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นายสุวัฒน  เทพอารักษ เลขาธิการ กปร.
นายโกวิทย  เพงวาณิชย รองเลขาธิการ กปร.
ม.ล.จิรพันธุ  ทวีวงศ รองเลขาธิการ กปร.

นายสมบูรณ  วงศกาด ผอ.สํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๑
นายชัชชัย  ภูวิชยสัมฤทธิ์ ผอ.สํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๒
นายปวัตร  นวะมะรัตน ผอ.สํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๓
นายลลิต  ถนอมสิงห ผอ.สํานักกิจกรรมพิเศษ
นายประสาท  พาศิริ ผอ.สํานักงานเลขาธิการ
นางสาววัชรี  วัฒนไกร ผอ.สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ
นายวรกานต  จุฑานนท ผอ.สํานักแผนงานและวิเทศสัมพันธ

นางสาวอุศนีย  ธูปทอง ผอ.สาํนกัศกึษาและขยายผลการพฒันาฯ

นางสาวถกลวรรณ  ไกรสรสกุล ผอ.ศูนยสารสนเทศ

นายสุวัฒน  เทพอารักษ เลขาธิการ กปร.

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

 สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ

๒. เพ่ือเผยแพรพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ 

ทีไ่ดพระราชทานแนวพระราชดาํรกิารพัฒนาประเทศและการ

พัฒนาชวยเหลือประชาชน

๓. เพ่ือสร างความรู ความเข าใจเก่ียวกับแนวพระราชดําริ

และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหแกประชาชน 

หนวยงานภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน ใหไดรับทราบขอมูล

อยางถูกตองและกวางขวางยิ่งขึ้น

ที่ปรึกษา

วัตถุประสงค

ดาํเนินการโดย

คณะอํานวยการ

กองบรรณาธิการ

ภาพประกอบ

บรรณาธิการบริหาร

โปรดทราบ
 - บทความและขอเขยีนตาง ๆ  ในวารสารอันเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิเปนความคดิเหน็สวนตวัของผูเขยีน ไมใชความเหน็ของสาํนกังานคณะกรรมการพเิศษเพ่ือประสานงาน
  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)
 - หากมีความประสงคจะนําขอมูลไปเผยแพรโปรดระบุแหลงที่มาของขอมูลดวย

กลุมสื่อสารองคกร

สํานักประชาสัมพันธ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

อาคารสํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร แขวงบางยี่ขัน

เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒

http://www.rdpb.go.th

ตู ปณ.๙ ปณฝ.ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๒

(วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จัดทําขึ้นเพื่อแจกจาย หามจําหนาย)

นายอนันต  ทองประชุม ผอ.สํานักประชาสัมพันธ

นายตรีวิทย  วินิชสําเภาทิพย ผอ.กลุมสื่อสารองคกร

นางเบญจรัตน  อัครพลวงศ กลุมสื่อสารองคกร

นางสาวมทิรา  ภัคทิพวดี กลุมสื่อสารองคกร

นางสาวมณฑิกา  โพธิ์ทอง กลุมสื่อสารองคกร

นางสาวสุชาดา  ศรีจงใจ กลุมสื่อสารองคกร

นายจักรพันธ  ดําขํา กลุมสื่อสารองคกร

นางสาวกฤติกา  ปานเขียว กลุมสื่อสารองคกร
นางสาวประภาพร  ซื่อสัตย กลุมสื่อสารองคกร

นายวิโรจน  เทียมเมือง สํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๔

นายวิชาญ  ธีระสืบสกุล กลุมสื่อสารองคกร
นายทวีศักดิ์  แปนคุมญาติ กลุมสื่อสารองคกร

นายพิสิทธิ์  วิเชียรทศพร กลุมสื่อสารองคกร
นางสาววชิราภรณ ณ ศรีโต กลุมสื่อสารองคกร

นายพลวรรธน  สายะเสวี กลุมสื่อสารองคกร

บทบรรณาธิการ

34 ปปปที่ ๑๐ ฉบบัที่ ๔ ตลาคม ธันพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงหวงใยโครงการพัฒนาตาง ๆ ที่ไดพระราชทานเพื่อชวยเหลือราษฎร ใหสามารถใช

ประโยชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ดังพระราชดํารัสเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ ตอนหนึ่งความวา 

“…โครงการชลประทานตาง ๆ ที่ไดดําเนินการกอสรางเสร็จแลว ควรจัดการใหราษฎรมีการใชนํ้าอยางถูกวิธี และ

เกิดประโยชนสูงสุด โดยเนนใหหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของรวมมือกันดําเนินการ...”

แสดงใหเห็นวาทรงติดตามและใหความสําคัญกับการใชประโยชนจากโครงการตางๆ ซึ่งราษฎรจําเปนตองไดรับการ

สงเสริมจากหนวยงานดวย จึงจะสามารถไดรับประโยชนสูงสุดจากโครงการนั้น ๆ 

ปจจยัสาํคญัคอื องคความรูในการใชประโยชนเพือ่ใหไดรบัผลของการพฒันาอยางเตม็ทีน้ั่น กส็ามารถมาศกึษาเรยีนรูได

จากศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริในภูมิภาคตาง ๆ  ที่เปรียบเสมือนแหลงเรียนรูพระราชทาน เปนโรงเรียน

ของเกษตรกรหรือผูสนใจเขามาศึกษาดูงาน ฝกอบรมความรูที่เปนผลสําเร็จของศูนยฯ ที่เผยแพรขยายผลอยางกวางขวางแลว

กวา ๘๓ เรื่อง เลือกสรรมาจากงานศึกษาทดลองวิจัยกวา ๑,๑๕๔ เรื่อง โดยไมตองไปลองผิดลองถูกใหสิ้นเปลืองเสียเวลา

ทานองคมนตรีจุลนภ สนิทวงศ ณ อยุธยา บอกวา ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ เปนพระราชมรดกที่สรางองคความรู

เพื่อพัฒนาชีวิตความเปนอยูใหประชาชนอยูดีกินดี ที่ฝากไวใหแผนดินชั่วลูกชั่วหลาน

ทานองคมนตรีพลากร สุวรรณรัฐ เลาวา ทรงศึกษาทดลองการฟนฟูปา ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนา

ความเปนอยูดานตาง ๆ ทั้งการปลูกขาว ปลูกพืช เลี้ยงโค พลังงานทดแทน ในสวนจิตรลดากอน แลวจึงมีพระราชดําริจัดตั้ง

ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริขึ้นในภูมิภาคตาง ๆ เพื่อเปนสถานีกระจายถายทอดความรูไปสูประชาชน

อยางเหมาะสม ตามสภาพภูมิประเทศและภูมิสังคม จึงอาจกลาวไดวา โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา คือ ศูนยศึกษาการ

พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริแหงแรก

ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริทั้ง ๖ แหงทั่วประเทศ จึงเปรียบเสมือนฐานทัพในการตอสูกับ

ความอดอยาก ยากจน เพื่อชัยชนะของการพัฒนา

ปจจุบันศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหบริการดานการศึกษาดูงานแกหนวยงาน และผูสนใจทั่วไป

กวา ๑ ลานคน/ป ฝกอบรมถายทอดองคความรูพฒันาอาชพีกวา ๕๐,๐๐๐ คน/ป มกีารปรบัปรงุคูมอืองคความรู หรอื “เมน”ู 

ฝกอบรมของศูนยฯ และจัดพิมพแลว ๒ แหง สวนอีก ๔ แหง จะทยอยดําเนินการจัดพิมพเผยแพรตามลําดับตอไป

สําหรับสารคดี “ประโยชนสุขของแผนดิน” ไดจัดทําเปนตอนสั้น ๆ ๒ - ๓ นาที ในลักษณะสารคดีองคความรู

จากโครงการตาง ๆ โดยจะไดเผยแพรออกอากาศทางสถานีโทรทัศน ในเบื้องตนไดมีการหารือกับทางชอง ๙ อสมท และ

ไทยพีบีเอส เกี่ยวกับเรื่องนี้ และการรวมกันจัดทําสารคดีโทรทัศนนําผลสําเร็จของประชาชนที่ไดรับประโยชนจากโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริมานําเสนอในรูปแบบที่นาสนใจ

โปรดติดตามรายละเอียดตอไป...

กองบรรณาธิการ
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“...คําอวยพรและคําปฏิญาณสัญญา ที่ทุกทานไดกลาวน้ัน เปนที่ประทับใจมาก 

ขอขอบพระทัยและขอบใจทานทั้งหลาย ตลอดจนประชาชนชาวไทยทุกคน ที่พรั่งพรอมกันมาดวย

ความปรารถนาดีและไมตรีจิต

ความปรารถนาดีและความพรอมเพรียงกันของทุกทาน อยางที่ไดเห็นในวันนี้ ทําให

ขาพเจาปลื้มใจ มีกําลังใจมากขึ้น ดวยมีความเช่ือเสมอมาวา ความเมตตาปรารถนาดีตอกันน้ี 

เปนปจจัยอยางสําคัญ ที่จะยังความพรอมเพรียงใหเกิดมีขึ้น ทั้งในหมูคณะ และในชาติบานเมือง 

และถาคนไทยเรายังมีคุณธรรมขอนี้ประจําอยูในจิตใจ ก็มีความหวังไดวา บานเมืองไทย ไมวา

จะอยู ในสถานการณใดๆ ก็จะอยู รอดปลอดภัย และดํารงมั่นคงตอไปไดตลอดรอดฝ ง

อยางแนนอน

ขออํานาจแหงคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุมครองรักษาทาน และชาติไทย 

ใหมีแตความผาสุก รมเย็นยั่งยืนไป...”

พระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
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องคความรูขยายผลสูประชาชน :

๑๙ ผลสาํเรจ็ทีโ่ดดเดนของ ศนูยศกึษาการพฒันาฯ 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

“การทรงงานทีไ่มมวีนัหยดุ” เสวนาพเิศษในงาน

พรรณไมงามอรามสวนหลวง ร.๙ ครั้งที่ ๒๕

ö
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ดุลยภาพการจัดการ...สูปฏิญญาขนาบนาก

ôñ á¹Ð¹íÒâ¤Ã§¡ÒÃ



ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม  ๒๕๕๕

วารสารอันเนื่องมาจาก
¾ Ã Ð Ã Ò ª í́ Ò ÃÔ

5

คายเยาวชนรูงาน สืบสานพระราชดําริ

(RDPB Camp)

เรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง

เรือนจําพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
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วนัที ่๑ ตลุาคม ๒๕๕๕ เสด็จพระราชด�าเนนิ

ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโครงการศูนย์ 

ภูฟ้าพัฒนา อ�าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยมี  

นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. และ 

เจ้าหน้าทีผู่เ้กีย่วข้อง เฝ้าฯ รบัเสดจ็ ทอดพระเนตร

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชนเผ่ามละบร ี

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” มละบรี 

ภูฟ ้า พระราชทานสิ่งของแก ่ครูนิ เทศ และ

ทอดพระเนตรแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 

แปลงเกษตรเพื่อผลิตอาหารบริโภคในชุมชน  

และห้องฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส�าหรับชุมชน 

จากนั้น เสด็จพระราชด�าเนินไปยังห้องนิทรรศการ

ภายในอาคารส�านักงานศูนย์ภูฟ้า ทรงรับฟังผล 

การด�าเนินงานด้านการเกษตรและงานพัฒนาด้าน

ป่าไม้ ทอดพระเนตรแปลงชาอูห่ลง โดยมหีน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องกราบบังคมทูลรายงานผลการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ชาอินทรีย์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่

พระราชกรณียกิจ

วนัที ่๒ ตลุาคม ๒๕๕๕ เสดจ็พระราชด�าเนิน 

ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียน 

บ้านห้วยโก๋น หมู่ที่ ๑ อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ  

และโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนผู ้บังคับ

บัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยเลา  

ต�าบลชนแดน อ�าเภอสองแคว จังหวัดน่าน โดยมี 

นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. แม่ทัพ

ภาคที่ ๓ และข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ

จากน้ัน เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยม

ราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจโรงเรียน

สัมฤทธ์ิบุญวิทยาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศกึษา วดับญุฤทธบิญุ หมูท่ี ่๕ ต�าบลแม่เกิง๋ อ�าเภอ

วังชิ้น จังหวัดแพร่  
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดอุทยานสวรรค์ ๑๑๕ ปี อ่างทองหนองเจ็ดเส้นเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 

๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ จังหวัดอ่างทอง

วันที่  ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สมเด็จ 

พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็

พระราชด�าเนินไปทรงเปิดอุทยานสวรรค์ ๑๑๕ ปี 

อ่างทองหนองเจด็เส้นเฉลิมพระเกยีรติ ๘๔ พรรษา 

๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ต�าบลสายทอง อ�าเภอป่าโมก 

จังหวัดอ่างทอง โดยมี นายสุเมธ ตันติเวชกุล 

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายวิศว ศะศิสมิต  

ผู้ว่าราชการจงัหวดัอ่างทอง นายสุวัฒน์  เทพอารกัษ์ 

เลขาธกิาร กปร. พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชน 

เฝ้าฯ รับเสด็จ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กราบบังคมทูล

รายงานการด�าเนนิงานโครงการฯ และเบิกผู้ให้การ

สนบัสนนุการจดังานอทุยานสวรรค์ ๑๑๕ ปี เข้ารบั

พระราชทานเข็มที่ระลึกจ�านวน ๖๑ ราย จากนั้น

เสดจ็ฯ ไปยงัแท่นทรงกดปุม่ไฟฟ้าเปิดแพรคลมุป้าย 

“อุทยานสวรรค์ ๑๑๕ ปี อ่างทองหนองเจ็ดเส้น 

เฉลิมพระเกยีรติ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ” 

และเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการจัดแสดงพันธุ์พืช

เขตร้อนและอุโมงค์พืชผัก

ในการนี้  พระราชทานพระราชด�าริแก ่

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เลขาธิการ กปร. ผู้ว่า

ราชการจังหวัดอ่างทอง และผู้แทนหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง สรุปความว่า 

๑.	เรื่องพันธุ ์ข ้าวปทุมธานี	 ท่ีมีอยู ่ควร

รีบด�าเนินการแจกจ่ายให้ราษฎรก่อนท่ีเมล็ด	

พันธุ์ข้าวจะหมดอายุการงอก

๒.	พื้นที่โครงการแก้มลิงหนองเจ็ดเส้นฯ	

บริเวณดังกล่าว	 มีลมพัดแรงควรปลูกต้นยางนา	

เป็นแนวก�าบังลมเพื่อให้สามารถปลูกพืชได้	และ

ต้นยางนามีน�้ามัน	 มีประโยชน์ในการใช้ทาเพื่อ

รักษาเนื้อไม้	 ใช้ทาไม้	 เคร่ืองจักสานต่างๆ	 หรือ

ใช้ผสมกับชันใช้ยาเรือ	

๓.	ปัจจุบันมีน�้าจากโครงการแก้มลิงฯ		

แล้ว	 จึงควรให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามา	

ส่งเสริมใช้น�้าให้เกิดประโยชน์ในการด�าเนินงาน

แก่ราษฎร
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วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช 

ด�าเนินไปยังแปลงนาสาธิตในที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา 

อ�าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เพื่ อทรงติดตามและทอดพระเนตรผลการ 

ด�าเนินงานการจัดท�าแปลงนาสาธิตในที่ดินมูลนิธิ 

ชัยพัฒนา ซึ่งเป็นโครงการน�าร่องการท�านาใน

รูปแบบที่ลด ละ เลิกการใช้สารเคมี ในการน้ี  

นายสุ เมธ  ตันติ เวชกุล เลขาธิการมูลนิธ ิ

ชยัพฒันา นายสุวัฒน์ เทพอารกัษ์ เลขาธกิาร กปร. 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชาชน  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรแปลงนาสาธิตในที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา อ�าเภอลาดบัวหลวง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เฝ้าฯ รับเสด็จ พร้อมกันนี้ได้ทรงเกี่ยวข้าวพันธุ์ดี 

ในแปลงนาพระราชทานแก่ผู ้แทนเกษตรกร 

๑๐ ราย 

จากน้ัน เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิด

แพรคลุมป้ายโรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนา และทอด

พระเนตรการด�าเนินงานพัฒนาพลังงานทดแทน

จากข้าว ตลอดจนการด�าเนินงานของโรงสีข้าว

มูลนิธิชัยพัฒนา และทรงเยี่ยมราษฎร
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเกี่ยวข้าว ครั้งที่ ๑๖ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก 

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชด�าเนินไปทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิต

การเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

จังหวัดนครนายก โดยมี พลโท พอพล มณีรินทร์  

ผู ้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

นายสรุชยั ศรสีารคาม ผูว่้าราชการจงัหวดันครนายก 

นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 

นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. พร้อมทั้ง

หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นักเรียนนายร้อย 

และเกษตรกร ในจังหวัดนครนายก เฝ้าฯ รับเสด็จ

ทอดพระเนตรนิทรรศการผลการด�าเนิน

งานแปลงสาธิตการเกษตร โดยมี นายพรชัย  

วนิชนพรัตน์ เกษตรจังหวัดนครนายก ได้กราบ

บังคมทูลถวายรายงานผลการกระจายพันธุ์ข้าว

พระราชทาน พันธุ์ข้าว กข ๓๑ (ปทุมธานี ๘๐) 

สรุปว่า ตามที่ได้รับพันธุ ์ข ้าวจ�านวน ๒,๐๐๐ 

กิโลกรัม จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ นั้น ส�านักงาน 

เกษตรจังหวัดได้มอบให้เกษตรกรสมาชิก ศูนย์

ข้าวบ้านหนองตะลุมพุก หมู่ที่ ๙ ต�าบลบ้านพริก  

อ�าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จ�านวน ๑๐ ราย 

ซ่ึงเริ่มเพาะปลูกเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕  

และเก็บเก่ียวเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ได้ 

ผลผลิตรวม ๗๕,๐๐๐ กิโลกรัม

จากนั้นจะกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว (ครั้งที่ ๑) 

ให้แก่เกษตรกร ๑๕ ราย ในหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ 

ต�าบลบ้านพริก รวมจ�านวน ๓,๐๐๐ กิโลกรัม  

เพื่อเพาะปลูกในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ จะ

เก็บเก่ียวในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ (คาดว่าจะมี 

ผลผลิต ๑๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม) และจะกระจาย

เมล็ดพันธุ์ข้าว (ครั้งที่ ๒) ให้แก่เกษตรกร ๒๐ ราย 

ในหมู่ที่ ๘ ต�าบลบ้านพริก รวมจ�านวน ๔,๐๐๐ 

กิโลกรัม เพื่อเพาะปลูกในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ 

และคาดว่าจะเก็บเกี่ยวในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ 

จากน้ันจะกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว (ครั้งที่ ๓) ให้

แก่เกษตรกร ๓๐ ราย ในหมู่ที่ ๕ ต�าบลบ้านพริก  

จ�านวน ๖,๐๐๐ กิโลกรัม เพื่อเพาะปลูกในเดือน

ธันวาคม ๒๕๕๖
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจาก
พระราชด�าริ ได้ศึกษา ทดลอง จนเกิดองค์ความรู้  
ผลส�าเร็จที่โดดเด่นสามารถขยายผลให้ประชาชนน�าไป
ปฏิบัติมี ๑๙ เมนู ดังนี้

๑.	 ฝายต้นน�้าล�าธาร	 เพื่อฟื้นฟูนิเวศลุ่มน�้าตามแนว	
พระราชด�าริ	“ฝายต้นน�้าล�าธาร”

	 	 ฝายต้นน�า้ล�าธาร เป็นเครือ่งมอืเพือ่พฒันาระบบนเิวศ

ลุ่มน�้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า เพิ่มประสิทธิภาพในการท�า

บทความเฉลิมพระเกียรติ

องค์ความรู้
ขยายผลสูป่ระชาชน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
๑๙ ผลส�าเร็จที่โดดเด่นของ
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หน้าที่แหล่งต้นน�้าล�าธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 

และเอ้ือต่อชุมชนได้อย่างยั่งยืน พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว มีพระราชด�าริเกี่ยวกับฝายต้นน�้า

ล�าธาร ดังต่อไปนี้ “...หลักการฟื้นฟูแหล่งต้นน�้า

ล�าธารที่เสื่อมโทรม จะต้องพยายามขยายความ

ชุ่มชื้นจากร่องน�้าทุกร่อง โดยการก่อสร้างฝาย

กั้นร่องดังกล่าว เพื่อกั้นเก็บน�้าไว้ส�าหรับพื้นที่สูง

ในแนวร่องน�้าเป็นระยะๆ ...” ประโยชน์ของฝาย

ต้นน�้าล�าธาร ช่วยชะลอน�้าไว้ในพื้นที่ สร้างความ 

ชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรมากขึ้น เมื่อมี

ความชุ่มชื้นมากขึ้น ท�าให้มีปริมาณฝนตกมากข้ึน 

และอุณหภูมิในพื้นที่โดยเฉลี่ยลดลง

 
๒.	การเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง	

ปลานิล เป็นปลาเศรษฐกิจ สามารถแพร่พันธุ์

เองได้และวางไข่ได้ตลอดทั้งปี ปลานิลสามารถ 

ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการผสมพนัธุ ์สามารถวางไข่

ในกระชัง โดยไม่ต้องขุดหลุม การเพาะปลานิลใน

กระชังจึงเป็นวิธีหน่ึงส�าหรับเกษตรกรที่ไม่มีพื้นที่

ในการสร้างบ่อ และการสร้างกระชังมีต้นทุนน้อย

กว่าการขุดบ่อ

ต้นทุนการเลี้ยงต่อตัว	:	๑๐	-	๑๕	บาท	

น�้าหนักปลาต่อกิโลกรัม	:	๓	-	๔	ตัว

ก�าไรต่อกิโลกรัม	:	๑๕	-	๒๐	บาท

๓.	 การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย
	 ในบ่อซีเมนต์กลม

ปลาดุกบิ๊กอุยเป็นปลาที่เกิดจากการผสม

ระหว่างปลาดุกอุยและปลาดุกเทศ สามารถขยาย

พันธุ์ได้ดี อัตราการเจริญเติบโตค่อนข้างดี ทนทาน

ต่อโรค มรีสชาตอิร่อย การเลีย้งปลาดกุบิก๊อุยในบ่อ
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ซีเมนต์กลมเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับเกษตรกรที่

มีพื้นที่การใช้สอยและมีน�้าไว้ใช้ในการเลี้ยงปลาอยู่

อย่างจ�ากัด 

ต้นทุนการเลี้ยงต่อกิโลกรัม	:	๒๗	-	๓๘	บาท	

ก�าไรต่อกิโลกรัม	:	๑๒	-	๑๓	บาท

๔.	 การเลี้ยงปลากดในบ่อซีเมนต์กลมระบบ
	 น�้าไหลผ่าน

ปลากดหลวง	 เป็นปลาหนัง ลักษณะคล้าย 

ปลากดคัง เล้ียงง่าย เจริญเติบโตดีกว่าปลากด

บ้าน ไม่กินกันเอง อัตราการรอดตายสูง รวมทั้ง

เนื้อปลามีสีขาวใส รสชาติดี การเลี้ยงปลากดหลวง

ในบ่อซีเมนต์ระบบน�้าไหลผ่าน เป็นแนวทางเลือก

ส�าหรบัเกษตรกรทีม่พีืน้ทีอ่ยูใ่นเขตชลประทานหรอื

มีน�า้มากพอทีจ่ะปล่อยน�า้ไหลผ่านบ่อ จากทีส่งูลงสู ่

ทีต่�า่ เพือ่เป็นการใช้น�า้ช่วยเพิม่ออกซเิจนให้กับปลา

แทนการใช้เครื่องให้อากาศ ซึ่งเป็นการสิ้นเปลือง 

ถังซีเมนต์ชนิดกลม การเลี้ยงในกระชัง เป็นต้น 

ต้นทุนการเลี้ยงกบต่อตัว	:	๑๔.๙๙	บาท

ราคาที่ขายได้ต่อตัว	:	๒๔	บาท

๖.	 การเลี้ยงกบนาโดยวิธีการ
	 เกษตรธรรมชาติ	

กบนาหรือกบพื้นเมือง พบทั่วไปทุกภาคของ

ประเทศไทย ปัจจุบันการเลี้ยงมีหลายวิธี ๑) การ

เลีย้งในบ่อซเีมนต์ บ่อแบบน้ีสามารถดดัแปลงน�าไป

ใช้ในการเลี้ยงแบบต่าง ๆ เช่น การขยายพันธุ์ การ

อนุบาล ๒) บ่อดิน ลงทุนต�่า ใช้เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กบ

ข้ามฤดูกาลได้ดี ๓) การเลี้ยงในกระชัง 

ต้นทุนการเลี้ยงต่อกิโลกรัม	: ๔๐	-	๔๕	บาท

ราคาที่ขายได้ต่อกิโลกรัม	๑๐๐	-	๑๒๐	บาท

๕.	 การเลี้ยงกบบูลฟร็อกโดยวิธี เกษตร
	 ธรรมชาติ	

กบบูลฟรอ็ก เป็นกบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ 

มีถิ่นก�าเนิดในทวีปอเมริกาเหนือ ปัจจุบันบ่อเลี้ยง

มีหลายรูปแบบ คือ การเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ และ 

ต้นทุนการเลี้ยงกบต่อตัว	: ๕.	๔๔	บาท

ราคาที่ขายได้ต่อตัว	:	๑๓	-	๑๕	บาท

๗.	การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
ขั้นตอนการผลิตเห็ดในถุง

พลาสตกิ สามารถท�าได้ ดงันีค้อื การผลติเชือ้บรสิทุธิ์ 

(แม่เชื้อ) การผลิตหัวเชื้อบนเมล็ดธัญพืช (หัวเชื้อ) 

การผลิตหัวเชื้อและการเปิดดอก (ก้อนเช้ือเห็ด) 
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ซึ่งเป็นการท�าแบบครบวงจรในการผลิต เกษตรกร

