเิวณด้านข้างอาคารรวบรวมไข่ไก่ 

๒. โรงเรียนประชามงคล องคมนตรี ได้พบปะกับครู 

และนักเรียนโรงเรียนประชามงคล โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๑๕  

(บ้านม่วงเฒ่า) และโรงเรยีนบ้านเขาแหลม ซึง่เป็นโรงเรยีนทีอ่ยูใ่น

พื้นที่โครงการฯ 

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข 
องคมนตรี

ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

๐51วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ



โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เยี่ยมชมการปลูกผักกางมุ้งและ

แปลงเกษตรอาหารกลางวันภายในโรงเรียนประชามงคล

 ในการนี้ องคมนตร ีกล่าวกบัผูเ้ข้าร่วมให้การต้อนรบัว่า 

สมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ทรงห่วงใยในชวีติความเป็นอยูข่องประชาชน 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มาเยี่ยม ซึ่งพระองค์มีพระราช

ประสงค์ที่จะทรงรักษา สืบสาน ต่อยอดโครงการตามพระราช

ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพติร เพื่อให้ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุด 

ต่อมา องคมนตรี เดินทางไปติดตามการดำาเนินงาน

โครงการอ่างเก็บนำ้าห้วยกระพร้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำาร ิ

ตำาบลหนองปรือ อำาเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อม 

รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำาเนินงานโครงการพัฒนา 

แหล่งนำา้อนัเนือ่งมาจากพระราชดำารใินลุม่นำา้ลำาตะเพนิ โครงการ

อ่างเก็บนำ้าห้วยกระพร้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำาริและสภาพ

ความเป็นอยู ่ของราษฎรในพื้นที่ รับประโยชน์จากโครงการ 

อ่างเก็บนำ้าห้วยกระพร้อยฯ รวมถึงโครงการพัฒนาแหล่งนำ้า 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จำานวน  

๕ โครงการ ได้แก่ อ่างเก็บนำ้าห้วยแม่ตะกึงพร้อมระบบส่งนำ้า 

อำาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี อ่างเก็บนำ้าห้วยป่าไร่พร้อม

ระบบส่งนำา้ ตำาบลหนองปรอื อำาเภอหนองปรอื จงัหวดักาญจนบรุ ี

ฝายทดนำ้าบ้านบึงหล่มพร้อมระบบส่งนำ้า อำาเภอบ่อพลอย  

จังหวัดกาญจนบุรี ฝายทดนำ้าบ้านหลุมมะกอก อำาเภอเมือง

กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และฝายทดนำ้าบ้านรางเข้พร้อม

ระบบส่งนำา้ อำาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุร ี

จากนั้น องคมนตรี ได้เดินทางไปติดตามการดำาเนินงาน

โครงการเขือ่นแม่กลอง ตำาบลม่วงชมุ อำาเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบรุ ี

พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำาเนินงานเขื่อนแม่กลอง ซึ่งรับนำ้า 

จากเขื่อนศรนีครนิทร์และเขื่อนวชริาลงกรณ มวีัตถุประสงค์หลัก คอื 

การทดและส่งนำ้าไปช่วยการเพาะปลูกในบริเวณสองฝั่งลุ่มแม่นำ้า 

แม่กลอง เป็นเขื่อนที่มีความสำาคัญที่สุดในโครงการพัฒนาลุ่มนำ้า 

แม่กลอง สามารถส่งนำ้าให้แก่ราษฎรครอบคลุมพื้นที่ ๓ ล้านไร่ ใน

จงัหวดัสพุรรณบรุ ีจงัหวดักาญจนบรุ ีจงัหวดัราชบรุ ีจงัหวดันครปฐม 

จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร 

สามารถส่งนำ้าให้การประปานครหลวง เพื่อผลิตนำ้าประปาสำาหรับใช้

ในพื้นทีก่รงุเทพมหานครฝ่ังตะวนัตกและสามารถใช้นำา้จากเขือ่นผลติ

กระแสไฟฟ้า โดยอยู่ในความควบคุมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย

