


 ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ นี้ นับเป็นปีมหามงคลด้วยวาระโอกาสอันส�าคัญยิ่งคือ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา และเป็นปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี นับเน่ืองจาก
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ ท่ีเสด็จข้ึนครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ล�าดับที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี 
และ“พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙” สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
 ดังน้ัน ส�านักงาน กปร. ในฐานะหน่วยงานกลางในการสนองพระราชด�าริ จึงได้ก�าหนดให้วารสาร
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริเป็นปีแห่งการเฉลิมพระเกียรติของทั้งสองพระองค์ โดยฉบับแรกน้ีใช้ช่ือว่า
“๘๔ พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน” มิติเศรษฐกิจ และได้มีการปรับคอลัมน์เพิ่มขึ้น เน้นให้มีเน้ือหาครอบคลุม
และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในทุกระดับ ทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยว การประกอบอาชีพ และการ์ตูน ซ่ึงทุกคน
สามารถติดตามเรียนรู้ได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ในฉบับเดียว
 วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๙ นี้ ได้เชิญพระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ท่ีได้พระราชทานในโอกาสข้ึนปีใหม่มาเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน ความว่า “...ให้มีก�ำลังกำยที่
แข็งแรง มีก�ำลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่น และมีสติรู้เท่ำทันอยู่เสมอ...”
 นอกจากน้ี ในวารสารฯ ฉบับน้ียังประกอบด้วย บทความเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ เป็นเรื่องราวพระราชกรณียกิจในฐานะแม่ของแผ่นดิน และค�าสัมภาษณ์ของหม่อมราชวงศ์ 
ดิศนัดดา ดิศกุล ที่ลงในคอลัมน์ในความทรงจ�า กล่าวถึงเรื่องราวของมูลนิธิปิดทองหลังพระ คอลัมน์ครั้งหนึ่ง
ในชีวิต กับนางสาวนาถอนงค์ ชนาธิป หรือนาอือ นักเรียนทุนพระราชทานจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงรับเป็นนักเรียนทุนในพระบรมราชานุเคราะห์ คอลัมน์อาชีพน่าลอง 
น�าท่านผู้อ่านไปรู้จัก ปางขอน การปลูกกาแฟอาราบิก้า คอลัมน์ร้อยเรื่องโครงการ เล่าถึงโครงการศูนย์ศิลปาชีพ
บ้านแม่ต�๋า จังหวัดล�าปาง คอลัมน์ท่องไปในโครงการ เล่าถึงเรื่องราวของซากุระบานที่แปกแซม และคอลัมน์
การ์ตูน ๒ ภาษา น�าเสนอแนวพระราชด�าริ รักษ์ป่า รวมถึงกิจกรรมความเคล่ือนไหวในการติดตามงาน
ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริขององคมนตรี และผู้บริหารส�านักงาน กปร. ซึ่งในแต่ละฉบับจะมี
กรอบแนวทางในการน�าเสนอที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ฉบับที่ ๑ จะเน้นมิติด้านเศรษฐกิจ ฉบับที่ ๒ มิติด้าน
สิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๓ มิติด้านวัฒนธรรม ฉบับที่ ๔ มิติด้านสังคม ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนเพิ่มขึ้น 
ไม่เพียงเท่านั้นในปีนี้ส�านักงาน กปร. ยังได้จัดท�า Application ช่ือ rdpb project ซ่ึงสามารถ Download 
ได้ทั้งระบบ ios และ Android รวมถึง Website ของส�านักงาน กปร. http://www.rdpb.go.th เพื่อเป็นการ
พกพาข้อมูลในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก และใช้งานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
 กองบรรณาธิการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริในปีน้ี จะท�าให้ท่านผู้อ่าน
ได้รับความสขุและเกิดความปีตใินใจทีไ่ด้รบัทราบถึงพระมหากรณุาธิคณุทีท่รงมต่ีอพสกนกิรชาวไทย อีกทัง้สามารถ
น้อมน�าแนวพระราชด�าร ิไปต่อยอดและปฏบิตัใินชีวติประจ�าวนัให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาตต่ิอไป

คณะบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ



ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย 
บดันีถึ้งวาระจะข้ึนปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดมีาอวยพร แก่ท่านทกุ ๆ  คน 