สามารถน�าไปปรบัหรอืประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์

สูงสุด การผลิตในโรงเรือนเปิดดอก ขนาด ๔ x ๖ 

เมตร มีต้นทุนและก�าไรต่อโรง ดังนี้

ลาน ไก่จะได้ออกก�าลังกายและหากินอาหารตาม

ธรรมชาติจะเป็นการลดต้นทุน

ต้นทุนการเลี้ยงส�าหรับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์	๑๒	ตัว	

	 (ตัวผู	้๒	ตัว	ตัวเมีย	๑๐	ตัว)	๑๐,๐๐๐	บาท	

ผลตอบแทนที่ได	้๑๕,๕๐๐	บาท	

	 (จากลูกไก่,	มูลไก่)

๙.	 การเลี้ยงสุกรลูกผสมเหมยซาน	
สุกรพันธุ์	“เหมยซาน” หรือ	“มิตรสัมพันธ์”	

เป็นสุกรจากประเทศจีนซึ่งได้ทูลเกล้าถวายสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

สุกรเหมยซาน เป็นสุกรที่กินอาหารคุณภาพต�่าได้ 

มีลูกดก ทนต่อสภาพอากาศหนาวชื้น และเหมาะ

กับสภาพภูมิอากาศของภาคเหนือ 
เห็ดนางรม	

ต้นทุน	๘,๐๐๐	บาท	ก�าไร	๗,๖๐๐	บาท	

เห็ดหลินจือ

ต้นทุน	๑๒,๕๒๐	บาท	ก�าไร	๘,๕๒๐	บาท

เห็ดหอม

ต้นทุน	๕,๐๐๐	บาท	ก�าไร	๗,๐๐๐	บาท

เห็ดนางฟ้า

ต้นทุน	๘,๐๐๐	บาท	ก�าไร	๔,๐๐๐	บาท

๘.	 การเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์
	 ประดู่หางด�า 

ไก่พื้นเมืองพันธุ ์ประดู ่หางด�า ได้รับการ

รวบรวมและพัฒนาสายพันธุ์จากไก่พื้นเมืองภาค

เหนือ เพื่อให้เป็นไก่ที่ให้ผลผลิตดี มีความต้านทาน

ต่อโรคและสภาพอากาศของภาคเหนอื ควรมพีืน้ที่

ส�าหรบัการเลีย้งแบบธรรมชาต ิหรอืท�าคอกขงัแต่มี

ค่าลงทุนการเลี้ยงสุกร	๔	ตัว	๑๔,๒๐๐	บาท	

ผลตอบแทนที่ได้	 ๒๖,๔๐๐	 บาท	 (จากการขาย

สุกร,	ปุ๋ยคอก)

๑๐.	การเลี้ยงแพะนมซาแนน-แองโกล 

 แพะนมลูกผสมพันธุ์ซาแนน-แองโกลนูเบียน 

เป็นลกูผสมระหว่างพนัธ์ุซาแนน และพนัธ์ุแองโกล- 

นูเบียน เป็นแพะนมที่สามารถเลี้ยงได้ดีในสภาพ

พื้นที่ราบ และพื้นที่สูง สามารถปรับตัวต่อสภาพ
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ต้นทุนการปลูกต่อไร่ ๑๑,๘๔๐	บาท

ก�าไรผักแต่ละชนิด	กวางตุ้ง	๒,๖๐๐	บาทต่อไร่,	 

คะน้า	 ๙,๘๒๐	บาทต่อไร่,	 ผักบุ้ง	 ๓,๓๔๘	บาท 

ต่อไร่,	ผักกาดฮ่องเต้	๒,๖๑๙	บาทต่อไร่

๑๒.	การปลูกและขยายพันธุ์ส้มโอ
	 (พันธุ์ขาวใหญ่,	พันธุ์ขาวทองดี)	

	 ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่	 : ลักษณะผลกลมสูง  

ผิวผลเรียบมีสีเขียวอมเหลือง กุ้งมีสีขาวอมเหลือง 

มีน�้ามากแต่ไม่แฉะ มีรสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย  

มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวอากาศร้อนหรือหนาวได้ดี การเล้ียงควรมีพื้นที่

ส�าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ให้แพะกิน พร้อมทั้งน�า้

กินที่สะอาดอย่างเพียงพอ

ต้นทุนการเลี้ยงส�าหรับพ่อพันธุ ์แม่พันธุ ์แพะ	

จ�านวน	๕	ตัว	๖๗,๐๐๐	บาท

ผลตอบแทนที่ได้รับ	๙๐,๒๐๐	บาท	(จากน�า้นม,	

ปุ๋ยมูลแพะ,	ค่าลูกแพะ)

๑๑.	 การปลูกผักปลอดสารพิษ	
 ลดการใช้สารเคมทีางการเกษตรและลดสาร

ปนเปื้อนจากการตกค้าง ลดต้นทุนการผลิตและ

ปัญหาหนี้สิน การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ

จะช่วยเพิ่มรายได้ของผลผลิต เกษตรกรสามารถ 

ปลูกพืชผัก พืชสมุนไพร ผักพื้นบ้าน รวมกันแบบ

ผสมผสานไว้รับประทานและจ�าหน่ายเป็นรายได้

ครอบครัว 

	 ส้มโอพันธุ์ขาวทองดี	: ลักษณะผลมีรูปทรง

กลมแป้น ที่หัวมีจีบเล็กน้อย ผิวผลเรียบมีสีเขียว 

เน้ือกุ้งฉ�่าน�้า สีชมพูอ่อน มีรสหวาน มีกลิ่นหอม 

ชวนน่ากิน 

ต้นทุนการปลูกส้มโอต่อไร่ (ระยะปลูก	 ๘	 x	 ๘	

เมตร)	๒๖,๔๒๔	บาท	

ก�าไรต่อไร่	๑๑,๐๗๖	บาท

๑๓.	การจัดการดินตื้นเพื่อปลูกผักอินทรีย์	
 ภาคเหนือลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็น

พื้นที่ดอนและลาดชัน ดินยังมีข้อจ�ากัดต่อการใช้

ประโยชน์ คือ ดินตื้นซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเจริญ

เติบโตของพืชและการพรวนดิน ถ้าสามารถน�าดิน

ที่มีปัญหาลักษณะน้ีมาท�าการปลูกพืชอินทรีย์ซึ่ง

เป็นพชืทีใ่ห้ผลตอบแทนสงูและสามารถปลกูได้ทัง้ปี 
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ตลอดจนมคีวามปลอดภยัต่อผูผ้ลติและผูบ้รโิภค จงึ

เป็นสิ่งที่ท้าทายในการผลิต แนวทางในการจัดการ

ดินควรมีการจัดการปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวขวาง

ทางลาดชัน

๑๔.	 การฟ้ืนฟดูนิด้วยปุย๋หมกัใบไม้และน�า้หมกั
	 ชีวภาพเพื่อการผลิตพืช	

 เกษตรกรส่วนใหญ่ท�าการก�าจัดเศษใบไม้โดย

การเผาซึ่งเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการ

ร่องน�า้ต่าง ๆ  และปลกูป่าทดแทนตามร่องน�า้ สร้าง

ฝายต้นน�า้เป็นระยะ เพือ่กกัเกบ็น�า้ไว้ ให้ความชุม่ชืน้ 

กับป่า การพัฒนาคนให้อยู่กับป่า เป็นรูปแบบการ

พัฒนาที่เชื่อมโยง “ต้นทางเป็นป่าไม้	 ปลายทาง

เป็นประมง	 ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม	 และ

อื่น	 ๆ	 ที่เก่ียวข้อง” การพัฒนาที่เชื่อมโยงบน

พื้นฐานความอุดมสมบูรณ์ของนิเวศลุ่มน�้า เป็น

องค์รวมต่อกัน ความส�าคัญองค์ความรู ้ในการ 

จดัการทรพัยากรลุม่น�า้ อนัเป็นต้นน�า้ล�าธารตามแนว 

พระราชด�าริ คือการพัฒนาป่า ๓ วิธี การปลูกไม้ ๓ 

อย่าง ได้ประโยชน์ ๔ อย่าง 

๑๖.	 พืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ป่าโปร่ง	
 พันธุ์หญ้าที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ป่าโปร่ง  

ซ่ึงให้ผลผลิตมากและทนต่อความแห้งแล้งได้ดี

จ�านวน ๒ ชนิด

 ๑) พันธุ์กินนีสีม่วง มีลักษณะใบเรียวยาว

เหมือนใบตะไคร้ ทรงพุ่มตั้งตรง ขยายพันธุ์ด้วย

เมล็ด เหมาะส�าหรับตัดเกี่ยวให้สัตว์กิน
ลดมลภาวะทางอากาศ จงึได้แนะน�าให้มกีารน�าเศษ

ใบไม้มาท�าปุ๋ยหมัก เพื่อปรับปรุงดินและลดต้นทุน

ในการใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยหมักจะช่วยปรับปรุงดิน ท�าให้

ดินร่วนซุย และอุ้มน�้าดีขึ้น

๑๕.	 ระบบนิเวศลุ่มน�้าที่ยั่งยืน	
 เป็นการฟื ้นฟูและอนุรักษ์บริเวณต้นน�้า 

ห้วยฮ่องไคร้ซึ่งมีสภาพแห้งแล้งโดยเร่งด่วน ด้วย

การผนัน�า้จากอ่างเกบ็น�า้ในระดบับนลงไปตามแนว 
 ๒) พนัธุร์ซูี ่แตกกอด ีมใีบดก ลกัษณะล�าต้น

กึ่งเลื้อย ต้นสูงปานกลางมีไหลเลื้อยตามดิน ขยาย

พันธุ์ด้วยเมล็ดและหน่อ เหมาะทั้งปลูกให้สัตว ์

แทะเล็มและตัดให้กิน 

การลงทุน ๑๒,๙๐๐	บาท	

ผลตอบแทนท่ีได้รับ	 ๒๒,๕๐๐	 บาท	 (สามารถ

เลี้ยงโคได	้๒	ตัวต่อปี)	
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๑๗.	การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ลุ่มน�้า	 
 ในสภาพพื้นที่ลุ่มน�้า ประกอบไปด้วย พื้นที่

ต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่ 

มักมีปัญหาสูญเสียดินจากการไหลบ่าของน�้าฝน 

ดังนั้นการปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาหน้าดินและ

ความชุ่มชื้นในดิน เป็นวิธีการที่ดีส�าหรับเกษตร ด�าเนินชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียง โดยเน้นการพึ่งพา

ตนเองให้มากทีส่ดุ เช่น การผลติอาหารเพ่ือบรโิภค 

ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เป็นต้น

๑๙.	การผลิตไม้ดอกนอกฤดู
	 ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นพืชที่ท�ารายได้ให้

กับเกษตรกรผู ้ผลิตได้อย่างน่าพอใจ การปลูก 

ไม้ดอกตามฤดูกาลราคามักตกต�่า ดังน้ันการผลิต

ไม้ดอกนอกฤดูจึงเป็นเทคโนโลยีทางเลือกส�าหรับ

เกษตรกร เพื่อผลิตไม้ดอกจ�าหน่ายได้ตลอดทั้งปี 

และออกดอกตามเทศกาลเพื่อเพิ่มมูลค่า 

ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนที่ได้ต่อไร่

ดอกประทุมมาและกระเจียว	 ลงทุน	 ๕๐,๐๐๐	

บาท	ก�าไร	๙๔,๐๐๐	บาท	

ดอกแกลดิโอลัส	 ลงทุน	 ๒๖๐,๐๐๐	 บาท	 ก�าไร	

๒๖๕,๐๐๐	บาท

น�้าฝน หญ้าแฝกเป็นพืชที่มีรากยาวหยั่งลึก แพร่

กระจายเป็นลักษณะตาข่ายลงไปในดิน อายุยืน 

ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี การปลูกหญ้า

แฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน�้า ควบคุมร่องน�้า และ

รักษาความชุ่มชื้นให้กับสวนผลไม้

๑๘.	 เกษตรทฤษฎีใหม่
 การบรหิารจดัการทรพัยากรโดยจดัแบ่งทีด่นิ

ออกเป็นสัดส่วนให้ใช้ประโยชน์สูงสุด และน�า้ให้ใช้

เพยีงพอกบัการเพาะปลกู เพือ่ให้เกษตรกรสามารถ

สอบถามรายละเอยีดการฝึกอบรมและข้อมลู

เพิ่มเติม	 ได้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 อ�าเภอดอยสะเก็ด	

จงัหวดัเชยีงใหม่	๕๐๒๒๐	โทร.	๐๕๓	-	๓๘๙๒๒๘	-	๙ 

ต่อ	๑๑๘	หรือ	www.hongkhrai.com

การแบ่งพื้นที่ท�ากินตามหลักทฤษฎีใหม่
เฉลี่ยพื้นที่ถือครองทางการเกษตร ๑๕ ไร่

แหล่งน�า้ ๓๐% = ๔.๕ ไร่

นาข้าว ๓๐% = ๓.๖ ไร่

ที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์
 ๑๐% = ๑.๒ ไร่

พื้ชสวนพื้ชไร่ ๑๐% = ๑.๕ ไร่
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดสกลนคร 

ด�าเนินการศึกษา ทดลอง วิจัย และสาธิตอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็น

เวลา ๓ ทศวรรษ มีผลการศึกษาทดลองกว่า ๒๐๐ เรื่อง มีผลส�าเร็จจากการศึกษา 

ทดลอง วิจัยที่มีความโดดเด่น ๑๙ เรื่อง ซ่ึงสามารถน�าไปขยายผลเป็นแนวทาง 

ในการด�าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของเกษตรกรได้ นอกจากน้ี ยังสะท้อน 

ให้เห็นถึงส่วนหนึ่งของการพัฒนาจากอดีตจนถึงปัจจุบันที่ได้มีการสั่งสมองค์ความรู้

และทฤษฎีการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ ในลักษณะ “สร้างน�้า เพิ่มป่า พัฒนา 

ชีวิตที่พอเพียง” ดังนี้

สายธารแห่งชีวิต ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

แนวคิดการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

มีป่า มีอาหาร

มีความสุข

มีผัก ผลไม้

ปลอดสารพิษกิน

มีอาชีพ

มีน�้า มีปลา
เหลือกิน

ขายได้

มีป่า

มีอาชีพ

อาหารมี

ไม่อดตาย

เป็นแนวคิดและทฤษฎีที่

ค�านึงถึงความสอดคล้อง

เกื้อกูลกันระหว ่างการ

พั ฒ น า แ ล ะ อ นุ รั ก ษ ์ 

ตลอดจนเข้าใจถึงความ

สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

ธรรมชาต ิเพือ่ให้ชมุชนอยู่

ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

ปลูกป่า ๓ อย่าง

ประโยชน์ ๔ อย่าง

ปลูกป่า

ในใจคน

การสร้างความตระหนัก

ให้มีความรักป่าไม้ด ้วย

จิตส�านึกร่วมกันมากกว่า

การใช้อ�านาจบังคับ

การปลูกป่า

โดยไม่ต้องปลูก

เป็นการฟื้นฟูป่าด้วยวิธี

ธรรมชาตอิาศยัขบวนการ

ทดแทนตามธรรมชาติ 

อาศัยการอนุรักษ์ดินน�้า

และการป้องกันไฟป่า

ป่าเปียก

เป ็นทฤษฎีการอนุรักษ ์

และฟื ้นฟูป่าไม้โดยการ

ใช ้ทรัพยากรน�้ า ให ้ เกิด

ประโยชน์สูงสุด ให้ความ

ชุ่มชื้นเป็นหลักส�าคัญที่จะ

ช่วยให้ป่าเขียว

พัฒนาชีวิตที่พอเพียงเพิ่มป่า

สร้างน�้า

ื้

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
๑๙ ผลส�าเร็จที่โดดเด่นของ

๑.  สายธารแห่งชีวิต
บริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เดิมเป็นป่าโปร่ง ซึ่งถูกน�าไปใช้ประโยชน์และถูกท�าลายไปมาก ท�าให้ไม่มีน�้า

ในหน้าแล้ง น�้าไหลแรงในหน้าฝน ผิวดินจึงถูกชะล้างเกิดปัญหาดินเค็ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จึงเป็นเสมือน

แบบจ�าลองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม โดยได้น้อมน�าแนว

พระราชด�าริมาใช้ ดังนี้

๑) การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ๒) ป่าเปียก (Wet Fire Break)

๓) การปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ๔) ปลูกป่าในใจคน
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๒. การเลี้ยงโคเนื้อภูพาน
รู้จักกันในชื่อ “ทาจิมะภูพาน” เป็นสายพันธุ์ที่ให้เนื้อคุณภาพด ี

ท่ีสุด มีความนุ่ม ไขมันแทรกเกรดสูง ที่ส�าคัญคือมีสัดส่วนของกรดไขมัน 

ไม่อิม่ตัว : กรดไขมันอิม่ตวั สูงกว่าโคทัว่ไป มผีลท�าให้เนือ้โคทาจมิะปลอดภยั

ต่อการบรโิภค ซึง่การพฒันาโคเนือ้ทาจมิะภพูานมุง่เน้นการใช้โคแม่พนัธุท์ี่

ราษฎรมีอยู่แล้วมาผสมกบัน�า้เช้ือโคเนือ้ทาจมิะภูพาน แล้วขนุลกูโค 

เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอีกหนึ่งทางเลือก โดย 

มต้ีนทนุการผลติเพือ่จ�าหน่ายประมาณ ๕,๐๐๐ - ๙,๐๐๐ 

บาท และค่าแม่พันธุ์โคตัวละ ๒๐,๐๐๐ บาท ให้ลูก 

ปีละ ๑ ตัว สามารถจ�าหน่ายลูกโคได้ตัวละ ๑๕,๐๐๐ 

บาท และมีรายได้เพิ่มเติมจากการจ�าหน่ายมูลโคแห้ง 

๔,๐๐๐ บาทต่อปี 

๓. การเลี้ยงไก่ด�าภูพาน
ไก่ด�า จัดเป็นอาหารบ�ารุงสุขภาพและได้รับความนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย 

โดยไก่ด�าภูพานเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ได้ศึกษาพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ให้ได้ไก่ด�าพันธุ ์ดี  

ทนโรค เลีย้งง่าย โตเรว็ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้มากถงึ ๓ เท่าตวัเมือ่เทยีบราคากบัไก่ 

พื้นเมืองทั่วไป โดยใช้ระยะเวลาการเลี้ยงประมาณ ๔ เดือน ซึ่งไก่ ๑ ตัว จะได้น�า้หนัก   

๐.๗ - ๑ กโิลกรมั ภายใต้การเลีย้งปล่อยหากนิอสิระ ราคา 

ตวัละ ๒๐๐ - ๒๕๐ บาท เมือ่เปรยีบเทยีบราคาไก่เนือ้

ทั่วไปจะจ�าหน่ายได้เพียงตัวละ ๖๐ - ๘๐ บาทเท่านั้น 

หากมีไก่ด�าภูพานแม่พันธุ์ ๑ ตัว จะสามารถผลิตลูกไก่

ได้เฉลี่ย ๔๐ ตัวต่อปี หากจ�าหน่ายตัวละ ๒๐๐ บาท 

จะสร้างรายได้เสริมได้ถึง ๘,๐๐๐ บาทต่อปี

๔. การเลี้ยงสุกรภูพาน 

สุกรภูพาน เกิดจากการพัฒนาสายพันธุ์จาก

สุกร ๔ สายพันธุ์ที่มีจุดเด่นแตกต่างกัน คือ พันธุ์ 

เหมยซาน พนัธุพ์ืน้เมอืงสกลนคร พนัธุด์รูอ็กเจอร์ซี ่และพนัธ์ุแลนด์เรซ เพือ่

ให้ได้สุกรที่มีลักษณะเลี้ยงง่าย โตเร็ว ให้ลูกดก ปรับตัวเข้ากับสถานที่เลี้ยง

ของเกษตรกรได้ดี ทนต่อโรค ให้ลกูดก เลีย้งลกูเก่ง และให้ปรมิาณเน้ือแดง

มากเม่ือน�าไปขุน ปัจจบุนัสามารถผลติสกุรภพูาน ๒ สายพนัธุ ์เพือ่ตอบสนองความต้องการของเกษตรกรทีห่ลากหลาย  

โดยมีต้นทุนประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท ประกอบไปด้วยค่าพันธุ์สุกรเพศเมีย ๒ ตัว ค่าอาหารเฉลี่ยตัวละ ๖,๐๐๐ บาท

ต่อปี ค่าโรงเรือนต่ออุปกรณ์ และค่าผสมพันธุ์ ซ่ึงจะท�าให้เกิดรายได้ประมาณ ๖๑,๐๐๐ บาท จากการจ�าหน่าย 

ลูกหมูและมูลสุกร 
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กิโลกรัมต่อไร่ มีต้นทุนการผลิตประมาณ ๒,๕๐๐ - ๓,๓๐๐ บาท จะได้ก�าไรจาก 

การจ�าหน่ายประมาณ ๖,๐๐๐ - ๗,๐๐๐ บาท ขึ้นอยู่กับลักษณะนาที่ท�า 

๖.  การปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะล ิ
๑๐๕

ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ เป็นข้าวเจ้า  

ที่ทนแล้งได้ดีพอสมควร ทนต่อสภาพดินเปรี้ยว

และดนิเคม็ เมลด็ข้าวสารใส แกร่ง คณุภาพข้าวสกุ 

อ่อนนุ่ม มีกลิ่นหอม เป็นที่ต้องการของตลาด ขายได้ราคาดี ผลผลิตข้าวนาด�าโดยเฉลี่ย 

๕๗๖ กิโลกรัมต่อไร่ มีต้นทุนประมาณ ๕,๒๓๑ บาท รายได้ประมาณ ๙,๒๑๖ บาท จึงมี

ก�าไรโดยประมาณ ๓,๙๘๕ บาท

๗. ลิ้นจี่ นพ.๑
ล้ินจ่ี นพ.๑ เป็นสายพันธุ์ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ดินที่เหมาะสมคือมีการระบายน�้าได้ดีเป็นพิเศษ ดังน้ันควรปลูกในพื้นที่สูงพอสมควร 

เช่น จังหวัดนครพนม สกลนคร หนองคาย เลย 

มุกดาหาร และอุบลราชธานี ลักษณะใบยาว

หนาเป็นมัน ผลมีรสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย มี

ลักษณะเด่นคือออกดอกเดือนธันวาคม และเก็บ

เกีย่วได้ในเดอืนเมษายนของทกุปี ท�าให้จ�าหน่าย

ได้ราคาด ีมต้ีนทนุการผลติและรายได้จากการปลกูลิน้จี ่นพ.๑ ในพืน้ที ่๑ ไร่ จ�านวน ๒๕ 

ต้น ใช้ระยะเวลา ๔ ปี ผลผลิตเฉลี่ย ๒๐ กิโลกรัมต่อต้น โดยผลผลิตจะเพิ่มขึ้นตามอายุ

และขนาดของทรงพุ่ม ควรปลูกพืชแซมเพื่อเสริมรายได้ช่วง ๑ - ๓ ปีแรก เช่น กล้วย 

พืชผัก พืชไร่อายุสั้น จะท�าให้มีรายได้ชดเชยการขาดทุนในช่วงที่ยังไม่ให้ผลผลิตในช่วง 

ปีที่ ๑ - ๒ 

๘. การเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อควบคุมศัตรูพืชสวนไม้ผล
คอืการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ มาเป็นแนวทางในการควบคมุศตัรพูชืในสวนไม้ผล 

โดยการเลี้ยงห่าน ๒๑ - ๒๕ ตัวต่อไร่ เพื่อควบคุมวัชพืช เนื่องจากเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย 

นอกจากนี้ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง เพื่อควบคุมหนอนและแมลงในสวนไม้ผลในอัตรา ๑๐๐ 

๕. การปลูกข้าวพันธุ์สกลนคร
ข้าวพันธุ์สกลนคร เป็นข้าวเหนียว ที่ปลูกได้ทั้งใน

สภาพนาดอน นาชลประทาน และสภาพไร่ภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ สามารถปลูกได้ตลอดปี คุณภาพข้าวสุก 

เหนียวนุ่ม มีกลิ่นหอม ได้ผลผลิตประมาณ ๔๐๐ - ๕๐๐ 
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ตัวต่อไร่ ซึ่งนอกจากเกษตรกรจะได้ผลผลิตที่มี

คุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษ และยังได้อาหาร

จากการเลี้ยงห่านและไก่ที่จะให้ไข่ตลอดปี และ

ได้ปุย๋คอกทีม่คีณุภาพสูงจากการเล้ียงห่านและไก่

โดยเฉลี่ย ๘๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ ต่อปี อีกด้วย

๙. การผลิตวุ้นเส้นจากถั่วเขียว
เมล็ดถั่วเขียว มีคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบถึงร้อยละ ๕๖ มีโปรตีน ไขมัน 

วิตามิน เกลือแร่ และยังมีอะมายโลสและอะมายโลเพคติน จึงสามารถผลิตเป็นแป้งที่

มีคุณภาพ น�าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นที่เหนียวนุ่ม ไม่เปื่อยยุ่ย เป็นที่ต้องการ

และนิยมบริโภคกันทั่วไป ต้นทุนการผลิตมาจาก

เครื่องจักรและการปฏิบัติงาน ประมาณ ๑๘๓ 

บาทต่อกิโลกรมั ผลติวุ้นเส้นได้วันละ ๔๓ กโิลกรมั 

ขายวุ้นเส้น ๒๐๐ บาทต่อกิโลกรัม จึงสร้างก�าไร

จากการขายวุ้นเส้นได้ประมาณ ๗๒๖ บาทต่อวัน 

 
๑๐.  การเลี้ยงปลานิลแดงร่วมกับเป็ดบาบาลีลูกผสมในบ่อ 
ครัวเรือน

เป็นแนวทางเลอืกทีด่แีละเหมาะสมกบัสภาพพืน้ทีท่างภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

