




สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานคำาขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำาปี ๒๕๕๖

เพื่อเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๖ ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ความว่า

“คำ�โบร�ณว่�ดูน�งดูอย่�งแม่  คือคำ�แปลว่�แม่ดีมีลูกเด่น

จะช�ยหญิงรู้ชั่วดีมีกฎเกณฑ์  เพร�ะจัดเจนแบบอย่�งในท�งดี”



	 ในครั้งนี้เป็นการเสด็จฯ	 ออกให้เฝ้าฯ	 อย่าง

เป ็นพิธีการเป็นครั้งแรกของการเสด็จฯ	 แปร 

พระราชฐานมาประทับแรม	ณ	วังไกลกังวล	จงึนับ

เป็นวาระโอกาสที่เป็นประวัติศาสตร์ส�าคัญอีกครั้ง

หนึ่งของส�านักงาน	กปร.	 ในเดอืนกันยายน	ซึ่งเป็น

เดือนแห่งการสถาปนาส�านักงาน	 กปร.	 ครบรอบ	

๓๒	ปี

	 ส�าหรับภาพปกฉบับนี้	 คุณหญิงสร้อยระย้า	

เรอืงวเิศษ	นักวเิคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ	

กองศิลปาชีพ	 ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านผู้หญิง

จรุงจติต์	ทขีะระ	ให้เป็นผู้ประสานงานกับส�านักงาน	

กปร.	ได้เชญิพระบรมฉายาลกัษณ์นี้มอบให้วารสาร

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ประดิษฐานเป็นปก 

วารสารฯ	ฉบบัเฉลมิพระเกยีรตใินช่วงเดอืนสงิหาคม

นี้	นับเป็นมิง่ขวัญสริมิงคลและพระมหากรณุาธคิณุ

อย่างหาที่สุดมไิด้

	 การจดังานเฉลมิพระเกยีรตฯิ	ร่วมกับกองทพั

ไทย	 ณ	 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ	 ถนน

แจ้งวฒันะ	เดมิก�าหนดไว้วนัที	่๑๓	-	๑๗	กรกฎาคม	

๒๕๕๖	มผีูส้นใจเข้าชมงานจ�านวนมากจนต้องขยาย

ระยะเวลาออกไปถึงวันที่	 ๒๐	 กรกฎาคม	๒๕๕๖	

โดยเฉพาะการฝึกอบรมอาชีพที่มีผู้ให้ความสนใจ

เป็นพิเศษ	 ซึ่งผู้ที่มาสมัครไม่ทันก็ติดตามไปสมัคร

ในงานเฉลมิพระเกยีรตฯิ	ที่ส�านักงาน	กปร.	ร่วมกับ	

ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จัดขึ้น	ณ	

อาคารนทิรรศน์รัตนโกสนิทร์	ถนนราชด�าเนนิกลาง	

ในช่วงวันที่	๘	สงิหาคม	-	๘	กันยายน	๒๕๕๖	ซึ่งมี

การจัดแสดงนิทรรศการชุด	 “จากยอดดอย	สู่ท้อง

ทะเล”	อกีด้วย

	 ผลส�าเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาฯ	 ต่าง	 ๆ	

อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์แยกเป็นศูนย์ฯ	 แต่ละเล่ม 

รวมทั้งศูนย์ฯ	 ภูสิงห์	 และศูนย์ฯ	 ปากพนังฯ	 ด้วย	 

จะเป็นประโยชน์ส�าหรับการเรียนรู้และเป็นคู่มือ 

ฝึกอบรมขยายผลการพัฒนาต่อไป...	

กองบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ
	 เมือ่วนัที	่๑๑	กนัยายน	๒๕๕๖	เวลา	๑๗.๒๖	น. 

พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวพระราชทาน 

พระบรมราชวโรกาสให้	ฯพณฯ	นายอ�าพล	เสนาณรงค์ 

องคมนตรี	 ประธานกรรมการบริหารโครงการ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าร	ิ

น�า	 ฯพณฯ	 นายพลากร	 สุวรรณรัฐ	 องคมนตร	ี 

รองประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ฯ	 

นายสุวัฒน์	เทพอารักษ์	เลขาธกิาร	กปร.	และนาย

เฉลิมเกียรติ	 แสนวิเศษ	 ที่ปรึกษาส�านักงาน	 กปร.	

เฝ้าฯ	 กราบบังคมทูลถวายรายงานการด�าเนิน

งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ณ	 

พระต�าหนักเปี่ยมสุข	 วังไกลกังวล	 อ�าเภอหัวหิน	

จังหวัดประจวบครีขีันธ์

	 สาระส�าคัญของรายงาน	 ประกอบด้วย	

สถานะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ใน

ปัจจุบันที่กระจายอยู่ทุกจังหวัดทุกภูมิภาคจ�านวน	

๔,๓๕๐	 โครงการ	 การส่งเสริมการใช้ประโยชน์

โครงการพัฒนาแหล่งน�้า	การขยายผลปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง	 การพัฒนาและรณรงค์การใช้

หญ้าแฝก	การขยายผลศนูย์ศกึษาฯ	และโครงการใน	

สปป.	ลาว	และในการนี้ได้ขอพระราชทานจดัตัง้ศนูย์

ศกึษาฯ	เพิ่มเตมิอกี	๓	แห่ง	คอื	ที่จังหวัดศรสีะเกษ	

จังหวัดพิษณุโลก	 และจังหวัดนครศรีธรรมราช	

เพื่อให้สามารถน�าผลส�าเร็จของศูนย์ศึกษาฯ	 ไปให้

บรกิารในพื้นที่ภูมภิาคต่างๆ	อย่างทั่วถงึยิ่งขึ้น

	 นายวุฒิ	 สุมิตร	 รองราชเลขาธิการ	 ซึ่งเฝ้าฯ	

ถวายงานใกล้ชิดมานับสิบปี	 เล่าว่าทรงพระเกษม

ส�าราญทุกครั้งเมื่อได้ทรงทราบถึงผลการด�าเนิน

งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ไม่ว่า

จะเป็นการได้ทอดพระเนตรเอกสารรายงานที่

ทูลเกล้าฯ	 ถวายไป	หรือผู้มาเฝ้าฯ	 กราบบังคมทูล

ให้ทรงทราบ	ในครัง้นี้	แม้ว่าเมือ่ตืน่พระบรรทมจะมี

พระอาการทรงปวดหลังอยู่บ้าง	แต่มพีระราชด�ารสั

ว่า	“นาน	ๆ 	ท	ีกปร.	จะมาเฝ้าฯ	อย่างไรกต้็องเสดจ็ฯ	

ลงให้ได้”



องคมนตรีน�าเลขาธิการ กปร. เฝ้าฯ ถวายรายงาน
ณ พระต�าหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่ิอวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖



บทความพิเศษ	

เล่าขานต�านาน กปร.

๑๒

๒๙ แนะน�าโครงการ

ถ่ายทอดงานในหลวงในแดนไกล 

พาแรงงานไทยพ้นบ่วงความยากจน

โครงการพัฒนาแหล่งน�้าและระบบชลประทาน

 ต�าบลสามพรานฯ

สารบัญ

๖
พระราชกรณียกิจ

๔,๓๕๐ การทรงงาน

เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน

๑๙



๕๙

องค์ความรู้/สาระน่ารู้

ความเคลื่อนไหว

๔๖

๔๒เศรษฐกิจพอเพียง

๕๗
เล่าสู่กันฟัง

๑๗ ผลส�าเร็จที่โดดเด่น

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

จังหวัดนราธิวาส

จริงจังและจริงใจ...

“เกราะป้องกันตัว” ครู ตชด.



พระราชกรณียกิจ

 วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ พระต�าหนักเปี่ยมสุข 

วังไกลกังวล อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอ�าพล  

เสนาณรงค์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าร ิน�า นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตร ี

รองประธานฯ นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ 

กปร. และนายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ ที่ปรึกษา

ส�านักงาน กปร. เฝ ้าทูลละอองธุลีพระบาท  

กราบบังคมทูลถวายรายงานการด�าเนินโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และรับพระราชทาน 

พระราชด�ารเิพือ่เป็นแนวทางในการด�าเนนิงานต่อไป 

 คณะผู ้ เข ้าเฝ ้าฯ ได ้กราบบังคมทูลถวาย

รายงานถึงสถานะของโครงการที่กระจายอยู่ทั่วทุก

ภูมภิาค จ�านวน ๔,๓๕๐ โครงการ ร้อยละ ๖๘ หรอื  

๒,๙๕๕ โครงการ เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน�้า  

มกีารส่งเสรมิการใช้น�้าอย่างถูกวธิแีละเกดิประโยชน์

สูงสุด ให้ราษฎรมีส่วนร่วมบริหารจัดการน�้า มีการ

ขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่น�าไปสู ่ 

การปฏบิัตจิรงิกว่า ๒,๘๐๐ รายทั่วประเทศ ส่งเสรมิ 

การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ ์ดิน รวมถึงผล 

การด�าเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ ทั้ง ๖ ศูนย์ ซึ่ง

เป ็นแหล ่งศึกษาทดลองรวบรวมและขยายผล 

องค์ความรูสู้ป่ระชาชน โดยคดัเลอืกผลงานวจิยัดเีด่น

ไว้แล้ว ๙๓ เรื่อง มศีูนย์เรยีนรู้ตามแนวพระราชด�าร ิ

ที่จัดตัง้ขึ้นอกี ๑๒๐ แห่งทั่วประเทศ

 ในการนี้ เพือ่ให้บรกิารและขยายผลการพฒันา

อย่างทั่วถึง จึงได้ขอพระราชทานจัดตั้งศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เพิ่มเติมอีก 

๓ ศูนย์ คอื พื้นที่ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง 

ที่จังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างที่

จังหวัดพิษณุโลก และพื้นที่ภาคใต้ตอนบนที่จังหวัด

นครศรธีรรมราช

องคมนตรนี�าเลขาธกิาร กปร. เฝ้าฯ ถวายรายงาน

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๖



พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ เสด็จพระราชด�าเนิน 

ไปทรงเปิดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

วันที่  ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖  สม เด็ จ 

พระบรมโอรสาธริาช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วย 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรรีัศมิ์ พระวรชายา ฯ 

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดงานเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ณ อาคารรฐัประศาสนภกัด ี

(อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  

๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

โดยม ีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชนิวัตร นายกรัฐมนตร ี

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏมิาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

พร้อมด้วยผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพและผู้บัญชาการ

ต�ารวจแห่งชาต ิเฝ้ารับเสด็จ

จากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการ 

“๔,๓๕๐ การทรงงาน เพือ่ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” โดยม ี 

นายสวัุฒน์ เทพอารกัษ์ เลขาธกิาร กปร. ทลูเกล้าฯ ถวาย

หนังสอืและกราบบังคมทูลถวายรายงาน

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๗



เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงด�านา (โดยวิธีโยนกล้าข้าว) ครั้งที่ ๑๗

ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพ 

รตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิ 

ไปทรงด�านา (โดยวิธีโยนกล้าข้าว) ณ แปลงสาธิต 

การเกษตร โรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัด 

นครนายก โดยม ีพลโท พอพล มณรีนิทร์ ผู้บัญชาการ 

โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า นายสรุชยั ศรสีารคาม  

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายสุเมธ ตันติเวชกุล  

กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายสุวัฒน์  

เทพอารกัษ์ เลขาธกิาร กปร. พร้อมทัง้หวัหน้าส่วนราชการ  

ที่เกี่ยวข้อง นักเรียนนายร้อย และเกษตรกรในจังหวัด

นครนายก เฝ้าฯ รับเสด็จ

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๘



ในการนี้ได้ทอดพระเนตรนทิรรศการและทรงรับฟัง 

ผลการด�าเนินงานแปลงสาธิตการเกษตร ต่อจากนั้น 

ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้อธิบดีกรมการข้าว 

ทูลเกล้าฯ ถวายพันธุ์กล้าข้าวขาวดอกมะล ิ๑๐๕ และ 

เบิกตัวหัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด 

นครนายก เลขาธกิาร กปร. อธบิดกีรมส่งเสรมิการเกษตร  

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  

รับพระราชทานกล้าพันธุ์ข้าวและร่วมโยนกล้าพันธุ์ข้าว 

ลงในแปลงนาด้วย พร้อมนี้ได้ทรงปล่อยแหนแดงลง 

ในแปลงนาข้าวเพื่อช่วยในการบ�ารุงดนิ

จากนั้นทรงเก็บผลผลิตพืชล้มลุกบนคันนา คือ 

แตงกวา แตงร้าน และถั่วฝักยาว และได้เสด็จประทับ

รถกอล์ฟไปยังบ่อเลี้ยงปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม ่

เพื่อทรงปล ่อยพันธุ ์ปลานิล ปลาตะเพียน และ 

ปลายี่สก จ�านวน ๖,๐๐๐ ตัว ต่อจากนั้นได้เบิกตัว

เกษตรกรเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายกระบือเพศเมีย จ�านวน 

๒ ตัว เพื่อสนับสนุนโครงการธนาคารโค - กระบือ  

กรมปศุสัตว์

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๙



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพ 

รตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิ 

ไปทรงเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์โรงไฟฟ้าพลังน�้าบ้านยาง 

ต�าบลแม่งอน อ�าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ในความดแูล 

ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย ซึง่สร้างขึ้นเพือ่ 

เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วในโอกาส 

มหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา  

๕ ธนัวาคม ๒๕๕๕ และเพือ่อนรุกัษ์โครงการพระราชด�าริ 

โรงไฟฟ้าพลงัน�า้ขนาดเลก็แห่งแรกของประเทศ ให้เป็น

แหล่งศกึษาเรยีนรูเ้รือ่งกระบวนการผลติไฟฟ้าตามแนว

พระราชด�ารขิองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 จากนัน้ เสด็จพระราชด�าเนนิไปทรงตดิตามความ

ก้าวหน้าของโรงงานหลวงอาหารส�าเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) 

อ�าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่ โดยมหีม่อมหลวงจริพันธุ์ 

ทวีวงศ์ รองเลขาธิการ กปร. และข้าราชการเฝ้าฯ  

รับเสด็จ 

 ทอดพระเนตรสายการผลิต ซึ่ งป ัจจุ บันม ี 

๔ สายการผลติหลกั ได้แก่ อบแห้ง กระป๋อง น�้าดืม่ และ 

ขวดแก้ว 

 โอกาสนี้ทรงกดปุมเดิน เครื่ องบรรจุแยม

อัตโนมัติ ซึ่งมีก�าลังการผลิตประมาณ ๕ พันชิ้น 

ต่อชั่วโมง สามารถบรรจุแยมผลไม้และน�้าผึ้งได้

ในปริมาตรที่สม�่าเสมอ เสด็จพระราชด�าเนินผ่าน 

สายการผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้งและเสด็จฯ ไปยังห้อง

ประชุมโรงงานหลวง เพื่อทรงรับฟังผลการด�าเนนิงาน 

และความก้าวหน้าโครงการ และพระราชทาน 

พระราชวโรกาสให้ผู ้ที่มีอุปการะคุณต่อโรงงานฯ  

เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานของที่ระลึก จากนั้นเสด็จฯ 

ไปยังพลับพลาที่ประทับด้านหลังโรงงานฯ ลงพระนาม 

ในสมุดเยี่ยม

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงานของ

โรงงานหลวงอาหารส�าเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) 

อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๑๐



 วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ เสด็จฯ ไปยัง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ พระราชทานรางวัลผลการปฏิบัติงาน

ดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ�าปี ๒๕๕๖ 

จ�านวน ๙๑ ราย โดยม ีฯพณฯ นายอ�าพล เสนาณรงค์ 

องคมนตร ีนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธกิาร กปร. 

นายโกวทิย์ เพ่งวาณชิย์ รองเลขาธกิาร กปร. อธบิดี

กรมพัฒนาที่ดิน ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนา

พกิุลทองฯ และข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ 

 วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ เสด็จฯ ไปยัง

โครงการพืชสวนครัวประดับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

พกิลุทองฯ ทอดพระเนตรการด�าเนนิงาน และกจิกรรม

การด�าเนินงานด้านการปลูกพืชผัก และให้การ

สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ และต้นกล้าพืชผักแก่โรงเรียน

ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียน 

ในเครือข่าย และเกษตรกรทั่วไป มีพระราชด�าริ
ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ด�าเนิน
การจัดท�าโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อช่วย
เหลือเกษตรกรในยามวิกฤติ หรือพื้นที่ที่ท�าการ
เกษตรได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาต ิ 
จากนัน้เสด็จฯ ไปยังศูนย์เรยีนรู้ตามแนวพระราชด�าร ิ

ด้านเกษตรผสมผสานของนายสะแปอิง ยีดิง ต�าบล

กะลุวอเหนือ อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ทอด

พระเนตรพื้นที่ปลูกไม้ผลแบบผสมผสานการปลูก

สละซึ่งเป็นรายได้หลัก พื้นที่การเลี้ยงไก่ลูกผสม

สามสายเลือด แพะลูกผสมแองโกลนูเบียน แกะลูก

ผสมแซนต้าอินเนส และโคพันธุ์ลูกผสมอเมริกัน

บรามัน ซึ่งค่าลงทุนและผลตอบแทน เฉลี่ยเป็นเงิน 

๕๖๑,๑๒๓ บาท/ปี โครงการสาธิตการปรับปรุง

ดินอินทรีย์เพื่อปลูกปาล์มสาคู และการด�าเนินงาน

เรื่องแพะพระราชทาน ๗ ตัว เพื่อขยายพันธุ์ให้แก่

เกษตรกรต่อไป

 วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ เสด็จฯ ไปยัง

โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ 

พระบรมราชนินีาถ บ้านโคกไร่ใหญ่ ต�าบลสุไหงปาด ี

อ�าเภอสไุหงปาด ีจงัหวัดนราธวิาส ทอดพระเนตรพื้นที ่

การปลูกหม่อนเพื่อบริโภคผลสด ทรงปล่อยปลา 

ทอดพระเนตรผลผลิตของโครงการฟาร์มตัวอย่าง 

ในจังหวัดนราธิวาส ๙ โครงการ ทรงเก็บผล 

แก้วมังกร ซึ่งเป็นผลผลิตที่ปลูกในพื้นที่ และทรง

เยี่ยมสมาชิกโครงการฟาร์ม ส่วนราชการที่ให้ความ 

ชว่ยเหลอื ตลอดจนพีน้่องราษฎรในหมูบ้่านทีม่าเฝ้าฯ 

รับเสด็จ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๑๑



บทความพิเศษ

เล่าขานต�านาน กปร.
	 ยินดีที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยในวันนี้	 ให้เล่า

ประวัตขิองส�านกังาน	กปร.	จะได้มโีอกาสรบัทราบว่า 

ท�าไมถงึได้ตัง้ส�านักงานนี้ขึ้นมา

	 ก่อนมีแนวความคิดตั้งส�านักงาน	 กปร.	 นั้น	

มีความคิดที่จะตั้งหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งถวาย

งานพระเจ้าอยู่หัว	 เกิดขึ้นจากในสภาพัฒนาฯ	 ใน

ช่วงปี	๒๕๒๐	-	๒๕๒๑	ผู้ที่คดิจะตัง้	คอื	คุณเกษม	

สนทิวงศ์ฯ	แต่ไม่ลงเอย	ผลสดุท้ายกไ็ม่ตัง้	ทิ้งช่วงไป 

...ถัดมา	 ปี	 ๒๕๒๔	 วันหนึ่ง	 ดร.เสนาะ	 อุนากูล	 

มาบอกว่า	ท่านพลเอกเปรม	ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตร	ี

อยากจะตัง้หน่วยงานถวายพระเจ้าอยูห่วั	ในลกัษณะ 

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด�าริ	 ก็เสนอเป็น

ระเบียบส�านักนายกฯ	 ก็ผ่านไปด้วยดี	 ผลสุดท้าย

หน่วยงานเกดิขึ้น	

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๑๒



	 ท่านที	่๒	ต้องเอ่ยชือ่อกีคนหนึง่	คอื	คณุชายทองน้อย	ทองใหญ่	ตอนนัน้ 

ด�ารงต�าแหน่งเป็นรองราชเลขาธิการ	 ตอนแรกพระเจ้าอยู่หัวไม่โปรดที่

จะตั้ง	 เกรงว่าตั้งขึ้นมาเสร็จแล้วมันจะช้าเข้าไปอีก	 แต่คุณชายทองน้อยฯ	

กราบบงัคมทลูว่าทดลองกแ็ล้วกนั	...ผลสดุทา้ย	กปร.	ก็เกดิ	ประธานคณะ

กรรมการของ	กปร.	ก็คอื	นายกรัฐมนตร	ี

	 ง า น ร ะ ย ะ แ ร ก ๆ 	 นั้ น	

ถ ่ายทอดผ่านพระวรวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าจักรพันธ์	 เพ็ญศิริ

ท่านจักรฯ	 บอกว่า	 รับสั่งให้ตั้ง

ศูนย์ศึกษา	 ให้เร่งท�าที่นราธิวาส	

อย่างไรกต็าม	สิง่ไม่น่าเชือ่เกดิขึ้น 

คอื	ภายในหนึง่ปีนัน้ศนูย์ตัง้ขึ้นได้ 

แล้วท่านก็เสด็จฯ	 ที่นั่นในช่วงปี

ถัดไป	พอพระทัยมาก	 เพราะว่า

รับสั่งปีกว่าเท่านั้นก็สร้างศูนย์

ขึ้นมาเลย	

 ...วันนัน้ถงึได้รบัสมญานาม 

อันแรกเกิดขึ้น...	 “ถุงเงิน”...	