ให้มีความสุข ความเจริญ และความส�าเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนา
ความสขุ ความเจรญิแม้เป็นสิง่ทีพ่งึปรารถนาอย่างยิง่ แต่ในวถิชีวีติของคนเรานัน้ 

ย่อมต้องมีทั้งสุขและทุกข์ ทั้งความสมหวังและผิดหวัง เป็นปรกติธรรมดา ทุกคนจึง
ต้องเตรียมตัว เตรียมใจ และเตรียมการให้พร้อม อย่าประมาท ในปีใหม่นี้จึงขอให้ท่าน
ทั้งหลายได้รักษาและสร้างเสริมสุขภาพของตนให้สมบูรณ์ ให้มีก�าลังกายที่แข็งแรง 
มีก�าลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่น และมีสติรู ้เท่าทันอยู ่เสมอ จักได้สามารถน�าพาตน 
ให้ผ่านพ้นสถานการณ์ต่าง ๆ อันไม่พึงประสงค์ จนบรรลุถึงความสุข ความเจริญ และ 
ความส�าเร็จได้ดังที่ตั้งใจปรารถนา

ขออานภุาพแห่งคณุพระศรรีตันตรยั และสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์จงคุ้มครองรกัษาท่านทกุคน
ให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขกาย สุขใจ ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน

พระราชด�ารัส
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
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พระราชกรณียกิจ

บทความเฉลิมพระเกียรติ

ในความทรงจ�า

ประชาหน้าใส

ครั้งหนึ่งในชีวิต

ร้อยเรีื่องโครงการ

แม่ของแผ่นดิน

“แนวพระราชด�าริ ปิดทองหลังพระ”
 บทสัมภาษณ์ ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล

องอาจ : เกษตรกรศูนย์ศึกษา
การพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

นาอือ “นักเรียนทุนพระราชทาน”

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต�๋า จังหวัดล�าปาง

ปีทีี่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๙

สารบญั
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๔๖ แนะน�าโครงการ
โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยอีนูน ฯ จังหวัดสกลนคร
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๕๐ เศรษฐกิจพอเพียง

ท่องไปในโครงการ

อาชีพน่าลอง

การ์ตูนตามรอยพระราชด�าริ

เล่าสู่กันฟัง

ความเคลื่อนไหว

ปั๊มน�้ามัน แบ่งปันความสุข

“ซากุระบานที่แปกแซม”

“ปางขอน การปลูกกาแฟอาราบิก้า”

กปร. น�าเยาวชนสานต่อพระราชด�าริ

ตอน รักษ์ป่า
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนนิไปทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธติการเกษตร

โรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรผลการด�าเนินงาน
แปลงสาธิตการเกษตร โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชด�าริ สรุปได้ดังนี้
๑. ให้นกัเรยีนโรงเรยีนนำยร้อยพระจลุจอมเกล้ำ ปลกูเห็ดฟำงนอกจำกทีป่ลกูเหด็นำงฟ้ำแล้ว และส่วนทีเ่หลอื

ยังสำมำรถน�ำไปท�ำปุ๋ยหมักได้อีกด้วย
๒. พื้นที่นำที่เป็นแก้มลิง (ตัวอย่ำงที่ลพบุรี) ต้องดูแลให้สำมำรถท�ำนำได้ก่อน เพรำะต้องใช้พื้นที่ส�ำหรับ

เก็บน�้ำในฤดูน�้ำหลำก
๓. ที่ปัตตำนีไปส่งเสริมข้ำวที่ผลผลิตสูงแต่ไม่ตรงกับควำมต้องกำรของชำวบ้ำน รวมทั้งไม่สำมำรถท�ำเป็น

แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ได้เนื่องจำกไม่บริสุทธิ์ ขอให้มูลนิธิชัยพัฒนำ และส�ำนักงำน กปร. ได้ช่วยเหลือปัญหำ 
ดังกล่ำวด้วย