ต่อมา องคมนตร ีเดนิทางไปกราบสกัการะพระพทุธมหานาคาสถติ  

นริมติโภคอุดม สมบูรณ์เกษตร สัตตะนคเรศ ประทานชล (หลวงพ่อ

เขื่อนแม่กลอง) และชมภูมทิัศน์โดยรอบของเขื่อนแม่กลอง

๐52 ความเคลื่อนไหว



 วนัที ่๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เดินทางไป

ติดตามการดำาเนินงานโครงการวัดทิพย์สุคนธารามอันเนื่อง 

มาจากพระราชดำาร ิตำาบลดอนแสลบ อำาเภอห้วยกระเจา จงัหวดั

กาญจนบุรี พร้อมรับฟังรายงานความเป็นมาและผลการดำาเนิน

งานก่อสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐ

อนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

รับโครงการวัดทพิย์สุคนธารามฯ ไว้ในพระบรมราชนิูปถัมภ์ และ

รับฟังบรรยายสรุปผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมภายใน  

โครงการฯ ซึง่ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณจาก สำานกังาน กปร. 

ตัง้แต่ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เพื่อพัฒนาป่าไม้ จนปัจจุบันป่ามคีวาม

อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างดี รวมถึงผลการดำาเนินงานด้านแหล่งนำ้า

และสถานการณ์ของนำา้ในปัจจุบัน

จากนัน้ องคมนตร ีเยีย่มชมอาคารนทิรรศการ “อนสุรณ์

แห่งการตื่นรู้” และกราบสักการะพระพุทธเมตตาประชาไทย 

ไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ

ตดิตามการดำาเนนิงานของระบบภูเขาเปียก 

โอกาสนี้ องคมนตรี ปลูกต้นไม้ จำานวน ๒ ต้น ได้แก่  

ต้นสาละอนิเดยีและต้นขานาง และเยีย่มร้านค้าชมุชนและราษฎร

ผู้รับประโยชน์จากโครงการฯ  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

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

 วนัที ่๒๒ มกราคม ๒๕๖๑

พลเอก ธรีชัย นาควานชิ องคมนตร ีเดนิทางไปยังจังหวดัชมุพร  

เพือ่ตดิตาม เร่งรดั และขบัเคลือ่นการดำาเนนิงานโครงการป้องกนั

และบรรเทาอุทกภัยเมอืงชุมพร ตำาบลบางลกึ อำาเภอเมอืงชุมพร 

จังหวัดชุมพร และโครงการฝายนำ้าตกหินเขียวพร้อมระบบส่งนำ้า

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ทั้งนี้ 

เพื่อสนองพระราชปณิธานที่จะทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริให้บังเกิดความย่ังยืนเกิด

ประโยชน์สูงสุดกับราษฎร

จากนั้น องคมนตรี เดินทางไปยังโครงการป้องกันและ

บรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามพระราชดำาริ พร้อมรับฟังการ

บรรยายสรุปผลการดำาเนินงาน พบปะราษฎรที่ได้รับประโยชน ์

จากโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมอืงชุมพรฯ และตรวจ

เยี่ยมการดำาเนนิงานประตูระบายนำ้าราชประชานุเคราะห์ ๒ และ

ประตูระบายนำ้าหัววัง กม.๘+๐๑๕

โอกาสนี้ องคมนตร ีปล่อยพันธุ์ปลาตะเพยีนและปลาบ้า 

จำานวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัว 

ต่อมา องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการฝาย

นำา้ตกหนิเขยีวพร้อมระบบส่งนำ้า 

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	ศกึษาวจิยัเรือ่งการปรบัปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบยีมและจลุนิทรย์ีทีม่ี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพือ่ส่งเสรมิการผลติเมลด็พนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดินในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพนัธุ	์และผลผลติของถัว่เขียวพนัธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพ้ืนทีผ่ลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพัฒนา	ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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

พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ
ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

๐53วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ



 วนัที ่๒๓ มกราคม ๒๕๖๑

นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ

เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เป็น

ประธานการประชุมคณะกรรมการอำานวยการโครงการพัฒนา

และรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ครั้งที่ 

๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชมุ ๒๐๑ อาคารสำานกังานโครงการอนัเนือ่ง

มาจากพระราชดำาริ แขวงบางยี่ขัน กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหาร

สำานักงาน กปร. และคณะกรรมการอำานวยการโครงการพัฒนา

และรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำาร ิเข้าร่วม

การประชุมในครัง้นี้ จำานวน ๙๐ ท่าน การประชุมคณะกรรมการ

อำานวยการพัฒนาและรณรงค ์ ใช ้หญ ้าแฝกฯ ในครั้ งนี้  

มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการปรับโครงสร้างคณะ

กรรมการและคณะอนุกรรมการโครงการฯ ผลการดำาเนินงานที่

ผ่านมา รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดการสัมมนา 

หญ้าแฝกนานาชาต ิครัง้ที่ ๗ ที่จะจัดขึ้นที่สาธารณรัฐฟิลปิปินส์ 

ในปี ๒๕๖๒ นี้ 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

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

ส�านักงาน  กปร.
จัดการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ

โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

 วนัท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑

นายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตร ีเป็นประธานในพธิเีปิด

โครงการ “ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ พัฒนา

ชายฝั่งทะเลจันท์ เพื่อสานฝันทะเลงาม” ครัง้ที่ ๑๔ ณ ศูนย์

ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำาร ิ

จงัหวดัจนัทบรุ ีโดยมนีายชชูาต ิฉยุกลม ทีป่รกึษาโครงการพฒันา

ตามพระราชดำาริ สำานักพระราชวัง นายดนุชา สินธวานนท์  

เลขาธิการ กปร. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำานักงาน กปร.  

ได้เข้าร่วมงานด้วย

นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี  
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

“ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
พัฒนาชายฝั่งทะเลจันท์ เพื่อสานฝัน

ทะเลงาม” ครั้งที่ ๑๔
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

๐54 ความเคลื่อนไหว



  ในการนี้ องคมนตรีขอให้ทุกภาคส่วนของจังหวัด

จนัทบรุ ีทัง้ภาครฐัโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ

ภาคเอกชน ได้แก่ โรงแรม สถานประกอบการด้านการ 

ท่องเที่ยวบริเวณหาดเจ้าหลาว และแหลมเสด็จ รวมถึง

ประชาชน ร่วมกันในการดำาเนนิงานโครงการนี้ต่อเนือ่งไปทกุปี 

เพือ่สร้างการมส่ีวนร่วมในการดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ

ของท้องถิน่ให้เกดิประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยัง่ยนื ซึง่การดำาเนนิ

โครงการโดยยดึหลกัความสามคัคแีละมุง่ให้เกดิประโยชน์ต่อ

ส่วนรวมนี้ ตรงกับพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั 

ที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสา “เราท�าความ ดี ด้วย

หวัใจ”  ในการแก้ไขปัญหาของส่วนรวมด้วยความร่วมมอืของ

ทุกภาคส่วน 

 จากนัน้ องคมนตร ีเดนิทางไปเยี่ยมกลุ่มเกษตรกร

ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นำา้ด้วยระบบชลประทานนำา้เค็ม ซึ่งเป็นกลุ่ม

เกษตรกรที่ได้รับการดูแลและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการ

เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า อาทิ กุ้งกุลาดำา และปลากะพงขาว จาก

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ รวมทั้งในปี ๒๕๖๐ 

สมาชกิของกลุม่บางส่วนได้สมคัรใจเข้าร่วมโครงการประชารฐั  

ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นการส่งเสรมิการเลี้ยงกุ้งโดย

ใช้หลักการ ๓ สะอาด คอื พื้นบ่อสะอาด นำา้สะอาด และลกูกุง้ 

สะอาดปราศจากเชื้อโรค ผลปรากฏว่า เกษตรกรที่เข้าร่วม

โครงการฯ ได้รับผลกำาไรจากการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำาด้วย 

ระบบการเลี้ยงดังกล่าว เนื่องจากกุ้งมีสุขภาพแข็งแรงและ 

ปลอดโรค 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชุมชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพือ่น”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มีพระราชปฏิสนัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกันสู	้อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วังร	ีและทรงเย่ียมราษฎร	

 วนัท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เดินทางไปยังศูนย์

ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอชะอำา  

จังหวัดเพชรบุร ีเพื่อตดิตามการดำาเนนิงานและรับฟังการบรรยายสรุป

ผลการดำาเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พร้อมประชุม

หารือการดำาเนินงานขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหานำ้าท่วมใน 

พื้นที่จังหวัดเพชรบุร ี

ในการนี้ องคมนตรี เดินทางไปยังจุดเชื่อมต่อเพื่อผันนำ้าจาก

แม่นำา้เพชรบรุ ีบรเิวณวดัท่าซกิ จดุดงูานประต ู๑ ขวา สายใหญ่ฝ่ังขวา ๓ 

และจุดผันนำ้าจากแม่นำ้าเพชรบุรมีายังคลองระบาย D18  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