วันเสด็จฯ	 พิกุลทองก็ไปอยู่ท้าย

ขบวน	ไม่กล้าเข้าใกล้ท่าน	เพราะ

ไม่รู้ตัวเอง...ต�าแหน่งเลขาธิการ	

กปร.	 อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้	 ก็ไปต่อ

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๑๓



ท้าย	รับสัง่ว่า...ไปตามถงุเงนิมา..วนันัน้ทีจ่�าได้ดเีพราะ

เป็นวนัแรกทีรู่ว่้าตวัเองจะต้องท�าอะไร	จะต้องยนืตรง

ไหน	จะต้องถวายงานอย่างไร	ตัง้แต่วนันัน้มากเ็ลยจะ

อยู่ข้างหลังเยื้องๆ	ท่านไป	จนกระทั่งทุกวันนี้

	 การได้ตามเสดจ็เป็นเรือ่งสนกุมาก	ได้เรยีนรู้...	

และเหนือสิ่งใด	 ได้เรียนรู้โดยตรงจากพระองค์ท่าน	 

ซึ่งเป็นของมคี่าเหลอืเกนิ	

	 งานโครงการพระราชด�ารนิั้น	 สิ่งส�าคัญคอื	

วิธีการของพระองค์ท่าน	พระองค์ท่านพยายาม 

ที่จะให้ความรู ้ 	 ไม ่เคยพระราชทานเงิน	 แต่

พระราชทานสติปัญญาให้	 พระราชทานเงินก็ให้

เงินไม่รู้จบ	 คนก็ช่วยตัวเองไม่ได้	 แต่ให้ความรู้ 

ให้สตปัิญญาไปสร้างเงนิได้ไม่รูจ้บ	ใครขโมยก็ไม่ได้ 

และไม่สูญหายไปไหน	 เพราะความรู้สามารถจะ

ต่อยอดไปเรื่อย	อันนั้นคอืภารกจิส�าคัญ	

	 หลังจากถวายงานมาพักนึง	 ก็ทรงทดสอบ

ความกล้าของเรา	 ความจงรักภักดีไม่ใช่กราบทูลให้

พอพระทัยไปเรื่อยๆ	ความจงรักภักดีที่จริง	 เห็น

อะไรจริงๆ	 ต้องทูลตรงไปตรงมาเลย	 จะทรง

โปรดไม่โปรดอะไร	ถ้าความจริงเป็นอย่างนั้นทูล 

ไปเลย...สอบผ่านนั่นแหละ	ท่านถงึได้บอกตรงๆ	 ว่า

ท่านเริม่วางพระทยั	โปรดเพราะตรงนี้	ท่านรบัสัง่ว่า...

รอแบบนี้มานานแล้ว

	 ต่อมา	ต�าแหน่งเลขาธกิาร	กปร.	ก็เกดิขึ้น	ผ่าน	

พรบ.	 จากสภาผู้แทนราษฎร	 ออกมาเป็นกฎหมาย	 

ก็เลยมาเป็นที่ตัง้ของส�านักงาน	กปร.	คราวนี้แยกตัว 

จากสภาพัฒน์ฯ	 โดยสิ้นเชิง	ตอนแรกปัญหาใหญ่ 

กค็อือยูท่ีไ่หนทีอ่ยูใ่กล้วงั	สองต้องอยูใ่กล้ท�าเนยีบ	

แล้วจากวังมาเซ็นที่ท�าเนียบ	 เพราะนายกฯ	

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๑๔



เป็นประธานของ	 กปร.	 มันต้องใกล้สองจุดนี้

เพื่อสะดวกในการเซ็น	 และหลังจากนั้นก็เริ่มมี

เหตุการณ์ไม่พึงปรารถนาขึ้น	 มีการเดินขบวน 

มาท�างานไม่สะดวก	พวกเดนิขบวนเขาก็มวีนัหยดุ

ได้	 หรือหยุดคนอื่นได้	 แต่เราหยุดไม่ได้	 เพราะ 

เราท�างานกับประชาชน	 พระเจ้าอยู ่หัวบอก  

การเป็นพระเจ้าอยู ่หัวต ้องเป็น	 ๒๔	 ชั่วโมง	 

เพราะฉะน้ันงานเราก็	 ๒๔	 ชั่วโมงเหมือนกัน	 

เพื่อให้งานสนองเพื่อประชาชนน้ันได้เป็นไป 

อย่างรวดเร็วทันใจประชาชน	 อันไหนรอได	้

กปร.	 ท�าไป	 อันไหนรอไม่ได้ชัยพัฒนาท�าไป	 

เพราะฉะน้ันเคยอยู่ด้วยกันพอ	 แยกกันไปงาน 

มันก็ไม่ค่อยสะดวก	ท่านเลยย้ายมา	

 ถามว่า...ถวายงานพระเจ้าอยู่หัวล�าบากไหม	 ถ้าคุณเข้าใจ 

คุณไม่ล�าบาก	ถ้าคณุไม่เข้าใจคณุกไ็ม่ล�าบากเหมอืนกนั	แต่ถ้าจะถวาย

ให้ดนีั้นล�าบาก	สิ่งที่มพีระราชกระแส	เราจะท�าหรอืไม่ท�า	มขี้อขัดแย้ง

อะไรหรือไม่แล้วต้องถามประชาชนด้วย	 ทรงท�าประชาพิจารณ์ด้วย

พระองค์เอง	จนกระทั่งแน่ใจจงึขยายผล	

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๑๕



แข่งกับราชการ..ผดิ	ร่วมราชการได้..ร่วมยงัไงออกแบบให้ดี	 

ให้มันเรียบง่ายและยังคงเอกลักษณ์ของพระเจ้าอยู่หัว	 

คือช่วยเหลือประชาชน	 ช่วยเหลือในแง่มุมไหน...ต้องคิด 

งานเก่านีจ่ะท�ายงัไงจะใช้ให้เกดิประโยชน์อย่างไร	จะต่อยอด 

อย่างไร	ดกีว่าไปสร้างขึน้ใหม่	เอาความรูข้องพระเจ้าอยูห่วั

มาเป็นทฤษฎ	ีแล้วน�าเข้าไปอยูใ่นกรอบของการศกึษาแล้ว	

ไม่ใช่ขยายไปสร้างใหม่	หน้าทีเ่กีย่วกบัความรู	้จะเพิม่ขึน้สติ

ปัญญาจะเพิ่มขึ้น	ซึ่งเป็นเรื่องยากทั้งนั้นเลย

	 “ อ น า ค ต ข อ ง โ ค ร ง ก า ร 

พระราชด�ารจิะท�าอย่างไร”...	ทุกอย่าง

เปลี่ยนไปตลอด	 เราจะปรับตัวยังไงพอ

สถานการณ์เปลี่ยนไป	 วันเวลาเปลี่ยนไป	 

สิ่งที่อยู ่รอบๆ	 ตัวเราเปลี่ยนไป	 ความ

ส�าเร็จหรือไม่ส�าเร็จนั้นอยู่ที่ว่า...เราจะ

ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้ทัน

ไหม	 แล้วทันไม่พอ...เหมาะสมหรือเปล่า	

เพราะถ้าปรบัทนัแต่บางครัง้ไม่เหมาะสม...	

น�าไปสู่การพังทลายของงาน	

	 ...	 เพราะว่าสิ่งที่เราท�านั้นไม่ใช่ 

เพื่อตัวเรา	 ไม่ใช่แม้เพื่อส�านักงานเรา	 

แต่เพื่อถวายงานเจ้านายเราเป็นหลัก	 

และต้องตรงไปตรงมา	 คุณตามเกมที่อยู่

รอบๆ	 ตัวคุณทันหรือเปล่า	 เพราะฉะนั้น	

ใครก็ตามที่จะถวายงานนั้น	 อ่านอนาคต

ให้ออกด้วย

	 ...	 การที่เริ่มโครงการขึ้นมามันจะ

ไปซ�้าซ้อนหน่วยงานราชการ	 สมควรไหม	 

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๑๖



	 ถามว่า...ชือ่ส�านกังานใครเป็นคนตัง้…กราบบงัคมทลู 

ว่าจะใช้ชื่อว่ากระไร	 เราก็เสนอชื่อไป...	 โครงการตาม 

พระราชด�าริ	 ท่านบอกไม่ให้ใช้...เผด็จการ	 ตอนแรกไม่รู้

ภาษาไทยดี	 เขาตั้งมายังไง	 ก็ตามใจคนตั้ง	 ก็เริ่มต้นจาก	

“โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง”	 ถัดมาเป็น	

“โครงการตามพระราชด�าร”ิ	ฉนัเหน็ว่าเผดจ็การทัง้หมดเลย 

...ไม่ให้ใช้..ตัง้แต่บดันี้เป็นต้นไป	...ให้ใช้	“ส�านักงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ” เมื่อฉันสั่งอะไรออกไป	

ฉันเสนอแนะอะไรออกไป	 ให้น�าไปตรองดูก่อน	 ให้ไป

สงัเคราะห์ดกู่อนว่ามนัเหมาะสมทีจ่ะท�าหรอืไม่อย่างไร	

ถ้าไม่เห็นด้วยกไ็ม่ต้องท�า	ฉันเป็น	National	Consultant	

...	ผลสุดท้าย	ชื่อนี้ก็ออกมาเป็นชื่อ	“โครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าร”ิ ...อนัเนือ่งนะ	แล้วระหว่างทางเรา

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสภาพ	

	 พระเจ้าแผ่นดินนั้นมีหน้าที่	 ๓	 ประการ	 ประการ

แรกที่สุดนัน้..	The	Right	to	Advice	สทิธใินการให้ค�าแนะน�า	

หน้าที่ที่สองคอื	 The	 Right	 to	 be	 Consulted	 ใครมาขอค�า

ปรกึษาต้องให้	และหน้าทีท่ีส่ามคอื	The	Right	to	Warn	มภียั

อันตรายมาสู่ประเทศนัน้	พระเจ้าแผ่นดนิ	พระมหากษัตรยิ์	

ออกมาเตอืน	นี่คอืหน้าที่	๓	อย่าง

	 ตัวแรก	 The	 R ight	 to	 Adv ice	

พระเจ้าอยู่หัวท�า	แต่ไม่เป็นทางการ	วันที่	๔	

ธนัวาคม	ท่านจะออกมาพดูอะไรยาวเหยยีด	

แต่ท่านแทรกค�าแนะน�าของท่านไปด้วย	แนะ

อย่างนัน้	แนะอย่างนี้	น�า้ท่วมปี	๕๔	เสรจ็แล้ว

ถัดมาอกีสกัระยะนกึขึ้นได้ว่า	เออ..ความจรงิ

เรือ่งราวต่างๆ	วธิแีก้นีพ่ระเจ้าอยูหั่วรบัส่ังมา 

ตัง้แต่ปี	๒๕๓๘	แล้ว	ในวาระต่างๆ	ท่านจะ 

ออกมาแนะน�าอย่างไม่เป็นทางการเป็น 

ระยะๆ	นี่ประการที่หนึ่ง	

	 ประการที่สอง	 The	 Right	 to	 be	

Consulted	 ใครมาปรึกษาต้องให้ค�าปรึกษา	

ไม่ว่าจะเป็นนายกฯ	 จนกระทั่งถึงชาวบ้าน

เฝ้าฯ	 พระเจ้าอยู่หัวได้ทั้งนั้น	 ขอค�าปรึกษา

พระเจ้าอยู่หัวได้ทั้งนั้น	 เพราะท่านให้ทุก

ราย	จะให้แบบไหนยังไงนั่นอกีเรื่องนงึ	นี่คอื

อ�านาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบพระเจ้าอยูห่วั	

	 The	Right	to	Warn	บ้านเมอืงอันตราย

ท่านจะออกมา	๑๔	ตุลา	จ�าประโยคนี้ได้ไหม 

“...ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะชนะบนซาก

ปรักหักพังของบ้านเมือง...”	 ท่านไม่มี 

สักครั้งที่ชี้ว่าใครผิดใครถูก	 ท่านบอกไม่ใช่

หน้าที่ท ่าน	 หลายคนเถียงในใจบอกว่า 

แล้วเมษาที่แล้วท�าไมไม่ออกมา	ท่านบอก... 

ออกไม่ได้...เขาก�าลังใช้กฎหมายกันอยู ่ 

รัฐบาลเขาตั้ ง 	 ฉันจะออกมาไปเบรก

กฎหมายเคา้	ฉนัจะใหญก่ว่ากฎหมายหรอื… 

ไม่	ท่านรู้ของท่านเองตอนไหน	ท่านจะออก 

หรือไม่ออก	 ท่านออกไปขัดเดี๋ยวเค้าหา

ว่าเข้าข้างรัฐบาล	 พอห้ามรัฐบาลก็หาว่า

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๑๗



เข้าข้างคนประท้วง...ไม่ได้	 จะออกตามอ�าเภอใจไม่ได้	 ...	

ท่านรับสั่งกับผมอย่างนี้...	 Last	 Ball	 เท่านั้น..	 ลูกบอล 

ลกูสดุท้ายนี้	ฉนัจะออก	แต่ใครจะเป็นคนตดัสนิว่าตอนไหน

เป็นตอนลกูบอลลูกสดุท้าย	ตรงนี้สยิาก	พระองค์ท่านรบัสัง่

เป็นภาษาฝรั่งเศส	แปลได้ว่า	 It’s	 a	 art	 of	 ship	 of	 state.	 

เป็นศลิปะของประมุขของประเทศ	รูเ้องตอนไหน	ควรจะออก

ตอนไหนไม่ควรออก	พอออกแล้วฉันต้องมั่นใจว่าต้องหยุด	 

เพราะถ้าออกมาแล้วไม่หยุดนี่จบเลยนะประเทศเรา

 ประสบการณ์ผม	๓๐	กว่าปี	ตามไปถวายงาน...ถอยหลงักลบัมาด,ู	วเิคราะห์,	 

ทูลถาม...ที่ผมได้เปรียบคือ	 ขณะที่คนอื่นไม่กล้า..ผมกล้า	 ผมไม่กลัวโดนดุหรอก	

ยิ่งโดนดุมากยิ่งรู้มาก	พอท่านดุเสร็จคราวนี้ท่านอธิบายต่อเยอะเลย	ท่านไม่ได้ดุ

จรงิหรอก	ท่านดเุมตตา	ท่านโปรดด้วยซ�า้ไปทีไ่ปซกัถามรายละเอยีด	เพราะฉะน้ัน

อย่ากลัว	แล้วก็ท�าวันนี้ให้เต็มที่	...	ขอให้มคีวามสุขครับ

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๑๘



ประมวลภาพนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๑๙



	 การจัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เป็นความร่วมมอื

ระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย	โดย	กองทัพบก	กองทัพเรอื	

และกองทัพอากาศ	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	ร่วมกับส�านักงาน	

กปร.	และหน่วยงานที่ด�าเนนิงานสนองพระราชด�าร	ิรัฐวสิาหกจิ	

และภาคเอกชน	รวม	๒๘	หน่วยงาน	อาทิ	มูลนธิชิัยพัฒนา	มูลนธิิ

ส่งเสริมศิลปาชีพ	 ในสมเด็จพระนางเจ้า	 ฯ	 พระบรมราชินีนาถ	

ศนูย์ศลิปาชพีบางไทร	ในสมเด็จพระนางเจ้า	ฯ	พระบรมราชนินีาถ	

ศูนย์ศลิปาชพีเกาะเกดิในสมเดจ็พระนางเจ้า	ฯ	พระบรมราชนินีาถ	

ร้านศลิปาชพี	๙๐๔	กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร	กรมหม่อน

ไหม	 กรมชลประทาน	 กรมประมง	 บริษัท	 การปิโตรเลียมแห่ง

ประเทศไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย	

(กฟฝ.)	บรษิัทเครอืเจรญิโภคภัณฑ์	ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้ร่วมจัด

แสดงนิทรรศการแสดงผลการด�าเนินงานที่ได้ด�าเนินการสนอง

พระราชด�าร	ิตลอดจนตัวอย่างความส�าเร็จที่เห็นเป็นรูปธรรม

ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๒๐



   

	 นอกจากนี้ยังมีการน�าผลผลิต	 และผลิตภัณฑ์

จากโครงการมาจัดแสดงและจ�าหน่าย	ส�านกังาน	กปร. 