จากนั้น เสด็จฯ ประทับรถเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรที่ ๕ ทรงหว่านถั่วพุ่มเมล็ดด�าพันธุ์อบุลราชธานี 
เป็นทรงพุม่ก่ึงเลือ้ย กลบีดอกสม่ีวงอ่อน ฝักสดสเีขยีวอ่อน ฝักแห้งให้ผลผลติ ๑๗๕ กโิลกรมัต่อไร่ มปีรมิาณธาตอุาหาร
ในต้นสูง สามารถปลูกได้ตลอดท้ังปีและปลูกได้ในทุกภาคของประเทศ สามารถน�ามาแปรรูปท�าวุ้นเส้นได้ไม่ต่างจาก
ถั่วเขียว และทรงเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชผักบนคันนา อาทิ ถั่วฝักยาว บวบ ฟัก มะระขี้นก แตงกวา และน�้าเต้า ทั้งนี้ 
การปลูกพืชผกับนคนันา เป็นการสร้างระบบนเิวศวศิวกรรม เพือ่ป้องกนัการระบาดของแมลงศัตรขู้าวในแปลงนาตลอด
ฤดูปลูก ซึ่งผลผลิตที่ได้น�าไปมอบให้แก่โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนที่อยู่ใกล้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ได้แก่ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา และโรงเรียนวัดสุธาธรรม

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘

พระราชกรณ
ียกิจ



5

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไปโรงพยาบาล
แม่ระมาด ต�าบลแม่ระมาด อ�าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ทอดพระเนตรผลการบริการการแพทย์
ฉกุเฉนิเพือ่คนชนบท ผลการวจิยัยารักษาโรคมาเลเรยีดือ้ยา โครงการส่งเสรมิการพฒันาการเดก็ฯ 
และโครงการบ�าบัดผู้ติดฝิ่น โดยการใช้เมทาโดนระยะยาว (โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อ
แก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน) 

จากนั้น เสด็จฯ ไปศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านวะกะเลโค๊ะ หมู่ที่ ๑๓ ต�าบล
แม่ตื่น อ�าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ได้พระราชทานพระราชด�าริ

ให้ก่อสร้ำงระบบส่งน�้ำให้กับศูนย์ฯ และได้พิจำรณำกำรก่อสร้ำงระบบท่อส่งน�้ำเพิ่มเติม 
ควำมยำว ๑ กโิลเมตร พร้อมถงัเกบ็น�ำ้ขนำด ๘๐ ลกูบำศก์เมตร จ�ำนวน ๑ แห่ง เพือ่ช่วยเหลอื
ศนูย์กำรเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนวะกะเลโค๊ะ หมูท่ี่ ๑๓ ต�ำบลแม่ตืน่ อ�ำเภอแม่ระมำด 
จังหวัดตำก

ท้ังนี้ ได้มีพระราชด�ารัสถึงวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างฝายในครั้งแรก ซึ่งผู ้แทน
กรมชลประทานได้กราบบังคมทูลว่า การก่อสร้างในครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๕๕ เป็นการด�าเนินงาน
จัดหาแหล่งน�้าเพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการเกษตรของราษฎรบ้านวะกะเลโค๊ะเป็นหลัก

ต่อมา เสด็จฯ ไปศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านทีวะเบยทะ หมู่ที่ ๑๐ ต�าบล
แม่ต่ืน อ�าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ในการนี้ ได้พระราชทานส่ิงของแก่ครูใหญ่ และผ้าห่ม 
กันหนาว เมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนนักเรียน ทอดพระเนตรการเรียนการสอน ห้องสมุด โครงการ 
ฝึกอาชีพของนักเรียน ห้องพยาบาล ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และราษฎรในพื้นที่

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

๗ รอบ พระชนมพรรษำ (บ้ำนหม่องกั๊วะ) เพื่อสนับสนุนกำร
ด�ำเนินงำนของเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำอุ้มผำง บริเวณพ้ืนท่ีบ้ำน
หม่องกัว๊ะ และบ้ำนมอทะ โดยกรมชลประทำนพิจำรณำโครงกำร
ก่อสร้ำงฝำยแกเบี้ยน ควำมยำวประมำณ ๑๒ เมตร ควำมสูง
๑.๘๐ เมตร พร้อมระบบท่อส่งน�้ำควำมยำว ๖ กิโลเมตร และ
ถังเก็บน�้ำขนำด ๘๐ ลูกบำศก์เมตร จ�ำนวน ๒ แห่ง เพื่อเป็น
แหล่งน�ำ้ส�ำหรบัอปุโภคบรโิภคของโรงเรยีน และรำษฎรใกล้เคยีง