อย่างยิ่ง โดยใช้ระยะเวลา ๘ เดือน สามารถเลี้ยงเป็ดได้ถึง ๒ รุ่น และเลี้ยงปลานิลแดง

ได้ ๑ รุ่น โดยต้นทุนหลักมาจากค่าอาหารเป็ดมากกว่าร้อยละ ๕๐ ส่วนผลก�าไรที่ได้ 

จะมาจากการขายเป็ดและปลา ซึ่งเป็นรายได้ที่

มากกว่าการเลี้ยงปลาแบบอื่น ๆ หากเรามีพันธุ์

เป็ด ๕๐ ตัว พันธุ์ปลานิลแดง ๑๕๐ ตัว จะมีค่า

ใช้จ่ายอยู่ประมาณ ๒,๗๔๔ บาท สร้างรายได้

ให้ประมาณ ๕,๗๒๐ บาท จึงมีก�าไรประมาณ 

๒,๙๗๖ บาท

๑๑. การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์
เป็นการเลี้ยงสัตว์น�้าในรูปแบบที่เหมาะสมกับเกษตรกรที่มีน�้าใช้ในการท�าการ

เกษตรอย่างจ�ากัด โดยพันธุ์ที่นิยมเลี้ยง คือ ปลาดุก

เทศหรือปลาดุกยักษ์ เนื่องจากโตเร็วมาก สามารถ

กินอาหารได้แทบทุกชนิด ใช้ระยะเวลาเลี้ยงสั้น

เพยีง ๒ - ๓ เดือน ก็สามารถจ�าหน่ายหรอืบรโิภคได้ 

การลงทุนจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ ๓๕๗ บาท เป็น



ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม  ๒๕๕๕

วารสารอันเนื่องมาจาก
พ ร ะ ร า ช ดำ า ริ

21

ค่าพันธุ์ปลาดุกและค่าอาหารส�าหรับปลา ๑๐๐ 

ตัว สร้างรายได้จากการจ�าหน่ายกิโลกรัมละ ๔๕ 

บาท ทั้งนี้ หากใช้อาหารที่ผลิตเองจะลดต้นทุน 

ค่าอาหารลง และหากเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ขนาด 

กว้าง ๒ เมตร ยาว ๔ เมตรขึ้นไป จะคุ้มค่ากับ

เวลาที่ดูแลระหว่างการเลี้ยงและเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น

๑๒. เกษตรทฤษฎีใหม ่
คือ การบริหารจัดการทรัพยากรโดยเฉพาะดินและน�้าที่มีอยู ่จ�ากัดให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด ซ่ึงมีการค�านวณตามหลักวิชาการอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถ

ด�าเนินชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียง โดยเน้นการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด ทั้งน้ี การท�า

เกษตรทฤษฎีใหม่มี ๓ ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ ๑ เป็นการผลิตแบบพึ่งตนเองด้วย

วิธีง่าย ๆ ค่อยเป็นค่อยไปตามก�าลัง พอมีกินไม่

อดอยาก

ขั้นที่ ๒ เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่ม

หรือสหกรณ์ ร่วมแรงในเรื่องของการผลิต การ

ตลาด การเป็นอยู่ สวัสดิการ การศึกษา สังคม 

และศาสนา
ขั้นที่ ๓ ร่วมมือกับแหล่งเงินและพลังงาน ตั้งและบริการโรงสี ตั้งและบริการ

ร้านสหกรณ์ ช่วยกันลงทนุ ช่วยกันพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนในชนบท ซึง่มใิช่

ท�าอาชีพเกษตรเพียงอย่างเดียว

๑๓. การจัดการดินเค็มเพื่อปลูกข้าว
ดินเค็ม เป็นปัญหาส�าคัญมากต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช 

เพราะโซเดียมมีผลท�าให้โครงสร้างของดินแน่นทึบรากชอนไชได้ยาก โดย

เฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีปัญหาพื้นที่ดินเค็มประมาณ ๑๗.๘ 

ล้านไร่ อย่างไรกต็าม เกษตรกรสามารถเลือกปลูกพืชทนเคม็ทีเ่หมาะสมและ

วธิกีารปลกูทีถู่กต้อง เช่น พืน้ทีลุ่่มน�า้ขงัควรปลูกข้าว จะท�าให้ผลผลติเพิม่ได้

จาก ๑๐ - ๑๕ ถังต่อไร่ เป็น ๓๐ - ๕๐ ถังต่อไร่ ถ้าเป็นที่ดอนน�้าไม่ท่วม ควร

ปลกูพชืเศรษฐกจิ เช่น หน่อไม้ ฝรัง่ แคนตาลปู และควรให้อินทรยีวัตถใุนการ

ปรับปรุงบ�ารุงดิน เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก แกลบ หรือพืชปุ๋ยสด 
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๑๔. การจัดการดินลูกรังเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช 
ดินลูกรัง หรือดินตื้น มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต�่ามีชั้นดินกรวด 

ลูกรัง เป็นอุปสรรคต่อรากพืช ไม่อุ้มน�้า ต้องมีการจัดการดินและพืชที ่

เหมาะสม เช่น ชลประทาน การปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 

ของดิน การใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาพื้นที่ในการท�าทุ่งหญ้าเลี้ยง

สัตว์ การปลูกพืชไร่หรือพืชที่มีรากตื้นต้องใส่ปุ ๋ยและรักษาความชื้น

ด ้วยวัสดุคลุมดิน หรือการปลูกไม ้ผลและไม ้ โตเร็วต ้องขุดหลุม

ให้กว้างกว่าปกติแล้วรองก้นหลุมด้วยปุ ๋ยหมักหรือปุ ๋ยคอก จากนั้น

คลุมโคนต้นด้วยเศษหญ้า เพื่อรักษาความชื้นซึ่งจะช่วยให้การปลูก

พืชได้ผลผลิตดี การปรับปรุงดินด้วยพืชปุ ๋ยสด (ถั่วพร้า, ปอเทือง 

เป็นต้น) ร่วมกับการใช้ปุ ๋ยหมัก เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดินลูกรัง  

ถึงแม้จะเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร แต่ท�าให้ผลผลิตข้าว

เพิ่มขึ้นจากเดิม ๒๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ เป็น ๕๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ 

๑๕. การเพาะเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดพื้นเมือง 
เห็ด มีความส�าคัญทางด้านเศรษฐกิจให้ประโยชน์ด้านอาหารและ 

ยาสมุนไพร โดยน�าวัสดุเหลือใช้ในด้านเกษตรกรรมและด้านอื่น ๆ มา 

เป็นวัสดุเพาะ เช่น ขี้เลื่อยไม้ยางพาราจะให้ผลผลิตสูงและเก็บผลผลิตได้

นาน เฉลี่ยประมาณ ๔ เดือน โดยเฉพาะช่วง 

เดือนกุมภาพนัธ์ - ตุลาคม ได้แก่ เห็ดนางฟ้าภฐูาน 

กิโลกรัมละ ๔๐ บาท เห็ดขอนขาว กิโลกรัมละ 

๘๐ บาท เห็ดบด กิโลกรัมละ ๑๒๐ บาท 

๑๖. การปลูกยางพารา
ยางพาราพันธุ์ดีเหมาะสมกับสภาพดินและภูมิอากาศของภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ คือ PR225 และ RRIM 600 ซึ่งให้ผลเทียบเท่าผลผลิต 

น�้ายางของทางภาคใต้ ยางพันธุ์ PR225 มีการเจริญของต้นดีที่สุดใน 

ขณะที่ยาง RRIM 600 ให้ผลผลิตน�า้ยางสูงสุด การลงทุนปลูกยางพาราใน

พื้นที่ ๑ ไร่ ระยะปลูก ๓ x ๗ เมตร ปลูกต้นยางได้ ๗๖ ต้น จะได้ผลผลิต 

น�้ายางประมาณ ๒๖๓ กิโลกรัมต่อไร่
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๑๗. หม่อนพันธุ์สกลนครและไหมพันธุ์นางตุ่ยสกลนคร
มีลักษณะเด่น คือ มีความทนทานต่อสภาวะแห้งแล้งได้ดี ขยายพันธุ์ง่าย

สามารถใช้ท่อนพันธุ์ปลูกในแปลงได้โดยตรงหรือปักช�าก่อนปลูก โตเร็ว ผลผลิต 

ใบสดได้ ๓,๕๐๗ กิโลกรัม/ไร่ มีความต้านทานโรครากเน่าได้ และมีความทนทาน

เพลี้ยไฟได้ดี

ส่วนหนอนไหมโตเตม็วยัตวัผูข้าว, ตวัเมยีขาว ลกัษณะลายบนตวัหนอนไหมไม่มี 

สขีองรงัไหมเหลอืง รปูร่างรงัไหมวงร ีรอยย่นบนผวิรงัละเอียด ลกัษณะดเีด่นเลีย้งง่าย 

ผลผลิตสูง โดยเส้นไหม ๑ กิโลกรัมขายได้ ๑,๓๐๐ - ๑,๖๐๐ บาท

๑๘. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร
สมุนไพรถูกน�ามาใช้สารพดัประโยชน์

และถูกแปรรปูออกมาในแบบต่างๆ เช่น การ

ท�าลูกประคบสมุนไพรแห้ง (น�้าหนัก ๒๕๐ 

กรัม) โดยมีสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนประกอบ

หลักคือ ไพล ขมิ้น ตะไคร้ ใบมะกรูด ใบ
มะขาม พิมเสน การบูร และเกลือ สามารถสร้างรายได้เฉลี่ย ๑,๘๐๐ - 

๒,๕๐๐ บาทต่อคน ต่อเดือน

๑๙. การผลิตผ้าย้อมคราม
ต้นคราม เป็นไม้พุ่มตระกูลถั่ว ชอบน�้าน้อย แดดจัด ใบครามสด หรือ

ทั้งกิ่งทั้งใบแก่และใบอ่อน ประมาณ ๘ กิโลกรัม จะได้เนื้อครามปนปูนขาว ๑ 

กิโลกรัม ย้อมฝ้ายได้ประมาณ ๒๐๐ - ๓๐๐ กรัม จึงต้องปลูกต้นครามค่อน

ข้างมาก ขั้นตอนในการเตรียมน�า้ย้อมต้องใช้ระยะเวลาทั้งหมดประมาณ ๗ วัน  

การทอผ้าย้อมครามสามารถสร้างรายได้เฉลี่ย ๒,๐๐๐ – ๒,๕๐๐ บาทต่อคน

ต่อเดือน

ความส�าเร็จของการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริดังกล่าว สามารถ

ให้ผู้สนใจเข้าไปฝึกอบรมได้ท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ บ้านนานกเค้า ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

๔๗๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๗๔๗-๔๕๘-๙ โทรสาร ๐๔๒-๗๔๗-๔๖๐  

www.royal.rid.go.th/phuphan
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ในความทรงจ�า

เสวนาพิเศษในงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ ครั้งที่ ๒๕

การทรงงานที่ไม่มีวันหยุด
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ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสาน

งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

(ส�านักงาน กปร.) ร่วมกับมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ จัดเสวนา

พิเศษหัวข้อ “การทรงงานที่ไม่มีวันหยุด” เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ 

ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ กรุงเทพฯ 

ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ฯพณฯ นายอ�าพล  เสนาณรงค์ 

องคมนตร/ีประธานกรรมการบรหิารโครงการศนูย์ศึกษาการ

พฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร ินายสวุฒัน์  เทพอารกัษ์ 

เลขาธิการ กปร. และนางสาวสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตัวแทน

ภาคสื่อมวลชนเป็นผู้ด�าเนินรายการ สาระส�าคัญของการ

เสวนาสรุปได้ ดังนี้

ผู้ด�าเนินรายการ : ขอน�าท่านผู้ชมเข้าสู่การเสวนา 

ในงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙”ครั้งที่ ๒๕  

ขณะนี้ดิฉันอยู ่ที่หอรัชมงคล บริ เวณสวนหลวง ร.๙ 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งวันน้ีงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง  

ร.๙ มีกิจกรรมส�าคัญอย่างหน่ึงที่จะน�าท่านผู ้ชมที่อยู ่

ทางบ ้านรับชมผ ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน ์ช ่อง ๑๑  

กรมประชาสัมพันธ์และท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ในหอรัชมงคล

แห่งนี้ ก็คือการเสวนาในหัวข้อที่ชื่อว่า “การทรงงานที่ไม่มี

วันหยุด” 

แน่นอนว่าเรามาพบกันในช่วงโอกาสอันเป็นศุภมงคล

ก็ว่าได้ เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้เข้าเฝ้าทูลละออง

ธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ 

ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งทุกท่านทราบดีว่าจะได้เฝ้าทูลละออง
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ธุลีพระบาท ในการเสด็จฯ ออกมหาสมาคม ณ  

สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม ดังน้ันอีกมุม

หนึ่งผู้ท่ีได้รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท จะมา

สะท้อนภาพความประทับใจ ให้ทุกท่านฟังถึง 

พระราชกรณียกจิ และพระมหากรณุาธคิณุ ทีท่รงมี 

ต่อปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครอง 

สิริราชสมบัติมา ๖๐ กว่าปี ซึ่งเราจะได้รับฟัง

กันอย่างเต็มอิ่ม ๑ ชั่วโมงจากนี้ไป จากวิทยากร 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ ท่านด้วยกัน ท่านแรกก็คือ ฯพณฯ 

นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตร ีและท่านที ่๒ คอื 

นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการ 

พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก 

พระราชด�าริ (เลขาธิการ กปร.)

คงจะขอฟังจาก ฯพณฯ องคมนตรีก่อน 

เนื่ อ งจาก ได ้ท� า ง านถวายพระบาทสม เด็ จ

พระเจ้าอยู่หัวมาเป็นเวลายาวนาน อยากให้ท่าน

เล่าให้ฟังว่า จากที่ท่านได้รับใช้ใกล้ชิด จากที่ท่าน

ได้ตามเสด็จ ท่านเห็นอะไรจากพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวบ้าง 

ฯพณฯ องคมนตรี : ผมเริ่มท�ำงำนตั้งแต่

ปี ๒๔๙๔ เรียนที่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  

จบเมื่อปี ๒๔๙๘ แล้วก็ท�ำงำนที่กระทรวงเกษตรฯ 

ตลอดมำ ได้ท�ำงำนที่กรมกสิกรรม จนกระทั่ง 

ป ี  ๒๕๒๐ ก็ได ้ด�ำรงต�ำแหน ่งผู ้อ� ำนวยกำร 

กองพืชไร่ ตอนน้ันเริ่มได้มีโอกำสรับใช้เบื้องพระ

ยคุลบำท เดนิทำงไปในภำคต่ำง ๆ  จนเมือ่ปี ๒๕๒๓ 

ก็ได้เป็นรองอธิบดีกรมวิชำกำรเกษตร จำกน้ันก็

เป็นรองอธิบดีที่ยำวที่สุดในกระทรวงเกษตร ๑๒ 

ปี ถึงได้เป็นอธิบดี ๘ เดือน แล้วก็เป็นรัฐมนตรีช่วย 

กำรกระทรวงเกษตร ๔ เดือน เกษียณอำยุรำชกำร

เมื่อ ๒๕๓๕ จำกน้ันก็เป็นที่ปรึกษำกรมวิชำกำร

เกษตร ๒ ปี 

พอปี ๒๕๓๗ ในหลวงทรงพระกรณุำโปรดเกล้ำ 

โปรดกระหม่อมให้ท�ำหน้ำทีเ่ป็นองคมนตร ีตอนนัน้ 

ก็ได้รับใช้เบื้องพระยุคลบำทอย่ำงเต็มที่ ตั้งแต่เป็น

รองอธิบดีมำนี้ ก็เริ่มท�ำงำน แต่ว่ำกรมวิชำกำร

เกษตรแบ่งงำน รองอธิบดีมี ๓ คน คนหนึ่งให้ท�ำ 
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ภำคเหนอื คนหนึง่ให้ท�ำทำงภำคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

อีกคนให้ท�ำภำคใต้ ผมได้รับผิดชอบภำคเหนือ ได้

เดินทำงไปเฝ้ำในหลวง ไปทุกจังหวัดที่เสด็จฯ หลัง

จำกนั้นที่ได้เป็นองคมนตรีรำว ๆ ๑๘ ปี ก็ได้รับใช้

อย่ำงเต็มที่

ผมได้มีโอกำสท�ำงำนค่อนข้ำงมำก เพรำะวำ่

เป็นรองอธิบดทีีน่ำน รองอธบิดต้ีองเป็นคนทีท่�ำงำน

จริง ๆ ส่วนอธิบดีต้องเดินทำงไปที่ต่ำง ๆ มำกมำย 

ทุกแห่งที่เสด็จฯ ไปทรงงำนก็ต้องไปเตรียมงำน

ล่วงหน้ำอย่ำงน้อยก็ ๑๐ วัน ๑๕ วัน แต่พอเสด็จฯ  

ก็ได้เฝ้ำฯ แต่ไม่มีโอกำสจะรับสั่งกับผมเท่ำไร 

เพรำะว่ำผมอยู ่เบื้องหลัง แต่ก็ท�ำงำนตลอดมำ 

ทรงรู ้จักผมเพรำะว ่ำพอดีคุณพ ่อเป ็นทหำร 

หลังจำกนั้นท่ำนได้เป็นองคมนตรีอยู ่ระยะหนึ่ง  

คงทรงทรำบวำ่ผมเป็นลูกขององคมนตรีเก่ำ

ผู้ด�าเนินรายการ : เวลาเสด็จฯ ไปทางเหนือ

ขึ้นเขา ลงห้วยอะไรต่าง ๆ ทรงงานหนักไหม และ

ทรงเดินทางอย่างไร 

ฯพณฯ องคมนตรี : ถ้ำระยะทำงไกล จะ

เสด็จฯ ทำงเฮลิคอปเตอร์ แต่พอไปถึงพื้นที่ก็ 

เสด็จพระรำชด�ำเนิน โดยยำนพำหนะต่ำง ๆ แต่

ผมต้องเรียนว่ำไม่ได้ไปทุกแห่งที่เสด็จฯ จะอยู่เฝำ้ฯ 

เฉพำะงำนของกรมวิชำกำรเกษตร เช่น สถำนี

เกษตรที่สูงขุนวำง ศูนย์วิจัยเกษตรแม่จอนหลวง 

เท่ำที่เห็นจำกภำพในรำยกำรโทรทัศน์ต่ำง ๆ ก็ได้

เสด็จฯ ทรงงำนหนักมำก ส่วนผมก็รอเวลำที่เสด็จฯ 

มำทรงเยี่ยมหน่วยงำนที่ผมดูแลอยู่

งำนที่ได้รับใช้ตรง ๆ ก็คือพืช จะทรงงำนให้

น�ำพืชตำ่ง ๆ  น�ำไปปลูก บำงแห่งก็เป็นพืชใหม่ ผมก็

ท�ำงำนเกี่ยวกับปรับปรุงพันธุ์พืช พันธุ์ขำ้วโพด ทรง

ทรำบดแีละทรงสนพระรำชหฤทยั รบัสัง่ให้ปรบัปรงุ

พันธุ์ จ�ำพวกพืชเลี้ยงสัตว์ ข้ำวโพดหวำน พืชใหม่ ๆ 

ที่เรำได้มำ รวมทั้งพืชที่สนพระรำชหฤทัย เช่น  

แมคคำเดเมีย หรือพันธุ์พืชต่ำงประเทศที่ปลูกบน

ที่สูงได้ ก็จะน�ำมำพระรำชทำนพวกเรำปลูก หลำย

แห่งตอนนี้ก็ยังมีต้นอยู่ อยำ่งเรำไปเยี่ยมศูนย์ศึกษำ

กำรพัฒนำ หรือศูนย์วิจัยพืชสวนตำมที่รำบที่สูง  

ก็ยังมีพืชที่ทรงปลูกอยู่ เรำก็จะไปเยี่ยมทุกแห่ง จะ
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ทรงปลูกต้นไม้ ปลูกพืชใหม่ ๆ ทุกแห่ง ที่เสด็จฯ ไป

ทรงเยี่ยม

ผู้ด�าเนินรายการ : ท่านเลขาธิการ กปร.  

ช่วยเสริมประเด็นนี้ ที่เรามาคุยกันในหัวข้อที่ว่า  

การทรงงานที่ไม่มีวันหยุดนั้น มีผลสืบเนื่องมา

จนถึงปัจจุบัน ให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดีอย่างไรบ้าง  

ท่านเลขาธิการ กปร. ก็เป็นท่านหนึ่งที่ท�างานถวาย

ใกล้ชิด ตั้งแต่ยังหนุ่ม ๆ ก็จะเห็นท่านเลขาอยู่ร่วม

ภารกิจ หรือได้ตามเสด็จไปในพระราชกรณียกิจ 

ต่าง ๆ ได้เห็นการทรงงานหนักมากขนาดไหน

เลขาธกิาร กปร. : ผมเองกท็�ำงำนทีส่�ำนกังำน 

กปร. มำ ๓๑ ปี ก็ได้มีโอกำสติดตำมเสด็จไปพื้นที่

ตำ่ง ๆ  จะเห็นได้วำ่ทรงงำนก็เพื่อเข้ำไปแก้ไขปัญหำ

ให้กับพี่น้องประชำชน ยกตัวอย่ำง ภำคเหนือที่

ปัญหำยำเสพติดในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๑๒ 

รุนแรงมำก ก็มีพระรำชด�ำริท�ำอย่ำงไรถึงจะหำพืช

ที่มำทดแทนฝิ่น ก็ไม่ทรงใช้ต�ำรวจไปจับ ทหำรไป

ปรำบ แต่มีพระรำชด�ำริแก้ไขปัญหำให้กับพี่น้อง

ประชำชนได้อย่ำงยั่งยืน

มีอยู่ครั้งหนึ่งได้บันทึกไว้ว่ำทรงพระด�ำเนิน 

ข้ำมเขำสงู เพือ่ไปทอดพระเนตรต้นกำแฟ ปรำกฏว่ำ 

ทั้งหมดเหลือต้นกำแฟอยู่ต้นเดียว ก็เสด็จฯ ไป

เพื่อให้ก�ำลังใจ พยำยำมที่จะท�ำอย่ำงไรให้กำแฟ

ต้นนี้งอกเงย ทดแทนฝิ่นให้ได้ ตั้งแต่ปี ๒๕๑๗ ได้ 

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยม จนเกิดเป็นโครงกำรหลวง

ในพื้นที่ภำคเหนือ จนกระทั่ง ณ วันนี้พื้นที่ใน

ประเทศไทยที่ปลูกฝิ่นเหลือน้อยมำกแทบไม่มีเลย 

แล้วมีกำแฟและพืชเมืองหนำวขึ้นมำเต็มไปหมด  

คงเคยได้ยินกำแฟที่ดอยตุง ดอยชำ้ง ปำงขอน 

ผมไปตดิตำมโครงกำรหนึง่ทีเ่ชยีงรำย ชำวเขำ 

ปลูกกำแฟแค่ ๑๐ ไร่ เขำจะมีรำยได้ไม่ต�่ำกว่ำ 

๒๐๐,๐๐๐ บำท ซึ่งถือว่ำเป็นรำยได้ที่ดี เขำก็ไม่ไป

สนใจเรือ่งกำรตดัไม้ท�ำลำยป่ำ เขำก็สนใจดแูลแปลง

กำแฟของเขำ เพื่อให้ออกดอก ออกผล เพื่อจะเป็น

รำยได้เลี้ยงตัวเองได้

ผูด้�าเนนิรายการ : เวลาเสดจ็พระราชด�าเนนิ

ไปแบบนั้นล�าบากมาก ถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไป 

พระเจ้าแผ่นดินเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกาแฟ

เพียงต้นเดียว ข้ามเขาเป็นลูก ๆ มีหนทางหรือ 

ท้องถิ่นทุรกันดารไหน ที่ท่านเลขาฯ ได้ตามเสด็จ  

แล ้วจะเล ่าให ้ฟ ังให ้พวกเราเห็นถึงพระวิริย- 

อุตสาหะ
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เลขาธิการ กปร. : มีเหตุกำรณ์หนึ่ง ซึ่งได้มี

โอกำสตำมเสด็จ ที่อ�ำเภอเขำวง จังหวัดกำฬสินธุ์  

วนันัน้มืดค�ำ่ปรำกฏว่ำคนน�ำทำงพำไปหลง จนเข้ำไป

ถึงถนนที่ไม่มีถนน ขลุกขลักกันดำร ทรงเรียกว่ำ 

ถนนดิลโก้ ทรงขบัรถยนต์พระทีน่ัง่ หนทำงขลกุขลกั 

เพือ่ทีจ่ะทรงเข้ำไปให้ถงึปัญหำอย่ำงแท้จรงิ ไม่ว่ำจะ

ยำกล�ำบำกแค่ไหน เพือ่ทีจ่ะเสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตร

ล�ำน�้ำหนึ่ง คือ ล�ำพะยัง แล้วได้พระรำชทำน 

พระรำชด�ำรัสว่ำชำวบ้ำนตรงนั้นพื้นที่แห้งแล้งมำก 

เขำปลูกข้ำว ทอดพระเนตรเห็นเมล็ดข้ำวลีบ และ

มีผลิตผลต�่ำมำก เพรำะชำวบ้ำนกรำบบังคมทูลว่ำ

น�้ำฝนก็ไม่มี น�้ำชลประทำนก็ไม่มี ใช้น�้ำค้ำงเพื่อ

พยุงให้ต้นพออยู ่ได้แค่นั้นเอง พระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัวทรงมีพระรำชด�ำริให้ใช้ทฤษฎีใหม่ 