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

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
ติดตามงานโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

๐55วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ



 วนัที ่๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

พลอากาศเอก ชลิต พกุผาสขุ องคมนตร ีเปน็ประธานพธิี

เปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนว 

พระราชดำาริ (นบร.) รุ่นท่ี ๗ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ ช้ัน ๑ อาคาร

สำานักงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ พร้อมบรรยายพิเศษ  

เรื่อง ประสบการณ์การสนองพระราชดำาริเพื่อประโยชน์สุขของ

ประชาชน โดยมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ  

ที่ร่วมสนองพระราชดำาริ จำานวน ๕๐ คน พร้อมด้วยผู้บริหาร 

และเจ้าหน้าที่จากสำานักงาน กปร. ร่วมพิธีเปิดการศึกษาอบรม

หลักสูตรฯ ในครั้งนี้ 

สำานกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  (สำานักงาน กปร.) ร่วมกับ 

สำานักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการ

ฝึกอบรมนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ (นบร.)  

รุ่นที่ ๗ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้บุคลากรภาครัฐ เอกชน ที่ปฏิบัติ

หน้าที่ผู้บริหารระดับต้นได้รับรู้และรับทราบหลักการพัฒนาตาม

แนวพระราชดำาริในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้อย่างถูกต้อง  

และเปิดโอกาสให้ศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหาร

การพฒันาตามแนวพระราชดำาร ิพรอ้มทัง้รบัฟงัการบรรยายจาก

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริด้านต่าง ๆ  

ทัง้หนว่ยงานภาครฐั เอกชน รวมทัง้ศกึษาดงูานและตวัอยา่งความ

สำาเร็จของการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริและการน้อมนำาหลัก

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปปฏบิตัจินประสบผลสำาเรจ็ 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาท่ีดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรุษ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท่ี์หาได้ยาก						
ในปัจจบัุน	ควรค่าแก่การอนุรกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพูด	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจิยัเรือ่งการปรบัปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเช้ือไรโซเบยีมและจลุนิทรย์ีทีม่ี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพือ่ส่งเสรมิการผลติเมลด็พนัธุแ์ละปรับปรุง
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบียมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพนัธุ	์และผลผลิตของถัว่เขยีวพนัธุ	์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
เป็นพืน้ท่ีผลติเมลด็พันธุข้์าวในโครงการ	“เพ่ือนช่วยเพือ่น” ของมูลนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสูบน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี  
เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาอบรม

หลักสูตรนักบริหารการพัฒนา 
ตามแนวพระราชด�าริ (นบร.) รุ่นที่ ๗

 วนัที ่๕ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๑

นายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตร ีเดนิทางไปยงัโครงการ

ชลประทานจังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมประชุมรับฟังสรุปผล  

ปัญหา และอปุสรรคการดำาเนนิงานโครงการพฒันาด้านแหล่งนำา้

ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร

ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาร ิประกอบด้วย

โครงการอ่างเกบ็นำา้ห้วยร ู โครงการอ่างเกบ็นำา้แม่เมาะ อำาเภอปง 

โครงการทำานบดนิห้วยนกเค้าพร้อมอาคารประกอบ อำาเภอดอกคำาใต้  

จงัหวดัพะเยา โครงการอ่างเก็บนำ้าห้วยโป่งแงะพร้อมระบบส่งนำา้ 

อำาเภอเชียงของ และโครงการสถานีสูบนำ้าด้วยไฟฟ้าพร้อม 

ระบบส่งนำ้าบ้านหนองสา อำาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย  

ซึง่อยูร่ะหว่างดำาเนนิการ พร้อมกนันี้ องคมนตรไีด้ให้ข้อเสนอแนะ

การดำาเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อสนองพระราชกระแสของสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วั ที่ทรงห่วงใยราษฎรและโครงการที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ ๙ พระราชทานไว้ ให้บังเกดิประโยชน์

กับราษฎรโดยเร็ว 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 
ติดตามงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ในพื้นที่จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย 

และจังหวัดน่าน

๐56 ความเคลื่อนไหว
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จากนั้น องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานพร้อมผ้าห่ม 