จากนั้น เสด็จพระราชด�าเนินไปยัง โรงพยาบาลอุ้มผาง 
อ�าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ในการนี้ ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุด
ทีร่ะลึก ทอดพระเนตรหอผู้ป่วยอายรุกรรม กมุารเวชกรรม ทรงกดปุม่
เปิดแพรคลุมป้าย เปิด “โรงงานท�าขาเทียมพระราชทาน”

Memorable

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนนิไปทรงปฏบิัตพิระราชกรณยีกจิ

ในพื้นที่จังหวัดตาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จ
พระราชด�าเนินไปโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน-เฉลิมพระเกียรต ิ
๗ รอบ พระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ) หมู่ที่ ๗ ต�าบลแม่จัน อ�าเภอ
อุ้มผาง จังหวัดตาก ในการน้ี ได้พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ และ
ผ้าห่มกันหนาว เมลด็พันธุผ์กั แก่ผูแ้ทนนกัเรยีน ทอดพระเนตรการสาธติ
การเรียนการสอนวชิาภาษาไทย และคอมพวิเตอร์ ทรงเยีย่มหน่วยแพทย์
พระราชทาน และราษฎรในพื้นที่ ได้พระราชทานพระราชด�าริ

ให้ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำร 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.) กรมชลประทำน และ
กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช จัดหำแหล่งน�้ำเพื่อกำร
อปุโภคบรโิภคให้แก่โรงเรยีนต�ำรวจตระเวนชำยแดน-เฉลมิพระเกยีรติ 
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วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนนิไปทรงปฏบิัตพิระราชกรณยีกจิ
ณ โรงเรยีนวัฒนธรรมชนเผ่า เด็กก�าพร้า (หลัก ๖๗) 

สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยม
โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก�าพร้า (หลัก ๖๗) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) ทอดพระเนตรนทิรรศการการด�าเนนิงานต่าง ๆ  ของโรงเรยีน เช่น การเยีย่มเยยีน-
ช่วยเหลือและสิ่งก่อสร้างของกระทรวงการต่างประเทศ การศึกษาดูงาน การเรียนการสอน
ของครูอาจารย์ การเลี้ยงสัตว์ประมง 

พร้อมทั้งทรงเปิดป้ายอาคารเรียนรู้ “เลิศมิตร” หมายถึง อาคารที่น�ามาซ่ึงมิตรภาพ
อันยอดยิ่ง ซึ่งได้พระราชทานงบประมาณในการจัดสร้างอาคารเรียนคอมพิวเตอร์ และ
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จัดหาระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ พร้อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จ�านวน ๒๐ เครื่อง 

จากนั้น  ทรงเปิดป้ายโครงการระบบประปาและน�้าดื่มสะอาด  พร้อมพระราชทานชื่อ 
“น�้าดื่มมิ่งมิตร” กับทางโรงเรียน และทรงเปิดป้าย “ศูนย์กีฬามิ่งมิตร” พร้อมพระราชทาน
อุปกรณ์กีฬา

ในการนี้ พระราชทานพระราชด�าริ ดังนี้ 
๑. ได้มีกำรส่งเสริมด้ำนโภชนำกำรและสุขภำพของนักเรียนในโรงเรียนอย่ำง

เพียงพอแล้ว เห็นสมควรเน้นกำรส่งเสริมด้ำนวิชำกำรให้กับนักเรียนต่อไป
๒. ให้ส่งเสริมควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ โดยกำรอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐำนด้ำน

วิทยำศำสตร์ และจัดท�ำห้องปฏิบัติกำรให้กับโรงเรียน
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จากนั้น เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชนินีาถ ไปในพธิสีมโภชพระพทุธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถ
คันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ บริเวณลานประทักษิณ 
พุทธอุทยานพระพุทธเมตตาประชาไทย ฯ วัดทิพย์สุคนธารามอันเน่ือง
มาจากพระราชด�าร ิต�าบลดอนแสลบ อ�าเภอห้วยกระเจา จงัหวดักาญจนบรุี
ทั้งน้ี สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับโครงการจัดสร้าง
พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ไว้ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เพื่อที่จะทรงสืบต่อ 
ความต้ังใจ และเป็นการร�าลึกถึงเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์
ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดที่จะสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ และเป็นพระเถระ ผู้ซ่ึง
ประกอบศาสนกจิอันเป็นคุณประโยชน์ต่อคณะสงฆ์ไทย พระพุทธเมตตา
ประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ มีความหมาย ๓ ประการ ดังนี้