ก็คือหำน�้ำให้กับแปลงเกษตรเล็ก ๆ ถ้ำมีน�้ำก็จะ

สำมำรถช่วยข้ำวให้ออกดอกออกผลได้ 

หลังจำกปี ๒๕๓๕ ประมำณสัก ๑๐ ปี ก็

ไปติดตำมดูผลส�ำเร็จของโครงกำรที่เกิดขึ้น ก็เห็น

ชัดเจนว่ำชำวบ้ำนปลูกข้ำวได้ดีขึ้น นอกจำกนั้น 

ก็มีน�้ำเลี้ยงปลำ เลี้ยงสัตว์ท�ำผสมผสำน สำมำรถ 

มีชีวิตควำมเป ็นอยู ่  มีรำยได ้ประมำณป ีละ 

๑๐๐,๐๐๐ บำท เป็นรำยได้ที่เลี้ยงตัวเองและ

ครอบครัวได้อย่ำงดี 

ผู ้ด� า เนินรายการ :  ถ ้าลองถอดแนว 

พระราชด�าร ิหรอืสิง่ทีเ่ป็นแหล่งก�าเนิดของโครงการ

ต่าง ๆ  แล้ว เริม่มาอย่างไร ทรงทราบก่อนว่าประชาชน 

ที่นั่นที่นี่เดือดร้อน แล้วก็เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร 

แล้วกลับมาคิดเป็นโครงการพระราชด�าริ แล้ว

พระราชทานกลับไป หรือว่าเสด็จพระราชด�าเนิน

ไปทรงเยี่ยมราษฎร แล้วเริ่มอย่างไรก่อน

เลขาธิการ กปร. : เรื่องโครงกำรแรกที่เกิด

ขึ้นจริง ๆ ก็คือเสด็จพระรำชด�ำเนินไปแล้วรถไป 

ติดหล่ม ทอดพระเนตรเห็นถึงปัญหำอย่ำงแท้จริง 

พระองค์เสด็จฯ ไปแล้วรถไปติดหล่ม อย่ำงไรก็ตำม

อยำกจะเรียนทุกท่ำนว่ำทรงศึกษำก่อน ทรงรู ้

ว่ำปัญหำของแต่ละที่เป็นอย่ำงไร แล้วจะได้เสด็จ

พระรำชด�ำเนินไปถึงพื้นที่น้ัน แล้วก็ไปดูสภำพ 

พื้นที่จริง แล้วก็หำหนทำงวำงแผนแก้ไขปัญหำให้

กับประชำชน 



ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม  ๒๕๕๕

วารสารอันเนื่องมาจาก
พ ร ะ ร า ช ดำ า ริ

30

ผู้ด�าเนินรายการ : เป็นเรื่องที่ทุกคนฟัง

แล้วก็คงจะชื่นใจ ว่าพระองค์ไม่เคยละเลยไม่ว่าจะ

ไปอยู่แห่งหนต�าบลใด โครงการแรกที่เราเรียกได้

ว่าเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่วคอืทีไ่หน มคีวามเป็น

มาอย่างไร

ฯพณฯ องคมนตรี : โครงกำรพระรำชด�ำริ

ที่เป็นโครงกำรแรกด้ำนกำรพัฒนำชนบท ตอนนั้น 

เพิ่งจะเสด็จขึ้นครองรำชย์ใหม่ ๆ ประทับที่หัวหิน  

ก็เสด็จฯ ไปทรงใช้รถจี๊ปวิ่งไปติดหล่ม ระยะทำง

จำกหัวหินเพียง ๑๕ กิโลเมตร พอไปถึงชำวบ้ำน 

กรำบบังคมทูลว่ำระยะทำงแค่นี้ห่ำงจำกหัวหิน 

ปลูกผักปลูกผลไม้ ปลูกแล้วไม่สำมำรถน�ำมำขำย 

ได้เพรำะถนนไม่ดี ทรงได้รบัฟังเช่นนัน้ โปรดเกล้ำฯ 

ให้ทำงต�ำรวจตระเวนชำยแดน โดยพระรำชทำน

รถแทรกเตอร์ใหญ่ไปสรำ้งถนนยำว ๑๕ กิโลเมตร 

ท�ำให้ชำวบ้ำนเดินทำงมำติดต่อที่หัวหินน�ำผัก 

ผลไม้มำขำยได้ อันนี้ก็ถือเป็นโครงกำรหน่ึงที่ 

พัฒนำแรก ๆ ประมำณปี ๒๔๙๕ 

เลขาธกิาร กปร. : ตลอดระยะเวลำกว่ำ ๖๐ ปี 

ที่ผำ่นมำ ได้ทรงงำนตั้งแต่โครงกำรแรก ที่ ฯพณฯ 

องคมนตรีเล่ำให้ฟังอย่ำงต่อเน่ืองตลอดมำ จน

โครงกำรตำ่ง ๆ  เกิดขึ้น ในฐำนข้อมูลของส�ำนักงำน 

กปร. มีกระจำยอยู่ทุกภูมิภำค ประเทศไทยมี ๗๗ 

จังหวัด มีโครงกำรอยู ่ครอบคลุมทุกเรื่องที่เป็น

ปัญหำของประชำชน โดยเฉพำะเรื่องน�้ำ ที่เรำเห็น

ปัญหำกันมำกมำย ซ่ึงพระรำชทำนโครงกำรเรือ่งน�ำ้

เรื่องเดียวมีถึง ๒,๙๐๐ โครงกำร 

ตั้งแต่ป่ำเขำไล่ลงมำจนถึงลงสู ่ทะเล จน

ออกทะเลไป เป็นต้น ครอบคลุมทุกเรื่อง ทุกสำขำ  

ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องดิน เรื่องน�้ำ เรื่องป่ำ เรื่องอำชีพ 

เรื่องกำรศึกษำ เรื่องสำธำรณสุข สิ่งที่ได้จาก

โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารกิว่า ๔,๑๐๐ 

โครงการ ก็คือตัวอย่างความส�าเร็จที่ออกมาเป็น

องค์ความรู้ที่สามารถจะมาศึกษา เรียนรู้ และ 

น�าตัวอย่างความส�าเร็จไปเผยแพร่ขยายผล 

ให้กับพี่น้องประชาชนมากขึ้น กว้างขวางขึ้น 

เพราะตัวอย่างเหล่านี้ได้มีการพิสูจน์ มีการศึกษา 

มีการทดสอบอย่างชัดแจ้งแล้ว ถ้าได้ด�าเนินการ

ตามแนวทางก็จะประสบความส�าเร็จได้
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ผู้ด�าเนินรายการ : มีเรื่องน�้าอยู่ถึง ๒,๙๐๐ 
โครงการ แสดงว่าก็สอดคล้องกับที่ทุกคนได้ยิน
บ่อย ๆ ว่า ทรงเห็นว่าน�้าคือชีวิต แล้วล�าพังน�้าเอง
ก็แก้ปัญหาหลาย ๆ แบบ ทั้งน�้าท่วม น�้าแล้งต่าง ๆ 

ฯพณฯ องคมนตร ี: โครงกำรหลกั ๆ  โครงกำร 
เกี่ยวกับเขื่อนก้ันน�้ำต่ำง ๆ มีตั้งแต่เขื่อนขนำด
เล็กจนถึงเขื่อนขนำดใหญ่ อีกอย่ำงหนึ่งที่จะเล่ำ
ให้ทรำบถึงแรงดลพระรำชหฤทัยเกี่ยวกับน�้ำ เพื่อ
ที่จะทรงศึกษำเมืองไทยทั้งประเทศ ให้รู ้จักว่ำ 
เมืองไทยนี้เป็นอย่ำงไร เสด็จฯ ไปทั่วประเทศ  
สมัยน้ันเมืองไทยก็มีทั้งหมด ๗๑ จังหวัด ใช้เวลำ 
๕ - ๖ ปี สิ่งที่เป็นแรงดลพระรำชหฤทัยเกี่ยวกับ 
น�้ำ ก็คงเสด็จฯ ไปภำคอีสำนที่สี่แยกหนองแวง  
หนองแวง คือ หญำ้ ภำคอีสำนที่อยู่ในน�้ำ เสด็จฯ  
ผ่ำนตรงนัน้ เป็นสีแ่ยกทีช่ำวนำมำนัง่รอเฝ้ำรบัเสดจ็ 
ตรงนั้นลักษณะภูมิประเทศเป็นนำข้ำวแห้งแล้ง  

ฝุ่นคลุ้งไปหมด ทรงถำมชำวนำว่ำแล้งเพรำะว่ำ 
น�้ำแล้งใช่ไหม ด้วยควำมแปลกใจชำวนำก็กรำบ
บงัคมทลูว่ำไม่ใช่แล้งเพรำะแล้งน�ำ้ แต่ตำยเพรำะน�ำ้
ท่วม ก็ทรงทรำบว่ำอสีำนมนี�ำ้มำกแต่ไม่สำมำรถเกบ็
ไว้ได้ น�ำ้ท่วมท�ำให้ข้ำวเสีย แต่ขณะเดยีวกนัพอหมดน�ำ้ 
ก็แล้ง จึงมีพระรำชด�ำริส�ำคัญ ๓ เรื่องดังนี้

๑. ให้ท�ำเขื่อนขนำดเล็กกั้นล�ำห้วย ล�ำน�้ำ 

ต่ำง ๆ เพื่อเก็บน�้ำไว้

๒. ในพืน้ทีน่ำทีไ่ม่เป็นนำกใ็ห้ขดุสระ ตอนหลงั 

ก็เป็นแก้มลิง หรือเป็นโครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ 

๓. ตรงนั้นเหมือนทะเลทรำยฝุ่นคลุ้ง แต่ข้ำง

บนเมฆขำวเต็มไปหมดเลย ท�ำอย่ำงไรจะเอำลงมำ

ได้ ก็เกิดเป็นโครงกำรพระรำชด�ำริอีกเรื่องหน่ึงที่ 

เรียกว่ำฝนหลวง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกำยน เป็น 

วันฝนหลวง เพรำะเป็นวันที่มีพระรำชด�ำริเกี่ยวกับ

ฝนหลวง

ผู้ด�าเนินรายการ : ตลอดระยะเวลาที่ทรง

ครองสิริราชสมบัติมา ๖๐ กว่าปี ยังทรงห่วงใย

ประชาชนเรื่องน�้า ทรงคิดเรื่องน�้า ทรงงานเรื่องน�า้ 

เราก็ยังมีปัญหาเรื่องน�้าไม่หยุดหย่อน เป็นเหตุหนึ่ง 

ที่ท�าให้เราต้องมาเรียนรู้ว่า ทรงท�าอะไรมาแล้ว

บ้าง เรามีอะไรที่จะไปสานต่อได้บ้าง ไม่ว่าจะเป็น 

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปต้อง

เรยีนรูว่้าทรงท�าอะไรมาแล้วบ้าง จะได้น�าองค์ความ

รู้ที่ทรงพัฒนาขึ้นให้พวกเราไปใช้ให้เกิดประโยชน์

มากที่สุด และส�านักงาน กปร. พยายามเชื่อมโยง

ตรงนี้อย่างไร
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เลขาธิการ กปร. : ๔,๑๐๐ โครงกำร คือ

ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น เรำพยำยำม

เผยแพร่ให้ประชำชนได้เห็นว่ำในพื้นที่ของตนเอง 

ไม่ว่ำจะอยู่จังหวัดไหน ก็มีตัวอย่ำงของโครงกำร 

ณ วันนี้เรำพยำยำมท�ำคือ ศูนย์กำรศึกษำพัฒนำฯ 

ทั้ง ๖ แห่งทั่วประเทศ คือ เป็นตัวอย่ำงว่ำแต่ละ

ภูมิประเทศได้ทรงท�ำให้ดู ท�ำให้เห็น เพียงแต่เรำ

เข้ำไปศึกษำ ไปเรียนรู ้ แล้วน�ำเอำควำมส�ำเร็จ

มำทดลองท�ำ ทดลองปฏิบัติ มีตัวอย่ำงมำกมำย 

ที่ชำวบ้ำนเข้ำไปในศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำแล้วน�ำ

กลับไปท�ำในพื้นที่ตนเองแล้วเกิดผลส�ำเร็จ

อย่ำงเช่น ภำคเหนือ ไม่ว่ำจะเป็นฝำยต้นน�้ำ 

ฝำยชะลอน�ำ้ ขณะนีก้ก็ระจำยไปในพืน้ทีภ่ำคเหนือ

มำกมำยที่ช่วยชะลอน�้ำไว้เก็บน�้ำไว้ในป่ำ และพอ

น�้ำดีเก็บน�้ำได้ป่ำไม้ก็ดีขึ้น เมื่อน�้ำดีป่ำไม้ดี อำชีพ

กำรเกษตรของประชำชนกด็ตีำมไปด้วย นอกจำกนัน้ 

ก็มีตัวอย่ำงเยอะแยะ เช่น คนเพำะเห็ด ผมเคยพำ 

ผู้สื่อข่ำวไปดูงำนให้เห็นของจริงเลยว่ำเป็นอย่ำงไร 

ชำวบ้ำนคนหน่ึงเขำเริ่มเพำะเห็ดจำกหนึ่งโรง  

สองโรง สำมโรง จนกระทั่งได้ ๑๘ โรง ผมก็ถำมว่ำ 

ใน ๑๘ โรง รำยได้ทั้งหมดปีหน่ึงประมำณเท่ำไร  

เขำก็บอกวำ่ได้ประมำณ ๕๐๐,๐๐๐ บำท จำกเดิม 

เป็นอำชีพเสริมเขำเปลี่ยนเป็นอำชีพหลัก ถ้ำเกิด

ตั้งใจจริง ท�ำจริง ขยันขันแข็งแล้ว รับรองได้ว่ำ

ประชำชนชำวไทย และเกษตรชำวไทยสำมำรถที่

จะพึงตนเอง ช่วยเหลือตนเองได้

ผู้ด�าเนินรายการ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

ทั้ง ๖ แห่งทั่วประเทศ เกิดขึ้นมาหลังจากโครงการ

อนัเน่ืองมาจากพระราชด�ารขิบัเคลือ่นมาระยะหนึง่

แล้ว เหมือนกับจัดเป็นนิทรรศการขนาดใหญ่แบบ

มีชีวิต เข้าไปเรียนรู้ของจริงในน้ันมีสิ่งที่ไปศึกษา 

ความรู้ก็ได้ แล้วได้เสียงตอบรับขนาดไหน 

เลขาธิการ กปร. : ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ

ท�ำงำนมำตัง้แต่ครัง้แรกทีพ่ระรำชทำนพระรำชด�ำริ 

๓๐ กว่ำปี ใน ๓๐ ปีกว่ำนี้ทั้ง ๖ ศูนย์ฯ จะพยำยำม

ศึกษำ ทดสอบ ทดลอง รวบรวมแล้วมีประมำณ 

๑,๐๐๐ เรื่อง เรำก็พยำยำมกลั่นกรองให้สรุปวำ่แต่

ละศูนย์ฯ มีงำนที่เป็นจุดเด่น จุดส�ำเร็จที่พร้อมที่จะ

ขยำยให้กับพี่น้องประชำชนทั้งประเทศ ศูนย์หน่ึง 

ก็ประมำณ ๒๐ เรื่อง ซึ่งแล้วแต่ศูนย์ฯ แล้วแต่เรื่อง 
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แล้วแต่สภำพพื้นที่ แล้วแต่สภำพภูมิประเทศ ภูมิ

สังคมที่ทรงเน้นตลอดว่ำวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของ

ประชำชนในพื้นที่ เรำคัดเลือกมำเรียบร้อยแล้ว 

ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จ ๒๐ เรื่อง ก�ำลังน�ำเรื่องนี้ไปสู่

ประชำชน ได้มีกำรเชิญองค์กรท้องถิ่น ไม่วำ่จะเป็น 

อบต. เทศบำล กลุ่มผู้ใช้น�้ำ นักเรียน นักศึกษำ ชำว

บ้ำนตำ่ง ๆ รวมทั้งโรงเรียน ตชด. ให้เขำ้ไปศึกษำ 

ขยำยให้กับพี่น้องประชำชนทั่วทั้งประเทศ โดย

เฉพำะในปี ๒๕๕๕, ๒๕๕๖ 

อีกตัวอยำ่งหนึ่งคือ ช่วงที่ประสบภัยน�้ำท่วม  

มีพี่น้องประชำชนแทบจะสิ้นเนื้อประดำตัว เรำก็ 

น�ำเขำไปฟื้นฟูอำชีพ หำอำชีพในศูนย์ศึกษำกำร 
พระราชด�าริ ทรงติดตามของเก่า โครงการที่เกิดขึ้น

ส�าเรจ็แล้ว มคีนเข้าไปได้รบัประโยชน์ อยูด่ ีกินด ียงั

ทรงติดตามอยู่ไหม

ฯพณฯ องคมนตร ี: หลงัจำกทีเ่สด็จฯ ไปทรง

งำนทั่วประเทศ งำนหน่วยรำชกำรต่ำง ๆ ก็ทรงมี 

ประสบกำรณ์ว่ำมันน่ำจะมีศูนย์ที่รวมควำมรู้ต่ำง ๆ 

ไว้ด้วยกัน แทนที่จะแยกไปท�ำขำ้ว ปลำ เลี้ยงสัตว์ 

ปลกูต้นไม้ แยกกระจำยลงไป ๓๐๐ - ๔๐๐ หน่วยงำน 

ควรจะมทีีร่วมกัน ทรงให้สร้ำงศนูย์กำรศกึษำพัฒนำ

เป็นกำรรวมงำนตำ่ง ๆ ของทุกสำขำวิชำ ไม่ว่ำจะ 

พืช สัตว์ เลี้ยงปลำ เลี้ยงเป็ด ก็อยู่ในศูนย์หมด 

รำษฎรอยำกทรำบก็ เข ้ำไปดูได ้ที่ศูนย ์ศึกษำ 

กำรพัฒนำฯ

ระยะแรกที่ทรงงำนสร้ำงศูนย์ก็ใช้เพียง ๖ 

แห่ง คือ เลือกตัวแทนของทั่วประเทศ เพรำะไม่

สำมำรถที่จะสร้ำงทุกแห่งได้ มีภำคเหนือ ภำคใต้ 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำ่ง ๆ ทั้ง ๖ ศูนย์ เป็น

ศนูย์ทีเ่รำท�ำงำนมำตลอด ผมเป็นองคมนตรทีีท่�ำงำน

เกี่ยวกับกำรเกษตรมำตั้งแต่ทรงให้เป็นที่ปรึกษำ

ของศูนย์นี้ตั้งแต่ต้น ตอนแรกเป็นรองประธำนที่

ปรึกษำ ตอนหลังท่ำนประธำนที่ปรึกษำได้ถึงแก่

อนิจกรรมไป ทรงแต่งตั้งผมเป็นประธำนที่ปรึกษำ 

ก็ให้ค�ำปรึกษำควำมรู ้จำกที่ท�ำงำน ที่เรียนมำ 

ก็มำแนะน�ำตำมศูนย์ต่ำง ๆ ตลอดมำ ก็เพื่อให้ศูนย์

ได้ท�ำงำนอยำ่งเต็มที่

พฒันำฯ ง่ำย ๆ  สำมำรถท�ำได้ทนัท ีในระยะส้ันเข้ำไป

ศกึษำเรยีนรูแ้ล้วให้กลบัไปท�ำได้จรงิ ๆ  อย่ำงทีผ่มยก

ตัวอย่ำงเรื่องเพำะเห็ด เรื่องเลี้ยงไก่ ทำงภำคอีสำน

ก็มีไก่ด�ำ เรื่องปลูกผัก สำมำรถท�ำในระยะส้ันได้  

เพื่อที่จะประทังชีพ แล้วค่อย ๆ ฟื้นตัวขึ้นมำ

ผู้ด�าเนินรายการ : จนถึงทุกวันนี้นับตั้งแต่

ครั้งแรกที่เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร 

นับตั้งแต่ครั้งแรกที่เกิดโครงการอันเนื่องมาจาก 
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ซึ่งกำรที่จะไปถวำยงำนหรือเขำ้เฝ้ำฯ บ่อยนัก กำร

รบกวนยุคลบำท แต่ตอนนี้ทรงมีพระสุขพลำนำมัย

ดีขึ้น สังเกตว่ำพยำยำมทรงงำนหลำยอย่ำง แสดง

ว่ำทรงยังสนพระรำชหฤทัย 

สมัยก่อนจะทรงงำนโคนมที่สวนจิตรลดำ 

บ้ำนเรำกินนมจำกแขกเลี้ยงทั้งหมด แขกเลี้ยง

บนโรงเรือน นมก็ไม่ค่อยสะอำด แขกก็รีดนมแล้ว 

ก็ส ่งไปร้ำนกำแฟ ตอนหลังทรงให้เลี้ยงโคนม 

ในสวนจิตรลดำ น�ำตัวอย่ำงพ่อพันธุ ์แม ่พันธุ ์  

เผยแพร่ไป ส่วนนมออกมำไม่สะอำด ก็ตั้งโรงงำน

โคนมที่สวนจิตรลดำ

เร่ืองของพลังงำนแสงแดด มีหน่วยงำนหน่วย

หนึ่งเข้ำมำสร้ำงบ้ำนใช้พลังงำนแสงแดด ซึ่งทรง

สนพระรำชหฤทัย และอีกอย่ำงหนึ่งคือเรื่องน�้ำมัน 

ที่ ใช ้จำกใต ้ดินตำมแหล ่งต ่ำง ๆ นับวันจะ 

ขำดแคลนลง มีพระรำชด�ำริว่ำต้องมีแหล่งพลังงำน

อื่นทดแทน ทรงวิจัยให้นักวิชำกำรน�ำพืชหลำย ๆ 

อย่ำงมำท�ำน�้ำมันแก๊สโซฮอล์ เช่น พวกน�้ำมัน 

แอลกอฮอล์เอำมำจำกข้ำว เพรำะคนไทยชำวนำ

ทุกคนรู ้ จักกำรท�ำแอลกฮอล์จำกข้ำว เอำต้น 

มันส�ำปะหลังมำท�ำน�้ำมัน ส่วนน�้ำมันดีเซล ทรงใช้ 

ปำล์มน�้ำมัน เรียกว่ำพลังงำนทดแทน รวมทั้ง

พลังงำนจำกแสงแดด ในสวนจิตรลดำตอนน้ีก็มี

อำคำรซึ่งสร้ำงแล้วใช้หลังคำพลังงำนแสงแดด

อีกเรื่องที่ทรงไปเยี่ยมก็คงเป็นช้ำงพระที่นั่ง 

ซ่ึงเมือ่ก่อนมช้ีำงพระทีน่ั่งในสวนจิตรลดำ ตอนหลงั 

ทอดพระเนตรเห็นช้ำงค่อนข้ำงไม่มีควำมสุขที่ 

อยู่ในนั้น ต้องเกี่ยวขำ้วเกี่ยวหญำ้จำกที่อื่นมำ ก็น�ำ

ชำ้งกระจำยให้ไปอยู่ตำมศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ

ทรงสนพระรำชหฤทยัในงำนวจิยัซึง่หน่วยงำน 

กต้็องเตรยีมตวัทีจ่ะรบัเสดจ็ เชือ่ว่ำคงจะเสดจ็ฯ ไป

ดู ไปทรงงำนบำงแห่ง ถำ้พระสุขพลำนำมัยดีก็ต้อง

เสด็จฯ ไปที่เขำชะงุ้ม เป็นจุดหนึ่งที่จะเสด็จฯ ไป 

ทรงทอดพระเนตรโครงกำรก่อนประชวร

ผู้ด�าเนินรายการ : เชื่อว่าชาวบ้านที่เขา

ชะงุ้มเอง ก็คงรอที่จะได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 

รับเสด็จ อยากเรียนถามประเด็นว่าทุกวันทรงงาน

อย่างไม่มีวันหยุดอย่างไร คิดว่าเรื่องต่าง ๆ ที่คน

ไทยคิดดี ท�าดี ท�าโครงการต่าง ๆ ตามรอยเบื้อง 

พระยุคลบาทถึงพระเนตรพระกรรณไหม

เลขาธกิาร กปร. : อย่ำงที ่ฯพณฯ องคมนตร ี

เรียนว่ำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงห่วงใย 

ก็จะทรงหมุนเวียนไปดูงำนทุกศูนย์ ตอนที ่

พระสุขพลำนำมัยดี แต ่ตอนหลังมีพระรำช

กรณียกิจมำก และพระสุขพลำนำมัยถดถอยลง

ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ

พระบรมรำชินีนำถ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 

สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จฯ ไปทรงงำนแทน แต่

ตอนหลังก็น้อยลงตำมล�ำดับ ผมเองก็พยำยำม

ตดิตำมดูให้งำนทกุศนูย์ฯ นีเ้ป็นไปตำมพระรำชด�ำริ

ทีเ่คยพระรำชทำนไว้ บำงครัง้กน็�ำไปกรำบบงัคมทลู  

บำงคร้ังก็มีพระรำชกระแสรับส่ังลงมำให้น�ำมำ

ปฏบิตั ิส่วนใหญ่ทรงประทบัอยูท่ีโ่รงพยำบำลศริริำช 
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และทรงติดตำม ถ้ำมโีอกำสกเ็สดจ็ฯ ไปในโครงกำร 

ต่ำง ๆ แล้วก็เตรียมกำรไว้หลำย ๆ โครงกำร ใน 

ช่วง ๒ ปีที่ผ่ำนมำ มีเรื่องที่รำษฎรทั้งประเทศ

ประสบปัญหำควำมเดือดร้อน ควำมทุกข์ยำก 

เขำก็จะน�ำหนังสือทูลเกล้ำฯ ถวำยฎีกำไปทำง

ส�ำนักรำชเลขำธิกำร ไปทำงส�ำนักพระรำชวัง ทำง

ส�ำนักรำชเลขำธิกำรก็จะดูวำ่เป็นเรื่องใด ก็มีปัญหำ

หลำกหลำย แต่ส่วนที่เกี่ยวกับส�ำนักงำน กปร. 