กันหนาว จำานวน ๑๕๐ ถุง มอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานใน

โครงการสถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชดำารบ้ิานธารทอง  

ตำาบลแม่เงิน อำาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พร้อมติดตาม 

และตรวจเยี่ยมการดำาเนินงานของโครงการสถานีพัฒนาการ 

เกษตรที่สูงฯ 

 วนัที ่๗ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๑

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตร ี เชญิถุงพระราชทาน

พร้อมผ้าห่มกันหนาวจำานวน ๒๐๕ ถุง จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มอบแก่ราษฎรและผู้ปฎิบัติงานในโครงการสถานีพัฒนาการ

เกษตรทีส่งูตามพระราชดำาร ิบ้านสบขุน่ อำาเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 

และติดตามการดำาเนินงานและเยี่ยมราษฎร เพื่อสนอง 

พระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถึงความห่วงใยชีวิต 

ความเป็นอยู่ของราษฎรที่อยู่ในพื้นที่สูงและพระราชปณิธาน 

อันแน่วแน่ที่จะทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการต่าง ๆ  

ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  

พระราชทานไว้ ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างคุณภาพชีวิต 

ของราษฎรให้มคีวามมั่นคงยั่งยนืสบืไป 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

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

จากนั้น องคมนตรีเดินทางไปยังโครงการสถานีพัฒนา

เกษตรที่สูงตามพระราชดำาริห้วยแม่เกี๋ยง อำาเภอเชียงดาว  

จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญถุงพระราชทานพร้อมผ้าห่มกันหนาว

จำานวน ๖๑ ถุง จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยชีวิตความ

เป็นอยู่และการประกอบอาชีพของราษฎร ด้วยขณะนี้อากาศ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิลดลงในหลายพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลกระทบ 

กับราษฎรที่อยู่ในพื้นที่สูง จึงได้พระราชทานเครื่องห่มกันหนาว

มอบให้กับราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมกับเยี่ยมและ

ตดิตามการดำาเนนิงานของโครงการสถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูฯ

 วนัที ่๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไปยังโครงการ

สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดำาริบ้านห้วยหยวกป่าโซ 

ตำาบลแมส่ลองใน อำาเภอแมฟ่า้หลวง จงัหวดัเชยีงราย เพือ่ตดิตาม

การดำาเนินงานและพบปะราษฎร เพื่อสนองพระราชปณิธาน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการที่จะทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด

โครงการท่ีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ 

พระราชทานไว้ ให้บังเกิดความต่อเนื่องและเกิดประโยชน์  

กับราษฎรต่อไป

๐57วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ



 วนัที ่๑๒ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑

พลเอก ธรีชัย นาควานชิ องคมนตร ีเดนิทางไปยังจังหวัด

ยะลา เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำาเนินงานโครงการระบบ

ระบายนำา้ตำาบลท่าสาป ตำาบลพร่อน ตำาบลยุโป อันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ อำาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ตามที่พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

พระราชทานไว้ และโครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้าน

สันติ ๒ ตามพระราชดำาริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ  

สยามมกุฎราชกุมาร ตำาบลแม่หวาด อำาเภอธารโต จังหวัดยะลา 

พร้อมเชญิถุงพระราชทานมอบแก่ครูโรงเรยีนบ้านเยาะ และศูนย์

การเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านภักดี เพื่อสนองพระราช

กระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของ

ราษฎรและด้วยพระราชปณธิานที่จะทรงสบืสาน รักษา ต่อยอด

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ให้บงัเกดิความ

ยั่งยนืและประโยชน์สูงสุดกับราษฎร

จากนัน้ องคมนตร ีเดนิทางไปยงัโครงการเพือ่ชุมชนเข้มแขง็ 

และร่มเย็นบ้านสันติ ๒ เพื่อเชิญถุงพระราชทานจากสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว มอบแก่ราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ  