๑.  เป็นพระพทุธรปูซึง่เป็นท่ีพึง่ของประชาชนชาวไทยและชาวโลก
๒. เป็นพระพุทธรูปซ่ึงเป็นที่พึ่งของ ๓ โลก อันได้แก่ โลกสวรรค์ 

 โลกมนุษย์ และยมโลก
๓. เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นเพื่อร�าลึกถึงพระพุทธรูปแห่งบามิยัน  

 ประเทศอัฟกานิสถาน
การก่อสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐ

อนุสรณ์ เป็นพระพุทธรูปปางขอฝน สร้างด้วยโลหะสัมฤทธิ์ ความสูง 
๓๒ เมตร ยืนอยู่บนฐานสูงประมาณ ๘ เมตร ตั้งอยู่ลานประทักษิณ 
ซึ่งเสมือนเขตพุทธาวาส ใช้ระยะเวลาด�าเนินการประมาณ ๔ ปี แล้วเสร็จ
เมื่อปี ๒๕๕๗

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนนิไปทรงปฏบิัตพิระราชกรณยีกจิ

ณ โครงการศกึษาวจิัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
อันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิจังหวัดเพชรบุร ีและวัดทพิย์สุคนธาราม

อันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชด�าเนนิไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการศกึษาวจิยัและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบ้ียอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอ
บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ทรงรับฟังบรรยายสรุปผลการด�าเนินงาน
จากผู ้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมด�าเนินงาน ทอดพระเนตรห้อง
ปฏบิตักิารวิทยาศาสตร์ภายในอาคารศูนย์เรียนรู้นานาชาติฯ และเสด็จ
พระราชด�าเนินโดยรถพ่วงพระท่ีนั่งทอดพระเนตรพื้นท่ีโครงการฯ 
โอกาสนี้  ทรงเปิดอาคารศูนย์เรียนรู้นานาชาติ โครงการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเน่ือง
มาจากพระราชด�าริ เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชด�าริด้านปัญหาขยะและน�้าเสีย โดย
มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การศึกษาวิจัยหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
แก้ไขปัญหาน�้าเสียและขยะชุมชนที่ประหยัด สะดวก ท�าได้ง่าย และ
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศได้ จากการด�าเนิน
โครงการ ท�าให้แม่น�้าเพชรบุรีมีคุณภาพน�้าดีขึ้น ระบบนิเวศป่าชายเลน
มีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมเผยแพร่เทคโนโลยี
สู่สาธารณชน ด้วยการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านส่ือรูปแบบต่าง ๆ 
การฝึกอบรมให้กับประชาชนกลุม่ต่าง ๆ  เช่น ผูบ้รหิารท้องถิน่ กลุ่มสตรี 
แม่บ้าน นกัเรียน นสิติ นกัศกึษา ฯลฯ จดัการประชมุสมัมนา การประชมุ
เชงิปฏบิตักิาร การประชมุวิชาการ การบริการวชิาการ โดยให้ค�าปรึกษา
ในการวางแผนและแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมของท้องถ่ิน
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนนิ ไปทรงตดิตามผลการด�าเนนิงาน

ของโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านนาอสิาน
ต�าบลท่ากระดาน อ�าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชงิเทรา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสดจ็พระราชด�าเนนิไปยงัโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน
บ้านนาอิสาน ต�าบลท่ากระดาน อ�าเภอสนามชัยเขต 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อทรงติดตามผลการด�าเนินงานของ
โรงเรียน โอกาสนี้ได้พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่และ
ผู้แทนนักเรียน พระราชทานพันธุ์ไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผัก
แก่ผู้แทนชาวบ้าน จากนั้นจึงเสด็จฯ เข้าสู่อาคารเรียนเพื่อ 
ลงพระนามาภิไธยในสมุดท่ีระลึก ในการนี้ พระราชทาน 
พระราชด�าริ ความว่า

“...ให้กรมชลประทำนพิจำรณำเพิ่มประสิทธภิำพ
สระเก็บน�้ำของโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนนำ
อิสำน ให้สำมำรถเก็บกักน�้ำได้ปริมำณเพิ่มมำกขึ้น เพื่อ
แก้ไขปัญหำขำดแคลนน�้ำใช้ส�ำหรับกิจกรรมทำงกำร
เกษตรของโรงเรียนในช่วงฤดูแล้ง...”