ทำงส�ำนักรำชเลขำธิกำรก็จะดูว่ำถ้ำเป็นโครงกำร

ท่ีเป็นโครงกำรส่วนรวม ที่เป็นโครงกำรใหญ่ ๆ 

ตัวอย่ำงเช่น ปัญหำเรื่องน�้ำ เรื่องป่ำไม้ เรื่องอำชีพ

ตำ่ง ๆ ก็จะส่งมำที่ส�ำนักงำน กปร. ทำงส�ำนักงำน 

กปร. ก็จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปตรวจสอบ ไปดูว่ำส่ิงที ่

พี่น ้องประชำชนเสนอแก้ไขมำนั้นเป ็นปัญหำ 

จริงไหม แล้วก็ไปตรวจสอบดู แล้วจะมีหนทำง

กำรแก้ปัญหำเหล่ำนี้อย่ำงไร ไปปรึกษำประสำน 

หน ่ วยงำนที่ เ กี่ ย วข ้ อง  เรื่ อ งน�้ ำก็ประสำน 

กรมชลประทำน เรื่องป่ำไม้ก็ประสำนกรมป่ำไม้  

กรมอทุยำนแห่งชำติ สตัว์ป่ำ และพนัธุพ์ชื เรือ่งอำชพี 

ก็ประสำนกรมประมงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง แล้ว

เรำก็จะประมวลเรื่องกรำบบังคมทูลว่ำสิ่งที่รำษฎร 

บอกว่ำเป็นปัญหำน้ีมีปัญหำอะไรบ้ำง แล้วจะมี

แนวทำงแก้ไขอย่ำงไรบ้ำง

ถ้ำเป็นสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์กบัส่วนรวม ท�ำแล้ว 

เกิดประโยชน์ก็กรำบบังคมทูล ก็จะทรงรับเป็น

โครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ จำกข้อมูล

ที่เรำมีของปีที่ผ ่ำนมำนี้อย่ำงน้อยเฉพำะที่เป็น

ปัญหำเรื่องน�้ำ เรื่องปำ่ ส่งมำที่ส�ำนักงำน กปร. มี

ประมำณ ๑๕๐ เรื่อง ใน ๑๕๐ เรื่อง หำข้อมูลแล้ว 

กรำบบังคมทูลทรงรับเป็นโครงกำรอันเนื่องมำจำก

พระรำชด�ำริอีก ๕๐ เรื่อง เพรำะฉะน้ันโครงกำร 

มีใหม่ ๆ เป็นโครงกำรที่แก้ไขให้ประชำชนในพื้นที่

อย่ำงแท้จริง เพรำะปัญหำที่เขำสะท้อนมำ ที่เขำ

เสนอมำจริง และเรำก็ประสำนงำนให้หน่วยงำน 

ต่ำง ๆ ช่วยกันไปดูแลและไปตรวจสอบ 

แต่ก็มีหลำยโครงกำรที่มีปัญหำ เช่น ไป

กระทบกับรำษฎรที่ไม่ยอมเสียที่ดิน ส่วนใหญ่

ที่กรำบบังคมทูลจะเป็นเรื่องน�้ำ เพรำะชำวบ้ำน 

หลำย ๆ พื้นที่ ยกตัวอยำ่งได้เลย ชำวบ้ำนที่ท�ำกำร

เกษตรในพืน้ทีท่ีไ่ม่มนี�ำ้ กบัพืน้ทีท่ีม่นี�ำ้ อย่ำงน้อยจะ

มผีลผลติและรำยได้มำกกว่ำเท่ำตวั เช่น เขำท�ำนำถ้ำ

ไม่มีน�้ำ เจอแล้ง เจอน�้ำท่วม แต่ถ้ำมีน�้ำอยู่ในระบบ

ชลประทำนอย่ำงดีแล้ว ฤดูฝนก็ท�ำให้ผลผลิตดีขึ้น  
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ในขณะเดยีวกนัท�ำนำได้ปีละ ๒ ครัง้ และใช้น�ำ้ในกำร

เลีย้งปลำ ปลูกผัก ประมวลออกมำรำยได้อย่ำงน้อย 

มำกกว่ำเท่ำตวั ฉะนัน้ชำวบ้ำนบอกให้เขำมนี�ำ้เแล้ว

เขำก็จะสำมำรถพัฒนำตัวเองได้ต่อไป

ผู ้ด�าเนินรายการ : ป ีนี้ทรงเจริญพระ 

ชนมพรรษา ๘๕ พรรษา มโีครงการอนัเน่ืองมาจาก 

พระราชด�าริ ๔,๑๐๐ โครงการ ทรงรับอีก ๕๐ 

โครงการ ในพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ท่าน

องคมนตรีคิดว่าคนไทยควรจะช่วยแบ่งเบาอย่างไร 

ฯพณฯ องคมนตรี : เป็นหน้ำที่ของเรำ 

ทุกคน แต่ทั้งนี้ก็ต้องเป็นน้อง ๆ หรือลูกหลำน

รุ่นหลัง ๆ ด้วย ที่จะต้องเริ่มท�ำงำนเหล่ำน้ีต่อไป  

เพรำะว่ำรุ่นใหญ่ ๆ อำยุมำก องคมนตรีมีทั้งหมด 

๑๘ ท่ำน เรำเองก็อยำกจะท�ำงำนให้มำกแทน

พระองค์ แต่บำงครั้งสุขภำพอนำมัยหลำยคนก็คง

ถดถอยลง ก็คงเป็นเรื่องของพี่น้อง หรือน้อง ๆ รุ่น

หลังต้องช่วยกัน

เมือ่สกัครูท่่ำนเลขำธกิำร กปร. ได้เล่ำเรือ่งน�ำ้ 

แต่ขอพูดเรื่องต ้นไม้สักนิดหนึ่ง ได ้ไปจังหวัด

ก�ำแพงเพชร ไปดูป่ำสวนยำงนำที่ใหญ่ที่สุดใน

ประเทศไทย มีเนื้อที่หลำยร้อยไร่ ขององค์กำร

อุตสำหกรรมป่ำไม้ ยำงนำเป็นต้นไม้ชนิดหน่ึงที่

ทรงปลูกในสวนจิตรลดำ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎำคม 

๒๕๐๔ ซ่ึงวันน้ันเป็นวันสมเด็จพระบรมโอรสำ 

ธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร ทรงมีพระชนมำยุ ๙ 

พรรษำ เดมิเมือ่เสดจ็ขึน้ครองรำชย์ใหม่ ๆ  ไปประทบั

ในฤดรู้อนทีวั่งไกลกังวล หวัหนิ เส้นทำงสมยันัน้ต้อง

ไปโดยรถยนต์ ผ่ำนอ�ำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี 

ถ้ำว่ิงจำกกรุงเทพฯ ไปจะร้อน พอเข้ำเขตอ�ำเภอ

ท่ำยำงอุณหภูมิลดลง อำกำศจะเย็น ต้นไม้สองขำ้ง

ทำงสูงใหญ่ ก็สนพระรำชหฤทัยที่จะเก็บสวนยำง 

ตรงนี้ ไว ้  แต ่ว ่ำตอนนั้นก็ไม ่อยำกไปรบกวน 

ชำวบ้ำนเขำเป็นเจ้ำของแถวนั้นที่จะต้องขยับขยำย  

ทรงให้ทำงรำชองครักษ์ มหำดเล็ก เก็บเมล็ด 

พันธุ์ยำงมำเพำะที่สวนจิตรลดำ แล้วน�ำมำปลูกใน 

สวนจิตรลดำ ๑,๐๐๐ กว่ำต้น สวนจิตรลดำตอนนัน้ 

ก็เป็นลักษณะเหมือนนำ คือไม่มีต้นไม้ ต้นไม้น้อย

มำก จนกระทั่งปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎำคม 

๒๕๐๔ ยำงนำแปลงน้ีอำยุได้ ๕๑ ปี ซึ่งตรงกับ 

พระชนมำยุของสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ 
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สยำมมกุฎรำชกุมำร ๖๐ พรรษำพอดี สวนยำง 

ตอนนี้ก็เป็นปำ่ยำงแห่งเดียวในกรุงเทพฯ ที่ยังมีอยู่

ในสวนจติรลดำ ทรงปลูกเพือ่เป็นสัญลักษณ์ว่ำแม้แต่

พระมหำกษัตริย์ที่อยู่ในกรุงเทพฯ อยู่ในเมืองก็ทรง

จะปลูกต้นไม้ หลังจำกนั้นทุกปีจะโปรดเกล้ำฯ ให้

นิสิตมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์เข้ำไปดูแลดูต้นไม้  

แล้วก็ปลกูต้นไม้เพิม่ขึน้ ในสวนจติรลดำเวลำนีไ้ม่ได้

มแีต่ยำงนำ แต่มต้ีนไม้ทกุชนดิมีทัง้มะม่วง ไม้แปลก

ต่ำง ๆ เต็มไปหมด เพื่อให้เห็นว่ำอย่ำงน้อยเป็น 

คนไทยถ้ำมีทีดิ่นก็น่ำจะปลูกต้นไม้ เรำกถ็อืว่ำต้นไม้

สวนยำงเป็นไม้หลักของคนไทยอย่ำงหนึ่ง

ผูด้�าเนนิรายการ : แม้กระทัง่พระเจ้าแผ่นดนิ

เหน็อะไร เสด็จฯ ไปไหน เหน็ต้นไม้อะไรต่าง ๆ  กไ็ม่

ทรงละเลยแม้ต้นเดียว ยังสามารถมาคิดขยายพันธุ์ 

ปลกูอะไรต่าง ๆ  อยากจะบอกคนรุน่หลงัถงึพระราช

กรณียกิจในด้านนี้อย่างไรบ้าง

ฯพณฯ องคมนตรี : เรำต้องส�ำนึกใน 

พระมหำกรณุำธคิณุทีท่รงงำนมำตลอดมำเป็นเวลำ 

กว่ำ ๖๖ ปี นับวันก็ ๒๔,๐๐๐ กว่ำวันที่ทรงงำน 

มำ อย่ำงที่ทรำบกันว่ำทรงงำนทุกวันแม้จะทรง 

ประชวรกย็งัทรงงำน คดิงำนต่ำง ๆ  อยู ่เมือ่เรว็ ๆ  น้ี 

ยั งพระรำชทำนให ้ มูลนิ ธิ ชัยพัฒนำต้ังมูลนิธ ิ

อุทกพัฒน์ให้ด�ำเนินกำรเรื่องน�้ำต่ำง ๆ ทรงงำน

ตลอดเวลำ ซึ่งพวกเรำซึ่งเป็นบุคคลประชำชน

รุ ่นหลัง ก็ต้องพยำยำมตำมรอยอย่ำงน้อยเท่ำ

ท่ี เรำสำมำรถปฏิบัติ ได ้  ผมคิดว ่ำ เพื่อส�ำนึก 

พระมหำกรณุำธคิณุทีไ่ด้ทรงงำนมำไม่ได้นกึถงึควำม

เหนื่อยยำก 

ผู้ด�าเนินรายการ : มูลนิธิอุทกพัฒน์ ที่ได้

พระราชทานทุนทรัพย์ ๘๔ ล้านบาท ไปศึกษา

บรหิารจัดการน�า้ ท�าอะไรบ้าง ประชาชนจะได้อะไร

จากโครงการนี้

ฯพณฯ องคมนตรี : เป็นโครงกำรหน่ึง 

ซ่ึงพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัวทรงเป็นนำยก

กิตติมศักดิ์ของมูลนิ ธิชัยพัฒนำ และสมเด็จ 

พระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ก็

ทรงเป็นประธำนอยู ่ ทรงตั้งมูลนิธินี้อยู ่ภำยใน 

มูลนิธิชัยพัฒนำ ท�ำงำนเก่ียวกับน�้ำต่ำง ๆ แต่ว่ำ

ช่วงนี้พยำยำมพัฒนำแหล่งน�้ำของประชำชน โดย

มำกจะเป็นกำรปรับอำชีพของประชำชน คือไม่ได ้

ไปสร้ำงเขื่อนแบบสมัยก่อนแต่อย่ำงภำคอีสำน 

ซึ่งมีน�้ำท�ำอย่ำงไรให้น�้ำเกิดประโยชน์แก่อำชีพของ

ตัวเองได้ 
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ผู้ด�าเนินรายการ : ถึงช่วงสุดท้ายของการ

เสวนาท่านเลขาธิการอยากจะให้ผู้ที่เข้าร่วมรับฟัง 

ในหอรัชมงคลแห่งนี้ รวมถึงท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน

นึกถึงอะไรมากเป็นพิเศษ อยากให้น�าเรื่องอะไรไป

ประยุกต์ใช้จากแนวทางที่พระราชทานให้

เลขาธิการ กปร. : มีหลำยเรื่อง แต่เรื่องหนึ่ง

ที่ต่อเน่ืองจำกท่ำนองคมนตรี ก็คือป่ำไม้ ณ วันนี ้

ผมติดตำมข้อมูลทั้งหมดแล้วว่ำจำกปัญหำน�้ำท่วม

ที่เกิดขึ้น อันหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญมำก ก็คือ  

เรำตัดไม้ท�ำลำยป่ำกันมำกมำย ผมไปถำมว่ำ  

เรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่ำส�ำคัญมำกก็คือทุกคน  

ทกุที ่ใครทีอ่ยูใ่นเมอืง อยูก่รงุเทพฯ เรำไม่เกีย่วข้อง 

ถ้ำเรำไม่ช่วยกันดูแลรักษำป่ำแล้ว รับรองว่ำฝน

ที่ตกลงมำก็มำท่วม มำท�ำลำยพื้นที่เกษตร ไร่นำ  

บ้ำนเรือน แต่ถ้ำย้อนกลับไปดูองค์ควำมรู้ที่เกิด

ขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ เรื่องปำ่ไม้ 

ก็เป็นเรื่องส�ำคัญเรื่องหน่ึงที่เรำจะช่วยกันรักษำ  

แล้วสร้ำงป่ำให้มำกขึ้น 

กำรตัดไม้ท�ำลำยป่ำเพียงหน่ึงไร่ มันจะก่อ

ให้เกิดตะกอนดิน ตะกอนตำ่ง ๆ ที่มันพังทลำยลง

มำประมำณ ๔ ตัน ถำมว่ำดินที่มันพังทลำยลงมำ 

ไปไหน แน่นอนมันต้องลงจำกปำ่มำที่ล�ำธำร แล้วก็

ไปทีแ่ม่น�ำ้ ก็ท�ำให้แม่น�ำ้ต้ืนเขนิ พอแม่น�ำ้ต้ืนเขินเกดิ

ฝนตกลงมำก็ท่วม เพรำะฉะนั้นต้องกลับไปดูป่ำไม้ 

ถอืว่ำเป็นเรือ่งทีส่�ำคญั และคดิว่ำเยำวชนคนรุน่หลงั

ต้องออกมำสนับสนุนช่วยเหลือ และสร้ำงจิตส�ำนึก

ให้เหน็ว่ำป่ำเป็นสิง่ทีช่่วยให้เรำแก้ไขปัญหำอืน่ ๆ  ได้

ตำมมำอีกมำกมำย 

ผูด้�าเนนิรายการ : เรือ่งของแนวพระราชด�าริ

ในการแก้ไขปัญหาน�้า ซึ่งว่ากันตั้งแต่ป่าต้นน�้าแล้ว

ก็ไล่มาจนถึงปลายน�า้ ท่านเลขาธิการ กปร. อยาก

จะให้เยาวชนที่ได้ดูรายการผ่านทางช่อง ๑๑ ได้

เห็นด้วยว่าการแก้ปัญหาไม่ใช่จุดใดจุดหนึ่ง เพราะ

ปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นจากจุดใดจุดหนึ่งเพียงล�าพัง แต่

มันเชื่อมโยงไปถึงชีวิตของพวกเราทุกคน

เลขาธกิาร กปร. : กำรบรหิำรจัดกำรน�ำ้ตำม

แนวพระรำชด�ำริ ซึ่งพยำยำมสรุปมำจำกโครงกำร

ต่ำง ๆ ๒,๙๐๐ โครงกำร เรำสรุปมำได้ ๑๓ เรื่อง 

จะมองเห็นว่ำเป็นกำรบริหำรจัดกำรตั้งแต่ต้นน�้ำ

จนมำถึงปลำยน�้ำ หรือลงสู่ทะเล ต้นน�้ำขั้นแรก

ท่ำนองคมนตรีก็เล่ำให้ฟังแล้วก็คือควำมแห้งแล้ง 

ที่เกิดขึ้นก็ท�ำเรื่องฝนหลวง ควำมแห้งแล้งไม่มีน�้ำ 

ก็พระรำชด�ำริหำน�้ำเพื่อให้ฝนตกลงมำ ปัจจุบัน

ฝนหลวงสำมำรถออกปฏิบัติกำรได้ทั่วประเทศ 

ทั้งกำรเกษตรและป่ำไม้ เป็นกว่ำ ๑๐๐ ล้ำนไร่  

๑๐๐ กว่ำปีที่แล้ว ประเทศไทยมีป่ำไม้สักเท่ำไหร่ 

เขำก็บอกว่ำมีประมำณ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่  

ปัจจุบันผ่ำนไป ๑๐๐ กว่ำปี เหลือ ๓๐ กว่ำ

เปอร์เซ็นต์ หำยไปมำกเห็นได้ชัดเจนว่ำเรำได้

ท�ำลำยป่ำไม้ เพรำะฉะนั้นโครงกำรอันเนื่องมำจำก 

พระรำชด�ำริเรื่องป่ำไม้ถือว่ำเป็นเรื่องที่ส�ำคัญมำก 

พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หัว และสมเด็จพระนำง

เจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ ทรงพยำยำมสร้ำงป่ำใน

พื้นที่ต้นน�้ำก็คือภำคเหนือ ไม่ว่ำจะเป็นเชียงใหม่ 

เชียงรำย แม่ฮ่องสอน มีโครงกำรพัฒนำต้นน�้ำ 

พัฒนำป่ำไม้ คือกำรที่จะหำที่เก็บน�้ำ จำกแนว

พระรำชด�ำริที่ว่ำที่เก็บน�้ำที่ดีที่สุดคือป่ำไม้ เพรำะ

ป่ำมีพื้นที่เป็นล้ำน ๆ ไร่ แล้วเวลำที่เก็บ เก็บโดย

ธรรมชำติ คืออุ้มน�้ำแล้วค่อย ๆ คำยน�้ำลงมำ 
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พอหน้ำฝนในประเทศไทยฝนตกมำกปีหนึ่งรวม

แล้วมำกกว่ำ ๗๐๐,๐๐๐ ล้ำนลูกบำศก์เมตร แต่

ประเทศไทยมีอ่ำง มีเขื่อนเก็บไว้ประมำณไม่เกิน 

๑๐ เปอร์เซ็นต์ แต่อีก ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ก็ไหลไป 

เรื่อย ๆ แล้วก็ไหลลงทะเล 

ต่อมำเรื่องป่ำไม้ต้องปลูกป่ำมำก ๆ โดย

เฉพำะภำคเหนือเป็นต้นน�้ำ สร้ำงป่ำเพื่อเก็บน�้ำไว้ 

จำกป่ำลงมำก็มีเรื่องหญ้ำแฝก หญ้ำแฝกจะช่วย 

เรื่องกำรชะลอน�้ำให้เกิดกำรอุ้มน�้ำได้มำกขึ้น น�้ำก็

ค่อย ๆ  ไหลลงมำ จำกหญ้ำแฝกกล็งมำทีอ่่ำงเกบ็น�ำ้ 

ลงมำเชิงเขำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรง

พยำยำมสร้ำงอ่ำงเก็บน�้ำที่เรียกว่ำอ่ำงพวง ให้เห็น

เลยว่ำเชิงเขำต่ำง ๆ ประเทศไทยเมืองทุกเมือง 

ส่วนใหญ่จะอยู ่ในพื้นที่รำบก็จะมีเขำอยู ่รอบ ๆ 

น�้ำตกมำจำกเขำก็มำท่วมเมือง 

ถ้ำเรำเก็บน�้ำตำมเชิงเขำเป็นอ่ำงเก็บน�้ำ 

ทยอยไปขนำดเล็ก ขนำดกลำง จะช่วยได้มำก 

ชะลอน�้ำไว้แล้วเอำน�้ำไว้ใช้ในกำรเกษตร จำก

น�้ำลงมำแม่น�้ำใหญ่ ๆ ถึงจะลงมำเป็นเขื่อน เขื่อน

อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในแม่น�้ำใหญ่ ๆ ซึ่งทุกอย่ำงที่ท�ำ

จะเน้นภูมิประเทศที่เหมำะสม และภูมิสังคมท่ี

ประชำชนต้องกำร ทั้งสองจุดนี้ก็จะเชื่อมโยงกัน

ไป แล้วก็มำเรื่องของแก้มลิง จะท�ำอย่ำงไรที่จะ

ช่วยระบำยน�้ำในช่วงที่น�้ำมำก ๆ มำเก็บไว้ พอ

ช่วงน�ำ้น้อยกเ็อำมำใช้ประโยชน์ มีแก้มลิง คนักนัน�ำ้  

ฟลัดเวย์ หรือทำงน�้ำผ่ำนมำ ลงมำถึงที่เรำสำมำรถ

น�ำมำใช้ประโยชน์ของน�้ำเต็มไปหมด 

พอน�้ำเสียก็ทรงหำวิธีกำรแก้ไขน�้ำเสีย บ�ำบัด

น�้ำเสีย ไม่ว ่ำจะเป็นกังหันน�้ำชัยพัฒนำ หรือ

โครงกำรแหลมผักเบี้ย เป็นต้น ว่ำน�้ำที่จะลงทะเล

ต้องบ�ำบัดให้ดีก่อน ใช้ทั้งพักน�้ำ ใช้ทั้งป่ำชำยเลน

ต่ำง ๆ สุดท้ำยก่อนไปป่ำชำยเลนต้องฟื้นฟูให้ดี  

ป่ำชำยเลนเป็นป่ำที่สำมำรถบรรเทำคลื่นสึนำมิได้ 

แทนที่จะปะทะบ้ำนเรือนประชำชนเลย ถ้ำสร้ำง 

ป่ำชำยเลนให้แน่นหนำกจ็ะบรรเทำ แล้วท�ำให้คลืน่

ที่ขึ้นมำลดแรงกระทบลงก็ช่วยได้ ถ้ำเรำมองตั้งแต่

ต้นน�้ำก็คือจำกป่ำข้ำงบนจนถึงป่ำชำยเลนแล้ว ก็

จัดกำรทั้ง ๑๓ กิจกรรม ผมเชื่อว่ำเรำจะสำมำรถ

อยู่กับน�้ำได้อย่ำงปลอดภัย แล้วก็ใช้ประโยชน์จำก

น�้ำได้อยำ่งยั่งยืนต่อไป

ผูด้�าเนนิรายการ : การน�าเสนอแบบจ�าลองน้ี 

หรือผังนี้ทุกคนเห็นประโยชน์ร่วมกัน ถ้าช่วยกันตี

โจทย์ให้แตก แต่ไม่ได้หมายความว่าใครคนใดคนหนึง่ 
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ต้องรับหน้าที่เพียงล�าพังในการตีโจทย์ ไม่ว่าจะ

เป็นภาครัฐ เอกชน หรือว่าชุมชน ท้องถิ่นต่าง ๆ  

ถ้าทัง้ประเทศเหน็ภาพนีด้้วยกนั แล้วเราอยูส่่วนไหน 

ของผังนี้ ก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือตามภูมิสังคม

ของตัวเอง ในการแก้ปัญหาน�า้ทัง้ระบบกจ็ะเกดิขึน้

ประสบความส�าเรจ็ได้จรงิ แต่พอเรามปัีญหาจุดหน่ึง

กพ็ุง่ไปแก้ปัญหาเป็นจดุ ๆ  ไป แต่ลมืภาพรวมตรงน้ี 

กเ็ลยอยากจะให้ทกุท่านทัง้ทีอ่ยูใ่นทีน้ี่และท่านผูช้ม 

ที่อยู่ทางบ้านน�าภาพนี้ที่ทาง กปร. สรุปเอาแนว 

พระราชด�าริการแก้ปัญหาน�้าทั้งระบบไปช่วยกัน

กระจาย และช่วยกันคนละไม้คนละมือ เวลาพอ

สมควรในการเสวนาขอให้ทราบวิทยากรผู ้ทรง

คุณวุฒิทั้งสองท่านได้กล่าวทิ้งท้าย

ฯพณฯ องคมนตรี : ทรงงำนมำทั้งหมดที่

เกี่ยวกับสภำพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของ

พวกเรำคนไทย กจ็ะมนี�ำ้ ป่ำ ดนิ ถ้ำไม่มดีนิก็ไม่มทีัง้

สองอย่ำง กอ็ยำกจะประชำสัมพนัธ์ให้เกีย่วกบัเรือ่ง

ของดิน สมำคมเกี่ยวกับดินนำนำชำติได้ทูลเกล้ำ 

ทูลกระหม่อมถวำยพระรำชสมญำผู้ที่ทรงงำนใน

ด้ำนดินของโลก ถ้ำพวกเรำเน้นแต่เรื่องป่ำ เรื่องน�้ำ 

ถำ้ไม่มีดินเรำก็ไม่มีที่อยู่เหมือนกัน

เลขาธิการ กปร. : ถ้ำเรำได้ศึกษำ ได้เห็นวำ่

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงงำนตลอด ๖๐ 

กว่ำปีที่ผ่ำนมำว่ำได้ทรงงำนมำอย่ำงต่อเนื่อง และ

เสดจ็พระรำชด�ำเนนิไปหลำย ๆ  ครัง้ เข้ำไปเพือ่จะรู้ 

ปัญหำอย่ำงแท้จริง เมื่อรู้แล้วก็ทรงหำวิธีในกำร

แก้ปัญหำเหล่ำนั้นซึ่งมำกมำยอย่ำงที่เล่ำให้ฟัง 

ส่วนหนึ่ง พอแก้ไขปัญหำแล้วสุดท้ำยประโยชน์ทั้ง

หลำยกเ็ป็นประโยชน์สขุของประชำชน ดงัพระรำช

ด�ำรัสว่ำเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหำชนชำวสยำม ถ้ำ

ชำวสยำมหรือคนไทยทุกคนได้ศึกษำ ได้เห็น ได้

เรียนรู้ ผมมั่นใจได้วำ่ประเทศไทยจะเจริญกำ้วหน้ำ

อย่ำงต่อเนื่องตลอดไป

ผู้ด�าเนินรายการ : และทั้งหมดน้ีคือความ 

อิม่เอมใจทีไ่ด้รบัฟังจากวทิยากรผูท้รงคณุวฒุทิัง้สอง

ท่าน ฯพณฯ อ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี และ

ท่านสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการ

พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก 

พระราชด�าริ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล

เฉลมิพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๕ 

เวทเีสวนานีใ้นงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.