เจ้าหน้าทีต่ำารวจพลร่ม ครโูรงเรยีนบ้านเยาะ และครจูากศนูย์การ

เรยีนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านภักด ี 

โอกาสนี้ องคมนตร ีตดิตามผลการดำาเนนิงาน เยี่ยมชม 

กจิกรรมการส่งเสรมิอาชพี และปลูกต้นศรยีะลา 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรุษ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพันธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบัุน	ควรค่าแก่การอนุรกัษ์และเกบ็รักษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลัยแม่โจ้	ศกึษาวิจยัเร่ืองการปรบัปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเช้ือไรโซเบยีมและจลุนิทรย์ีทีม่ี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมลด็พันธุแ์ละปรับปรุง
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธ์ุที	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถ่ัวเขยีวพนัธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สูงสุด
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบุรี	ซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ท่ีผลติเมลด็พนัธ์ุข้าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพ่ือน” ของมลูนธิิ
ชัยพฒันา	ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ	ส่งเคร่ืองสบูน�า้มาติดตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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

พลเอก ธีรชัย  นาควานิช องคมนตรี 
ติดตามงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
ในพื้นที่จังหวัดยะลา

 วนัท่ี ๑๔ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๑

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เดินทางไป

ติดตามการดำาเนินงานโครงการพัฒนาด้านแหล่งนำ้าและเยี่ยม

ราษฎรในพื้นที่โครงการฝายห้วยจันลัน ๒ อันเนื่องมาจาก 

พระราชดำาร ิตำาบลหนองมะแซว อำาเภอเมอืง จงัหวดัอำานาจเจรญิ 

ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพติร พระราชทานไว้ และโครงการฝายห้วยยางอนัเนือ่ง

มาจากพระราชดำาร ิบ้านนาเมอืง อำาเภอเมอืง จงัหวดัอำานาจเจรญิ 

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้ เพื่อสนองพระราช

ปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะทรงบำาบัดทุกข์

ช่วยเหลอืราษฎรทีไ่ด้รบัความเดอืดร้อน และด้วยพระราชปณธิาน

ในการที่จะทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริให้บังเกิดความต่อเนื่องและสร้างประโยชน์สุขให้กับ

ราษฎรได้อย่างยั่งยนืต่อไป 

โอกาสนี้ องคมนตร ีปล่อยพนัธุป์ลาจำานวน ๑๐,๐๐๙ ตวั 

ปลาตะเพยีนทอง ๕๐๐ ตวั ปลาสร้อยขาว ๔,๕๐๐ ตวั ปลายีส่กเทศ  

๒,๐๐๐ ตวั ปลานลิ ๓,๐๐๐ ตวั ปลาสวาย ๙ ตวั เพือ่แพร่ขยาย

พนัธุใ์ห้กบัราษฎรได้มแีหล่งอาหารโปรตนีไว้บรโิภคต่อไป

จากนั้น องคมนตรี เดินทางไปยังโครงการฝายห้วยยางฯ 

เพื่อติดตามผลการดำาเนินงานโครงการฯ และเยี่ยมราษฎร 

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี 
ติดตามงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ในพื้นที่จังหวัดอ�านาจเจริญ 

และจังหวัดอุบลราชธานี

๐58 ความเคลื่อนไหว



 วนัที ่๑๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เดินทางไป

ติดตามและร่วมประชุมเพื่อรับฟังสรุปผล ปัญหา และอุปสรรค

การดำาเนินงานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บนำ้าห้วยบอนอันเนื่อง 

มาจากพระราชดำาร ิอำาเภอนำา้ยนื จงัหวัดอุบลราชธาน ีพร้อมตดิตาม

ความก้าวหน้าผลการดำาเนนิงานโครงการอ่างเกบ็นำา้ห้วยพลาญเสอื

ตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอนำ้ายืน จังหวัด

อุบลราชธานี และเยี่ยมราษฎรผู้รับประโยชน์จากอ่างเก็บนำ้า 

ห้วยพลาญเสอืตอนล่างฯ 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมีอายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบรุษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รักษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจิยัเรือ่งการปรบัปรุงพันธ์ุ
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบยีมและจุลนิทรย์ีท่ีมี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพือ่ส่งเสริมการผลติเมล็ดพันธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพนัธุ	์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	ซึ่งช่วยให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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

 วนัที ่๒๗ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๑

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตร ี เชญิถุงพระราชทาน

จำานวน ๑๒๔ ถุง จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบแก่ราษฎร 

และผู ้ปฏิบัติงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม 

พระราชดำาร ิดอยบ่อ อำาเภอเมอืง จังหวัดเชยีงราย พร้อมตดิตาม

ผลการดำาเนินงานและพบปะราษฎร เพื่อสนองพระราชปณิธาน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการ 