ได ้ร ้อยเรียงเรื่องราวการเสด็จพระราชด�าเนินไป 

ทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่าง	ๆ	จนก่อเกดิเป็นโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�ารทิี่ส�าคัญ	ๆ	โดยน�าตัวอย่าง 

ความส�าเร็จจากการศึกษา	 และพัฒนาในพื้นที่

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริจากทั่วประเทศ 

มาจัดแสดงด้วย	 การจ�าลองให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม 

ในรูปแบบนิทรรศการที่ มี ชี วิ ต 	 ภายใต ้ ชื่ อ งาน 

“๔,๓๕๐ การทรงงาน เพือ่ประโยชน์สขุแห่งมหาชน” 

ตั้งแต่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริแห่งแรก 

เมื่อปี	๒๔๙๕	จนถึงปี	๒๕๕๕	ซึ่งมีโครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

สมเด็จพระนางเจ ้า	 ฯ	พระบรมราชินีนาถ	 และ 

พระบรมวงศ์	จ�านวน	๔,๓๕๐โครงการ	 ภายในงานมี

กจิกรรมหลกั	ได้แก่	การจดันทิรรศการเฉลมิพระเกยีรติ

ม	ี๔	ส่วน	ประกอบด้วย

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๒๑



  ส่วนที่ ๑ “อย่าละทิ้งประชาชน”	พระราช

ด�ารัสที่พระราชทานเป็นสัญญาให้กับประชาชนคน

ไทยทีจ่ะไม่ทรงทอดทิ้ง	ดงันัน้จงึทรงปฏบิตัมิาอย่าง

ต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี	๒๔๙๕	มีโครงการพัฒนาแห่ง

แรกคอื	การสร้างถนนเข้าสู่หมู่บ้านห้วยมงคล	เพื่อ

ให้ราษฎรสัญจรได้	 และการพัฒนาแหล่งน�้าแห่ง

แรก	คอืโครงการอ่างเก็บน�้าเขาเต่าอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าร	ิเพื่อให้ราษฎรมแีหล่งน�้าจดืใช้เพื่อการ

อปุโภคและบรโิภค	จนปัจจบุนัมโีครงการอนัเนือ่งมา

จากพระราชด�ารติ่าง	ๆ	ทั่วประเทศ

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๒๒



  ส่วนที่ ๒  “ปวงประชา  ร่มเย็น  เป็นสุข”	 น�าเสนอ 

ผลส�าเรจ็ของโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารทัิง้	๔	ภาค 

ได ้แก ่ 	 พื้นที่ภาคเหนือ	 ซึ่ งมี โครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริถึงจ�านวน	๑,๖๖๐	โครงการ	เช่น	 ศูนย์ศึกษา

การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าร	ิ จังหวัด

เชียงใหม่	 เขื่อนแควน้อยบ�ารุงแดน	 จังหวัดพิษณุโลก	พื้นที่ 

ภาคอีสาน	 มีโครงการฯ	จ�านวน	 ๑,๐๘๘	โครงการ	เช่น 

โครงการพัฒนาพื้นที่บริ เวณหนองอึ่ งอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ	จังหวัดยโสธร	พื้นที่ภาคกลาง	 มีโครงการฯ	 

จ�านวน	๗๖๖	โครงการ	เช่น	เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	จังหวัด

ลพบุรี	เขื่อนขุนด่านปราการชล	จังหวัดนครนายก	พื้นที่ 

ภาคใต้	 มีโครงการฯ	จ�านวน	๘๒๒	 โครงการ	เช่น	โครงการ

พัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

จังหวัดนครศรธีรรมราช

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๒๓



  ส่วนที่ ๓  “การขยายผลสู่ประชาชน”  

น�าเสนอผลส�าเรจ็จากศนูย์ศกึษาการพฒันาอนัเนือ่ง

มาจากพระราชด�ารทิัง้	๖	แห่ง	การเพิม่ประสทิธภิาพ

ในโครงการพัฒนาแหล ่งน�้ าอัน เนื่ องมาจาก 

พระราชด�ารทิัว่ประเทศ	โครงการพฒันาและรณรงค์

การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	และ

เศรษฐกจิพอเพยีง	เป็นต้น

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๒๔



  ส่วนที่ ๔ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน”	 น�าเสนอเสียงแห่ง 

ความสุขจากประชาชนในพื้นที่ต่าง	ๆ 	ทั่วประเทศ	เช่น	พื้นที่ภาคเหนอื 

จะน�าความส�าเรจ็ในการเพาะเห็ดและการปลกูกาแฟทีช่่วยเพิม่รายได้

ให้แก่ราษฎร	พื้นทีภ่าคกลาง	น�าเสนอการเลี้ยงกบและไก่เขยีวห้วยทราย 

ในรูปแบบเกษตรผสมผสาน	 พื้นที่ภาคใต้	 แสดงถึงความส�าเร็จ 

ของการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปลูกส้มโอ	 ซึ่งเป็น 

ที่ต้องการของตลาดจนเป็นส้มโอติดชื่อระดับประเทศในโครงการ

พัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	จังหวัด

นครศรธีรรมราช	และผลส�าเรจ็จากการผลติข้าวสงัข์หยดของจงัหวัด

พัทลุง	 พื้นที่ภาคอีสาน	 น�าเสนอการเลี้ยงไก่ด�าภูพาน	และการปลูก

มะนาวนอกฤดู

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๒๕



	 นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ	 พร้อม

กับการเสวนา	ระหว่างวันที่	๑๔	-	๑๗	กรกฎาคม	๒๕๕๖	

วันที่	๑๔	กรกฎาคม	๒๕๕๖	การบรรยายพเิศษ	โดย	ฯพณฯ	

นายอ�าพล	เสนาณรงค์	องคมนตร	ีในหัวข้อ	พพิธิภัณฑ์เพื่อ

ประโยชน์สุขประชาชน	พร้อมกับการเสวนาการขยายองค์

ความรู้	สู่ประชาชน	วันที่	๑๕	กรกฎาคม	๒๕๕๖	การเสวนา

ในหัวข้อเยาวชนสืบสานพระราชด�าริ	 วันที่	 ๑๖	 กรกฎาคม	

๒๕๕๖	 การบรรยายพิเศษในหัวข้อ	 การบริหารจัดการน�้า

ตามแนวพระราชด�าริ	 โดย	 นายปราโมทย์	 ไม้กลัด	 อดีต

อธบิดกีรมชลประทาน	พร้อมกับการเสวนาในหัวข้อ	 ระเบดิ

จากข้างใน	 หัวใจบริหารจัดการน�้า	 วันที่	 ๑๗	 กรกฎาคม	

๒๕๕๖	 การเสวนาในหัวข้อ	 ประยุกต์ชีวิตด้วยเศรษฐกิจ 

พอเพียง	 และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ	 เติมเต็มความสุข

แบบพอเพยีง	 โดย	 นายสุเมธ	 ตันตเิวชกุล	 เลขาธกิารมูลนธิิ 

ชัยพัฒนา	 ควบคู่กับกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร

ระยะสั้นให้กับประชาชนที่เข้าชมงาน	๑๐๐	คน	ต่อหลักสูตร	 

มทีัง้สิ้น	๘	หลกัสตูร	ประกอบด้วย	หลกัสตูรที	่๑	การเพาะเหด็ 

เศรษฐกจิ	จากศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ	หลักสูตร

ที่	๒	การท�าเกษตรผสมผสาน	 จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา

ห้วยทรายฯ	หลักสูตรที่	๓	การเลี้ยงไก่ด�าภูพาน	 จากศูนย์

ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	หลักสูตรที่	๔	การผลิตเมล็ดพันธุ์

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๒๖



ข้าวพันธุ์ดี	จากศูนย์ศกึษาการพัฒนาภูพานฯ	หลักสูตร

ที่ 	๕	การเลี้ยงกบ	 จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขา 

หนิซ้อนฯ	หลักสูตรที่	๖	การปลูกผกัปลอดสารพษิ	จาก

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ	หลักสูตรที่	๗	การ

ปลูกมะนาวนอกฤดู	 จากศูนย ์พัฒนาการเกษตร 

ภสูงิห์ฯ	และหลักสูตรที	่๘	การแปรรปูสตัว์น�้า	จากศนูย์

ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ	นอกจากนี้	ภายใน

งานยังจัดให้มีการจ�าหน่ายผลผลิตของเกษตรกรจาก

การขยายผลในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ทั่วประเทศ	และทุกท่านที่เดินทางเข้าชมงานจะได้รับ

แจกหนังสือเฉลิมพระเกียรติ	 “๔,๓๕๐	การทรงงาน 

เพื่อประโยชน ์ สุขแห ่งมหาชน”	พร ้อมแผ ่นภาพ

เฉลิมพระเกียรติชุด	“๙	 งานพัฒนา	 เพื่อประโยชน์สุข

แห่งมหาชน”	อกีด้วย

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๒๗



	 การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ	 ในครั้งนี้เพื่อ

เป็นการแสดงถึงพระราชอัจฉริยภาพ	 พร้อมกับส�านึกใน

พระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	

สมเด็จพระนางเจ้า	ฯ	พระบรมราชนินีาถ	และพระบรมวงศ์	

ทีพ่ระราชทานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิจ�านวน	

๔,๓๕๐	โครงการ	ทัว่ทกุภมูภิาคของประเทศเพือ่แก้ไขปัญหา

ความยากจนของราษฎรและยังเป็นการเผยแพร่ผลส�าเร็จ

ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริไปสู่ประชาชนทุก

ภาคส่วน	สามารถน�าเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู ้

ไปสู่ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๒๘



แนะน�ำโครงกำร

ถ่ำยทอดงำนในหลวงในแดนไกล 

       พำแรงงำนไทยพ้นบ่วงควำมยำกจน

	 “แรงงานไทยตัดสินใจมาท�างานในต่างประเทศ

ก็เพราะมีความตั้งใจที่จะท�าให้ชีวิตดีขึ้น	 มีเงินใช้	

ครอบครัวมีความสุข	 ลูกได้รับการศึกษา	 ชีวิตมีหลัก

ประกันที่มั่นคงขึ้น…แต่การท�างานในต่างประเทศไม่

ได้สุขสบาย	ต้องประสบกับความยากล�าบาก	อากาศ

ร้อนมาก	 แสงแดดแรงกว่าบ้านเรา	 ที่พักบางแห่ง

อาจไม่ได้มาตรฐาน	 งานหนัก...เพื่อให้มีเงินค่าจ้างส่ง

กลับไปให้พ่อ/แม่	 หรือสามี/ภรรยา	 และลูกๆ…ความ 

ยากล�าบากของงานแต่ละวนั	และภาระความรบัผดิชอบ 

ต่อครอบครัวทางบ ้านที่ประเทศไทยก่อให ้ เกิด

ความเครยีด	หันไปดื่มเหล้าและเสพยา	บางคนก็ใช้วธิี

แก้ปัญหาผิดด้วยการท�าผิดกฎหมาย	 หาเงินทางลัด	

โดยเป็นสายขายยาบ้า	 จึงถูกต�ารวจจับและติดคุกไป

แล้ว	 ๑๒	 คน	 ในปัจจุบันมีเพื่อนแรงงานไทยไหลตาย

เดอืนละ	๒	คน”

ข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงเทลอาวฟี

นายชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

สัมภาษณ์ในรายการ “เวทีความคิด”

นางนงพรรณ โกศลศักดิ์ สผว. ส�านักงาน กปร. เรียบเรียง

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๒๙



	 นี่คือสาเหตุส�าคัญที่สถานเอกอัครราชทูต	 ณ	 กรุงเทล

อาวีฟ	 โดยนายจักร	 บุญหลง	 เอกอัครทูตฯ	 ได้ด�าเนินโครงการ

เทดิไท้วถิเีกษตรในหลวง	พาพ้นบ่วงยาเสพตดิ	ประจ�าปี	๒๕๕๖	

นับเป็นกิจกรรมที่ร่วมกันด�าเนินงาน	 โดยเชิญผู้แทนจากหน่วย

งานต่างๆ	 ร่วมเดนิทางไปเยี่ยมเยยีนแรงงานไทยที่ไปแสวงโชคที่

ประเทศอสิราเอล	ระหว่างวนัที	่๙-๑๕	สงิหาคม	๒๕๕๖	ซึง่คณะ

เดนิทางประกอบด้วย	นายสุวัฒน์	เทพอารักษ์	เลขาธกิาร	กปร.

นายชชัชยั	ภวูชิยสัมฤทธิ	์ทีป่รกึษาด้านการประสานงานโครงการ 

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.ดษุฎ	ีอายวุฒัน์

จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 นายแพทย์พงศกร	 เล็งดี	 จากกรม

สุขภาพจิต	 โดยมีนายอัฐกาญจน์	 วงศ์ชนะมาศ	 อัครราชทูตที่

ปรกึษา	เป็นผู้ประสานงานโครงการฯ

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๓๐



วันที่ สถานที่พบแรงงานไทย

๑๐	ส.ค. โมชาฟโซฟา	(ภาคใต้	เขตอาราว่า)

โมชาฟฟาราน	(ภาคใต้	เขตอาราว่า)

๑๑	ส.ค. โมชาฟเอ็นฮาบซอ	(เขตแอชโคล)

๑๒	ส.ค. คบิบุตซ์กนิเนอเร็ท	(ภาคเหนอื	เขตไทบเีรยีส)

๑๓	ส.ค. โมชาฟอะคติูบ	(ภาคเหนอื)

๑๔	ส.ค. โมชาฟลากสิ

โมชาฟคาเมอนิ	(ภาคกลาง)

โมชาฟเดชบาเนยี	(ภาคกลาง)

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๓๑



 

	 โมชาฟ	คอืหมูบ้่านสหกรณ์การเกษตร	ปกครอง

ตนเองภายในชมุชนแบบประชาธปิไตย	มสีมาชกิแต่ละ

แห่งประมาณ	๖๐-๒๐๐	ครอบครัว	แต่ละครอบครัว

สามารถมทีีด่นิเพือ่ท�าการเกษตรของตนเอง	มบ้ีานของ

ตนเอง	มเีครือ่งมอืท�าการเกษตรของตนเอง	โดยโมชาฟ 

รบัผดิชอบด้านการตลาด	และจดัซื้อเครือ่งมอืเครือ่งใช้

ให้สมาชกิในราคาถกู	รวมทัง้จดัการให้สมาชกิทกุคนได้

ใช้น�า้และทีด่นิเท่าเทยีมกนั	สรปุสัน้ๆ	คอืการวมตัวของ

เกษตรกรหลายเจ้าเพื่อสร้างอ�านาจต่อรอง

	 คบิบุตซ์	นัน้มมีาก่อนโมชาฟ	เป็นชุมชนที่ถอืว่า

เป็นนติบิคุคล	จะมองว่าเป็นเหมอืนบรษิทักไ็ด้	ลกัษณะ

คล้ายคอมมนูในสมยัสงัคมนยิม	ซึง่สมาชกิเป็นเจ้าของ

ทรัพย์สินร่วมกันและได้รับการแบ่งปันผลก�าไรตาม

ผลงานที่ท�าได้ในแต่ละปี	 โดยสมาชิกนอกจากจะได้

เงินปันผลแล้ว	 ถ้าท�างานในคิบบุตซ์ก็ยังได้เงินเดือน

จากทางคบิบุตซ์อกีทางหนึ่งด้วย	

	 ปัจจุบันมคีบิบุตซ์อยู่ทัง้หมดจ�านวน	๒๖๗	แห่ง	

และโมชาฟอยู่ทัง้หมด	๔๘๘	แห่งทั่วประเทศ

ข้อมูลจาก	นายศุภโชค	เย็นทรวง	
เลขานุการเอกประจ�าสถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงเทลอาวฟี

เรื่องน่ำรู้ : โมชำฟและคิบบุตซ์

นายจักร บุญหลง 

เอกอัครราชทูตไทยประจำากรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๓๒



โอกาสเดียวกันนี้เผยแพร่ความรู ้

ที่จะเป็นประโยชน์ในการด�ารงชีวิต

ให้แก่แรงงานไทยในอิสราเอลและ

การหลีกเลี่ยงป ัญหายาเสพติด 

ให้โทษ	 โดยผู้แทนจากส�านักงาน	

กปร.	ได้น�าเสนอองค์ความรูสู่้ความ

พอเพียงของศูนย์ศึกษาการพัฒนา

ภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	

จังหวัดสกลนคร	 มาประยุกต์ใช้

กับวิถีเกษตรของอิสราเอลในการ

ประกอบอาชีพ	 และรายได้ให้แก่

ตนเองและครอบครัวเมื่อเดินทาง

กลับมาเมอืงไทย

	 วัตถุประสงค์หลักโครงการฯ 

เพือ่ส่งเสรมิให้คนไทยและแรงงานไทย 

ในอสิราเอลที่มอียู่กว่า	๓๕,๐๐๐	คน	

มีความส�านึกในพระราชกรณียกิจ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 

โดยเฉพาะความส�าเร็จด ้านการ

พัฒนาการเกษตรของศูนย์ศึกษา

การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ	 และยังเป็นการเทิด

พระเกียรติในวโรกาสที่จะทรงม ี

พระชนมายุ	 ๘๖	 พรรษา	 โดยใช้

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๓๓



	 ทีมวิทยากรไปพบแรงงานไทยในโมชาฟ/คิบบุตช์	

ต่างๆ	ตามภมูภิาค	จ�านวน	๘	ครัง้	โดยกจิกรรมประกอบ

ด้วย

	 กรมสุขภาพจิต	 ได้จัดแพทย์ให้ค�าปรึกษาด้าน

สุขภาพกายและใจแก่แรงงานไทยในประเทศอิสราเอล	

ให้ข้อมูลที่จ�าเป็นในการด�าเนินชีวิตอย่างมีสุขลักษณะ

ที่ดี	 มีสุขภาพแข็งแรง	 รวมทั้งเรียนรู้วิธีการดูแลตัวเอง

อย่างไรเมื่อได้รับสารเคมีในการท�างานจากการพ่นยา	

สเปรย์ฆ่าแมลง	ศัตรูพชื	และให้ปุ๋ย	เป็นต้น

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ได้จัดส่งอาจารย์ที่ม ี

ความรู ้ด ้านแรงงาน	 จากคณะมนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์	ไปให้ความรูใ้นการด�าเนนิชวีติ	ให้ข้อแนะน�า 

ในการดูแลตนเอง	เช่น	ควรลดละเลกิอบายมุข	และการ

พนันต่างๆ	ให้รักษาสุขภาพตนเองให้แข็งแรง	หลกีเลี่ยง 

พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ	 รวมทั้งแนะน�าการใช้จ่ายเงิน 