๙” จึงเป็นจังหวะเวลาที่สวยงามและเหมาะสม 

เป็นอย่างยิ่ง คงจะได้รับรู้ถึงความห่วงใยพระมหา- 

กรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 

มาตลอด ๖๖ ปีแห่งการครองราชสมบัติ ซึ่งนับ

เป็นการทรงงานที่ไม่มีวันหยุดเพื่อประโยชน์สุข 

แห่งมหาชนชาวสยามอย่างแท้จริง
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แนะน�ำโครงกำร

เกริ่นน�ำ
สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง

ทางธรรมชาติของลุม่น�า้ปากพนัง แหล่ง

ต้นน�้ามีน้อย น�้าทะเลรุกล�้าเข้าไปใน

แม่น�้าปากพนังซึ่งเป็นแม่น�้าสายหลัก 

ยิ่งสภาพภูมิอากาศแปรปรวนท�าให้

เกิดปัญหาน�้าแล้งน�้าท่วมซ�้าซากเกิด

การเสียสมดุลของระบบนิเวศ การใช้

ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสมไร้ขอบเขต 

และไม่ค�านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม

น�าสู่วิกฤตทางธรรมชาต ิมคีวามจ�าเป็น

ที่ต้องพัฒนาลุ่มน�้าปากพนัง พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎร

ได้พระราชทานพระราชด�ารใินแนวทาง

พัฒนา จึงก่อเกิดโครงการพัฒนาพื้นที่

ลุ ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระ

ราชด�าร ิโดยโครงสร้างพืน้ฐานหลกัของ

โครงการเป็นเครื่องมือเพื่อการจัดการ

ทั้งระบบลุ่มน�้า คือป้องกันน�า้เค็ม เก็บ

กักน�้าจืด ควบคุมการระบายน�้า แบ่ง

เขตการใช้ประโยชน์น�้าจืดน�้าเค็มแยก

ออกจากกัน ส่งผลท�าให้ระบบนิเวศน�้า

กร่อยขาดหายไป

ดลุยภำพการจดัการ...
สู่ปฏิญญำขนาบนาก

รูปแบบการบริหารจัดการน�้าร่วมกันของชุมชน ต�าบลขนาบนาก อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ส�านักประสานงานโครงการพื้นที่ ๔
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ทกุการพฒันาล้วนส่งผลกระทบ แต่

ท�าอย่างไรให้การพัฒนาภายใต้ข้อจ�ากัด

ของทรัพยากรธรรมชาติเกิดประโยชน์

และมีประสิทธิภาพสูงสุด...สร้างดุลยภาพ 

การจัดการจากการเสียสมดุลของระบบ

นิเวศ 

ชุมชนต�ำบลขนำบนำกได้
รับผลกระทบอยำ่งไร

สภาพทีต่ัง้ของพืน้ทีต่�าบลขนาบนาก 

เป็นพ้ืนที่ปลายน�้าอยู ่ติดทะเลอ่าวไทย 

มีแหล่งน�้าคลองธรรมชาติสาขาแม่น�้า

ปากพนัง คือคลองปากพนัง (ชื่อในแผนที่)

แต่ชาวบ้านเรียกคลองหัวไทร และคลอง 

หน้าโกฏิ เป็นคลองขุดใหม่เชื่อมต่อชายฝั่ง 

ทะเลก่อนเกิดโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ ่ม

น�้าปากพนังฯ หากมองในข้อเท็จจริง

ของสภาพแวดล ้อม พื้นที่นี้ ได ้รับผล 

กระทบจากวิกฤตความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติ การเข้าถึงแหล่งน�้า

จืดได้ยาก หากปีไหนฝนแล้งแหล่งน�้าใน

พื้นที่จะมีค่าความเค็มสูงและไม่สามารถ 

จดัการแกป้ัญหาได้ เมื่อโครงการฯ เกดิขึน้ 

มีการก�าหนดแนวเขตการแบ่งแยกน�้าจืด 

น�้าเค็มชัดเจน พื้นที่ต�าบลขนาบนากถูก

แบ่งตามความต้องการของชุมชน คือมีทั้ง

พืน้ทีท่ีต้่องการใช้ประโยชน์จากน�า้เคม็และ

พืน้ทีท่ีต้่องการใช้ประโยชน์จากน�า้จดื โดย

หลกัการแบ่งแยกน�า้จืดน�า้เคม็ท�าให้น�า้โซน

น�า้กร่อยหายไป 

สภำพปัญหำภำยใต้ข้อ
จ�ำกัดของพื้นที่

อาชีพหลักดั้งเดิมของคนในชุมชน

ต�าบลขนาบนาก คือ การท�านา กับการท�า 

ไร่จากในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เกิดกระแสการ 

เลี้ยงกุ้งทะเลในบ่อเชิงอุตสาหกรรม ท�าให้ 

พืน้ทีท่�านาและพืน้ทีท่�าไร่จากถกูปรบัเปลีย่น 

การใช้ประโยชน์เป็นการขุดบ่อเลี้ยงกุ ้ง

ทะเลเป็นจ�านวนมาก เมือ่การเลีย้งกุง้ทะเล

ล้มเหลวก็หันกลับมาท�าไร่จากอีกครั้ง โดย

สภาพพื้นที่ไร่จากหลังจากที่เกิดโครงการ
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พัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังฯ จึงมีทั้งไร่

จากในพืน้ทีน่�า้จดืและในพืน้ทีน่�า้เคม็ ซึง่ไม่

สอดคล้องกบัความต้องการใช้น�้ากร่อยบาง

ช่วงเวลาของต้นจาก ดงันัน้ในสภาพการณ์

ปัจจุบนัจงึประกอบด้วยอาชีพหลากหลาย

มากขึ้น ได้แก่ การท�านา การท�าไร่จาก  

(น�า้จดืและน�า้เคม็) การเล้ียงกุง้ทะเลในบ่อ 

และการท�าประมงในล�าน�้า โดยมีล�าน�้าใน

พืน้ท่ี ๕ สายน�า้ทีเ่ชือ่มโยงกบักลุม่อาชพีดงั

กล่าว ซึ่งความต้องการใช้น�้าไม่สอดคล้อง

กัน กล่าวคือ ท�านาต้องการน�้าจืด ไร่จาก

ต้องการน�้ากร่อย เลี้ยงกุ้งทะเลในบ่อ และ

ท�าประมงในล�าน�้าต้องการน�้าเค็ม 

กำรสร้ำงกระบวนกำร
จัดกำรโดยชุมชน

สภาพปัญหาในพื้นที่ไม่ถึงขั้นเกิด

ความขัดแย้งจากการใช ้ประโยชน์ใน 

เรื่องน�า้ที่แตกต่างกัน แต่เมื่อการท�าอาชีพ

เลี้ยงกุ้งทะเลประสบปัญหา ส่วนหนึ่งได้

หนักลบัมาท�าอาชพีดัง้เดมิคอืการท�าไร่จาก 

จึงเกิดข้อเรียกร้องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา 

ขอให้สร้างโซนน�้ากร่อยส�าหรับไร่จาก 

โดยเฉพาะไร่จากทีอ่ยูใ่นเขตน�า้เคม็ เหตผุล

การเรียกร้องเพราะว่าน�้าเค็มจัดท�าให้ได้

ผลผลิตน�้าตาลจากลดลงและต้นจากอาจ

จะตายได้ ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษ

เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.) ได้มอบ

หมายให้ศูนย์อ�านวยการและประสาน

การพฒันาพืน้ทีลุ่ม่น�า้ปากพนังอันเน่ืองมา

จากพระราชด�าริประสานการด�าเนินงาน 

โครงการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ไร่จาก 

โดยหน่วยงานกรมชลประทานได้พจิารณา

โครงการร่วมกับชุมชน และด�าเนินการ

โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน�้า จ�านวน 

๑๗ แห่ง ปิดก้ันล�าน�้าในพื้นที่ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้น�้าเค็มเข้า

ท่วมพื้นที่ไร่จากในช่วงที่น�้าเค็มจัด และ

ช ่วยระบายน�้าในพื้นที่ ไร ่จากช ่วงฤด ู

น�้าหลาก



ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม  ๒๕๕๕

วารสารอันเนื่องมาจาก
พ ร ะ ร า ช ดำ า ริ

44

โจทย์ปัญหาหลักคือความต้องการ

น�้ากร่อยหรือน�้าที่มีค่าความเค็มเหมาะสม

ส�าหรับไร่จาก การบริหารจัดการอาคาร

บังคับน�้าดังกล่าวซึ่งอยู่ในเขตน�้าเค็ม ไม่

สามารถด�าเนินการสู่เป้าหมายได้ ศูนย์

อ�านวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่

ลุม่น�า้ปากพนงัอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ

จึงได้ประสานการด�าเนินงานต่อเนื่อง 

โดยได้พิจารณาผลการศึกษาชุดโครงการ

วิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนัง ซึ่ง

มีโครงการ “ผลกระทบและการปรับ

ตัวของเกษตรกรท�าจากในสถานการณ์

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการ

เกิดขึ้นของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้า

ปากพนัง : กรณีศึกษาชุมชนขนาบนาก 

อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช” 

ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์  จึงได ้

ประสานด�าเนินการต่อยอดฐานข้อมูล 

องค์ความรู้ในการท�าวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

ซ่ึงมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์อ�านวยการและ

ประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนังฯ

เข้าร่วมการวิจัยด้วย

การวจัิยเชงิปฏบิตักิาร “การบรหิาร

จัดการทรัพยากรน�้าแบบมีส่วนร่วม ใน

พื้นที่ต�าบลขนาบนาก อ�าเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช” มีเป้าหมายเพื่อ

ต้องการแก้ปัญหาและพัฒนาให้เกิดผล 

อย่างเป็นรปูธรรมโดยยดึชาวบ้านเป็นหลกั 

และก�าหนดภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง คือ ภาค

ชมุชน ภาครฐั ภาควชิาการ ในกระบวนการ

วิจัยมี  ๖ ขั้นตอน คือ การเตรียม 

การของผูเ้ริม่ต้นกระบวนการ การประสาน

ผูเ้ก่ียวข้อง การระดมข้อมลู การตรวจสอบ

วิเคราะห์และสรุปข้อมูล การสร้างฉันทา

มตร่ิวม การรวมตวัของชาวบ้านทีม่ภีาครฐั

และภาควิชาการหนุนเสริม 

ข้อตกลงร่วมเกดิปฏญิญำ 
ขนำบนำก

การจดักระบวนการให้เกดิการระดม

ข้อมูลในเวทีแต่ละสายคลอง และลงพื้นที่

เก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความครบถ้วนโดย

การเรยีนรูร่้วมกนั ตรวจสอบกนั และร่วมกนั 

เสนอทางออก ตลอดจนเก็บข้อมูลการ

จัดการระบบน�า้จากประสบการณ์ของชาว

บ้านในพื้นที่อื่น ด้วยการจัดศึกษาดูงาน 

ที่ชุมชนต�าบลแพรกหนามแดง อ�าเภอ
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อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จะได้

ทบทวนเปรียบเทียบกับสภาพพื้นที่ชุมชน

ต�าบลขนาบนาก การตรวจสอบ วิเคราะห์ 

และสรุปข้อมูลร่วมกันโดยแกนน�าชุมชน

และผู ้ให้ข้อมูล เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง และนักวิจัย เพื่อให้ได้ข้อเสนอ

ระดับต�าบลต่อการจัดการน�้าในอนาคตที่

สอดคล้องกับวิถีชีวิตในอาชีพที่แตกต่าง

กัน ภายใต้ข้อจ�ากัดของสภาพแวดล้อม

ของพื้นที่ในปัจจุบัน จนกระทั่งได้คณะ

กรรมการและข้อเสนอการจัดการน�้าของ

แต่ละสายคลอง แล้วร่วมมือกันทั้ง ๕ สาย

คลอง ช่วยกันก�าหนดรูปแบบการจัดการ

น�้า และข้อตกลงในการบริหารทรัพยากร

น�้าทั้ง ๕ สายคลองร่วมกัน โดยใช้ชื่อว่า 

“ปฏิญญาขนาบนาก ว่าด้วยการบริหาร

จัดการน�้า ๒๕๕๒”

บทสรปุ
วิถีชีวิตในการท�าอาชีพที่มีความ

ต้องการใช้ทรัพยากรน�้าที่แตกต่างกัน ทั้ง

ในแง่ของคุณลักษณะ (น�้าจืด-น�้าเค็ม) 

ปริมาณและเวลาที่ต้องการ ประกอบกับ

สภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไป 

การแก้ปัญหาหากมองเฉพาะตนจะแก้ไขได้

ยาก กระบวนการทีน่�าไปสูข้่อตกลงร่วมได้

ส�าเร็จ เป็นการน้อมน�าพระราชด�ารัสของ 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เรือ่ง “รู ้รกั 

สามัคคี” มาปรับใช้ในการสร้างการมีส่วน

ร่วมจนเกิดความร่วมมือ และการน�าเอา

ความเป็นทางสายกลางตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง การเข้าถึงความ

เป็นไปของธรรมชาติ การเก้ือกูลของ 

ส่ิงแวดล้อมในระบบนิเวศมาใช้ในการ

จัดการ เป ็นการจัดการที่ เริ่มต ้นจาก

การปฏิบัติจริง ให ้เป ็นแบบอย่างที่ดี

เพื่อพิสูจน์ความส�าเร็จของการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ ขณะเดียวกันก็ส่ง

ผลให้ชุมชนใช้ทรัพยากรเหล่านั้นได้อย่าง

ยั่งยืน จึงเป็นการมองการจัดการจาก 

หน่วยนิเวศขนาดเล็ก แล้วค่อยขยายผลสู่

หน่วยนิเวศขนาดใหญ่ต่อไป



ค่ายเยาวชนรู้งาน

สบืสานพระราชด�าร ิ(RDPB Camp)

บทความพิเศษ
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ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน 

โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ(ส�านกังาน กปร.)  

ได้ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ และโครงการอันเนื่องมา

จากพระราชด�าริ จัดโครงการ “ค่ายเยาวชน 

รู ้งานสืบสานพระราชด�าริ” (RDPB Camp) โดย

ได้เริ่มด�าเนินการรุ ่นที่ ๑ เมื่อปี ๒๕๕๓ เพื่อให้เยาวชน

จากสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้ศึกษา 

เรียนรู ้  และเข ้าใจในพระราชกรณียกิจและพระราชด�าริ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ที่ได้พระราชทานความ 

ช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ

ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศได้อย่างลึกซึ้ง เยาวชนที่เข้าร่วม

โครงการในแต่ละครั้งนอกจากจะได้รับทราบหลักการทรงงาน 

ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ รุ่นที่ ๑ (RDPB Camp)

พระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว และความส�าคัญของโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริแล้ว เยาวชนทุกคนจะได้ร ่วมท�ากิจกรรมการเรียนรู ้และ 

การปฏิบัติจากพื้นที่จริง ได้เยี่ยมชมการด�าเนินงานในศูนย์ศึกษาฯ 

และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ พร้อมกับเรียนรู ้วิถี

ชีวิตเกษตรกร โดยใช้ชีวิตกับเกษตรกรต้นแบบรวมไปถึงกิจกรรม

สันทนาการต่าง ๆ อาทิ ไปรษณียบัตรความดี สานสายใย... 

ค่ายเยาวชนสืบสานพระราชด�าริ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการ

สืบสานงานในโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ พร้อมกับ

ค้นหาเยาวชนต้นแบบที่มีความสามารถในการถ่ายทอดแนว 
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พระราชด�าร ิและผลส�าเรจ็จากโครงการอนัเนือ่งมาจาก 

พระราชด�าริของแต่ละภูมิภาค ในฐานะมัคคุเทศก์

ประจ�าภาคของส�านักงาน กปร. ทั้งนี้ เพื่อให้เยาวชน 

คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความเข้าใจได้เข้ามามีส่วนร่วม

สบืสานพระราชด�าร ิและสามารถเผยแพร่ขยายผลการ 

เรียนรู้ไปสู่สถาบันและชุมชนต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง

ยิ่งขึ้น

ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ รุ่นที่ ๑ 

(RDPB Camp) จัดขึ้นมีระยะเวลาด�าเนินการ ๓ วัน 

๒ คืน จ�านวน ๕ ครั้งในพื้นที่ต่าง ๆ ประกอบด้วย 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ จังหวัดเชียงใหม่ กรอบแนวทาง “ต้นทาง

คอืป่าไม้ ปลายทางคอืประมง ระหว่างทางเกษตรกรรม” 

ครั้งที่ ๒ จัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดจันทบุรี กรอบ

แนวทาง “การฟื้นฟูและการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

ทะเลจากยอดเขาสู่ทะเล” ครั้งที่ ๓ จัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษา

การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัด

สกลนคร กรอบแนวทาง “สร้างน�้า เพิ่มป่า พัฒนา

ชีวิตแบบพอเพียง” ครั้งที่ ๔ จัดขึ้นที่โครงการพัฒนา

พืน้ทีลุ่ม่น�า้ปากพนงัอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ จงัหวดั

นครศรธีรรมราช กรอบแนวทาง “การจดัการน�า้ ฟ้ืนฟู

นาร้าง เสริมสร้างคุณภาพชีวิตชุมชน” และในครั้ง

ที่ ๕ จัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเน่ือง 

มาจากพระราชด�าริ จังหวัดเพชรบุรี กรอบแนวทาง 

“ฟื ้นดิน คืนป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต” เยาวชน 

ทั่วประเทศได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม 

ในโครงการค่ายเยาวชนรู ้งานสืบสานพระราชด�าริ  

รุ่นที่ ๑ (RDPB Camp) จากทั่วประเทศ รวมแล้วมี

จ�านวนถึง ๔๐๒ คน จ�านวน ๑๐๑ ทีม จากสถาบัน 

การศึกษาทั้งสิ้น ๑๐๑ แห่ง ซึ่งมาจากทั่วทุกภูมิภาค

ของประเทศ หลังจากได้รับการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี

และปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เยาวชนรู้งานสืบสาน

พระราชด�าริ รุ ่นที่ ๑ ได้น�าเสนอผลงานในหัวข้อ 

“ประโยชน์และความรู้สู่ชุมชนของฉัน” เป็นการน�า

ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าค่ายฯ น�าเสนอเป็นโครงการ

ที่สามารถน�าแนวพระราชด�าริไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง

เหมาะสม ซึ่งเยาวชนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมทั้ง ๕ 

ครั้ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช และมหาวทิยาลยั

มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
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นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการประกวดการผลิต

สื่อโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ ในหัวข้อ “เดินตามรอย

พระบาทในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ”  

ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสารคดีทาง

โทรทัศน์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล รางวัลรอง

ชนะเลศิ มี ๒ รางวลั ได้แก่ มหาวิทยาลัยฟาร์อสีเทอร์น 

และมหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา และรางวัลชมเชย 

จ�านวน ๒ รางวัล ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

และมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ และรางวลั Poppular Vote 

ทางเว็บไซต์ของส�านักงาน กปร. www.rdpb.go.th 

เป็นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส�าหรับการประกวด

สื่อสร้างสรรค์ประเภทส่ือส่ิงพิมพ์ มีผู ้ได้รับรางวัล

ชมเชย จ�านวน ๓ รางวัล ได้แก่ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผลส�าเร็จจากการจัดโครงการ “ค่ายเยาวชน

รู้งานสืบสานพระราชด�าริ (RDPB Camp) รุ่นที่ ๑” 

ซึ่งได้รับการชื่นชมจากหลายหน่วยงาน ส�านักงาน 

กปร. จึงได้จัดโครงการ “ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสาน 

พระราชด�าร ิ(RDPB Camp) รุน่ที ่๒” ขึน้ในปี ๒๕๕๕  

อีก ๕ ครั้ง ซึ่งในรุ่นที่ ๒ นี้ ได้จัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ๕ แห่ง ได้แก่  

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจาก 

พระราชด�าร ิจงัหวดัเชยีงใหม่ กรอบแนวคดิ “ประโยชน์

จากผืนป่า พัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน” ศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา กรอบแนวคิด “พัฒนาดิน พัฒนา

อาชีพ เพื่อความมั่นคงของชีวิต” ศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัด

สกลนคร กรอบแนวคิด “พัฒนาคน น�้า ป่า อาชีพที่

ยั่งยืน” ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ จังหวัดจันทบุรี กรอบแนวคิด 
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“การจัดการทรัพยากร เพื่อประโยชน์สุขประชาชน” 

และศู นย ์ ศึ กษาการพัฒนาพิ กุ ลทองอั น เนื่ อ ง 

มาจากพระราชด�าริ จังหวัดนราธิวาส กรอบแนวคิด 

“สร้างดิน เพิ่มน�้า เพื่อประโยชน์ของประชาชน” 

เพื่อเป ็นการต่อยอดขยายผลการเรียนรู ้ เ ก่ียวกับ 

พระราชกรณยีกจิ พระมหากรณุาธคิณุและพระราชด�าริ

ทีไ่ด้พระราชทานความช่วยเหลอืผ่านโครงการอนัเนือ่ง

มาจากพระราชด�าริไปยังสถาบันการศึกษาได้หลาก

หลายและเห็นผลเป็นรปูธรรมยิง่ขึน้ ส�านักงาน กปร.ได้ 

ต่อยอดและขยายผลจาก “ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสาน

พระราชด�าริ (RDPB Camp) รุ่นที่ ๑” โดย RDPB 

Camp ในรุน่ที ่๒ น้ี มเียาวชนเข้าร่วมโครงการฯ ทัง้สิน้ 

๔๒๒ คน ๑๐๖ ทีม จากสถาบันการศึกษา ๘๕ แห่ง

แบ่งการเรียนรู ้ออกเป็น ๓ รูปแบบ ประกอบด้วย 

การให้ความรู ้ด้านวิชาการ คือ การบรรยายพิเศษ

ในหัวข้อ รู้งานสืบสานพระราชด�าริ โดย นายสุวัฒน์  

เทพอารักษ์ รองเลขาธิการ กปร. การบรรยาย

เชิงประจักษ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาแต่ละภาค  

การบรรยายพเิศษ “บคุคลแห่งแรงบนัดาลใจ” โดยศลิปิน 

ที่ร่วมสืบสานพระราชด�าริกับส�านักงาน กปร. อาทิ  

คุณส�าราญ ช่วยจ�าแนก (อ๊ีด วงฟลาย) คุณนิธิชัย  

ยศอมรสุนทร (หยวน ดราก้อนไฟว์) และคุณต้อ มารุต 

สาโรวาท ผู้ทรงคุณวุฒิในวงการบันเทิง การเรียนรู้เชิง

ปฏิบัติการ “เรียนรู้อย่างเข้าใจ” กิจกรรม “เกษตรกร

เต็มวัน” กิจกรรม “ภัตตาคารบ้านป่า” เป็นกิจกรรม

การประกอบอาหารร่วมกันระหว่างเยาวชนด้วยกัน 

ซ่ึงต้องอาศัยความสามัคคี ความมีน�้าใจช่วยเหลือ

กันหาผลผลิตในแปลงของเกษตรกร และร่วมกัน

ประกอบอาหาร เพื่อเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตในแบบพอเพียง 

กิจกรรมศกึษาเรยีนรูง้านภายในศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ  

กิจกรรม “มัคคุเทศก์มือใหม่” จากอาสาสมัครตัวแทน

ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ รุ่นที่ ๒ (RDPB Camp)
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เยาวชน ๑ คน จาก ๑ ทมี ทีจ่ะได้เรยีนรูง้านส่วนต่าง ๆ  

ภายในศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ อย่างละเอยีด เพือ่เตรยีม

ความพร้อมสู่การเป็นมัคคุเทศก์ตัวจริงด้วยการปฏิบัติ

งานจรงิ ภายในระยะเวลา ๑ วันของการเรยีนรู ้เพือ่ท�า

หน้าที่มัคคุเทศก์แนะน�านักท่องเที่ยวที่มาศึกษาดูงาน

และเพื่อน ๆ ร่วมค่าย ให้ได้รับความรู้จากการด�าเนิน

งานสืบสานพระราชด�าริ ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนา

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

นอกจากการเรียนรู้และปฏิบัติจริงในด้านต่าง ๆ

แล้ว ส�านักงาน กปร. ยังก�าหนดภารกิจให้เยาวชนทุก

คนได้ร่วมสืบสานพระราชด�าริกับกิจกรรม “๑ ค่าย 

๑ ภารกิจ เยาวชนสืบสานพระราชด�าริ” เพื่อสร้าง

กระบวนการท�างานจากการลงมือปฏิบัติ โดยเปิด

โอกาสให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแสดง 

วิสัยทัศน์ผ่าน ๓ งานส�าคัญ ประกอบด้วย กิจกรรม  

“๑ ค่าย ๑ หน้า ความประทับใจ” และกิจกรรม

การประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “๑ ค่าย ๑ 

ภาพความทรงจ�า” และกิจกรรม “๑ ค่าย ๑ งาน

สืบสานพระราชด�าริ” เป็นการน�าเสนอของทีมเยาวชน

ที่ได ้เข ้ามาเรียนรู ้งานในโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ และเกิดแรงบันดาลใจหรือมีความคิด