ต่าง ๆ ทีส่มเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที ่๙ 

พระราชทานไว้ ได้พฒันาอย่างต่อเนือ่งเพือ่สร้างคณุภาพชวีติของ

ราษฎรให้มคีวามมั่นคงและยั่งยนื 

จากนั้น องคมนตรี เดินทางไปยังโครงการชลประทาน

เชยีงราย เพื่อร่วมประชุมและรับฟังสรุปผล ปัญหา และอุปสรรค

ในการดำาเนนิโครงการด้านการพัฒนาแหล่งนำ้าในพื้นที่ภาคเหนอื 

ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพติร ทรงรบัไว้เป็นโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาริ

เพื่อช่วยเหลอืราษฎร ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำาเนนิงาน 

โอกาสนี้ องคมนตรี ได้ให้ข ้อเสนอแนะเพื่อให้การ 

ดำาเนินงานสำาเร็จลุล ่วงตามพระราชประสงค์ของสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ในการติดตามและเร่งรัดการดำาเนินงานโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อสร้าง

ประโยชน์สุขให้กับราษฎรต่อไป

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ติดตามงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

๐59วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ



๐6๐ ความเคลื่อนไหว

 วนัที ่๒๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตร ี เชญิถุงพระราชทาน

จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานใน

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำาร ิบ้านหนองห้า อำาเภอ

เชยีงคำา จังหวัดพะเยา จำานวน ๙๖ ถุง และโครงการพัฒนาพื้นที่

ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจ ิอำาเภอเวยีงแก่น จังหวัดเชยีงราย 

จำานวน ๖๓ ถงุ พร้อมตดิตามผลการดำาเนนิงานและพบปะราษฎร 

เพือ่สนองพระราชกระแสสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทีท่รงห่วงใยความ

เป็นอยู่ของราษฎร

โอกาสนี้ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎร

และผู้ปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาพื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น 

และดอยผาจิ อำาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 

 วนัที ่๑ มนีาคม ๒๕๖๑

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตร ี เชญิถุงพระราชทาน 

จำานวน ๑๘๑ ถุง จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบแก่ราษฎร 

และผู ้ปฏิบัติงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม 

พระราชดำาร ิบ้านปางขอน ตำาบลห้วยชมพู อำาเภอเมอืงเชยีงราย 

จังหวัดเชียงราย พร้อมติดตามการดำาเนินงานและพบปะราษฎร 

เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะทรง

สืบสาน รักษา ต่อยอดงานพัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่สมเด็จ 

พระนางเจ ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่  ๙   

ได้พระราชทานโครงการไว้พัฒนาและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 

ให้แก่ราษฎรให้มคีวามมั่นคงและยั่งยนื

จากนัน้ องคมนตร ีเดนิทางไปยงัโครงการพฒันาคณุภาพ

ชีวิตชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอ

เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อมอบถุงพระราชทาน จำานวน 

๘๘ ถุง ให้แก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัตงิาน พร้อมรับฟังการ

บรรยายสรปุ เยีย่มชมการดำาเนนิงานโครงการพฒันาคณุภาพชวีติ

ชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ฯ และเยี่ยมราษฎร  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

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



ความพึงพอใจคอลัมน์ต่าง ๆ วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑

คอลัมน์ มาก ปานกลาง น้อย

(๑) ข่าวพระราชกรณยีกจิ

(๒) บทความเฉลมิพระเกยีรติ

(๓) แนะน�าโครงการ

(๔) เศรษฐกจิพอเพยีง

(๕) น้อมส�านกึในพระมหากรุณาธคิุณ

(๖) ความเคลื่อนไหว

สิ่งที่ควรปรับปรุง / ข้อเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................
* ขอขอบคุณที่กรุณาให้ข้อคดิเห็นต่อวารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิความเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงวารสารฯ ให้ดยีิ่งขึ้น

ชื่อ - สกุล ...................................................................................................................ต�ำแหน่ง ........................................................

หน่วยงำน ...................................................................................................................โทรศัพท์ ........................................................