อย่างมเีหตุมผีล	ตลอดจนการบรหิารจัดการเงนิเพื่อให้

มีเงินเก็บออม	 โดยแรงงานไทยจะต้องค�านึงและระลึก

เสมอว่า	“ตนเองเป็นความหวังของครอบครัว ต้อง

ตั้งใจท�างาน ประพฤตติัวด ีอย่าท�าให้พ่อแม่ ภรรยา 

ลูกต้องผดิหวัง”

	 ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสาน

งานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิ(ส�านกังาน	

กปร.)	ให้ความรู้แก่แรงงานไทย	ในลกัษณะของ	เทดิไท้

วิถเีกษตรในหลวง	 โดยน�าเอาเทคนคิวชิาการจากการ

ที่ได้ท�างานการเกษตรที่อิสราเอล	 รวมทั้งองค์ความรู ้

ด้านการเกษตรของศูนย ์ศึกษาการพัฒนาภูพาน 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	น�ามาปรับใช้ในการพัฒนา

ด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มอาชีพ/รายได้ให้แก่ตนเองและ

ครอบครัวหลังจากกลับไปประเทศไทย	

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๓๔



	 องค์ความรู้ด้านการจัดการน�้า	ได้แก่

	 -	 การบริหารจัดการน�า้ทางท่อ	 เกษตรประณีตโดยใช้

น�า้หยดในการท�าการเกษตร

	 -	 มีการน�าน�้าที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ได้อีกในลักษณะของ	

Recycle

	 -	 มีการน�าเอาน�้าใต้ดินมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร	

เป็นต้น

	 องค์ความรู้ในการปรับปรุงดนิ

	 -	 ใช้เทคนิคในการปรับปรุงดินทะเลทรายที่มีแค่หิน/

ทราย	 น�ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรโดยเพิ่มอินทรียวัตถ	ุ

ปุ๋ยคอก	ปุ๋ยสด	ปุ๋ยหมัก	เป็นต้น

	 องค์ความรู้ในการปลูกพืช	 ใช้เทคนิควิชาการเกษตร

สมัยใหม่ในการดูแลพชื	ได้แก่	

	 -	 ไม้ผล	ส้ม	อนิทผลัม	เชอร์รี่	องุ่นไร้เมล็ด	กล้วยหอม	

และแอปเปิ้ล

	 -	 พืชไร่	 พริก	 หอม	 แตงกวา	 มะเขือเทศ	 และเมล็ด

ทานตะวัน

	 นอกจากนี้ยังได้เห็นมุมมองที่ส�าคัญในการพัฒนาของ

ประเทศนี้	 ในลักษณะภูมิประเทศที่มีแต่ทะเลทรายและภูเขา

หิน	 แหล่งน�้าจืดบนแผ่นดินแทบจะไม่มี	 ยังสามารถเนรมิต 

พื้นดนิทะเลทรายให้เป็นพื้นทีท่�าการเกษตรเลี้ยงประชาชนของ

ประเทศอสิราเอลทีม่จี�านวนกว่า	๘	ลา้นคน	และยังสามารถส่ง

ผลผลติทางการเกษตรทีม่คีณุภาพส่งไปขายในสหภาพยโุรป	EU	

ได้อย่างมากมาย	 ในขณะที่ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติ	

(ดิน	 น�้า	 ป่าไม้)	 ที่อุดมสมบูรณ์	 นับได้ว่าเป็นโอกาสที่ส�าคัญ

ยิ่งที่แรงงานไทยได้มาท�างานที่ประเทศอิสราเอลจะต้องศึกษา	 

เรียนรู้	 เทคนิควิธีการต่างๆ	 ที่เป็นองค์ความรู้ด้านการเกษตร

ของที่นี่	 น�าไปปรับใช้ในการด�าเนินชีวิตในการพัฒนาต่อยอด	 

ขยายผลให้เกิดเป็นรูปธรรมให้แก่ตนเองและครอบครัว 

ยกระดับชวีติให้มคีวามเป็นอยู่ที่ดขีึ้นต่อไป

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๓๕



แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง

ไทย-อิสรำเอล

	 การเดนิทางไปปฏบิตัภิารกจิในครัง้นี้	นอกจาก

จะได้ไปให้ก�าลังใจแรงงานไทยที่ต ้องจากบ้าน 

ไปท�างานและให้ความรู ้เรื่องการดูแลตนเองและ

การแนะแนวอาชีพตามแนวพระราชด�าริแล้ว	 คณะ

วทิยากรยงัได้เยีย่มชมเทคโนโลยด้ีานการเกษตรของ

ประเทศอสิราเอลที่ก้าวหน้ามาก	เช่น	การจัดการน�า้

ที่มีอยู่อย่างจ�ากัดให้ได้ประโยชน์ที่สุด	 การคัดเลือก 

พันธุ ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศท�าให้ได้

ผลผลิตที่มีคุณภาพส่งออกต่างประเทศ	 การดูแล

โคนมให้ได้น�า้นมเยอะและมคุีณภาพ	ถอืได้ว่าเป็นการ

เดนิทางที่ได้ประโยชน์มหาศาล

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๓๖



 พื้นที่ บ ริ เ วณต� ำบล

สำมพรำน อ�ำเภอสำมพรำน 

จังหวัดนครปฐม เป็นพื้นที่

รำบลุ่มติดกับแม่น�้ำท่ำจีน มี

แม่น�ำ้ท่ำจนีโอบล้อมสำมด้ำน 

คือ ด้ำนเหนือ ด้ำนตะวันตก

และด้ำนใต้ ส่วนด้ำนตะวนัออก 

มีคลองลัดท่ำคำ ลักษณะ

เป็นเหมอืนเกำะ มแีม่น�ำ้และ

คลองล้อมรอบทั้ง ๔ ด้ำน 

รำษฎรประกอบอำชีพเพำะ

เลี้ยงกล้วยไม้ ไม้ประดบั และ

แนะน�ำโครงกำร

โครงการพัฒนาแหล่งน�้าและระบบชลประทาน
ต�าบลสามพรานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ส�ำนักประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๑

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๓๗



ไม้ผลต่ำง ๆ  เช่น กำรปลกูมะม่วง ฝรัง่ และมะพร้ำว 

เป็นต้น มีรำยได้เฉลี่ยประมำณ ๗๒,๕๓๙ บำท/

ครัวเรอืน/ปี กำรใช้น�ำ้เพื่อกำรเกษตร รำษฎรจะใช้

น�้ำจำกแม่น�้ำท่ำจีนที่ไหลผ่ำนเข้ำคลองธรรมชำติ

สำยต่ำง ๆ จ�ำนวน ๓๘ สำย เข้ำสู่พื้นที่กำรเกษตร

ของรำษฎรเป็นหลกั ปัจจบุนัคลองธรรมชำตทัิง้ ๓๘ 

สำย อยู่ในสภำพที่มีต้นไม้ปกคลุมตำมแนวคลอง

เป็นจ�ำนวนมำก ขนำดควำมกว้ำงของคลองโดย

ประมำณ ๕ - ๑๒ เมตร ลกึประมำณ ๑.๕ - ๓.๐ 

เมตร ยำวประมำณ ๑๐๐ - ๑,๘๐๐ เมตร โดยมี

คลองสำยหลักที่มขีนำดใหญ่ประมำณ ๙ สำย 

 รำษฎรต�ำบลสำมพรำน อ�ำเภอสำมพรำน 

ประสบสภำพปัญหำและควำมเสียหำยที่เกิดจำก

น�ำ้ท่วม ท�ำให้ที่อยู่อำศัยและพื้นที่กำรเกษตรกรรม

ได้รับควำมเสียหำยทุกปี ในช่วงเดือนสิงหำคมถึง

เดอืนธันวำคม เนื่องจำกในฤดูฝนจะมนี�ำ้เหนอืและ

น�้ำทะเลหนุน ท�ำให้น�้ำในแม่น�้ำท่ำจีนล้นตลิ่งและ

ไหลเข้ำไปสูค่ลองสำขำต่ำง ๆ  ได้แก่ คลองผูใ้หญ่อิ้น 

หมู่ ๓ คลองหลังบ้ำนครูโนร ีหมู่ ๕ คลองครูนุกูล  

หมู่ ๑ คลองผูใ้หญ่เชี้ยง หมู่ ๓ คลองหน้ำวัดบำงช้ำงใต้ 

หมู่ ๕ คลองบ้ำนนำยสกล หมู่ ๕ คลองเจ้ำพ่อ  

หมู่ ๙ คลองตำว ีหมู่ ๑ และคลองยำยปุ่น หมู่ ๑

 กำรป้องกันน�้ำจำกแม่น�้ำท่ำจีนล้นตลิ่งเข้ำ

มำท่วมบ้ำนเรือนและพื้นที่เกษตร รำษฎรแต่ละ

รำยได้ใช้วิธีก่อสร้ำงคันดินริมแม่น�้ำ ให้มีระดับ

สูงกว่ำระดับน�้ำนองสูงสุด ลักษณะเป็นคันกั้นน�้ำ 

ภำยในขอบเขตพื้นที่ของตนเองเชื่อมต่อกันไป  

บำงรำยมฐีำนะด ีกจ็ะก่อสร้ำงเป็นก�ำแพงคอนกรตี 

ซึง่รำษฎรและองค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลสำมพรำน

ได้พยำยำมช่วยเหลือตนเองด้วยกำรก่อสร้ำง

ท�ำนบซองหรอืถมดนิปิดกัน้ล�ำน�ำ้ในฤดูฝนเป็นกำร

ชั่วครำวและจะรื้อถอนออกในช่วงฤดูแล้ง ส่วน

คลองธรรมชำติขนำดใหญ่ จ�ำนวน ๙ สำยนั้น  

ไม่สำมำรถด�ำเนินกำรปิดกั้นได้ เนื่องจำกต้องใช้

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรก  

  

าคม - กันยายน ๒๕๕๖

๓๘



งบประมำณสูง วิธีกำรแก้ปัญหำคือ 

รำษฎรแต่ละรำยที่มีพื้นที่เกษตร/บ้ำน

เรอืน อยู่รมิคลอง ต้องเสรมิกระสอบ

ทรำยริมตลิ่งคลองเพื่อปิดล้อมพื้นที่

ของตนเอง (ควำมสูงตัง้แต่ ๐.๓๐ ม. 

ขึ้นไป) รวมทั้งต้องติดตั้งเครื่องสูบ

น�้ำ เพื่อสูบน�้ำที่รั่วซึมผ่ำนกระสอบ

ทรำยออกไป เสียค่ำใช้จ่ำยในกำร

ป้องกันน�้ำท่วมแต่ละปี จ�ำนวนมำก 

รวมทั้งต้องเสียเวลำมำเฝ้ำระวังพื้นที่

ของตนเองตลอดช่วงฤดูน�้ำหลำก

ที่มีน�้ำท่วมแปลงปลูกกล้วยไม้และ 

ไม้ใบ ซึง่เกษตรกรทีม่กีำรปลกูกล้วยไม้

และไม้ใบ จะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำร

ป้องกันน�้ำท่วม มีค่ำประมำณ ๙.๗ 

ล้ำนบำท/ปี โดยในปี ๒๕๕๔ ซึ่งเป็น

ปีที่ประเทศไทยประสบมหำอุทกภัย 

รำษฎรต�ำบลสำมพรำนได้ถูกน�้ำเข้ำ

ท่วมเกอืบทัง้พื้นที ่ท�ำให้ควำมเสยีหำย 

เกิดขึ้นมี มูลค ่ำโดยรวมประมำณ  

๖๒๑ ล้ำนบำท

 จำกกำรทีร่ำษฎรต�ำบลสำมพรำนได้รบัควำมเดอืดร้อน 

จำกน�้ำท ่วมและได ้พยำยำมช่วยเหลือตนเอง โดยใช ้ 

กระสอบทรำยและท�ำคนัดนิป้องกนัน�ำ้เข้ำท่วมบ้ำนเรอืนและ

พื้นที่เกษตรกรรมไม่ให้ได้รับควำมเสียหำยแต่ก็ไม่สำมำรถ

แก้ไขปัญหำน�ำ้ท่วมอย่ำงถำวรได้ องค์การบรหิารส่วนต�าบล

สามพรานร่วมกับราษฎรในพื้นที่ต�าบลสามพราน จงึท�า

หนังสือถึงส�านักราชเลขาธิการขอพระราชทานความ

ช่วยเหลือ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบ

สภาพพืน้ทีถ่กูน�า้ท่วมแล้ว ได้น�าความกราบบงัคมทูลขอ

พระราชทานโครงการ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๓๙



ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับ

โครงการพัฒนาแหล่งน�้าและระบบ

ชลประทานต�าบลสามพราน ไว้เป็น

โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ โดย

ให้ด�าเนินการก่อสร้างอาคารบังคับ

น�้า ปิดปากคลองสายหลัก จ�านวน  

๙ สาย และปรับปรุงคันก้ันน�า้เพิม่เตมิ 

บางช่วงตามความเหมาะสม เพื่อ

แก้ไขปัญหาน�้าท่วมพื้นที่การเกษตร

และบ้านเรอืนราษฎร

 โครงกำรพัฒนำแหล่งน�้ำและระบบชลประทำนต�ำบลสำมพรำนอันเนื่องมำจำก 

พระรำชด�ำร ิจงึได้เริม่ด�ำเนนิกำรในปีงบประมำณ ๒๕๕๕ โดยกรมชลประทำน ได้ก่อสร้ำง 

อำคำรบังคับน�ำ้ จ�ำนวน ๖ แห่ง คอื อำคำรบังคับน�ำ้คลองเจ้ำพ่อ หมู่ ๙ อำคำรบังคับน�ำ้ 

คลองหน้ำวัดบำงช้ำงใต้ หมู่ ๕ อำคำรบังคับน�ำ้คลองบ้ำนนำยสกล หมู่ ๕ อำคำรบังคับ

น�ำ้คลองผู้ใหญ่อิ้น หมู่ ๓ อำคำรบังคับน�ำ้คลองหลังบ้ำนครูโนร ีหมู่ ๕ และอำคำรบังคับ

น�้ำคลองผู้ใหญ่เชี้ยง หมู่ ๓ และในปีงบประมำณ ๒๕๕๖ ได้ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำร

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรก  

  

าคม - กันยายน ๒๕๕๖

๔๐



 ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเมื่อโครงกำรนี้แล้ว

เสร็จ สำมำรถช่วยแก้ไขปัญหำน�้ำท่วมขังช่วง

ฤดูน�้ำหลำก ในพื้นที่กำรเกษตรและบ้ำนเรือน

ของรำษฎรต�ำบลสำมพรำนและต�ำบลใกล้เคียง 

อ�ำเภอสำมพรำน พื้นที่ประมำณ ๑,๖๒๕ ไร่ 

รำษฎร ๑,๓๕๙ ครวัเรอืน ๓,๔๙๑ คน และท�ำให้

รำษฎรมีแหล่งน�้ำใช้ส�ำหรับกำรเพำะปลูกใน 

ฤดูแล้ง จ�ำนวน ๘๗๕ ไร่

บังคับน�้ำปิดปำกคลองสำยหลัก

เพิ่มอีก จ�ำนวน ๓ แห่ง ซึ่งจะ

ท�ำให้สำมำรถปิดปำกคลองสำย

หลักได้ครอบคลุมพื้นที่โครงกำร

ครบจ�ำนวน ๙ สำย และส ่วน

ล�ำคลองย่อยต่ำง ๆ ทำงเทศบำล 

สำมพรำนจะเป็นผู้ด�ำเนินกำรเอง 

เพือ่ป้องกนัไม่ให้น�ำ้จำกแม่น�ำ้ท่ำจนี 

ไหลเข้ำคลอง เข้ำท่วมบ้ำนเรือน

และพื้นที่กำรเกษตร ในช่วงเดือน

สิงหำคม-ธันวำคม และในช่วง

แม่น�้ำท ่ำจีนอยู ่ในระดับปกติ ก็

สำมำรถเปิดประตูระบำยน�้ำเพื่อ

ให้รำษฎรได้ใช้ประโยชน์จำกน�้ำใน

คลองและใช้เป็นเส้นทำงสญัจรทำง

เรือ เพื่อช่วยเหลือกำรเพำะปลูก

ของรำษฎรในพื้นที่และช่วยบรรเทำ

อุทกภัยที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดู 

น�้ำหลำก โดยส่วนใหญ่รำษฎร

ประกอบอำชีพเพำะเลี้ยงกล้วยไม้ 

ไม้ผล ไม้ประดับ และพชืไร่

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๔๑



เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า ได้จัดท�าโครงการครูดีเด่น “รางวัลครูเจ้าฟ้า 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” เพื่อเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญก�าลังใจ โดยมอบ

รางวลัแก่ครทูีป่ฏบิตัหิน้าทีด้่วยความเสยีสละความสขุส่วนตวัเพือ่ส่วนรวมมาโดยตลอด  

เพือ่เผยแพร่ผลงาน คณุความด ีและยกย่องเชดิชเูกยีรตผิูไ้ด้รบัรางวัล ให้เป็นแบบอย่าง

การท�าความดใีห้ปรากฏแก่ครู นักเรยีน และประชาชนทั่วไป 

โดย โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า
เครอืข่ายความร่วมมอืขับเคลื่อนเศรษฐกจิพอเพยีง ส�านักงาน กปร.

จริงจังและจริงใจ...

	 	 	 “เกราะป้องกันตัว”	ครู	ตชด.

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๔๒



สบิต�ารวจเอก สวุทิย์ ช่วยเทวฤทธิ ์หรอื “ครสุูวทิย์” 

ครูใหญ่โรงเรียนบ้านตืองอช่างปทุมวันอนุสรณ ์

๑๓ อ�าเภอศรสีาคร จังหวัดนราธวิาส เป็นคนพัทลุง

โดยก�าเนิด หลังจากที่ผ่านการด�าเนินชีวิตอย่าง

โชกโชน เมื่อเรียนจบ ปวส. ผ่านการท�างานที่หลาก

หลาย ทั้งเป็นนักมวย ท�าสวน เป็นลูกวงในวงดนตรี

ลกูทุง่ ท�างานรบัเหมาก่อสร้าง ฯลฯ ช่วงนัน้ชวีติตกต�า่

มาก ครูสุวิทย์บอกว่า ขณะที่รับจ้างท�าพื้นอาคารที่

กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔ ต�าบล 

บุดี จังหวัดยะลา ได้เห็นประกาศรับสมัครครู ตชด. 

จงึรบีสมคัรทนัทเีพราะเคยเป็นศษิย์เก่าโรงเรยีน ตชด. 