สร้างสรรค์ที่ร่วมสานต่อพระราชด�าริให้เป็นที่ประจักษ์

ต่อไป ซึ่งสถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง  

๕ ครัง้ ได้แก่ ทมีป่าต้นน�า้ท่าเหนอื มหาวทิยาลยัราชภัฏ

อุตรดิตถ์ ทีมช่างหัวมัน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี ทีม A-lert Model จากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ด ทีมลูกเจ้าฟ้า จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ และทีมผู ้ดีไซโค จากมหาวิทยาลัย

ปัตตานี 

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกิจกรรม “ไปรษณียบัตร

ความดี” เป็นกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และ 

แสดงความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว โดยให้เยาวชนทุกคนร่วมกัน 

ตั้งปฏิญาณการท�าความดีคนละ ๑ ข้อ ทั้งการท�า 

ความดีเพื่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน หรือการท�า 

ความดีเพื่อสังคม โดยการเขียนค�าปฏิญาณน้ันลงบน

ไปรษณยีบตัร และส่งให้ตวัเองเพือ่ให้ได้รบัหลงัจากกลบั

จากค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ เพื่อกระตุ้น

แรงบันดาลใจในการสานต่อพระราชปณิธานต่อไป

กิจกรรมสันทนาการเป็นอีกแบบทดสอบที่

สอดแทรกความสนุกสนาน ความประทับใจ และการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรัก  

ความสามคัค ีท�าให้เยาวชนมทีกัษะ ความรู ้ความเข้าใจ 
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และสามารถถ่ายทอดความรู ้ที่ได้รับจากโครงการ 

ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ การเผยแพร่

ข้อมลูสูเ่พือ่น ครอบครวั และชุมชนต่อไปได้เป็นอย่างดี 

ทั้งนี้ การจัดโครงการค่ายเยาวชนฯ ในแต่ละครั้งจะ 

คัดเลือกทีมเยาวชนดีเด่นโดยคณะกรรมการผู ้ทรง

คุณวุฒิ ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากส�านักงาน 

กปร. ผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ แต่ละ

ศูนย์ และคุณมารุต สาโรวาท ผู้ทรงคุณวุฒิในวงการ

บันเทิง โดยพิจารณาจากกิจกรรมการน�าเสนอผลงาน

ของกลุ ่มจากที่ได้มีการเรียนรู ้ตลอดระยะเวลาการ 

เข้าค่าย 

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ 

ทั้ง ๒ รุ่นที่ผ่านมา ท�าให้เยาวชนคนรุ่นใหม่จากทั่ว

ทุกภูมิภาคของประเทศ มีโอกาสเรียนรู้งานเกี่ยวกับ 

แนวพระราชด�าริ  พระราชกรณียกิจ พระปรีชา 

สามารถ และพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จ

พระเจ ้าอยู ่หัว และเยาวชนที่มี โอกาสเข ้าร ่วม

กิจกรรมยังได้รับความรู ้จากประสบการณ์ตรงของ

ตนเอง ในการได้สัมผัส พบเห็น แลกเปล่ียนเรียนรู้  

พูดคุย และปฏิบัติงานจริงด้วยตนเอง จากเกษตรกร

ผู ้ที่น้อมน�าแนวพระราชด�าริมาปฏิบัติและเดินตาม 

เบ้ืองพระยคุลบาท จนประสบผลส�าเรจ็ในการประกอบ

อาชีพและการด�าเนินชีวิต ซึ่งประสบการณ์เหล่าน้ัน 

จะก่อให้เกิดความรู้ที่ยั่งยืน และสามารถน้อมน�าแนว

พระราชด�าริมาเป็นเข็มทิศในการด�าเนินชีวิตในอนาคต 

และน�าไปประยุกต์ใช้ในการด�ารงชีวิตได้อย่างถูกต้อง 

รวมทั้งมีทักษะและความรู ้ความเข้าใจในเบื้องต้น 

สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับสู่เพื่อน ครอบครัว และ

ชุมชน เพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายเยาวชนรู้งานสืบสาน

พระราชด�าริเพิ่มมากขึ้น และที่ผ่านมาเยาวชนได้มีการ

ต่อยอดขยายผลจากแนวพระราชด�าริ โดยมีการจัดตั้ง

เป็นชมรมสบืสานพระราชด�าร ิชมรมเศรษฐกิจพอเพยีง 

นอกจากน้ี ยงัได้การปรบัเปลีย่นการจัดกิจกรรมรบัน้อง

มาเป็นการเรยีนรูแ้นวพระราชด�ารภิายในศนูย์ศกึษาการ

พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และจัดท�า social 

network เยาวชน rdpb camp และอื่น ๆ อีกหลาย

รูปแบบ ซึ่งล้วนแต่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการได้

เรียนรู้ ได้สัมผัสงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้วยตนเองทั้งสิ้น
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เศรษฐกิจพอเพียง

ดูหลายท่านคงนึกไม่ถึงว ่า

ส ถ า น ที่ ใ น ภ า พ นี้ คื อ  

เรอืนจ�า ด้วยลกัษณะอาคารทีส่ร้างจาก

ดินและการออกแบบที่มีเอกลักษณ์ไม่

เหมือนกับเรือนจ�าอื่น ๆ บรรยากาศ

ร่มรื่น มีต้นไม้เขียวขจี ลักษณะคล้าย

รสีอร์ท ทีเ่ป็นมากกว่าเรอืนจ�าท�าให้นึก

สงสัยว่าท�าไมเรือนจ�าน้ีสามารถดึงดูด

ให้ผู้คนเข้ามาแวะเยี่ยมได้เป็นจ�านวน

มาก 

หลากหลายค�าถามที่เราสงสัย 

ในความมหัศจรรย์ของเรือนจ�าแห่งนี้ 

ถูกคลี่คลายด้วยค�าตอบที่ชัดเจนจาก 

คุณมิตรารุณห์  พรหมอินทร์ หัวหน้า

เรือนจ�าช่ัวคราวเขากลิ้งและเจ้าหน้าที่

ทีม่าต้อนรบัอย่างอบอุ่น คณุมติรารณุห์  

กล่าวว่า “ผู ้ต ้องขังที่มาอยู ่ที่ เรือน

เรือนจ�ำชั่วครำวเขำกลิ้ง
เรือนจ�ำพอเพียงตำมแนวพระรำชด�ำริ

จ�าแห่งนี้เป็นผู้ต้องขังที่ประพฤติดี มี

ก�าหนดพ้นโทษไม่เกิน ๕ ปี เจ้าหน้าที่

ทุกคนจะปฏิบัติและดูแลผู ้ต้องขังใน

ลักษณะผ่อนคลาย ไม่มีโซ่ตรวน ใช้

เพยีงกฎ ระเบยีบ วนัิย ทีก่�าหนดไว้เป็น 

ข้อปฏบิตัเิท่าน้ัน เราเน้นสร้างคนดแีละ

คืนความพอเพียงสู่สังคม ฝึกหัดอาชีพ

ให้ผู้ต้องขังได้มีความรู้ ความช�านาญ 

และทักษะที่สามารถน�าไปประกอบ

อาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัว เพื่อ

เตรียมความพร ้อมเมื่ อ ได ้ รับการ 

ปลดปล่อย แล้วน�าสิ่งดี ๆ ไปขยายผล

สู่ชุมชนได้” แสดงให้เห็นว่าเรือนจ�าที่นี่

เป็น สถานทีท่ีส่ามารถสร้างหลกัประกนั

ในการด�าเนินชีวิตของผู้ต้องขัง ให้อยู่

รอดอย่างมีความสุขได้ด้วยปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

ส�ำนักศึกษำและขยำยผลกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริ
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ก า ร น ้ อ ม น� า ห ลั ก ป รั ช ญ า

เศรษฐกิจพอเพียงของที่นี่ มีความ 

โดดเด่นด้านการเกษตรและการฝึก

อาชีพที่หลากหลาย และเมื่อผู้ต้องขัง

เข้ามาในเรอืนจ�าจะสอนให้ปรบัตัวเข้าสู่ 

ความพอด ีเรยีบง่าย สมถะ เดนิทางสาย

กลาง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ใช้ชีวิตตาม

อัตภาพของตน ไม่ยึดติดกับวัตถุนิยม 

เรยีนรูก้ารท�าการเกษตรแบบผสมผสาน

เพิ่มเติมจากเรือนจ�า รวมไปถึงการ

ประกอบอาชีพที่หลากหลาย โดยใช้

ทรัพยากรที่อยู่รอบตัวเป็นส�าคัญ สอน

ให้ผู้ต้องขังมีความเช่ือมั่นในศักยภาพ

ของตนเอง แล้วน�าความรู้ไปประกอบ

อาชพีภายหลงัพ้นโทษจนสามารถสร้าง

รายได้ พึ่งพาตนเองได้ 

จากที่เรือนจ�าต้องประสบกับ

ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ แต่เมื่อ

ทุกคนทกุฝ่ายในเรอืนจ�าให้ความร่วมมอื 

ร่วมกนัคดิ และตัดสนิใจน้อมน�าปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้

ในการบริหารองค์กรเพื่อแก้ปัญหาที่ 

ประสบอยู่นั้น ท�าให้เรือนจ�ามีรายได้ 

จากการท�าเกษตรผสมผสาน และ

การประกอบอาชีพที่หลากหลายจน

สามารถลดการพึ่งพางบประมาณแผ่น

ดินได้ มีการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล มาตรฐานความโปร่งใส 

การสร้างบัญชีครัวเรือน มาตรฐานใน

การใช้เทคโนโลยีโดยประยุกต์ใช้กับ

หลักวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เหมาะส�าหรับการศึกษาดูงาน จาก

ความกระตือรือร้นของคนในเรือนจ�า 

ท่ีจะเล่าประสบการณ์ องค์ความรูต่้าง ๆ  

สัมผัสได้ถึงความภาคภูมิใจของคนที่น่ี 

ส ่วนเจ ้าหน้าที่ ในเรือนจ�าจะได ้รับ

ประสบการณ ์ และความรู ้ อย ่ า ง 

กว้างขวาง โดยการแสวงหาแหล่ง

ความรู้และจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ

ฝึกอบรม ดูงานตามศูนย์การเรียนรู ้

เศรษฐกจิพอเพยีงทีป่ระสบผลส�าเรจ็ มี

การเชิญวิทยากร ปราชญ์ชาวบ้านมาให้

ความรู้ เรียนรู้กิจกรรมทางการเกษตร 

และการประกอบอาชพีทีส่ามารถสร้าง

รายได้ให้แก่ทางราชการ เพื่อให้เข้าใจ
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ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

น�าไปปฏิบัติ ตลอดจนการปรับปรุง  

ต่อยอด พัฒนา และใช้โอกาสในการ

ศกึษาหาความรูจ้ากทีต่่าง ๆ  มาถ่ายทอด 

ให้ผู้ต้องขังที่เสมือนญาติ จึงท�าให้ใน

บางครั้งจะเห็นผู้ต้องขังที่พ้นโทษแล้ว 

กลับมาเยี่ยมเยือนเรือนจ�าแห่งนี้ 

จัดอบรมความรู้ให้แก่ผู ้ต้องขัง 

เล็งเห็นคุณค่าของเวลา ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งที่มีอยู ่รอบตัว เช่น  

พชืผกั ต้นไม้ หนิ ดนิ ทราย สามารถน�ามา 

ประกอบขึ้นเป็นปัจจัยเพื่อความสมดุล

ในการด�ารงชีวิต เช่น การปลูกทุกอย่าง 

ที่กิน การปลูกมะลิ ไม้ดอก ที่สร้าง 

รายได้อย่างงาม การท�าน�า้มนัไบโอดเีซล 

เตาหุงต้ม น�้าส้มควันไม้ การเลี้ยงสัตว ์

เพื่ อจ� าหน ่ายและขยายพันธุ ์ สัตว ์ 

 ต้ังแต่ปลา กระต่าย หมู แพะ เป็ด 

ไก่ด�า สายพันธุ์ภูพานฯ ที่น�ามาจาก

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัด

สกลนคร โดยเลี้ยงแบบปล่อยตาม

ธรรมชาติในป่าไผ่ ท�าให้ไก่แข็งแรง 

หากินเองได้ ซึ่งมีการสั่งจองตั้งแต่ 

เพิ่งเริ่มเป็นไข่ นอกจากนั้น มีการ

สร้างบ้าน อาคารในเรือนจ�าจากดินที่

มีราคาถูกแต่สามารถเป็นเรือนนอน

ได้อย่างถาวร มีผู้ต้องขังกลายเป็นช่าง

สร้างบ้านดินที่ช�านาญ โดยมีการท�าอิฐ

บลอ็กดนิจ�าหน่าย สร้างรายได้ให้เรอืนจ�า 

อีกด้วย

ส�าหรับที่ น่ี นับเป ็นตัวอย่างที ่

ยอดเยีย่มแห่งหนึง่ในการสร้างภมูคิุม้กนั 

โดยสามารถพึ่ งพาตนเองด ้านงบ

ประมาณได้ ไม่ต้องรองบประมาณจาก

ส่วนกลาง การบ่มสอนไม่ให้คิดกลับ 

มากระท�าผิดซ�้าอีก ให้ตระหนักใน

คณุธรรมใช้สตปัิญญาในการด�าเนนิชีวติ 

มีความขยัน อดทน หมั่นเพียร ซื่อสัตย์

สุจริต ไม่โลภ ไม่ตระหนี่ รู้จักแบ่งปัน 

โดยก�าหนดมาตรฐานทางคณุธรรมและ

จริยธรรมที่ชัดเจน และการส่งเสริม 

กจิกรรมด้านศาสนา “เรอืนจ�าเรอืนธรรม”
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ที่เป็นรูปธรรมเป็นแนวทางปฏิบัติให้

แก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง โดยให้มีการ

นั่งสมาธิ ตักบาตรฟังธรรมเทศนาจาก 

พระภิกษุสงฆ์

ทุกวันนี้เรือนจ�าช่ัวคราวเขากลิ้ง

ได้เป็นศนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง

ชมุชนแบบครบวงจร โดยทกุการเรยีนรู้ 

จะเน้นการประยุกต์ใช้ร่วมกันได้อย่าง 

เหมาะสม ท�าให ้มี เจ ้าหน ้าที่จาก 

หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งบุคคลทั่วไป 

สนใจเดินทางมาดูงานและอุดหนุน

ผลิตภัณฑ์เป็นจ�านวนมาก และรายได้ 

จากการจ�าหน ่ายผลผลิตทุกเดือน 

จะแบ่งปันผลให้กับผู้ต้องขัง โดยหลัง

พ้นโทษผู้ต้องขังจะมีเงินจ�านวนหนึ่ง

ติดตัวไปประกอบอาชีพต่อไปได้ และ

ที่น่าประหลาดใจคือ เรือนจ�าชั่วคราว

เขากลิ้งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่

ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวได้เป็น

อย่างดี เพราะมีบ้านดินให้บริการพัก

ค้าง อีกทั้งบริเวณใกล้เคียงเรือนจ�ามี

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกด้วย 

ความประทับใจของที่ น่ี คื อ

ได้สัมผัสถึงสิทธิเสรีภาพของการรับ 

ความรู ้ ไม่จ�ากัดเพศ วัย ต�าแหน่ง 

ฐานะ อาชีพ หรือภูมิหลังที่เคยเปื้อน

ด้วยการกระท�าที่ผิดพลาด แต่หากได้

กลับตัวกลับใจใฝ่ท�าความดี ซ่ึงเราไม่

อาจทราบได้ว่าในอนาคตผู้ที่เคยเป็น

ผู ้ต ้องขังที่นี่นั้น อาจจะสร้างความ

ยิ่งใหญ่ เป็นแรงบันดาลใจที่เปี่ยมไป 

ด้วยพลัง เป็นแบบอย่างที่น่ายกย่อง 

โน ้มน ้าวผู ้คนให ้  “พลิกใจ ใฝ ่ ดี  

มีคุณธรรม และสร้างเส้นทางในการ

ด�าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง ตามรอยพระยุคลบาท 

พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย”
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ประมวลภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
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เน่ืองในโอกาสอันเป็นมงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชนินีาถ ทรงเจรญิพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วนัที ่๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๕  

มูลนิธิชัยพัฒนา กองทัพบก ส�านักงบประมาณ กรมป่าไม้ กรมอุทยาน 

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ ์พืช กรมชลประทาน และส�านักงาน 

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระ

ราชด�าร ิ(ส�านกังาน กปร.) ขอน้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ โดยการจัด 

กจิกรรมเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเยน็ เป็นสุข เพือ่

เผยแพร่พระราชกรณยีกจิ พระราชด�าร ิทีก่่อให้เกดิคณุปูการต่อประชาชน 

ประเทศชาตมิาอย่างต่อเนือ่ง และร่วมเผยแผ่ความรู ้ความเข้าใจ ตามแนว

พระราชด�ารใิห้กว้างขวางยิง่ขึน้ โดยมเีป้าหมายหลกัเพือ่ให้ภาครฐั เอกชน 

สถานศกึษา และประชาชนทัว่ไปได้รบัทราบ และกระตุน้ให้เกดิการขยายผล

การเรยีนรูจ้ากพระราชกรณยีกจิ และพระราชด�ารเิกีย่วกบัการพฒันา

ด้านต่าง ๆ  ได้แก่ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ศลิปวฒันธรรม 

อาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ผ่านโครงการพัฒนา อาทิ บ้านเล็ก

ในป่าใหญ่ ป่ารกัษ์น�า้ฟาร์มตวัอย่าง สถานีพฒันาการเกษตรทีส่งู  

การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงทรัพยากรชายฝั่งและทะเล 

เป็นต้น 



ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม  ๒๕๕๕

วารสารอันเนื่องมาจาก
พ ร ะ ร า ช ดำ า ริ

59

งานเฉลมิพระเกยีรต ิ“๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเยน็ 

เป็นสุข” เป็นการน�าผลส�าเร็จที่ปรากฏผลเป็นรูปธรรมที่

ประจักษ์แล้ว มาเผยแพร่ในกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ 

ประกอบด้วย ๔ กิจกรรมหลัก และได้จดัให้มกีารแถลงข่าว 

การจัดงาน เม่ือวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยความ 

ร่วมมือของ ๗ หน่วยงาน ประกอบด้วย มูลนิธิชัยพัฒนา 

กองทพับก ส�านกังบประมาณ กรมป่าไม้ กรมอทุยานแห่งชาต ิ

สตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื กรมชลประทาน ส�านกังานคณะกรรมการ

พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

(ส�านักงาน กปร.) และมลูนธิิสวนสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ โดยมรีายละเอยีดประกอบด้วย

นทิรรศการเฉลมิพระเกยีรต ิ “๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสขุ” เป็นการร้อยเรยีงเรือ่งราวนับ

จากพระราชประวติั พระราชกรณยีกจิ แนวพระราชด�าร ิรวมถงึหลกัการทรงงานในสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชนีินาถ เพือ่เผยแพร่พระมหากรณุาธิคณุทีไ่ด้พระราชทานพระราชด�ารใินด้านต่าง ๆ เพือ่ให้เกดิประโยชน์สขุแก่

ประชาชนให้เป็นทีป่ระจกัษ์โดยทัว่กนั การแสดงภาพพระบรมฉายาลกัษณ์ทีห่าชมได้ยากภายใต้ชือ่ ๘ ทศวรรษการ

ทรงงาน ตลอดจนการน�าเสนอผลส�าเรจ็ในโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารทิีม่กีว่า ๙๐๐ โครงการ ทีส่มเดจ็ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย อาทิ ศิลปาชีพ ป่ารักษ์น�้า บ้านเล็ก 

ในป่าใหญ่ ฟาร์มตัวอย่าง สถานพีฒันาการเกษตรทีส่งู เป็นต้น
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สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์มาทรงเปิดงานภายใต้ชื่อ “ป่าเล็ก

ในเมอืงใหญ่ รกัษ์ประชา รกัษ์ป่า รกัษ์น�า้ รกัษ์แผ่นดนิ” โดยร่วมกบั 

มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดขึ้น ณ  

สวนสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิฯ์ กรงุเทพมหานคร 

ครัง้ที ่๑ ระหว่างวนัที ่๑๕ - ๑๙ สงิหาคม ๒๕๕๕

ณ สวนสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิฯ์ กรงุเทพมหานคร



ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม  ๒๕๕๕

วารสารอันเนื่องมาจาก
พ ร ะ ร า ช ดำ า ริ

61 ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม  ๒๕๕๕

วารสารอันเนื่องมาจาก
พ ร ะ ร า ช ดำ า ริ

61



ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม  ๒๕๕๕

วารสารอันเนื่องมาจาก
พ ร ะ ร า ช ดำ า ริ

62

โดย ฯพณฯ ศาสตราจารย์ธานนิทร์  กรยัวเิชยีร องคมนตร ีเป็น

ประธานเปิดงาน

ครัง้ที ่๒ ระหว่างวนัที ่๖ - ๙ กนัยายน ๒๕๕๕

ณ ศนูย์ศลิปาชพีบางไทร จงัหวดัพระนครศรอียธุยา
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โดย ฯพณฯ นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตร ีเป็นประธานเปิดงาน

ครัง้ที ่๓ ระหว่างวนัที ่๑๘ - ๒๑ ตลุาคม ๒๕๕๕

ห้างสรรพสนิค้าเดอะมอลล์ จงัหวดันครราชสมีา
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โดย ฯพณฯ นายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตรี 

เป็นประธานเปิดงาน

ครัง้ท่ี ๔ ระหว่างวนัที ่๒๗ - ๓๐ ตลุาคม ๒๕๕๕ 

ศนูย์การค้าเซน็ทรัล แอร์พอร์ต จงัหวดัเชยีงใหม่
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โดย ฯพณฯ นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี 

เป็นประธานเปิดงาน

ครัง้ท่ี ๕ ระหว่างวนัที ่๑๕ - ๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๕ 

ณ ศนูย์ประชมุนานาชาตฯิ อ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา
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ส�านกังาน กปร. ร่วมกบัมลูนธิชิยัพฒันา กองทพับก 

ส�านกังบประมาณ กรมอทุยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพนัธุพ์ชื 

กรมป่าไม้ และกรมชลประทาน ร่วมกันจัดนิทรรศการ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

เนือ่งในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 

๘๐ พรรษา ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จังหวัด

นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดย

นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด 

ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕

เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้น้อมร�าลึกในพระมหา 

กรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย

ทุกคน ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้จากแนว 

พระราชด�าริไปสู่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป 

รวมถึงเยาวชนได้รับทราบในวงกว้างมากยิ่งขึ้น 

ฯพณฯ นายอ�าพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี
เป็นประธานเปิดงาน “๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข” ณ จังหวัดนครราชสีมา

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะ

ได้รับชมนิทรรศการแสดงผลส�าเร็จของโครงการจาก ๗ 

หน่วยงานเจ้าภาพร่วม และจังหวัดนครราชสีมา ภายใน

งานจะมกีารแสดง และจ�าหน่ายผลติภัณฑ์ศลิปาชพี ฟาร์ม

ตัวอย่าง สินค้า OTOP ของโครงการฯ 

นอกจากภาคความรู ้ในรูปของนิทรรศการแล้ว 

ส�านักงาน กปร. ยังได้จัดให้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ 

เชิงวิชาการในรูปแบบของการเสวนาตลอดการจัดงาน 

ประกอบด้วย การเสวนาเรื่อง “การอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชด�าริ” การ

บรรยายพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อนโครงการอันเน่ืองมา

จากพระราชด�าร”ิ โดย นายสวัุฒน์ เทพอารกัษ์ เลขาธกิาร 

กปร. การเสวนาเรื่อง “การบริหารจัดการน�้าตามแนว 

พระราชด�าร”ิ ส�าหรบัในช่วงบ่ายของทกุวนัจะมกีารแสดง

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นบนเวที                           
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ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
เป็นประธานเปิดงาน “๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข” ณ จังหวัดเชียงใหม่

ส�านกังาน กปร. ร่วมกบัมลูนธิชิยัพฒันา กองทพับก 

ส�านักงบประมาณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ

พันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมชลประทาน จัดนิทรรศการ

เฉลิมพระเกียรติ “๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น 

เป็นสุข” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ 

แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ 

ตุลาคม ๒๕๕๕ นี้ โดยมี ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ 

องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งนิทรรศการดังกล่าว

จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้น้อมร�าลึกในพระมหา 

กรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของ

พสกนิกรชาวไทยทุกคน และเพื่อเผยแพร่ขยายผล 

องค์ความรูจ้ากแนวพระราชด�ารไิปสู่ภาครฐั ภาคเอกชน 

และประชาชนทัว่ไป รวมถงึเยาวชนได้รบัทราบในวงกว้าง 

มากขึ้น

นทิรรศการสญัจรเฉลมิพระเกยีรตคิรัง้นี ้จะมกีาร

จัดแสดงภาพรวมของการทรงงานในสมเดจ็พระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนินีาถ อกีทัง้การแสดงนทิรรศการโครงการ

อนัเน่ืองมาจากพระราชด�ารใินพืน้ทีภ่าคเหนือ โดยน�าเสนอ

ในรูปแบบของจริงที่มีชีวิต อาทิ แนวพระราชด�าริของ

พระองค์ทีท่รงห่วงใยเรือ่งป่าไม้เป็นอย่างยิง่ ซึง่จะเหน็ได้ว่า 

โครงการพระราชด�าริทางภาคเหนือ ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่อง