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

กรุณำส่งค�ำตอบมำที่ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพเิศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
ตำมที่อยู่ด้ำนหลัง หรอืโทรสำร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๑ - ๒
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ค�ำถำม

เฉลยค�ำตอบ

แบบสอบถามชงิรางวัลของที่ระลกึ
ผู้ที่ตอบค�ำถำมถูก ๑๐ ท่ำนแรก รับของที่ระลกึจำกส�ำนักงำน กปร.

๑. โครงการจัดหาน�า้เพื่อช่วยเหลอืราษฎรในพื้นที่ต�าบลบางสะพานอยู่ในพื้นที่จังหวัดใด

  จังหวัดเพชรบุรี    จังหวัดประจวบครีขีันธ์

๒. โครงการก่อสร้างทางและสะพานคอนกรตีอัดแรงอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิอยู่ในพื้นที่จังหวัดใด

  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี    จังหวัดนครศรธีรรมราช

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิฉบับที่ ๔/๒๕๖๐

ข้อที่ ๑  ค�ำตอบ คอื โครงกำรพื้นที่หนองใหญ่ตำมพระรำชด�ำร ิ(แก้มลงิ) มทีี่ตัง้อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

ข้อที่ ๒  ค�ำตอบ คอื ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จงำนพัฒนำด้ำนปศุสัตว์ “ไก่เขยีวห้วยทราย” ของศูนย์ศกึษำกำรพัฒนำห้วยทรำย

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิเป็นกำรผสมพันธุ์ระหว่ำงไก่สำยพันธุ์เขยีวเพชรบุรกีับพันธุ์ประดู่หำงด�ำ

http://www.rdpb-journal.in.th


(พื้นที่ส่วนนี้ส�ำหรับโฆษณำ)

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

ถ้าฝากส่งในประเทศไม่ต้องผนกึตราไปรษณยีากร

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



วารสารอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์

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

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

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

โปรดทราบ

 บทความและข้อเขียนต่าง ๆ ในวารสารอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ไม่ใช่ความเห็นของ
ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดด�าร ิ(ส�านักงาน กปร.)

 หากมคีวามประสงค์จะน�าข้อมูลไปเผยแพร่ โปรดระบแุหล่ง
ที่มาของข้อมูลด้วย

ดำาเนนิการโดย

สำานักงานคณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงาน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
อาคารส�านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรนิทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรนิทร์
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐-๖
โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒

ตดิตามข่าวสารเพิ่มเตมิ 
ผ่านช่องทางแอปพลเิคชัน
rdpb-journal
www.rdpb.go.th
www.facebook.com/RDPBProject
e-mail:rdpb_project@hotmail.com
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ออกแบบและจัดพมิพ์ที่
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วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
จัดทำาขึ้นเพื่อแจกจ่าย ห้ามจำาหน่าย

คณะบรรณาธกิาร 
นางพชิญดา หัศภาค
ผู้อ�านวยการกองประชาสัมพันธ์ /
หัวหน้าคณะบรรณาธกิาร

นางสาวณัฐดา ศุภสนิธุ์
ผู้แทนกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ ๑ 

นายปรญิญวัฒน์ วัชรอาภากร 
ผู้แทนกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ ๒

นางสาวฉัตตรนิ บุญเกดิ
ผู้แทนกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ ๓ 

นางสาวรุ่งรัตน์ วงษ์จู
ผู้แทนกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ ๔

นางสาวกุลวด ีปุงบางกะดี่
ผู้แทนส�านักงานเลขาธกิาร 

นางสาวสมลักษณ์ บุนนาค
ผู้แทนกองศกึษาและขยายผล
การพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ 

นางสมพร สุขประเสรฐิ
ผู้แทนกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด�าริ 

นางสาวจำาเนยีร เพยีรไม่คลาย
ผู้แทนกองตดิตามประเมนิผล 

นางสาวศตี์กร ตันกำาแหง
ผู้แทนกองแผนงานและวเิทศสัมพันธ์ 

นางอรอนันต์ วุฒเิสน
ผู้แทนกองกจิกรรมพเิศษ 

นายวัชระ หัศภาค
ผู้แทนศูนย์สารสนเทศ 

นายนพปฎล มกุลกาญจน์
ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร 

นายเอกชัย เพ็งสว่าง 
นางสาวมทริา ภัคทพิวดี 
นายพลวรรธน์ สายะเสวี
นางสาวประภาพร ซื่อสัตย์
ผู้แทนกองประชาสัมพันธ์ 
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