มาก่อน

สิ่งที่มีทุกวันนี้

ขอคืนคุณงามความดีให้ครู	ตชด.
ในปี ๒๕๕๖ ส�านักงาน กปร. ได้ร่วมเป็น

ที่ปรึกษาโครงการครูดีเด่น “รางวัลครูเจ้าฟ้า 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” เพื่อเป็นอีก 

แรงพลังในการส่งเสริมครู และร่วมพิจารณา 

คัดเลือกครูดีเด่นฯ มีผู้ได้รับรางวัลรวมตั้งแต่ครั้ง

ที่ ๑ - ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖) ทัง้สิ้น ๔๒ คน 

และสิบต�ารวจเอก สุวิทย์ ช่วยเทวฤทธิ์ เป็นครูที่

ได้รับรางวัล ครัง้ที่ ๒ ปี ๒๕๕๓ มปีระวัตชิวีติและ

แนวคิดที่น่าสนใจ ซึ่งส�านักงาน กปร. เห็นควรที่

จะน�ามาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้คนตระหนักถึง

ความยากล�าบากของครูโรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดน (ตชด.)

ครสูวุทิย์ บรรจเุป็นครคูรัง้แรกทีโ่รงเรยีน ตชด. 

บ้านละโอ อ�าเภอศรสีาคร จังหวัดนราธวิาส ปีแรกที่

สอน ครูสุวิทย์รับผิดชอบสอนเด็กชั้นอนุบาล ซึ่งครู

บอกว่า สนุกมาก แต่ก็ปวดหัวมาก เพราะครู ๑ คน 

กับเด็กเล็ก ๆ ๒๐ กว่าคน ซึ่งช่วยตัวเองไม่ได้ ครูต้อง

ดแูลตัง้แต่การแต่งตวั การเข้าห้องน�า้ ล้างหน้าล้างตา 

ดูแลกันเหมือนลูก จนผูกพัน เมื่อผ่านไป ๑ ปี ได้

เปลี่ยนมาสอนเด็กชั้นโตขึ้น คือ ป.๔ - ป.๖ โดย 

รับผิดชอบสอนวิชาภาษาไทย และการงานอาชีพ 

เพราะนโยบายของโรงเรียนที่ต้องการให้ครูทุกคน

ช่วยกันรบัผดิชอบสอนวชิาหลกั ๑ วชิา และวชิาเสรมิ 

๑ วชิา

ประสบการณ์	=	ครูที่ดี

ตอนนัน้ความชัว่ทัง้หลายหายไปหมด พอมาเป็นคร ูตชด. ไม่ใช่แค่หน้าทีส่อน เพราะมหีน้าทีอ่ืน่ ๆ  คอื ต้อง

สร้างอาคารเรียนด้วย ประสบการณ์การเป็นผู้รับเหมาช่วยให้สร้างอาคารเรียนได้ ยังต้องปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ 

โชคดีที่มีพื้นฐานจากการเรียนเกษตร การแสดงก็เคยอยู่กับวงดนตรีลูกทุ่ง ส่วนการสอนเด็ก ตอนเราเป็นเด็ก 

ครูสอนเราอย่างไรก็เอามาปรับใช้และเสริมความรู้ใหม่ ๆ เข้าไปบ้าง จึงค้นพบสัจธรรมว่า วุฒิครู ป.โท ป.เอก 

บางครั้งสู้ “ประสบการณ์” ไม่ได้ โดยเฉพาะการเป็นครู ตชด. ที่ต้องสอนเด็กที่ไม่มีอะไรพร้อมเลยสักอย่าง  

จะต้องเอาคนที่ผ่านความไม่พร้อมมาเป็นครู จึงจะเข้าใจเด็ก ประสบการณ์จึงเป็นครูที่ดีที่สุด

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๔๓



ทุกอย่างต้อง	“เท่าเทียม”

ครูสุวิทย์บอกว่า เคล็ดลับ

การสอนของครไูม่ใช่เรือ่งเกีย่วกบั

การจัดการเรียนการสอน แต่เป็น

เรื่องของการเข้าไปอยู่ใน “ใจ” 

ของเดก็ ๆ  ให้ได้ “ท�าอยา่งไรก็ได้

ให้เด็กรักครู ชอบครู ประทับใจ 

ครูก ่อน สร ้างความเข ้าใจ

ระหว่างกันก่อน เด็กจึงจะเปิด

ใจที่จะเรยีนรู้”

สิง่ทีท่�าคอื การสร้างความเข้าใจ ให้ความรกั ความนบัถอื ในระนาบเดียวกนั เท่าเทยีมกนั ไม่ว่าจะ

เป็นต่อผู้น�า คนที่มีฐานะดหีน่อย หรอืคนที่มีฐานะยากจน และต้องท�าทุกอย่างตามธรรมเนียมและหลัก

ศาสนา ช่วงแรก ๆ  ก็กังวลว่าจะขัดต่อหลักทางศาสนาไหม เพราะผมเองมาจากพัทลุง อาจมีบางอย่าง 

ไม่เหมือนท่ีน่ี แต่กผ่็านมาได้ แต่ในช่วงหลงั ๆ  ทีส่ถานการณ์ความรนุแรงเพิม่ขึน้ และพืน้ทีน่ีก้เ็ป็นพืน้ที่

สีแดงอันดับ ๑ ของ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ก็ต้องชี้แจง ประชุมกับชุมชนบ่อย ๆ แสดงให้เขาเห็นว่า

เราท�าหน้าที่ด้านการเรียนการสอนอย่างเดียว

ครูสุวิทย์บอกว่า การปฏิบัติ

ตนอย่างสม�่าเสมอ เท่าเทยีม จรงิใจ 

และชัดเจนในบทบาทหน้าที่จึงเป็น

เสมือน “เกราะป้องกันตัว” ยาม

อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย เท่านั้นยังไม่พอ 

การดูแลประชาชนเสมือนญาติเป็น

สิ่งที่คนในพื้นที่ต่างซาบซึ้ง เพราะ

ไม่ว่าใครจะเป็นอย่างไร ครูยินดี

ช ่วยเหลือ แม ้ว ่าบางครอบครัว

หัวหน้าครอบครัวหนีเข้าป่า เพราะ

สถานการณ์ความรุนแรงที่ท�าให้

กลายเป็นผู้ร้าย ครูจะช่วยดูแลลูก

และภรรยาให้  

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๔๔



มองข้ามข้อจ�ากัดของความขาดแคลน

เคลด็ลบัหนึง่ทีค่รมูกัสอนครรูุ่นน้องรุ่นใหม่ ๆ  คอื การซื้อของเยีย่ม

เด็กอ่อน ทุกครอบครัวที่คลอดลูก ครูจะซื้อแป้งเด็กไปเยี่ยม แสดงความ

ยินดี โดยการซื้อแป้งเด็กให้ชาวบ้านจะซื้อยี่ห้อเดียวกันหมด ไม่ว่าจะให้

ครอบครัวไหน ทัง้ผู้ใหญ่บ้านหรอืลูกบ้าน ครูจะไปเยี่ยมทุกครัวเรอืน ซึ่ง

เป็นเรื่องที่ชาวบ้านรับรู้ว่า ครูใส่ใจดูแลทุกข์สุข ความมุ่งมั่นในการ

จัดการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ ในพื้นที่ ท�าให้ครูมองข้ามข้อจ�ากัดของ

ความขาดแคลน ไม่รอเพยีงความช่วยเหลอืจากภายนอก สิง่ใดท�าได้

จึงท�าสุดก�าลัง เรื่องของการเรียนรู้จึงถูกขยายวงสู่เรื่องราวของ 

ท้องถิน่ซึง่เป็นเรือ่งใกล้ตัวเด็กและชมุชน โครงการส�ารวจทรัพยากร

ภูมิปัญญาในชุมชนจึงเป็นโครงการที่ครูสนใจเริ่มเพื่อสร้างการ 

เรยีนรู้ให้กับนักเรยีนและชุมชน 

บทบาททุกอย่างใน

โรงเรียน ตชด. ผมรับ 

ทกุอย่าง ต้ังแต่นกัเรยีน ครู 

ผู้ปกครอง คือผมเป็นศิษย์

โรงเรียน ตชด. พอมีลูก

ก็เป็นผู ้ปกครองนักเรียน

โรงเรยีน ตชด. อกี จงึเข้าใจ

ผู้ปกครอง 

ส�าหรับรางวัล “ครูเจ้าฟ้ากรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์” ที่ได้รับนั้น ครูสุวิทย์

บอกว่า รูส้กึเป็นเรือ่งปกต ิเพราะครมูกัได้รบัรางวัล

ต่าง ๆ เป็นประจ�าอยู่แล้ว แต่ความรู้สกึที่ส�าคัญ

กว่าคอื สิง่ทีท่�าคอืความชอบ เป็นสิง่ทีอ่ยากท�า 

เห็นว่ายังมีเด็กที่ต้องการความช่วยเหลืออีก

มาก และคนที่ล�าบากกว่ามอีกีเยอะ รางวัลจงึ

เป็นสิ่งที่เตือนใจให้ระลึกว่า ครูได้ด�าเนินชีวิต

ตามรอยสมเด็จย่า

สิง่ทีค่รูอยากฝากส�าหรับครูรุ่นใหม่ ๆ  คอื 

เมือ่เราเคยได้ครดูแีล้ว เราจงึได้ด ีเพราะฉะน้ัน

เราจงึต้องเป็นครูทีด่แีก่เดก็ ให้สิง่ทีด่กีบัคนอืน่

อย่าคดิว่าการเป็นครเูป็นแค่อาชพีกนิเงนิเดอืน 

แต่ต้องให้คนอื่นได้เหมือนกับที่เราเคยได้รับ

จากครูของเรา

“รางวัล”	

สิ่งเตือนใจให้ระลึกถึง	“สมเด็จย่า”

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๔๕



องค์ความรู้/สาระน่ารู้

ผลส�าเร็จที่โดดเด่น 
ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทอง 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดนราธิวาส

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๔๖



การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกข้าวหอมกระดังงา

	 ข้าวหอมกระดังงา	 เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมือง	 มีลักษณะคล้ายกับข้าวสังข์หยด	 
สนี�า้ตาลเข้ม	เมด็ยาวร	ีมคีวามหอม	นอกจากนี้ยงัมสีรรพคณุช่วยรกัษาอาการเหนบ็ชา 
จงึเป็นทีต้่องการของตลาด	ซึง่ปัจจบุนัไดม้กีารปรบัปรงุดนิเปรี้ยวจดัเพือ่ใหส้ามารถ
ปลูกข้าวได้ด	ีพร้อมทัง้ส่งเสรมิกลุ่มชาวบ้านแปรรูปผลผลติเพื่อเพิ่มมูลค่า
ต้นทุนการผลติต่อพื้นที่	๑	ไร่
 ค่าลงทุนทัง้หมด	วัสดุปรับปรุงดนิ/	ค่าเมล็ดพันธุ์/	ค่าปุ๋ย/	ค่าเตรยีมแปลง/	ค่า
ปักด�า/	ค่าหว่านปุ๋ย/	ค่าเก็บเกี่ยว	รวมเป็นเงนิ	๔,๙๒๑	บาท
ผลผลติข้าวที่ได้รับ
	 ก�าไรที่ได้จากการขายเป็นเงนิ	๑๔,๓๒๙	บาท	(กโิลกรัมละ	๓๕	บาท)
	 ก�าไรที่ได้จากการแปรรูปข้าวเป็นเงนิ	๒๒,๕๗๙	บาท	(กโิลกรัมละ	๕๐	บาท)

แกล้งดิน

	 การปรับปรุงพื้นที่ดนิเปรี้ยวจัด	 โดยการใช้วสัดปุนูและการ
ใช้น�า้ล้างความเป็นกรดของดนิ	เรยีกว่า “โครงการแกล้งดนิ” ด้วย
การท�าให้ดนิแห้งและเปียกสลบักันไปจะไปกระตุ้นให้สารประกอบ
ก�ามะถันที่พบในดินพรุเป็นจ�านวนมากท�าปฏิกิริยากับออกซิเจน
ในอากาศ	ท�าให้ดนิเป็นกรดจัด	จากผลการศกึษาที่ผ่านมาพบว่า	
กระบวนการนี้สามารถท�าให้พื้นที่ดินเปรี้ยวจัดสามารถท�าการ
ปลูกพชืเศรษฐกจิและท�าการเกษตรชนดิต่าง	ๆ	ได้
	 ต้นทุนการผลิต	 จากพื้นที่ที่ไม่สามารถท�าการเกษตรได้	
สามารถปลกูพชืเศรษฐกจิได้	ทัง้นี้	ต้นทุนการผลติต่อพื้นที่	๑	 ไร่	
จะใช้วัสดุปรับปรุงดนิ	๑.๖	ตัน/ไร่	คดิเป็นเงนิ	๒,๔๐๐	บาท

๐๑

๐๒

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๔๗



การปลูกปาล์มน�้ามันในพื้นที่พรุ

	 จากการปรับปรุงพื้นที่พรุให้เกิดประโยชน์	 จึง
ได้มีการน�าปาล์มน�้ามันมาทดลองปลูกภายในพื้นที่	
โดยปลกูในดนิเปรี้ยว	ผลปรากฏว่าปาลม์มกีารเจรญิ
เตบิโตดแีละสามารถให้ผลผลติคุม้ค่าต่อการลงทุนใน
พื้นที่
ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ
	 ต้นทุนการผลติต่อพื้นที่	๑	ไร่	(ค�านวณราคาที่
ราคาปาล์ม	กโิลกรัมละ	๔.๐๐	บาท)

ปีที่ รายได้
ค่าใช้จ่าย รายได้สุทธิ

สะสม (บาท)ค่าใช้จ่าย การขนส่ง รวม		(บาท)

๑	-	๓ - ๑๘,๕๐๐ - ๑๘,๕๐๐ -	๔๗,๕๐๐

๔	-	๗ ๓๔,๐๐๐ ๑๒,๕๕๐ ๔,๒๕๐ ๑๖,๘๐๐ -	๓๖,๖๐๐

๘	-	๑๔ ๗๐,๐๐๐ ๒๒,๗๕๐ ๘,๗๕๐ ๓๑,๕๐๐ ๑๔๔,๙๐๐

๑๕ ๑๐,๐๐๐ ๓,๒๕๐ ๑,๒๕๐ ๔,๕๐๐ ๔๒,๗๐๐

การท�าการเกษตรทฤษฎีใหม่ใน

พื้นที่ดินเปรี้ยวจัด

 การท�าการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด 
เป ็นการจัดแบ่งพื้นที่ตามสัดส ่วนในรูปแบบแปลง
เกษตรทฤษฎีใหม่	 ประกอบกับจัดการการระบายน�้า 
การจัดการดิน	 และการจัดการพืชให้เหมาะสมตาม 
การใช้ประโยชน์ในพื้นที่
	 เมื่อด�าเนินการตามหลักดังกล่าว	 ผลตอบแทน 
ทางเศรษฐกิจ	 พบว่า	 ในปีแรกจะต้องลงทุนประมาณ	 
๑๐,๐๐๐	 บาท/ไร่	 หลังจากปีที่	 ๑	 ต้นทุนส่วนใหญ่จะ 
เป็นต้นทุนผันแปรและรายได้เริ่มสูงขึ้นเรื่อย	 ๆ	 และ 
ดินที่มีการปรับปรุ งด ้ วยหินปูนบดท�าให ้มีความ
เหมาะสมต่อการปลูกพืช	 จนกระทั่งหลังจากปีที่	 ๖ 
เกษตรกรจะเริ่มมีก�าไรจากการด�าเนินงานแปลง 
เกษตรทฤษฎใีหม่ตามแนวพระราชด�าริ

๐๓

๐๔

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๔๘



การผลิตอาหารข้นส�าหรับไก่

	 การส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นอาชีพเสริมรายได้	
จ�าเป็นต้องมกีารปรับปรุงในหลาย	ๆ 	ด้านไปพร้อมกัน	โดยเฉพาะเรื่องการ
ให้อาหาร	ซึง่เป็นปัจจยัส�าคญั	เพราะการทีไ่ก่จะเจรญิเตบิโตจนให้ผลผลติ
ตอบแทนแก่ผู้เลี้ยงได้นัน้	ต้นทุนส่วนใหญ่อยู่ที่อาหาร	ดังนัน้จงึจ�าเป็นต้อง
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอาหาร	 ตลอดจนการผลิตอาหารสัตว์เองก็
จะสามารถลดต้นทุนการผลิต	 สามารถสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้
เกษตรกรอย่างยั่งยนื
	 ราคาตลาดของอาหารไก่	 ราคา	๑๕	บาท/กโิลกรัม
	 ต้นทุนราคาการผลติอาหารไก่เอง	ราคา	๑๑	บาท/กโิลกรัม
	 จะท�าให้ลดต้นทุนการผลติได้	๔	บาท

๐๕

๐๖

การผลิตอาหารข้นส�าหรับแพะ

	 แพะ	เป็นสตัว์ทีม่คีวามเกีย่วข้องกบัพธิกีรรม
ทางศาสนาของชาวมุสลิม	 โดยเกษตรกรจะให้
แพะหาอาหารกินเองตามธรรมชาติ	 ส่งผลให้แพะ
ไม่สามารถให้ผลผลติได้เท่าทีค่วร	ดังนั้นเกษตรกรจึง
จ�าเป็นต้องให้ความส�าคญัในการจดัการด้านอาหาร	
ให้อาหารตรงตามความต้องการของแพะ	 เพื่อให้
แพะมีการเจริญเติบโตดีและให้ผลผลิตอย่างเต็ม
ความสามารถ

	 ราคาตลาดของอาหารแพะ		๑๒	บาท/กโิลกรัม
	 ต้นทุนราคาการผลติอาหารแพะเอง		๑๐.๓๐	บาท/กโิลกรัม
	 จะท�าให้ลดต้นทุนการผลติได้		๑.๗๐	บาท/กโิลกรัม

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๔๙



การเลี้ยงปลานิลในบ่อ

พื้นที่ดินเปรี้ยวจัด

	 ปลานลิเป็นปลาน�า้จดืทีต้่องการของตลาด	
เพราะประชาชนนิยมบริโภคสูง	 แต่เนื่องจาก 
พื้นที่ในจังหวัดนราธิวาสส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พรุ	 
มสีภาพคา่ความเป็นกรดดา่งของน�า้อยูใ่นระดับ
ต�่ามาก	 ซึ่งจ�าเป็นต้องมีการปรับปรุงบ่อและ
ปรับสภาพน�้าให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลานิล 
เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 
ปลานลิได้มากขึ้น
 ต้นทุนและผลตอบแทน
ต้นทุนเฉลี่ยราคา	๒๖.๑๑	บาท/กโิลกรัม
	 คดิได้เป็นจ�านวน	๒๐,๙๗๕.๖๐	บาท/ไร่
ราคาขาย	๓๑.๓๗	บาท/กโิลกรัม
	 คดิได้เป็นจ�านวน	๒๕,๒๐๔.๕๔	บาท/ไร่
ได้ก�าไร	๕.๒๖	บาท/กโิลกรัม
	 คดิได้เป็นจ�านวน	๔,๒๒๘.๙๔	บาท/ไร่