การอนรุกัษ์และฟ้ืนฟปู่าไม้ โครงการสถานพีฒันาการเกษตร

ที่สูง ซึ่งมีถึง ๑๘ แห่ง ที่ได้พระราชทานพระราชด�าริเพื่อ

ให้ราษฎรในพื้นที่ร่วมมือกันฟื้นฟูป่า จนท�าให้ได้พื้นที่ป่า

คืนมาเป็นจ�านวนกว่า ๑๐,๐๐๐ ไร่ โครงการบ้านเล็กใน 

ป่าใหญ่ทีก่ระจายในพืน้ทีภ่าคเหนือ เป็นตวัอย่างทีพ่สิจูน์ได้

ว่าคนสามารถอยูร่่วมกบัป่าได้อย่างเกือ้กลูกนัและมคีวามสขุ 

ตลอดรวมถงึโครงการฟาร์มตวัอย่างฯ โครงการพทิกัษ์ป่า ที่

สานสร้างงานพัฒนาให้บังเกิดความมั่นคงและยั่งยืนให้แก่

ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างกลมกลืน

และเกื้อกูลกันอย่างสมบูรณ์
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ฯพณฯ นายอ�าพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี
เป็นประธานเปิดงาน “๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข” ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ อ�าเภอหาดใหญ่  

จังหวัดสงขลา

ส�านกังาน กปร. ได้ร่วมกบัมลูนธิิชัยพฒันา กองทพับก 

ส�านักงบประมาณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ

พันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมชลประทาน จัดนิทรรศการ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ 

พรรษา “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปวง

ประชา ร่มเย็น เป็นสุข” ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

โดย ฯพณฯ นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็น

ประธานในพิธีเปิด เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้น้อมร�าลึก

ในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินีนาถ ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของ 

พสกนิกรชาวไทยทุกคน ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ขยายผล 

องค์ความรู้จากแนวพระราชด�าริในการพัฒนาคุณภาพ

ชวีติและฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาติไปสู่ภาครฐั ภาคเอกชน 

และประชาชนทัว่ไป รวมถงึเยาวชนได้รบัทราบในวงกว้าง 

มากยิ่งขึ้น

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้  มุ ่งหวังให้

ประชาชนชาวไทยทีอ่ยูใ่นพืน้ทีภ่าคใต้ได้รบัชมนิทรรศการ

แสดงผลส�าเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จาก ๗  

หน่วยงานเจ้าภาพร่วม และจังหวัดสงขลา ภายในงานจะมี

การแสดงและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ศลิปาชพี ฟาร์มตวัอย่าง 

สินค้า OTOP ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

นอกจากนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

ปวงประชา ร่มเยน็ เป็นสขุ ส�านักงาน กปร. ได้จัดให้มกีาร

เผยแพร่องค์ความรูเ้ชงิวชิาการในรปูของการเสวนาตลอด

การจัดงาน ประกอบด้วย การเสวนาเรือ่ง “การขบัเคลือ่น

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ภายใต้บทบาท

การปกครองส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น” โดย นายสุวัฒน์  

เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. และผู้ว่าราชการจังหวัด

สงขลา การเสวนาเรื่อง “การบริหารจัดการน�้าตามแนว

พระราชด�าริ” การเสวนาเรื่อง “การอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ” 

ส�าหรบัในช่วงบ่ายของทกุวนัจะมกีารแสดงศลิปวฒันธรรม

ท้องถิ่นบนเวทีตลอดการจัดงาน                             
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ส�านักชลประทานที่ ๑๔ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

ความเป็นมาและผลการด�าเนินงานของโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการเก็บกักน�า้ของอ่างเก็บน�้ายางชุมฯ 

จากน้ัน ฯพณฯ องคมนตรี ได้ปล่อยพันธุ ์ปลา

ในอ่างเก็บน�้า และเยี่ยมกลุ่มผู้ใช้น�้าสหกรณ์การเกษตร

ชลประทานยางชุม จ�ากัด ซึ่งเป็นเกษตรกรผู ้ได้รับ

ประโยชน์จากอ่างเก็บน�า้ยางชุม

ฯพณฯ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
เป็นประธานพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทาน ณ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

และตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน�้ายางชุมอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

วนัที ่๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๕ ฯพณฯ พลอากาศเอก 

ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เดินทางไปยังโรงเรียนกุยบุรี

วิทยา อ�าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็น

ประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานแก่

ครอบครวันางสาวจติรลัดดา อ้อนวอน ครอบครวันางรตันา 

จ�าปาศรี และครอบครัวนายใจเทพ ทองค�า ราษฎร 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้ทูลเกล้าฯ ขอพระราชทาน

ความช่วยเหลือ โดยมี นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่า

ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายประวิช รัตนเพียร 

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้แทนส�านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทน

โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้แทนส�านักราชเลขาธิการ และ 

ผู้แทนส�านักงาน กปร. ร่วมในพิธีด้วย จากนั้นได้มอบ

สิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรยากจนในพื้นที่ จ�านวน 

๕๐๐ คน พร้อมกันนี้ ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระ

ฉายาลักษณ์ และของที่ระลึกแก่ผู้แทนจากหน่วยงาน 

ต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุน ภายหลังเสร็จพิธีได้เยี่ยมชม

นิทรรศการและกิจกรรมของส�านักงานอัยการสูงสุด 

ส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่มาให้บริการแก่ราษฎร

ต่อมาออกเดินทางไปยงัโครงการเพิม่ประสทิธภิาพ

การเก็บกักน�้าของอ่างเก็บน�้ายางชุมอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าร ิต�าบลหาดขาม อ�าเภอกยุบรุ ีจงัหวัดประจวบ- 

ครีขีนัธ์ โดยมี นายเฉลมิเกยีรต ิคงวิเชียรวัฒน์ ผูอ้�านวยการ 
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ส�านักงาน กปร. ร่วมกับมูลนิธิสวนหลวง ร.๙
จัดงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙” ครั้งที่ ๒๕

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.) 

ร่วมกับ มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ จัดงานเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว “พรรณไม้งามอร่าม

สวนหลวง ร.๙” ครั้งที่ ๒๕ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ 

ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ สวนหลวง ร.๙ เขตประเวศ กรุงเทพ- 

มหานคร เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระราชด�าริ 

และกระตุ ้นให้เกิดการตระหนักและร่วมกันสืบสาน 

พระราชด�ารกิว้างขวางยิง่ขึน้ อนัน�าไปสู่การพฒันาตนเอง 

องค์กร และประเทศชาติ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้าง

ความรัก ความสามัคคีของคนในชาติสืบต่อไป 

ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ได้จัดให้มีพิธีเปิด

นทิรรศการเฉลมิพระเกยีรตฯิ และการเสวนา ณ หอรชัมงคล 

สวนหลวง ร.๙ โดยมี ฯพณฯ พลอากาศเอก ก�าธน  

สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ฯพณฯ  

นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี และนายสุวัฒน์  

เทพอารกัษ์ เลขาธกิาร กปร. เสวนาในเรือ่ง “การทรงงาน

ท่ีไม่มีวันหยุด” การเสวนาในครั้งนี้จะท�าให้ประชาชนได้

รบัทราบถงึการทรงงานทีม่ทิรงหยดุพกัยงัคงทรงงานอย่าง

ต่อเนื่องผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และ

โครงการพระราชทานความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ปัจจุบันมี

มากกว่า ๔,๑๐๐ โครงการ 

นอกจากน้ีภายในงานยังได ้ จัดให ้มีการแสดง

นทิรรศการเฉลมิพระเกยีรตฯิ จากหน่วยงานต่าง ๆ  ทีแ่สดง

ให้เหน็ถงึพระมหากรณุาธคิณุทีไ่ด้ทรงบ�าบัดทกุข์บ�ารงุสขุ

เพื่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา รวมทั้งการแสดงของ

นิสิต นักศึกษา และการแสดงดนตรีวงสุนทราภรณ์ เพื่อ

ให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการถวายความจงรัก

ภกัด ีและร่วมจุดเทยีนชยัถวายพระพรแด่พระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ ๕ ธันวาคม 

๒๕๕๕ พร้อมชมการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติและ 

พลุประกอบดนตรี

กจิกรรมทีเ่ป็นจดุเด่นของงานทีไ่ด้ด�าเนนิการต่อเนือ่ง 

คือ การจัดแสดงดอกไม้และพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ที่ชนะการ

ประกวดในประเภทต่าง ๆ  มาร่วมจดัแสดง เพือ่ให้ประชาชน

ได้ชมแปลงดอกไม้นานาพันธุ ์ที่มีความงดงาม รวมถึง 

การจ�าหน่ายพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม 

ประยุกต์ผสมผสานการแสดงนาฏศิลป์ไทย ๔ ภาค 

งาน “สวนหลวง ร.๙ เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว” การแสดงคอนเสิร์ต

เฉลิมพระเกียรติ “ด้วยรักและภักดี” การแสดงของ 

วงดนตรีสตริง ลุกทุ่ง พร้อมด้วยศิลปิน ดารา นักร้อง  

นักแสดงมากมาย ที่จะมาร่วมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ 

รวมทั้งการออกร้านจ�าหน่ายสินค้าต่าง ๆ
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วนัที ่๒๖ ธนัวาคม ๒๕๕๕ ฯพณฯ นายพลากร  สวุรรณรฐั 

องคมนตรี เดินทางไปติดตามการด�าเนินงานและเยี่ยมชม

ความก้าวหน้าของโครงการหมูบ้่านยามชายแดนบ้านแม่ส่วยอู 

อ�าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการพระราชด�าริ 

ปางตอง ๒ (ปางอุง๋) อ�าเภอเมอืง จงัหวัดแม่ฮ่องสอน ในการน้ี 

ได้มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎรบ้านแม่ส่วยอู พร้อม

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ�านวน ๕๐ ถุง พร้อมกันนี้ ได้กล่าวถึง

ความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีความห่วงใยต่อ

ราษฎร และได้พระราชทานส่ิงของพร้อมกับได้พัฒนาความ

เป็นอยู่ของราษฎรบ้านแม่ส่วยอูให้ได้รับความสุขโดยทั่วกัน

ในการนี้ ฯพณฯ องคมนตรีได้ท�าพิธีเปิดวาล์วน�้า ซึ่ง 

ได้สร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านแม่ส่วยอูที่ขาดแคลน 

น�้าดื่มน�้าใช้ในครัวเรือนให้ได้มีน�้าเพียงพอต่อการบริโภคได้

ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตลอดทั้งปี จากนั้นได้เยี่ยมชมการด�าเนินงานฟื้นฟูป่า 

และการบรูณาการการพฒันาด้านความมัน่คงในโครงการ 

หมูบ้่านยามชายแดน บ้านแม่ส่วยอ ูซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ 

ส�าคัญด้านความมั่นคงของประเทศ อีกทั้งทาง

โครงการได้ให้การสนับสนุนอาชีพในการจ้างงาน 

และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยท�าการเกษตร และงาน

ศิลปาชีพ อันเป็นการสร้างรายได้เสริมให้แก่ราษฎร

ได้เป็นอย่างดี โอกาสนี้ ฯพณฯ องคมนตรีได้ปลูกต้น

มณฑาดอย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ราษฎรมีจิตส�านึก

ในการอนุรักษ์ผืนป่าให้มีความสมบูรณ์ต่อไป

โครงการหมู่บ้านยามชายแดน บ้านแม่ส่วยอู 

อ�าเภอเมือง จังหวัดแม ่ฮ ่องสอน เกิด ข้ึนจาก 

พระราชด�ารใินสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

ให้จัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตราษฎร และเพื่อประโยชน์ทางความมั่นคงของ

ประเทศ โดยด�าเนินการฝึกอบรมราษฎรในการรักษา



ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม  ๒๕๕๕

วารสารอันเนื่องมาจาก
พ ร ะ ร า ช ดำ า ริ

72

ความปลอดภัยหมู่บ้าน การรายงานข่าวสารและการท�า

หน้าที่ยามชายแดน พร้อมกับได้จัดสรรพื้นที่ท�ากินให้กับ

ราษฎรรายครอบครัวและพื้นที่ส่วนกลาง ลักษณะแปลง

รวมส�าหรับปลูกข้าว พืชไร่ สาธิตการเลี้ยงสัตว์ การปลูก

ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ปลูกสร้างสวนป่าหวาย 

ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน�้า สร้างฝายแบบผสมผสาน จัด

ท�าแนวกันไฟ และฝึกอบรมราษฎรให้สามารถรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองได้ รวมทั้ง 

สามารถแจ้งการเข้าเตอืนภัยให้กบักลุ่มบ้านเครอืข่ายและ

ส่วนราชการได้อย่างทันเวลา

ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ได้รับการฟื้นฟู

มาเป็นอย่างดี อันจะเห็นได้จากพื้นที่ป่าก่อนด�าเนินงาน

โครงการ ๒๖,๒๑๘ ไร่ เพิ่มเป็น ๒๘,๒๑๘ ไร่ นอกจากนั้น 

ราษฎรในพื้นที่ยังได้เข้ามาเป็นแรงงานด้านการพัฒนา 

ป่าไม้ ท�าให้มรีายได้เพิม่ขึน้จากเดิม ๓,๐๐๐ บาทต่อเดอืน 

เป็น ๕,๕๐๐ บาทต่อเดือน ซึ่งนอกจากจะมีรายได้เพิ่มขึ้น

แล้ว ราษฎรยังสามารถน�าความรู้ที่ได้จากโครงการฯ ไป

ประยุกต์ใช้ในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น

โครงการพระราชด�ารปิางตอง ๒ (ปางอุง๋) อ�าเภอเมอืง 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ ฯพณฯ 

องคมนตรีได ้เดินทางไปเยี่ยมชมเส้นทางเดินศึกษา

ธรรมชาติอันสวยงาม มีแหล่งน�้าและป่าไม้ที่สมบูรณ์ มี

กล้วยไม้ป่านานาชนิดที่เพิ่มความสมดุลให้แก่ธรรมชาติ 

หลังจากได้รับพระราชทานพระราชด�าริจากพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยูหั่วให้พฒันาพืน้ทีแ่ห่งน้ี ได้ส่งผลให้ความ

สมบรูณ์ของทรพัยากรธรรมชาตมิมีากขึน้ และเป็นหนึง่ใน

แหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญของประเทศ

จากน้ันได้เยี่ยมชมการด�าเนินงานของโครงการ

ธนาคารอาหารชุมชนบ้านนาป่าแปก ต�าบลหมอกจ�าแป่ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้ด�าเนินการพัฒนา

จงัหวดัแม่ฮ่องสอนให้เป็นแหล่งผลติอาหารเลีย้งตวัเองได้ 

ในส่วนทีเ่ป็นทีอ่ยูอ่าศยัหรอืแหล่งชมุชนนัน้ ให้ส่งเสรมิการ

เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เลี้ยงสัตว์ ประมง เพื่อบริโภค

และจ�าหน่ายให้มีรายได้ โดยมุ่งหวังให้คนรักป่าและอยู่

กับป่าได้อย่างมีความสุข โดยการปลูกพืช หาของป่า และ

พืชสมุนไพร เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ในการด�าเนินชีวิตตามวิถี

สังคมของชุมชน

ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและได้

รบัพืน้ทีป่่ากลบัคนืมาอย่างต่อเน่ือง จากเดมิ ๒๑,๒๖๗ ไร่ 

เพิ่มเป็น ๔๒,๔๘๗ ไร่ เน่ืองจากราษฎรเกิดทัศนคติที่ด ี

ด้านการอนุรักษ์ และยังสามารถหารายได้หลักจากการ

ท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และทิวทัศน์ที่

สวยงาม ซ่ึงรายได้จากเดมิ ๔,๐๐๐ บาทต่อเดอืน ปัจจบุนั

มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น ๑๒๐,๐๐๐ บาทต่อเดือนอีกด้วย
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วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ฯพณฯ นายพลากร 

สวุรรณรฐั องคมนตร ีเดนิทางไปตรวจเยีย่มชมโครงการ 

สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงดอยม่อนล้าน อ�าเภอพร้าว 

จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่  

บ้านห้วยหญ้าไซ ต�าบลป่าแดด อ�าเภอแม่สรวย 

จังหวัดเชียงราย ซึ่งเกิดจากพระราชด�าริในสมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ เพือ่ช่วยเหลอืราษฎร 

ในพื้นที่สูงให้ได้รับการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต 

ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาการท�าไร่เลื่อนลอย ช่วยฟื้นฟูและ

อนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิโดยให้ประชาชนในพืน้ที่

เป็นผู้ดูแลรักษา สามารถท�าการเกษตรได้ผลผลิตที่

เพียงพออันจะน�าไปสู่ความมั่นคงของประเทศ 

ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยม่อนล้าน เดิมพื้นที่ถูก

บุกรุกแผ้วถาง ท�าไร่หมุนเวียน ไม่มีการบริหารจัดการในการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม พื้นที่ป่าถูกบุกรุกเกิดความ

เสียหายเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อเขตอุทยานแห่งชาต ิ

ศรลีานนา ซึง่เป็นต้นก�าเนดิของลุม่น�า้แม่งดัเป็นสาขาของลุม่น�า้ 

ปิงตอนบน และจะเป็นผลให้ปริมาณน�้าในเขื่อนแม่งัดลดลง 

นอกจากน้ี การคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้านเป็นไปด้วย

ความยากล�าบาก ราษฎรประสบปัญหาในเรื่องการผลิตเพื่อ

สร้างรายได้ไม่สามารถหล่อเลี้ยงให้ด�ารงชีพอยู่ได้ 

ดงันัน้ เพือ่เป็นการแก้ไขปัญหาดงักล่าว สมเดจ็พระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ จึงได้พระราชทานพระราชด�าริเพื่อให้

ราษฎรสามารถด�ารงชพีอยูใ่นพืน้ทีท่�ากนิเดมิได้อย่างมีความสขุ 

มีอาหารเพียงพอต่อการบริโภค และมีจิตส�านึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้มีการพัฒนาพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่อง 

รวมทั้งการก่อสร้างฝายต้นน�้าล�าธารแบบผสมผสาน ปลูกป่า  



ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม  ๒๕๕๕

วารสารอันเนื่องมาจาก
พ ร ะ ร า ช ดำ า ริ

74

๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง เพือ่ให้สภาพป่ามคีวามสมบรูณ์ 

จากเดิมมีพื้นที่ป่าถูกท�าลายประมาณ ๑๑,๐๐๐ ไร ่

โดยปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกป่าเพิ่มเติมอีก ๓,๔๐๐ ไร่ รวม

พื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟู ๑๔,๔๐๐ ไร่ จึงท�าให้มีนักท่อง

เที่ยวขึ้นมาเยี่ยมสถานีเป็นจ�านวนมาก ซึ่งท�าให้ราษฎร

ในพื้นที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น จากเดิม 

๕,๐๐๐ บาทต่อครวัเรอืน เป็น ๗๐,๐๐๐ บาทต่อครัวเรอืน 

ท�าให้ราษฎรมีรายได้ควบคู่กับการได้รับความรู้เพื่อน�า 

กลับไปใช้ในพื้นที่ของตนเอง นอกจากนี้ ปัญหาด้าน 

ยาเสพติดในพื้นที่ลดลงจนท�าให้ไม่ปรากฏการท�าผิด

กฎหมาย  

จากนัน้ได้เดนิทางไปยงัโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ 

บ้านห้วยหญ้าไซ ต�าบลป่าแดด อ�าเภอแม่สรวย จังหวัด

เชียงราย ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎร เมื่อวันที่ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๔๒ ได้พระราชทานพระราชด�าริในการ

อพยพราษฎรทีมี่ฐานะยากจน ไม่มพีืน้ทีท่�ากนิเป็นของตวั

เองมาจดัต้ังหมู่บ้านใหม่ในลักษณะ “บ้านเล็กในป่าใหญ่” 

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยหญ้าไซ เป็นพื้นที่

ท�ากินเก่าของชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า ปัญหาของราษฎร

ในพื้นที่คือ การขาดแคลนข้าวในการบริโภค จึงได้มีการ

ส่งเสริมเรื่องการผลิตข้าวของเกษตรกรให้เพียงพอต่อ

การบริโภค โดยถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีการผลิต

ข้าวนาด�าบนที่สูงแบบขั้นบันไดเป็นต้นแบบการใช้พื้นที่ 

ท�าให้มีพื้นที่การปลูกข้าวเพิ่มขึ้นจากเดิม ๒๕๐ ไร่ต่อปี 

เป็น ๔๕๐ ไร่ต่อปี ส่งผลให้รายได้ของราษฎรเพิ่มขึ้นจาก 

๓๐,๐๐๐ บาทต่อปีต่อครัวเรือน เป็น ๖๐,๐๐๐ ต่อปีต่อ

ครัวเรือน 

นอกจากน้ี ยังได้อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดย 

มุ่งเน้นให้ “คน” อยู่ร่วมกับ “ป่า” ได้อย่างมีความสุข 

และยั่งยืน “คน” ไม่ท�าลายป่า และท�าการปลูกป่าเพื่อ

ฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกท�าลายให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น 

และยังได้น้อมน�าพระราชด�าริเรื่อง “ป่าเปียก” มาพัฒนา 

ในพืน้ที ่ซึง่เป็นทฤษฎกีารพฒันาป่าไม้ โดยการใช้ทรพัยากร 

น�้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างแนวป้องกันไฟป่า

เปียก โดยก่อสร้างฝายต้นน�า้แบบผสมผสาน เพื่อกักเก็บ

น�้า ชะลอความชุ่มชื้น และเก็บกักตะกอนดินไว้บางส่วน 

ซึ่งปัจจุบันได้ฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกท�าลายให้มีความอุดม

สมบูรณ์เพิ่มขึ้น 

ปัจจุบนัราษฎรมอีาชพีทีม่ัน่คงจากการส่งเสรมิด้าน

ศลิปาชพี อาท ิเครือ่งเงนิ จักสาน ผ้าปักต่าง ๆ  รวมถงึมวีถิี

ชวีติทีพ่อเพยีงโดยการอยูร่่วมกบัป่า ใช้ของป่า หาผลติผล

จากป่า ทั้งอาหารและสมุนไพรที่ส�าคัญ 
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34 ปปปที่ ๑๐ ฉบบัที่ ๔ ตลาคม ธันพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงหวงใยโครงการพัฒนาตาง ๆ ที่ไดพระราชทานเพื่อชวยเหลือราษฎร ใหสามารถใช

ประโยชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ดังพระราชดํารัสเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ ตอนหนึ่งความวา 

“…โครงการชลประทานตาง ๆ ที่ไดดําเนินการกอสรางเสร็จแลว ควรจัดการใหราษฎรมีการใชนํ้าอยางถูกวิธี และ

เกิดประโยชนสูงสุด โดยเนนใหหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของรวมมือกันดําเนินการ...”

แสดงใหเห็นวาทรงติดตามและใหความสําคัญกับการใชประโยชนจากโครงการตางๆ ซึ่งราษฎรจําเปนตองไดรับการ

สงเสริมจากหนวยงานดวย จึงจะสามารถไดรับประโยชนสูงสุดจากโครงการนั้น ๆ 

ปจจยัสาํคญัคอื องคความรูในการใชประโยชนเพือ่ใหไดรบัผลของการพฒันาอยางเตม็ทีน้ั่น กส็ามารถมาศกึษาเรยีนรูได

จากศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริในภูมิภาคตาง ๆ  ที่เปรียบเสมือนแหลงเรียนรูพระราชทาน เปนโรงเรียน

ของเกษตรกรหรือผูสนใจเขามาศึกษาดูงาน ฝกอบรมความรูที่เปนผลสําเร็จของศูนยฯ ที่เผยแพรขยายผลอยางกวางขวางแลว

กวา ๘๓ เรื่อง เลือกสรรมาจากงานศึกษาทดลองวิจัยกวา ๑,๑๕๔ เรื่อง โดยไมตองไปลองผิดลองถูกใหสิ้นเปลืองเสียเวลา

ทานองคมนตรีจุลนภ สนิทวงศ ณ อยุธยา บอกวา ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ เปนพระราชมรดกที่สรางองคความรู

เพื่อพัฒนาชีวิตความเปนอยูใหประชาชนอยูดีกินดี ที่ฝากไวใหแผนดินชั่วลูกชั่วหลาน

ทานองคมนตรีพลากร สุวรรณรัฐ เลาวา ทรงศึกษาทดลองการฟนฟูปา ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนา

ความเปนอยูดานตาง ๆ ทั้งการปลูกขาว ปลูกพืช เลี้ยงโค พลังงานทดแทน ในสวนจิตรลดากอน แลวจึงมีพระราชดําริจัดตั้ง

ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริขึ้นในภูมิภาคตาง ๆ เพื่อเปนสถานีกระจายถายทอดความรูไปสูประชาชน

อยางเหมาะสม ตามสภาพภูมิประเทศและภูมิสังคม จึงอาจกลาวไดวา โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา คือ ศูนยศึกษาการ

พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริแหงแรก

ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริทั้ง ๖ แหงทั่วประเทศ จึงเปรียบเสมือนฐานทัพในการตอสูกับ

ความอดอยาก ยากจน เพื่อชัยชนะของการพัฒนา

ปจจุบันศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหบริการดานการศึกษาดูงานแกหนวยงาน และผูสนใจทั่วไป

กวา ๑ ลานคน/ป ฝกอบรมถายทอดองคความรูพฒันาอาชพีกวา ๕๐,๐๐๐ คน/ป มกีารปรบัปรงุคูมอืองคความรู หรอื “เมน”ู 

ฝกอบรมของศูนยฯ และจัดพิมพแลว ๒ แหง สวนอีก ๔ แหง จะทยอยดําเนินการจัดพิมพเผยแพรตามลําดับตอไป

สําหรับสารคดี “ประโยชนสุขของแผนดิน” ไดจัดทําเปนตอนสั้น ๆ ๒ - ๓ นาที ในลักษณะสารคดีองคความรู

จากโครงการตาง ๆ โดยจะไดเผยแพรออกอากาศทางสถานีโทรทัศน ในเบื้องตนไดมีการหารือกับทางชอง ๙ อสมท และ

ไทยพีบีเอส เกี่ยวกับเรื่องนี้ และการรวมกันจัดทําสารคดีโทรทัศนนําผลสําเร็จของประชาชนที่ไดรับประโยชนจากโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริมานําเสนอในรูปแบบที่นาสนใจ

โปรดติดตามรายละเอียดตอไป...

กองบรรณาธิการ
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