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน 
(มลูนธิสิมุติร เลศิสมุติรกลุอปุถมัภ์) เดมิชือ่โรงเรยีนบ้านนา
อสิาน จัดตัง้ขึน้เมือ่ปี ๒๕๓๑ โดยนายเนาว์ มสีร้อย ได้สละ

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

ที่ดินที่ใช้ประกอบอาชีพ เพ่ือจัดตั้งโรงเรียน และเม่ือปี ๒๕๓๗
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงเรียนบ้านนาอิสานเป็นโรงเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน โดยมีกองบัญชาการต�ารวจตระเวน
ชายแดน เป็นผูด้�าเนนิการร่วมกบัหน่วยงานราชการในพืน้ท่ีเกีย่วข้อง 
และได้รบัอนมุตัจิดัตัง้เป็นโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน จากกอง
บญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดน เม่ือวนัที ่๑๒ ตลุาคม ๒๕๓๗
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สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็ฯ ไปทรง
ตดิตามความก้าวหน้าการด�าเนนิงานของโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน
ในพืน้ทีจ่งัหวัดจันทบรุ ีประกอบด้วยโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้าน
คลองมะลิประเวศน์วิทยา โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว 
และโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้าน บ่อชะอม อาท ิโครงการเกษตร
เพือ่อาหารกลางวนั การด�าเนนิงานห้องสมดุ การสาธติการเรยีนการสอน 
โครงการฝึกอาชีพนักเรียน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ฯลฯ

ในการนี้ มีพระราชด�าริ ความว่า
“...ให้กรมชลประทำนพิจำรณำส�ำรวจเพ่ือพัฒนำแหล่งน�้ำเดิม 

และกำรพัฒนำแหล่งน�้ำบริเวณโดยรอบโรงเรียนเพ่ิมเติมให้เพียงพอ
กับกำรอุปโภคและบริโภค...”

“...ให้กรมชลประทำนพิจำรณำแนวทำงกำรพัฒนำสระน�้ำและ
ฝำยที่มีอยู่เดิมบริเวณโรงเรียน ให้มีน�้ำเพียงพอกับควำมต้องกำร...”

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา 
เป็นโรงเรยีนทีต่ัง้ขึน้โดยได้รบัความอนเุคราะห์จากพระอาจารย์ประเวศน์ 
ปัญญาธโร เจ้าอาวาสวัดป่าคลองมะลิ ร่วมกับประชาชนบริจาคที่ดิน 
ได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนและเปิดท�าการ
เรยีนการสอน เม่ือวนัที ่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๒๙ มุง่เน้นผูเ้รยีนให้มคีวามรู้ 
ความสามารถทางด้านวิชาการควบคู่กับวิชาชีพท่ีเน้นการปฏิบัติจริง 

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กร ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เน้นมีคณุธรรม จรยิธรรม มีจติส�านกึในความเป็นไทย รกัในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และด�าเนินการ 
ตามโครงการตามพระราชด�าริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว จัดตั้งขึ้นโดย
ราษฎรบ้านหางแมวได้ร่วมกนัก่อสร้างอาคารเรยีนช่ัวคราวขึน้ และ
ได้รบัอนมุตัจิดัตัง้เป็นโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน เมือ่วนัที ่๑๕ 
มนีาคม ๒๕๓๔ ด�าเนนิงานตามโครงการตามพระราชด�ารใินสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อาทิ โครงการเกษตร
เพือ่อาหารกลางวนั โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดนี โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพการศึกษา โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 
โครงการฝึกอาชีพ โครงการส่งเสริมสหกรณ์ โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม เป็นโรงเรียน
ที่จัดตั้งขึ้นตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยประชาชน
ในหมู่บ้านได้ร่วมกันบริจาคเงินและที่ดิน ก่อสร้างอาคารเรียน
ชั่วคราว และได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๓๔