การเลี้ยงปลาหมอไทย

ในบ่อดินพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด

	 ปลาหมอไทย	 เป็นปลาน�้าจืดพื้นบ้านของไทย	
สามารถเพาะเลี้ยงและเจริญเติบโตได้ในอัตราความ
หนาแน่นสูง	 ทนทานต่อสภาวะที่คุณสมบัตขิองดนิและ
น�า้แปรปรวนได้	แต่เนือ่งจากพื้นทีส่่วนใหญ่เป็นพื้นทีพ่รุ	
ค่าความเป็นกรดด่างของน�า้อยู่ในระดับต�่ามาก	จ�าเป็น
ต้องมกีารปรบัปรุงบ่อและปรับสภาพน�า้ให้เหมาะสมต่อ
การเลี้ยงปลาโดยเฉพาะ
 ต้นทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงในบ่อดนิ
	 ขนาด	๑,๐๐๐	ตารางเมตร
	 	 ต้นทุนในการด�าเนนิการ
	 	 	 เฉลี่ย	๔๑.๑๕	บาท/กโิลกรัม	
	 	 ได้ก�าไร
	 	 	 เฉลี่ย	๑๓.๘๕	บาท/กโิลกรัม	 	
	 	 คดิได้เป็นรายได้
	 	 	 จ�านวน	๒๒๘,๘๐๐	บาท/บ่อ
	 ต้นทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงในบ่อดนิ
	 ขนาด	๑,๗๗๐	ตารางเมตร
	 	 ต้นทุนในการด�าเนนิการ
	 	 	 เฉลี่ย	๔๒.๔๓	บาท/กโิลกรัม
	 	 ได้ก�าไร
	 	 	 เฉลี่ย	๑๐.๕๗	บาท/กโิลกรัม	 	
	 	 คดิได้เป็นรายได้
	 	 	 จ�านวน	๒๘๐,๙๐๐	บาท/บ่อ

๐๘
๐๗

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๕๐



การปลูกและแปรรูปไม้เสม็ดขาวใน

พื้นที่พรุ

	 ไม้เสม็ดขาวเป็นไม้ท้องถิ่นที่มักน�ามาใช้ใน
งานก่อสร้างและงานหัตถกรรมไม้	 อีกทั้งยังเป็นไม้
ทีส่ามารถขึ้นไดด้ใีนพื้นทีเ่สือ่มโทรม	ดงันัน้การใช้ไม้
เสม็ดขาวให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงควรใช้วิธีแปรรูป
ไม้ต่าง	 ๆ	 และจัดจ�าหน่าย	 ซึ่งจะเป็นการช่วยยก
ระดับและจูงใจให้ประชาชนหันมาปลูกไม้เสม็ดขาว
เพื่อการค้ามากขึ้น

การปลูกและแปรรูปปาล์มสาคู

	 ปาล์มสาคู	 เป็นพืชที่สามารถน�าส่วนต่าง	 ๆ	 
มาใช้ประโยชน์ได้	 เช่น	 การน�าใบมาท�าจากมุงหลังคา	
น�าน�้าเลี้ยงจากก้านใบมาท�ากาว	 น�ายอดอ่อนมาปรุง
เป็นอาหาร	 ใช้เนื้อในของส่วนล�าต้นเป็นอาหารสัตว	์
รวมทั้งน�ามาสกัดเอาแป้งมาใช้ประโยชน์ในการบริโภค	
นอกจากนี้ยังสามารถน�าต้นมาปลูกเพื่อช่วยอนุรักษ์
และรักษาสิ่งแวดล้อมได้	เช่น	ปลูกเป็นแนวกันลม	และ
ปลูกเพื่อป้องกันการกัดเซาะหรือป้องกันการพังทลาย
ของดนิ	เป็นต้น

๑๐

๐๙

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๕๑



แนวทางการฟื้นฟูป่าพรุ

	 ป่าพรุโต๊ะแดง	 เป็นป่าพรุผืนสุดท้าย 
ของประเทศที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์	 มีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง	 ขณะเดียวกันก็เป็น
ป่าทีม่คีวามไวต่อการเปลีย่นแปลงไปในลกัษณะ
ที่เสื่อมโทรมได้ง ่าย	 ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่นั้น 
เกิดมาจากปัญหาการระบายน�้าออกจากพื้นที่	
อันมีผลท�าให้ชั้นดินอินทรีย์แห้งและเกิดไฟป่า
เผาไหม้ท�าลาย	 ทางศูนย์ฯ	 จึงได้ท�าการศึกษา
วิจัยเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าพรุแห่งนี้ให้คงอยู่
ต่อไปได้

๑๑

๑๒

การปลูกสละแซมในสวนยางพารา

 สละเนินวง	 เป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีใน
สภาพร่มเงาในสวนยางพารา	 นอกจากนี้ยังพบว่าการปลูก
สละเนินวงในสวนยางพาราไม่มีผลกระทบต่อการเจริญ
เติบโตและผลผลิตของยางพารา	 อีกทั้งยังเป็นที่ต้องการ
ของตลาด	 ดังนั้นจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรผู้ปลูก
ยางในการปลูกพืชเสริมรายได้	 โดยเฉพาะอย่างยิง่ในภาวะ
ราคายางพาราตกต�า่
 อัตราการสร้างผลผลติ
	 ช่วง	๑-๓	ปี		 ยังไม่มผีลผลติ
	 ช่วง	๔-๕	ปี	 จะสามารถสร้างผลผลติได้
	 	 ประมาณ	๙	กโิลกรัม/ต้น/ปี
	 ช่วง	๖-๒๒	ปี	 จะสามารถสร้างผลผลติได้
	 	 ประมาณ	๒๐	กโิลกรัม/ต้น/ปี

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๕๒



๑๓

การเพาะเห็ดสกุลนางรมด้วยขี้เลื่อย

ไม้ยางพารา

	 การเพาะเห็ดสกุลนางรม	 เป็นการเพาะเห็ดที่ใช้พื้นที่
น้อยและใช้วัตถุดิบในการผลิตจากวัสดุเหลือใช้จากขี้เลื่อย
ไม้ยางพารา	 อีกทั้งวิธีการเพาะท�าได้ง่าย	 เหมาะที่จะให้
เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปสามารถเพิ่มรายได้	 และเก็บ
ไว้บรโิภคในครัวเรอืน
	 ค่าลงทุนผันแปรและผลตอบแทน
ค่าต้นทุนจะประกอบด้วย	 ค่าเชื้อเห็ด	 ขี้เลื่อย	 ร�าละเอียด	 
ปูนขาว	 ดีเกลือ	 ส�าลี	 ถุงพลาสติก	 จุกประหยัด	 คอขวด
พลาสตกิและค่าแรง	คดิเป็นราคา	๕.๕๐		บาท/ก้อนเชื้อ/ถุง	
	 ซึ่งจะสามารถท�าให้เกิดผลผลิตเฉลี่ย	 ๓๐๐	 กรัม/ 
ก้อนเชื้อ	ราคาจ�าหน่ายประมาณ	๖๐	บาท/กโิลกรัม	
	 สร้างรายได้		 	
คดิเป็นราคา	๑๘	บาท/ก้อนเชื้อ/ถุง	
	 ผลก�าไรสุทธ	ิ 	
๑๒.๕๐	บาท/ก้อนเชื้อ/ถุง

การเพาะเห็ดฟางด้วยขี้เลื่อย

ไม้ยางพารา

		 ขี้เลือ่ยจากไม้ยางพารานัน้เป็นวสัดเุหลอืใช้ที่
สามารถน�ามาทดลองผสมกบัเชื้อเหด็แลว้พบว่าให้
ผลผลติดอกเหด็สูง	ท�าให้เกษตรกรมรีายไดเ้พิม่ขึ้น	
และสามารถใช้พื้นที่ระหว่างแถวต้นยางเพาะเห็ด
ฟางได้	เมือ่วสัดทุีเ่พาะเหด็ฟางสลายกจ็ะกลายเป็น
ปุ๋ยหมักท�าให้ต้นยางเจริญเติบโตดีขึ้น	 เป็นการลด
ต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมี	 และมีรายได้เพิ่มจากการ
จ�าหน่ายดอกเห็ดฟาง
	 ต้นทุนและผลตอบแทน 
ค่าต้นทุน	ประกอบไปด้วย	ค่าเชื้อเห็ดฟาง	ขี้เลื่อย 
ไม้ยางพารา	 ผักตบชวาสด	 มูลวัว	 พลาสติกคลุม
กองเห็ดฟางและค่าแรง	 คดิเป็น	๖๕	บาท/กอง
	 ราคาตลาด	 คิดเป็น	 ๑๒๐	 บาท/กอง	
*ซึง่ผลผลติของเหด็ฟางจะได้เฉลีย่ ๑ กโิลกรมั/กอง
	 ผลก�าไรสุทธ	ิ ๕๕	บาท/กอง

๑๔

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๕๓



การท�าบัญชีครัวเรือน

ในพื้นที่ดินเปรี้ยว

 การด�าเนนิการโครงการเสรมิสร้างภมูปัิญญา
ทางบัญชีแก ่ เกษตรกร	 เป ็นการสนับสนุนให ้
เกษตรกร	รวมถงึเยาวชนและบุคคลทั่วไปได้เรยีนรู้ 
การจัดท�าบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน	 ซึ่งเป็นองค์
ความรู ้ที่สร้างภูมิคุ ้มกันให้แก่บุคคลที่เข ้าร่วม
โครงการ	 สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้
ในระดบัหนึง่	 เพราะเกษตรกรไม่ได้มกีารวางในการ
ประกอบอาชพี	จงึท�าให้ไม่ทราบว่ามกี�าไรหรอืขาดทนุ	
ซึง่เป็นปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อรายได้และความเป็นอยู่
ของเกษตรกร

๑๕

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๕๔



การใช้หญ้าแฝกพันธุ์สงขลา ๓ 

เพื่อขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

	 หญ้าแฝกเป็นพชืทีใ่ช้ประโยชน์ได้หลากหลาย	
มีการส่งเสริมให้ราษฎรปลูกหญ้าแฝกและใช้ใบ
หญ้าแฝกสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสานเป็นผลิตภัณฑ์
จ�าหน่ายเสรมิรายได้นอกจากภาคเกษตร	ควบคู่กบั
การปลูกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า	 ถือเป็นการใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า	 และยังเป็นส่วนส�าคัญใน
พระราชด�ารใิห้ราษฎรใช้ชวีติอย่างพอเพยีง

ผลตอบแทนด้านเศรษฐกจิ	(ตัวอย่างผลติภัณฑ์หญ้าแฝก)

รูปภาพ ผลติภัณฑ์
(กว้างxสูง) ต้นทุน ผลติได้

(ชิ้น/เดอืน)
ราคา
ขาย ก�าไร หมายเหตุ

กระปุกเล็ก	ขนาด	
๓x๒	นิ้ว

๑๐ ๖๐ ๒๕ ๑๕ หญ้าแฝก	
๑	กก.	=	๕๐	บาท

กล่องทชิชู่กลม	
ขนาด	๔.๘x๔.๒	นิ้ว

๓๐ ๒๐ ๙๐ ๖๐ ก�าไร	=	ค่าแรง

กระปุกใหญ่	
ขนาด	๔.๕x๓.๕	นิ้ว

๓๐ ๒๐ ๘๐ ๕๐

กระจาดใหญ่	
ขนาด	๑๐x๔	นิ้ว

๕๐ ๑๕ ๑๐๐ ๕๐

กระจาดกลาง	
ขนาด	๗.๕x๒.๖	นิ้ว

๓๐ ๒๐ ๖๐ ๓๐

กระจาดเล็ก	
ขนาด	๓.๘x๒	นิ้ว

๑๐ ๖๐ ๓๐ ๒๐

ตะกร้าเอนกประสงค์	
ขนาด	๑๐x๑๐	นิ้ว

๖๐ ๑๐ ๓๒๐ ๒๖๐

๑๖

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๕๕



การท�าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุง

ในพื้นที่พรุ

	 สารในการป้องกันก�าจัดแมลงจากพืชสมุนไพร	 
มฤีทธิ์แตกต่างกัน	เช่น	ไล่แมลง	ดงึ-ดูดแมลง	ฆ่าแมลง
ตัวแก่	 และฆ่าแมลงตัวอ่อน	 เป็นต้น	 ซึ่งพืชสมุนไพรที่
ใช้ควบคุมแมลงต่าง	ๆ	ได้แก่	กะเพราแดง	ขมิ้นชัน	ข่า	
ไพล	 ขี้เหล็ก	 ตะไคร้หอม	 น้อยหน่า	 พริกไทย	 มะกรูด	
แมงลัก	ยาสูบ	ยูคาลปิตัส	สะระแหน่	หนอนตายอยาก	
และโหระพา
ต้นทุนและผลตอบแทน
๑)	ครมีทากันยุงสูตรภาคใต้
	 ต้นทุนต่อขวด	๑๔	บาท		 	
	 ราคาขายขวดละ	๒๕	บาท	 	
	 ก�าไร	๑๑	บาท
๒)	ยาหม่องสมุนไพรกันยุง
	 ต้นทุนต่อขวด	๒๓.๑๐	บาท	
	 ราคาขายขวดละ	๓๐	บาท
	 ก�าไร	๖.๙๐	บาท
๓)	สมุนไพรไล่ยุง
	 ต้นทุนต่อห่อ	๑๐	บาท
	 ราคาขายห่อละ	๑๕	บาท		
	 ก�าไร	๕	บาท
๔)	สเปรย์ตะไคร้หอมกันยุงขนาด	๔๗๕	ซซีี
	 ต้นทุนต่อขวด	๓๓.๓๓	บาท		 	
	 ราคาขายขวดละ	๔๐	บาท
	 ก�าไร	๖.๖๗	บาท

๑๗

สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิได้ที่ ศูนย์ศกึษาการพัฒนาพกิุลทองอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าร ิจังหวัดนราธวิาส  โทร. ๐๗๓-๖๓๑๐๓๓, ๐๗๓-๖๓๑๐๓๘ 

โทรสาร ๐๗๓-๖๓๑๐๓๔  http://www.pikunthong.com 

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๕๖



นายจินดา  ศรีภัทรโชติ
จังหวัดเชียงใหม่

 “กระผมได้มโีอกาสรับชมการถ่ายทอดสดงานของ
ส�านกังาน กปร. ทีท่าง NBT ได้ถ่ายทอดสด โดยร่วมกบั
กองทัพไทย พล.อ.ธนะศกัดิ ์ปฏิมาประกร ผบ.สส. จัดงาน 
“๘ ทศวรรษแห่งการพัฒนาเทิดทูลภักดี ภายใต้ร่ม
พระบริบาล สืบงานพ่อหลวงของแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 
๑๓ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และจัดต่ออีก ๓ วันถึง 
วันที ่๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เนือ่งจากประชาชนได้หลัง่ไหล 
ไปชมงานอย่างล้นหลาม บนเน้ือที่ ๙,๗๐๐ ตารางเมตร 
ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นการจัดงาน 
ที่ยิ่งใหญ่ไม่เคยปรากฏมาก่อน โดย สมเด็จพระบรม 
โอรสาธริาช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสดจ็ฯ ทอดพระเนตร 
จาก ๒๘ หน่วยงาน “๔,๓๕๐ การทรงงานเพือ่ประโยชน์สขุ 
แห่งมหาชน” เป็นการแสดงพระราชกรณียกิจตั้งแต่ 
พระราชสมภพ ทรงพระปรีชาชาญเพิ่มพูน ทรงเรียนรู้
เพือ่ประชาชน ทรงส่งเสริมการศกึษาและการพัฒนางาน 
ทั่วทุกแผ่นดินไทย กษัตริย์ที่ทรงงานหนักเพื่อสร้าง
รากฐานพัฒนา “คน” ”
 “กระผมได้รับความกรุณาจากส�านักงาน กปร. 
อย่างดีย่ิงที่อนุเคราะห์หนังสือ ๔,๓๕๐ การทรงงาน 
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน และวารสารอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าริ หนงัสอืมปีระโยชน์อย่างยิง่แก่ผูส้นใจ 
ในการศึกษา ค้นคว้า น�ามาประยุกต์ใช้และตัดสินใจใน
การประกอบอาชีพให้ประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว 
เพื่อความสุขและความยั่งยืนทางอาชีพของวงศ์ตระกูล
สืบไป ส�าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก็ได้น�าไป
ศึกษา ค้นคว้า ท�ารายงานต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงงาน 
หลายโครงการ เกษตรทฤษฎใีหม่ และปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงของพระองค์ท่าน ท�าให้ราษฎรได้ซาบซึ้งใน 
พระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย”

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๕๗



 หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ มีความน่าสนใจ
และมีคุณค่าอย่างยิ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนว 
พระราชด�าริ หลักการทรงงาน การศึกษาข้อมูลที่
เป็นระบบ และเข้าพระราชหฤทัยในกฎของธรรมชาติ
อย่างลึกซึ้ง ซึ่งประชาชนชาวไทยสามารถศึกษา 
เรียนรู ้และน้อมน�าไปปฏิบัติในการด�าเนินชีวิต 
ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

นายณัฐพล  ฉันทอุไร
จังหวัดสงขลา

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๕๘



ความเคลื่อนไหว

 ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตร ีเป็น

ประธานในพิธีเปิดโครงการอ่างเก็บน�้าคลองหัวช้าง

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอตะโหมด จังหวัด

พัทลุงพร้อมด้วย นายวิญญู ทองสกุล ผู้ว่าราชการ

จังหวัดพทัลงุ นายสวุฒัน์ เทพอารกัษ์ เลขาธกิาร กปร. 

นายจรลัธาดา กรรณสูต ทีป่รกึษาส�านกัราชเลขาธกิาร 

และนายบุญสนอง สุชาติพงษ ์  วิศวกรใหญ ่ฯ 

กรมชลประทาน ร่วมกดปุ ่มปล่อยน�้าร่วมกันเพื่อ 

ส่งน�้าให้แก่ราษฎรใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและ 

การอุปโภคบริโภคพร้อมติดตามความก้าวหน้าและ 

ผลส�าเร็จโครงการอ่างเก็บน�้าคลองหัวช้างฯ

 โครงการอ่างเกบ็น�า้คลองหวัช้างอนัเนือ่งมาจาก

พระราชด�าริ เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน�้าตามแนว 

พระราชด�าริ ๑ ใน ๒,๙๕๕ โครงการพัฒนาแหล่งน�้า 

ทัว่ประเทศ ซึง่ได้รบัพระมหากรณุาธคิณุจากพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน�้าใช้

เพื่ออุปโภคบรโิภค และการเกษตรอันส่งผลให้ราษฎร

มีความเป็นอยู ่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยพื้นที่ 

ภาคใต้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริจ�านวน

ถงึ ๘๒๒ โครงการ และเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน�้า

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จ�านวน ๕๖๑ โครงการ 

และในจังหวัดพัทลุงมีโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�ารถิงึ ๓๓ โครงการ

 ส�านกังาน กปร. ได้ด�าเนนิงานสนองพระราชด�าริ 

มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้การสนองพระราชด�าริ 

เป็นไปดงัพระราชประสงค์สร้างประโยชน์และความสุข 

ให้แก่ราษฎร ซึ่งโครงการอ่างเก็บน�้าคลองหัวช้าง 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ส�านักงาน กปร. ได้

ด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ และได้ให้การสนับสนุน

งบประมาณกับกรมชลประทาน และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง สนองพระราชด�าริจนกระทั่งเห็นผลเป็น 

รูปธรรมและประสบผลส�าเร็จสามารถกักเก็บน�้าได้

ตามเป้าหมาย อกีทัง้สามารถส่งน�า้ไปช่วยเหลอืราษฎร 

ได้ถงึ ๓๘,๐๐๐ ไร่ ซึง่เป็นโครงการทีจ่ะสร้างประโยชน์

ในลักษณะโครงข่ายน�้าที่ขยายผลไปยังพื้นที่โครงการ

ส่งน�า้และบ�ารุงรักษาท่าเชยีด อ�าเภอเขาชัยสน อ�าเภอ

บางแก้ว อ�าเภอตะโหมด อ�าเภอป่าบอน และอ�าเภอ

ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ตลอดจนช่วยเหลือให้ 

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�ารบิ้านครองชพี 

ต�าบลนาปะขอ อ�าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ได้มนี�า้

เพยีงพอต่อไปด้วย

ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

เป็นประธานเปิดโครงการอ่างเก็บน�้าคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดพัทลุง

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๕๙



ฯพณฯ องคมนตรีเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร

“พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริและ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (พพร.) รุ่นที่ ๒

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 ส�านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงาน
โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ(ส�านกังาน กปร.) 
จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาองค์ความรู้และเสรมิสร้าง
เครอืข่ายการพฒันาตามแนวพระราชด�ารแิละปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง” (พพร.) รุ่นที่ ๒ โดยม ีฯพณฯ 
นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตร ีเป็นประธานในพธิี
เปิดการฝึกอบรม นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธกิาร 
กปร. กล่าวรายงานวตัถปุระสงค์ในการจดัการอบรมฯ 
พร้อมผู้เข้าร่วมอบรม จ�านวน ๔๐ คน ซึ่งผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรม ประกอบด้วย ผู ้บริหารหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงาน
ที่ เกี่ยวข ้องกับการพัฒนาตามแนวพระราชด�าร ิ
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากทั่วประเทศ 
เข้ารับการอบรมในครัง้นี้ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ ชัน้ ๑  
อาคารส�านกังานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 
ถนนอรุณอมรินทร์ ๓๖ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร

 การฝึกอบรมหลกัสตูร “พฒันาองค์ความรูแ้ละ
เสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (พพร.) รุ่นที่ ๒ 
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด�าริของส�านักงาน กปร. 
เป็นการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนา
ตามแนวพระราชด�าริและปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพยีง เพือ่เสรมิสร้างความรู ้ความเข้าใจในลกัษณะ
องค์รวมของการพัฒนาตามแนวพระราชด�าร ิ รวมทัง้ 
เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากทุกภาคส่วนและน�ามาบูรณาการ พร้อม
กบัการน�าเสนอความรู ้ประสบการณ์ของผูป้ฏบัิตงิาน 
เกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริและการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมารวบรวม 
เป็นองค์ความรู้เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน 
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การติดตาม

ประเมนิผลการด�าเนนิการต่อไป
ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๖๐



 ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 
องคมนตรี ได้เดินทางไปเป็นประธาน
ในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 
เ นื่ อ ง ใ น โ อก าสมห ามง คล เ ฉ ลิ ม
พระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ณ 
ที่ท�าการโครงการห้วยโสมงอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ จังหวัดปราจีนบุร ี
โดยมี  นายโกวิทย ์  เพ ่ งวาณิชย ์  
รองเลขาธกิาร กปร. ม.ร.ว.เศรษฐวฒัน์  
จักรพันธุ์ ผู้แทนส�านักราชเลขาธิการ 
นายวีร ์รวุทธ ์ ปุตรเศรณี รองผู ้ว ่า
ราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายสัญชัย 
เกตุวรชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน 
นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบด ี
กรมป่าไม้ ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาต ิ
สัตว์ป่าและพันธุ์พชื นักเรยีน นักศกึษา
และประชาชนทั่วไปให้การต้อนรับ

ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี

ประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา

ณ ที่ท�าการโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 ในการนี้ ได้รบัฟังบรรยายสรปุ
ความก้าวหน้า ผลการด�าเนินงาน 
การก่อสร้างโครงการห้วยโสมงฯ 
และรับทราบแผนปฏิบัติการป้องกัน 
แก ้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล ้ อมฯ 
รายงานผลการประชมุคณกรรมการ
มรดกโลกครั้งที่ผ ่านมา และได ้
มอบนโยบายให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เน้นการมีส่วนร่วมในการด�าเนินการ
ร่วมกัน
 จากนั้นร่วมปลูกต้นยางนากับ
ข้าราชการและประชาชน มอบกล้าไม้ 
มอบรถยนต์ส�าหรับใช้งานในอุทยาน
แห่งชาติทับลานและปางสีดาให้แก่ 

ผู้แทนหน่วยงานราชการ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๖๑



 เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชนินีาถ ทรงเจรญิพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา  
ในวันที่ ๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๖ ส�านักงานคณะกรรมการ
พิ เศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.) ในฐานะหน่วยงาน
กลางในการประสานงาน วางแผน สนับสนุน การ
ด�าเนินงานสนองพระราชด�าริในโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าริ และส�านักงานทรัพย์สินส่วน 
พระมหากษัตริย ์  ได ้ร ่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรต ิ 
ร ้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร ์ชุด “จากยอดดอย  
สู่ท้องทะเล” ในระหว่างวันที่ ๘ สิงหาคม - วันที่ ๘ 
กันยายน ๒๕๕๖ โดย ฯพณฯ นายอ�าพล เสนาณรงค์ 
องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานในวันที่ ๘ สิงหาคม 
๒๕๕๖ ณ โถงนิทรรศการหมุนเวียน อาคารนิทรรศน์
รัตนโกสนิทร์ ถนนราชด�าเนนิกลาง กรุงเทพมหานคร 
 ก า ร จั ด ง า น เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ  ใ น ค รั้ ง นี้ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและส�านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม
ราชนินีาถ ที่ทรงปฏบิัตพิระราชกรณยีกจินานัปการเพื่อ
ปวงชนชาวไทย และพระมหากรุณาธคิุณ ที่ทรงเล็งเห็น

ส�านักงาน กปร. ร่วมกับ 

ส�านักงานทรัพย์สินฯ 

จัดงานเฉลิมพระเกียรติ

ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ “จากยอดดอย สู่ท้องทะเล”

และให้ความส�าคัญในการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่
ราษฎรมาอย่างต่อเนือ่ง ซึง่ประกอบด้วยกจิกรรมหลกั ๆ  
๓ ส่วน ได้แก่ 
	 ส่วนที่	๑	การจัดแสดงนทิรรศการ	ชุด	“จาก
ยอดดอย	 สู ่ท้องทะเล” โดยน�าผลส�าเร็จที่เกิดขึ้น
จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริกว่า ๘๙๐ 
โครงการ ซึง่เกดิจากการเสดจ็พระราชด�าเนนิไปยงัพื้นที่
ต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและปรากฏผลเป็น 
รูปธรรม ซึ่งแบ่งการน�าเสนอเรื่องราวออกเป็น ๕ ส่วน 
ได้แก่
	 •	 สานศิลป์แผ่นดินไทย ชมกิจกรรมการสาธิต
การผลติชิ้นงานศลิปหตัถกรรมต่าง ๆ  ของมลูนธิส่ิงเสรมิ 
ศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อให้ผู้ชมได้
ศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยจัดให้มีการสาธิตทุกวัน และ 
จะผลัดเปลี่ยนประเภทการสาธิตในทุกสัปดาห์ เพื่อให้
เกดิความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
	 •	 ศาลาการทรงงาน	การจ�าลองศาลาทรงงาน
ของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็น 
สิง่ก่อสร้างทีเ่รยีบง่าย ใช้วสัดใุนพื้นที ่ปรบัเปลีย่นรปูแบบ
ตามสภาพภมูปิระเทศของสถานทีท่ีเ่สดจ็พระราชด�าเนนิ
เยี่ยมราษฎร เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของราษฎรท่ัวทุก
ภมูภิาค หลงัจากทรงเยีย่มราษฎรแล้ว จงึเสดจ็ฯ ประทบั
ในศาลาทรงงาน และมพีระราชด�ารสักบัราษฎรในแต่ละ

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
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  •	 วันอาทติย์ที่ ๑๑ สงิหาคม ๒๕๕๖ กจิกรรมฝึก
อาชพี “ปลกูมะนาวนอกฤด”ู	เป็นกจิกรรมอบรมอาชพี
หลกัสตูรระยะสัน้ เพือ่ขยายผลองค์ความรูข้องศูนย์ศกึษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ(ต้องส�ารองที่นั่ง
ก่อน)
 •	 วันจันทร์ที่ ๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๖ การแสดงโขน 
จากมลูนธิศิาลาเฉลมิกรงุ ตอน “มัจฉานยุวุบตุร” พร้อม
ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร พร้อมกันทั่วประเทศ ณ 
บรเิวณระเบยีงไม้หน้าอาคารนทิรรศน์รัตนโกสนิทร์
 •	 วนัเสาร์ที ่๑๗ สงิหาคม ๒๕๕๖ กจิกรรมเสวนา 
“เรื่องเล่าจากลวดลายบนผืนผ้า” เพื่อน้อมร�าลึกถึง
พระมหากรุณาธคิุณของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม
ราชนินีาถ ในงานของมลูนธิส่ิงเสรมิศลิปาชพีฯ โดยเฉพาะ
การพลกิฟื้นชวีติของผ้าทอมอืไทย
 •	 วันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ กิจกรรมฝึก
อาชีพ “เพาะเห็ด” เป็นกิจกรรมอบรมอาชีพหลักสูตร
ระยะสั้นเพื่อขยายผลองค์ความรู ้ของศูนย์ศึกษาการ
พฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ(ต้องส�ารองทีน่ัง่ก่อน)
	 ส่วนที่	 ๓	 การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรต	ิ โดย
ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง จัดการ
แสดงโขนเฉลมิพระเกยีรต ิตอน “มัจฉานุยุวบุตร” โดย
รวบรวมทีมนักแสดงโขนมากฝีมือมาร่วมกันถ่ายทอด
นาฏศิลป์ไทยให้เป็นที่ประจักษ์ถึงวัฒนธรรมไทยที่
สวยงาม คงคุณค่าความเป็นไทย โดยแสดงในวันที่ ๑๒ 
สงิหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ณ เวที
การแสดงบริเวณด้านหน้าอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 
พร้อมร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เวลา ๑๙.๑๙ น.  

ในโอกาสนี้ด้วย

ท้องถิ่น เพื่อทรงทราบปัญหาและมอบหมายงานให้ 
สมาชกิศลิปาชพีโดยประทบันัง่ทรงงานครัง้ละ ๔ - ๕ ชัว่โมง 
จนกว่างานจะแล้วเสร็จในวันนั้น ๆ ถือเป็นโอกาสพิเศษ
ที่ประชาชนทั่วไปจะได้รับชมการจ�าลองศาลาทรงงานที่
สมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ ทรงประทบัจรงิ
ต่อสายตาประชาชน
		 •	จากยอดดอย	 สู่ท้องทะเล	น�าเสนอผลส�าเร็จ
ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในสมเด็จ 
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่ป่าไม้ น�้า  
การประกอบอาชีพ ทั้งศิลปาชีพและการเกษตรกว่า 
๘๙๐ โครงการทั่วประเทศ ผ่านบอร์ดนิทรรศการและ
สื่ออเิล็กทรอนกิส์ที่ทันสมัย ผ่านระบบ QR Code เพื่อให้
ผูช้มนทิรรศการได้มส่ีวนร่วมในการชมนทิรรศการมากขึ้น
		 •	ดั่งน�้าทิพย์ พบกับโมเดลจ�าลองและพระราช
ด�ารัสในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ ในการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่าง ๆ 
ทัง้ ๖ ด้าน กว่า ๘๙๐ โครงการทั่วประเทศ อันเป็นเรื่อง
ราวเรยีงร้อยความส�าเร็จ “จากยอดดอย สู่ท้องทะเล”
		 •	น�้าพระทัยทรงเมตตา	เหล่าประชาอยู่ร่มเย็น 
น�าเสนอสารคดสีัน้เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชนินีาถ ชดุ “น�า้พระทยัทรงเมตตา เหล่าประชา 
อยูร่่มเยน็” ความยาว ๑๒ นาท ีน�าเสนอเรือ่งราวโครงการ
ในพระราชด�าริทั้ง ๖ ด้าน ผ่านเทคนิคการฉายบนจอ 
พาโนรามาที่เสมอืนชมในโรงภาพยนตร์
	 ส่วนที่	๒	กจิกรรมการเสวนาและการฝึกอาชพี 
ทั้งนี้ เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ ณ บรเิวณเวทเีสวนา 
ภายในห้องนทิรรศการหมุนเวยีน ดังนี้
  •	วนัเสาร์ที ่๑๐ สงิหาคม ๒๕๕๖ กจิกรรม “ม้วนใจ 
ใส่การ์ดบอกรักแม่” ซึ่งเป็นกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์  
โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์การ์ดเพื่อเป็นของขวัญ
แทนใจบอกรักแม่
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 ในการนี้ องคมนตรีได้เป็นประธานปลูกต้น

ปาล์มและปล่อยปลา ณ บรเิวณอุทยานมัจฉา โดยม ี

ก�าหนดการจัดงานระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ สิงหาคม 

๒๕๕๖ เป็นความร่วมมือระหว่าง ส�านักงาน กปร. 

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ

ศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ โดยมวีตัถปุระสงค์

เพือ่เผยแพร่พระเกยีรตคิณุ และพระมหากรณุาธคิณุ

แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อ 

พสกนิกรชาวไทย ที่ได้พระราชทานพระราชด�าริให้ 

ก ่อตั้ งศูนย ์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ ้อนฯ ขึ้น 

เป็นแห่งแรก เมื่อวันที่ ๘ สงิหาคม ๒๕๒๒ เพื่อเป็น

แหล่งเรยีนรู้ในการพัฒนา สร้างงาน เพิ่มอาชพี และ

รายได้ที่มั่นคง ให้แก่พสกนกิรชาวไทยมาถงึ ๓๔ ปี 

เขาหินซ้อนจัดงาน

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 

“มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  

๘๖ พรรษา ปวงประชาเทิดไท้สดุดี”

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

 ฯพณฯ นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตร ี 

เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรต ิ

“มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 ๘๖	 พรรษา	 

ปวงประชาเทิดไท้สดุดี” เนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลมิพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๖ 

และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ศึกษา

การพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

จงัหวดัฉะเชงิเทรา โดยนายเรงิศักดิ ์มหาวนิจิฉยัมนตร ี 

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวต้อนรับ และ

นายเกรียงศักดิ์ หงษ์โต อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  

กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมี 

นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ รองเลขาธิการ กปร.  

ม.ล.จริพันธุ ์ทววีงศ์ รองเลขาธกิาร กปร. และเจ้าหน้าที่ 

จากส�านักงาน กปร. ร่วมงาน
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 กิจกรรมภายในงาน ประกอบด ้วย นิทรรศการ

เฉลิมพระเกียรติ ผลส�าเร็จจากการพัฒนาในศูนย ์ศึกษา 

การพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ที่ได้ด�าเนินการศึกษา ทดลอง และ

วิจัยตามแนวพระราชด�าริมาตลอดระยะเวลา ๓๔ ปี มีงานวิจัย

ที่ท�าการศกึษาทัง้สิ้น ๑๒๗ เรื่อง และประสบผลส�าเร็จ จ�านวน 

๑๑๔ เรื่อง ซึ่งในปีนี้ได้ก�าหนดให้มีบัญชีหลักในการเผยแพร่

องค์ความรู้ขยายผลไปสู่ประชาชนในการประกอบอาชพี จ�านวน  

๑๓ เรื่อง เช่น การเพาะเห็ดครบวงจร การเลี้ยงเป็ดไข่ปากน�้า 

สมนุไพรว่านสาวหลง การปลกูข้าวหอมมะล ิ๑๐๕ ในระบบเกษตร

ยั่งยนื เป็นต้น 

 การแสดงผลงานทางวิชาการ ผลงานด้านการขยายผล 

การสัมมนาและบรรยายพิเศษ การฝึกอบรมวิชาชีพเสริมเพิ่ม

รายได้ อาทิ การตัดผมชาย-หญิง การท�าเครื่องหอม การท�า 

ถงุน่อง กระเป๋าผ้าเนคไท ดอกไม้ประดษิฐ์จากสบู ่การผลติกระแส

ไฟฟ้าด้วยเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก การท�าข้าวเกรียบเห็ด 

ชาใบหม่อน การแปรรูปข้าวจากกลุ่มเกษตรกรขนมกง น�้าข้าว

กล้องงอก ทองม้วน ข้าวย�า ขนมไทย จักสานกระติ๊บ การท�า

บายศรี การท�าไม้กวาด การท�ารองเท้าในบ้านสุดหรู แชมพูหมู

ทะลวง ลูกประคบสมุนไพร น�้าพรกิเห็ดนรกชาใบหม่อน การท�า

น�า้หอม น�า้มันเถาเอ็นอ่อน ยาหม่องสรินิธรวัลล ีเป็นต้น

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๖๕



ฯพณฯ องคมนตรีตรวจเยี่ยมการด�าเนินงาน

ของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 ฯพณฯ นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตร ีเดนิ

ทางไปตรวจเยีย่มการด�าเนนิงานของศนูย์พัฒนาการ

เกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัด

ศรสีะเกษ โดยม ีม.ล.จริพันธุ์ ทววีงศ์ รองเลขาธกิาร 

กปร. นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ และนายปกรณ์ 

สัตยวณิช ที่ปรึกษาส�านักงาน กปร. นายประทีป 

กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายสวัสดิ์ 

สมสะอาด ผู ้อ�านวยการศูนย์พัฒนาการเกษตร 

ภูสิงห์ฯ คณะเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และคณะท�างาน

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ร่วมต้อนรับและ

รายงานผลการด�าเนนิงาน

 ในการนี้ ฯพณฯ องคมนตรีได้รับฟังบรรยาย

สรุปความก้าวหน้าผลการด�าเนินงาน และได้ชี้แนะ

แนวทางการปฏิบัติงานสนองพระราชด�าริ โดยขอให้

ทุกหน่วยงานร่วมกันท�างานเป็นทีมเดียวกัน มีการ

ถ่ายทอดงานและแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างกนั รวมทัง้ 

ควรหาช่องทางเผยแพร่องค์ความรู้ที่น่าสนใจของ

โครงการผ่านสื่อวิชาการต่าง ๆ อาทิ วารสารของ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เพือ่ให้ผลการด�าเนนิงาน