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนนิไปทรงปฏบิัตพิระราชกรณยีกจิ

ณ โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนนิไปทรงปฏบิัตพิระราชกรณยีกจิ

ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดฉะเชงิเทรา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไปยังโรงเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดนวังศรีทอง อ�าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอน โครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การฟักไข่ในตู้ฟักซ่ึงดัดแปลงมาจากตู้เย็น การฝึกอาชีพและการผลิตน�้าส้มควันไม้ 
น�า้หมกัชวีภาพ ปุย๋อนิทรย์ี การเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้ามาสนับสนุนองค์ความรู้และปัจจัยการผลิต โอกาสนี้ ได้มีพระราชด�าริเกี่ยวกับเรื่อง 
ถั่วเมล็ดแห้งว่า ความว่า

“...หำกมีปริมำณไม่เพียงพอให้ขยำยพื้นที่ปลูก หรือให้ปลูกถั่วมะแฮะเสริม...”
โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนวงัศรทีอง ตัง้ขึน้เมือ่ปี ๒๕๒๐ โดยประชาชนบ้านวงัโพธิท์อง ร่วมกนัสละ

แรงงานก่อสร้างอาคารเรยีนแบบชัว่คราว ซึง่ได้รบัการบรจิาคทรพัย์จากหลวงพ่ออนิต่วน คนงึเขต เพือ่จดัซื้อิวสัดุ
และนายสมศักดิ์ ประจงศิลป์ บริจาคท่ีดินส�าหรับสร้างโรงเรียน และได้เปิดท�าการสอนนักเรียนครั้งแรก
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๒๐

จากนั้น เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ ต�าบลวังใหม่ อ�าเภอวังสมบูรณ์ 
จังหวัดสระแก้ว ทอดพระเนตรการด�าเนินกิจกรรมของโรงเรียน และได้มีพระราชด�าริกับครูใหญ่ ความว่า

“...ควรปลกูต้นน้อยหน่ำในโรงเรยีน เพรำะแม้ผลจะออกยำก แต่สำมำรถน�ำใบมำใช้แก้ปัญหำโรคเหำ
ที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนได้...”

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙
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โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ เดิมช่ือโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน “ธารน�้าใจ ๒”
จัดตั้งขึ้นปี ๒๕๒๐ โดยนายประนอม ลุยลาย นายพยนต์ เพิ่มพูน และนายหวี ยิ้มอยู ่ ได้ร่วมกันบริจาค
ที่ดินที่ใช้ประกอบอาชีพ จ�านวน ๒๐ ไร่ ๒ งาน เป็นสถานที่จัดตั้งโรงเรียน และประชาชนได้ร่วมกันสละ
ทรัพย์ สละแรงงาน ก่อสร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราว และได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นโรงเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านทุ ่งกบินทร์ จากกองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน เมื่อวันที่  ๑๓ มิถุนายน ๒๕๒๐ 
เปิดท�าการสอนเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๒๐

ต่อมา เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ ๑ อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบล
วังทอง อ�าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอน โครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน การฝึกอาชีพ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ ๑ อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เดิมชื่อ 
“โรงเรียนบ้านคลองชล” จัดตั้งข้ึนเม่ือปี ๒๕๓๕ โดยประชาชนบ้านคลองชล และพระภิกษุสุวรรณ กิตติปัญโญ 
เจ้าอาวาสส�านักสงฆ์บ้านคลองชล ร่วมกันก่อตั้งเพื่อแก้ปัญหาการศึกษาของเด็ก ต่อมานายบรรจง คมข�า บริจาค
ที่ดินที่ใช้ในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นพื้นที่ตั้งโรงเรียน ประชาชน ร่วมกันสละทรัพย์และแรงงาน
ก่อสร้างอาคารเรียนแบบกึ่งถาวร และได้รับให้เป็นโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๘