ของโครงการเป็นที่รับรู้ในวงกว้างมากขึ้น

 จากนัน้ ฯพณฯ องคมนตรแีละคณะได้เดนิทาง

ไปเยี่ยมชมแปลงทดลองและสาธิตการเพาะเลี้ยง

เห็ดป่าในไม้วงศ์ยาง ของงานพัฒนาด้านป่าไม้ และ

เยี่ยมชมสวนมะนาวของนายกิมา เพ็ชรมาก ซึ่งเป็น

เกษตรกรต้นแบบด้านการปลูกมะนาวนอกฤดู ของ

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสงิห์ฯ

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๖๖๖๖



ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

จัดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ”

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖

 ฯพณฯ นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตร ี
เป็นประธานเปิดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้  
ดนูทิรรศการ” ณ ศูนย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองอนัเนือ่ง 
มาจากพระราชด�าร ิจงัหวดันราธวิาส โดยนายอภนัินท์ 
ซื่อธานุวงศ์ ผู ้ว ่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าว
ต้อนรับ และนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธกิาร กปร. 
กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมี 
นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ รองเลขาธิการ กปร. พร้อม
ด้วยเจ้าหน้าทีจ่ากส�านกังาน กปร. ศลิปินและนกัแสดง  
เดนิทางไปร่วมงาน
 ในการนี้ ประธานในพิธีได้เยี่ยมชมการแสดง
นิทรรศการผลการด�าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ  
ที่ได ้น ้อมน�าแนวพระราชด�าริไปปฏิบัติจนกระทั่ง 
ประสบผลส�าเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชด�าร ิ
รวมถึงการพัฒนาในพื้นที่ศูนย ์ศึกษาการพัฒนา 
พิกุลทองฯ ที่สร้างความรู ้และรายได้ให้แก่ราษฎร 
ได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งได้ชมผลิตภัณฑ์โครงการ 
ฟาร ์มตั วอย ่ าง  การออกร ้ านจ� าหน ่ ายผลผลิต 
ทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษของเกษตรกร 
ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
พบปะเกษตรกรและอุดหนุนสินค้าเกษตร จากนั้นนั่ง 

รถพ่วงไปยังสวน ๕๐ ปี ครองราชย์ และร่วมปล่อย
ปลาหมอ จ�านวน ๘,๘๘๖ ตัว
 การจัดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู ้  
ดูนิทรรศการ” ในครั้งนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
พกิุลทองฯ จัดมาอย่างต่อเนื่องกว่า ๑๐ ปี ในครัง้นี้ 
จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ - ๗ กันยายน ๒๕๕๖ เพื่อ 
เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกร
ชาวไทย ที่ได้พระราชทานศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริให้เป็นแหล่งเรียนรู ้ 
ในการพฒันา สร้างงาน เพิม่อาชพี และรายได้ทีม่ัน่คง
ให้แก่พสกนกิรชาวไทยในพื้นที่ภาคใต้มากว่า ๓๑ ปี 
และเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทาน
แนวพระราชด�าริให้ด�าเนินการศึกษาทดลอง วิจัย 
จนกระทั่งประสบผลส�าเร็จ และสามารถพัฒนาพื้นที่
จากที่เสื่อมโทรมไร้ประโยชน์ อย่างพื้นที่ดินเปรี้ยว 
ให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง เป้าหมายสุดท้าย
ของการพฒันาคอืการพฒันาคนให้สามารถด�ารงชวีติ
แบบพออยู่พอกนิ และพึ่งตนเองเป็นหลัก 

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๖๗



 ภายในงานมีกิจกรรมต ่างๆ มากมาย  
ประกอบด้วย จัดแสดงนทิรรศการทางวชิาการ ทัง้
ด้านดิน น�้า พืช สัตว์ ประมง ป่าไม้ สาธารณสุข 
อุตสาหกรรม หลากหลายรูปแบบ ทั้งการศึกษา 
และการพัฒนาอาชีพในรูปแบบของจริงตาม
กจิกรรมของแต่ละงานภายในศนูย์ศกึษาการพฒันา 
พกิุลทองฯ และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในจังหวัด 
นราธวิาส รวมถงึโครงการฟาร์มตวัอย่างในจงัหวดั 
นราธิวาส ซึ่งผู้เข้าชมงานสามารถศึกษา เรียนรู้  
ดูงาน ทัง้รูปแบบนทิรรศการทางวชิาการ และพื้นที ่
ท�าจริง แปลงสาธิตที่เห็นผลส�าเร็จเป็นรูปธรรม 
เป็นแบบอย่างในการน�าไปปรับใช้ได้อย่างชัดเจน 
ยิง่ขึ้น และได้รบัความร่วมมอืจากเหล่าศลิปินดารา 
ที่เป็นจติอาสามาร่วมสร้างความรู้ ความบันเทงิให้
กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
อกีด้วย

 นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิชาการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๔ ประจ�าปี ๒๕๕๖ 
ของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมตอนต้น ในพื้นที ่๓ จังหวดั 
ชายแดนใต้ โดยท�าการสอบแข่งขันรอบชนะเลิศ 
ในวันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๖ การเล่นเกม 
ตอบปัญหา วอล์คแรลลีช่งิรางวัล และบรกิารตกปลา 
เพือ่ให้ผูช้มงานทกุท่านได้ร่วมกจิกรรมทัง้ภาคความรู ้
และบันเทิงมากมาย นอกจากนี้ยังมีการจ�าหน่าย
สินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรปลอดภัยจาก 

สารพษิ การจ�าหน่ายอาหารพื้นบ้านนานาชนดิ

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๖๘



ส�านักงาน กปร. จัดงาน 

“ใต้ร่มพระบารมี ๓๒ ปี กปร.”

 จากนัน้ นายสวัุฒน์ เทพอารกัษ์ เลขาธกิาร กปร. 
พร้อมด้วย นายโกวทิย์ เพ่งวาณชิย์ ม.ล.จริพนัธุ ์ทววีงศ์ 
นางสวุรรณา พาศริ ิรองเลขาธกิาร กปร. ร่วมแถลงข่าว 
“ใต้ร ่มพระบารมี	 ๓๒	 ปี	 กปร.” เพื่อสรุปผล 
การด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ ในปี ๒๕๕๖ และ
แนวทางการด�าเนนิงานในปี ๒๕๕๗

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖
  

 ฯพณฯ นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตร ีให้
เกยีรตมิาร่วมงาน “ใต้ร่มพระบารม	ี๓๒	ปี	กปร.” 
และเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้
ส�าเร็จการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการพัฒนา
ตามแนวพระราชด�าร	ิ (นบร.)”	 รุ่นที่	 ๒	 จ�านวน	
๔๐	 คน และ “การพัฒนาองค์ความรู้และเสริม
สร้างเครือข่ายการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ	
และปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	(พพร.)”	รุ่น
ที่	๒	จ�านวน	๔๐	คน พร้อมกับให้โอวาทแก่ผู้ส�าเร็จ
การอบรมทัง้ ๒ หลักสูตร ทีด่�าเนนิการโดยส�านักงาน 
กปร. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมที่มาจากหน่วยงาน
เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ท�าหน้าที่ในการ
สนองพระราชด�าริและร่วมมือกันเป็นก�าลังส�าคัญใน
การขับเคลื่อนและพัฒนางานในโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริให้บังเกิดประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิล 

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๖๙



ฯพณฯ นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี 

มอบ สทก. และปลูกต้นไม้ 

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖

 ฯพณฯ นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตร ี 

เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบเอกสารสิทธิ์ 

ที่ท�ากินในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ (สทก.) และร่วม

โครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคล 

เฉลมิพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๖ 

ของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ณ 

โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

อ� า เภอหนองปรือ จั งหวัดกาญจนบุรี  โดยม ี 

นายกาศพล แก้วประพาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัด

กาญจนบุรี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงศ์ อธิบดีกรม

ป่าไม้ นายโกวทิย์ เพ่งวาณชิย์ รองเลขาธกิาร กปร. 

นายวุฒกิร สุขนีัย นายอ�าเภอหนองปรอื หัวหน้าส่วน

ราชการ และประชาชนผู้มารับ สทก. ให้การต้อนรับ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา 

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 

 โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

จังหวัดกาญจนบุร ี ได้ด�าเนนิงานสนองพระราชด�าร ิ โดย

มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินงานร่วมกันเพื่อพัฒนาชีวิต

ความเป็นอยูข่องราษฎรควบคูไ่ปกับการพฒันา และฟ้ืนฟู

สภาพป่าที่ถูกบุกรุกท�าลายจนมีสภาพเสื่อมโทรม โดย

กรมป่าไม้ได้อนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

เขาฤาษี - เขาบ่อแร่ แปลงที่ ๒ จ�านวน ๒๐,๖๒๕ ไร่ 

ตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ - ๒๕๖๔ ซึ่งการด�าเนินงานที่ผ่านมา 

ได้มีการฟื้นฟูพื้นที่ป่า พัฒนาแหล่งน�้า สาธารณูปโภค 

พื้นฐาน พัฒนาคุณภาพชีวิต และจัดที่อยู่อาศัยให้แก่

ราษฎรครอบครวัละ ๑ ไร่ จ�านวน ๗๘๐ แปลง และแปลง

ทีด่นิท�ากนิ ครอบครวัละ ๘ ไร่ และครอบครวัใหญ่ ๑๖ ไร่ 

รวม ๙๐๗ แปลง 

 เพื่อสร้างความม่ันคงในที่ท�ากินให้กับราษฎรใน

พื้นที่โครงการห้วยองคตฯ ส�านักงาน กปร. กรมป่าไม้ 

และจงัหวดักาญจนบรุ ีได้ร่วมกนัด�าเนนิการออกเอกสาร

สทิธิ์ท�ากนิในที่ดนิป่าสงวนแห่งชาต ิ(สทก.) ให้แก่ราษฎร

ดังกล่าว โดยครัง้แรกด�าเนนิการมอบ สทก. แล้วจ�านวน 

๖๒๗ แปลง เมื่อวันที่ ๓๐ สงิหาคม ๒๕๕๕ และครัง้ที่ ๒ 

ได้ด�าเนินการมอบ สทก. ให้ราษฎรอีก จ�านวน ๕๗๘ 

แปลง เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ภายหลังการมอบ 

สทก. ให้กับประชาชนเป็นผู้มสีทิธิ์แล้ว ฯพณฯ องคมนตรี

ได้ร่วมปลูกป่ากับส่วนราชการและประชาชน

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๗๐



โครงการปลูกป่าเชิงนิเวศน์

น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในโอกาส “มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ปวงประชาเทิดไท้สดุดี”

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ 

 ฯพณฯ นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตร ีเดนิทางไป

เป็นประธานในพิธีเปิดงานปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่า

เชงินเิวศน์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั เนือ่งในโอกาส 

“มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ปวงประชา

เทิดไท้สดุดี” ณ บริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้ศูนย์

ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

เขามณีจอมทอง ต�าบลเขาหินซ้อน อ�าเภอพนมสารคาม  

จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายโกวิทย ์ เพ ่งวาณิชย ์  

รองเลขาธกิาร กปร. นายไพศาล วมิลรัตน์ รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดฉะเชงิเทรา นายประยุทธ หล่อสุวรรณศริ ิรองอธบิดี

กรมป่าไม้ นายชูชาติ ฉุยกลม ที่ปรึกษาโครงการตาม 

พระราชด�าร ิส�านกัราชเลขาธกิาร นายทว ีเตม็ญารศลิป์ 

ผูช่้วยอธบิดกีรมชลประทาน และผูอ้�านวยการศนูย์ศกึษา 

การพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ 

ผูแ้ทนหน่วยงานราชการ ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน นักเรยีน และ

ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

 ฯพณฯ องคมนตรี ได้กล่าวเปิดงานสรุปได้ว่า 

การด�าเนินงานโครงการดังกล ่าวเป ็นการสนอง 

พระราชด�าริพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว ที่ว ่า  

“ปลูกป่าไม่ใช่สวนป่า	ไม่ต้องปลูกเป็นแถวเป็นแนว	 

การปลูกป่าต้องไม่ตัดไม้พื้นล่างจนท�าให้พื้นที ่

เตียนโล่ง	 จะต้องรักษาไม้พื้นล่างต่างๆ	 เอาไว้ด้วย	

เพือ่ให้เกดิการพึง่พาเกือ้หนนุซึง่กนัและกนัในระบบ

นิเวศน์” หลังจากนั้นได้มอบกล้าไม้แก่ผู้แทนโรงเรียน

จ�านวน ๑๐ โรงเรยีน เพื่อน�าไปปลูกในโรงเรยีน ได้แก่ 

โรงเรียนบ้านห้วยหิน บ้านปรือวาย บ้านเขาหินซ้อน 

บ้านหนองแสง เป็นต้น และร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่  

๑๕ ไร่ มไีม้ยนืต้นและไม้กนิได้ จ�านวน ๒๘ ชนดิ เช่น 

พะยูง ตะเคียนทอง ยางนา มะค่าโม่ง สะเดา ขี้เหล็ก 

หว้า เป็นต้น รวมจ�านวน ๖,๘๐๐ ต้น

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๗๑



 นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. น�าคณะ

ท�างานโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร 

ห้วยซ้อน - ห้วยซั้ว (หลัก ๒๒) ขยายผลการพัฒนาไปสู่

แขวงต่าง ๆ  ใน สปป. ลาว โดยเข้าพบ นายพษิณุ จันทร์วทิัน 

เอกอัครราชทูต ณ เวยีงจันทน์ เพื่อหารอืเกี่ยวกับการขยาย

ผลส�าเรจ็ของโครงการฯ และการจดังานครบรอบ ๒๐ ปี ของ

โครงการศูนย์ฯ หลัก ๒๒ 

 จากนัน้เดนิทางไปประชมุร่วมกบั ท่านดวงจติ ยัง้ไซว่าง 

รองเจ้าแขวงเชียงขวาง ณ ห้องว่าการแขวงเชียงขวาง 

เกี่ยวกับการขยายผลการพัฒนาในพื้นที่แขวงเชียงขวาง  

รวมทั้งเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษในการเสวนา

แนวทางการด�าเนินงานขยายผลสู่แขวงเชียงขวาง โดยม ี

ท่านค�าแสน มะนีวง หัวหน้าแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวง

เชียงขวาง ท่านอะนุโลม ตุนะลม ผู้อ�านวยการศูนย์พัฒนา

และบรกิารด้านการเกษตร ห้วยซ้อน - ห้วยซัว้ พร้อมด้วย 

คณะท�างานโครงการฝ่ายไทย - สปป. ลาว ตลอดจน เจ้าหน้าที ่

จากหน่วยงานและเกษตรกรตัวแบบจากหมู่บ้านต่างๆ ของ

แขวงเชยีงขวาง เข้าร่วมเสวนาจ�านวน ๕๐ คน

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

เลขาธิการ กปร. น�าคณะท�างานโครงการฯ 

ขยายผลการพัฒนาสู่แขวงเชียงขวาง สปป.ลาว

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๗๒



การประชมุเชงิปฏิบัติการโครงการพัฒนาแหล่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในลักษณะการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการ

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๗๓

 ณ ห้องประชมุ ๒ ศนูย์อ�านวยการและประสาน

การพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าร ิอ�าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช 

โดยมผีู้เข้าร่วมการประชุม จ�านวน ๑๘๓ คน

 ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วม

การประชุม จ�านวน ๑๖๓ คน

 ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีผู้เข้าร่วม

การประชุม จ�านวน ๑๐๗ คน

 ณ องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดแพร่ โดยมผีู้เข้า

ร่วมการประชุม จ�านวน ๑๒๖ คน

 ณ ศาลากลางจงัหวัดขอนแก่น โดยมผีู้เข้าร่วม

การประชุม จ�านวน ๑๘๗ คน

 ณ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้เข้าร่วม

การประชุม จ�านวน ๑๗๓ คน

 ณ ห้องประชมุชมรมผูส้งูอาย ุจงัหวดักาญจนบรุี 

โดยมผีู้เข้าร่วมการประชุม จ�านวน ๑๒๖ คน

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

 โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และกระตุ้นให้เกดิกระบวนการเรยีนรู้เรื่องการบรหิารจัดการ

น�า้ให้แก่กลุ่มผูใ้ช้น�้า ตลอดจนร่วมระดมความคดิเหน็ ค้นหาตัวแบบความส�าเรจ็เพือ่น�าไปสูร่ปูธรรม การปฏบิตัิ

แบบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน�้าเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างความยั่งยืนแก่ผู้ใช้น�้าในพื้นที่ 

ต่าง ๆ โดยมนีายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธกิาร กปร. เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพเิศษ ดังนี้





แบบสอบถามความคิดเห็น

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ฉบับที่ ๓/๒๕๕๖

๑. ความคดิเห็นในคอลัมน์ต่าง ๆ

คอลัมน์
ความพงึพอใจ/ได้รับประโยชน์

มาก ค่อนข้างมาก ปานกลาง ค่อนข้างน้อย น้อย

(๑) พระราชกรณยีกจิ

(๒) บทความพเิศษ

(๓) ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา

(๔) เเนะน�าโครงการ

(๕) เศรษฐกจิพอเพยีง

(๖) องค์ความรู้ / สาระน่ารู้

(๗) ความเคลื่อนไหว

๒. คอลัมน์ที่ท่านชอบมากที่สุด (ตอบเพยีงข้อเดยีว) 
 ๑.  พระราชกรณยีกจิ  ๔.  แนะน�าโครงการ  ๗.  ความเคลื่อนไหว 
 ๒.  บทความพเิศษ   ๕.  เศรษฐกจิพอเพยีง

 ๓.  ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา  ๖.  องค์ความรู้/สาระน่ารู้

๓. ท่านได้น�าวารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�ารไิปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)
 ๑.  เพิ่มพูนความรู้   ๔.  ใช้เป็นข้อมูลอ้างองิ (อภปิราย / รายงาน / การเรยีนการสอน ฯลฯ)
 ๒.  ใช้ในการพัฒนาอาชพี  ๕.  อื่น ๆ (ระบุ).........................................................................................
 ๓.  ใช้เป็นแนวทางในการด�าเนนิชวีติ ...........................................................................................................................

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

ชื่อ-สกุล............................................................................... ต�าแหน่ง................................................................................ 
หน่วยงาน............................................................................. โทรศัพท์.............................................................................. 
ที่อยู ่....................................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณที่กรุณาให้ข้อคดิเห็นต่อวารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิความเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงวารสารฯ ให้ดยีิ่งขึ้น

กรุณาส่งกลับคนืมาที่ ส�านักงานคณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ
   ตามที่อยู่ด้านหลัง หรอื โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒



ติดแสตมป์

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

อาคารส�านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์

แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

กรุณาส่ง