ปี ๒๕๓๘ กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน มีความประสงค์จะจัดตั้งโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
เฉลมิพระเกยีรตขิึน้ จ�านวน ๔ โรงเรยีน ในพืน้ทีร่บัผิดชอบกองบงัคับการต�ารวจตระเวนชายแดน ภาคละ ๑ โรงเรยีน 
เพือ่เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ในโอกาสทรงครองสิรริาชสมบตัคิรบ ๕๐ ปี กองก�ากบัการต�ารวจ
ตระเวนชายแดนท่ี ๑๒ ได้เสนอให้โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองชล เป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
(พีระยานุเคราะห์มูลนิธิในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) เม่ือวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๘
มชีือ่เตม็ว่า “โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนพรีะยานุเคราะห์มูลนิธใินพระอปุถมัภ์ของสมเด็จพระศรีนครนิทรา
บรมราชชนนี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสครองราชย์ปีที่ ๕๐”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไปยังโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
บ้านนายาว ต�าบลท่ากระดาน อ�าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและมีพระราชด�าริความว่า “...ให้ถ่ำยทอดควำมรู้เรื่องกำรท�ำผ้ำไหมไปสู่รุ ่นลูกหลำนเพื่อช่วยสืบทอด
องค์ควำมรู้ต่อไป...” “...ให้โรงเรียนจัดท�ำกำรแสดงขั้นตอนกำรท�ำเห็ดตะกร้ำในรูปแบบวีดิทัศน์สั้นๆ...”

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว จัดตั้งขึ้นเม่ือปลายปี ๒๕๒๗ โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจกันจาก
ราษฎรในหมู่บ้าน ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จ�านวน ๑ หลัง บนพื้นที่ ๓๕ ไร่ และได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
เมือ่วนัที ่๒๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๒๘ และเปิดท�าการสอนเมือ่เดอืนมถินุายน ๒๕๒๘ สงักดักลุ่มโรงเรียนท่ากระดาน ส�านกังาน
การประถมศึกษาอ�าเภอสนามชัยเขต ส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนนิไปทรงปฏบิัตพิระราชกรณยีกจิ

ในพื้นที่จังหวัดเชยีงใหม่ และจังหวัดอุตรดติถ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนนิแทนพระองค์ไปทรงเปิดโครงการ 

อ่างเก็บน�้าคลองหลวงรัชชโลทร ฯ จังหวัดชลบุรี

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไปโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
ต�าบลดอนแก้ว อ�าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ ในการนี ้ทรงรบัฟังผลการด�าเนินงานของโรงเรยีนศึกษาสงเคราะห์เชยีงใหม่

จากนัน้ ทรงเยีย่มชมโรงแรมเดก็ดอยรสีอร์ต แหล่งเรยีนรูว้ชิาการโรงแรม ประกอบด้วย กจิการเดก็ดอย Spa กจิการ
เดก็ดอย Coffee และกจิการเดก็ดอย Product และทอดพระเนตรพพิธิภัณฑ์ธรรมชาต ิองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ภายใน
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

ต่อมา เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรสวนกุหลาบห้วยผักไผ่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง อ�าเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชด�าริ ให้กรมชลประทำนจัดหำน�้ำเพื่อช่วยเหลือรำษฎรต�ำบลบ้ำนปง 
ให้มีน�้ำท�ำกำรเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดโครงการ 
อ่างเก็บน�้าคลองหลวง รัชชโลทร จังหวัดชลบุรี โดยมีพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและราษฎรในพื้นที่ เฝ้าฯ รับเสด็จ

จากน้ัน ทรงรับฟังสรุปผลการด�าเนินการก่อสร้าง ทรงกดปุ่มเปิดแพรป้าย ทรงปลูกต้นประดู่ป่า ทอดพระเนตร
นิทรรศการ และทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น�้า
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วันที่ ๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน

ไปโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบญุธรรม-บญุพริง้ หมูท่ี ่๒ บ้านห้วยไผ่ ต�าบล
บ่อเบี้ย อ�าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีพระราชด�าริ

ให้โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนบุญธรรม-บุญพร้ิงน�ำมะแขว่น 
มำปลูกเป็นตัวอย่ำงในโรงเรียน ให้ดร.สมเกียรติ ชอบผล ผู้เชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ำนวิชำกำรทรงคุณวุฒิประสำนกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ 
และพันธุ์พืช พิจำรณำควำมเหมำะสม ควำมจ�ำเป็นในกรณีที่รำษฎรชำวไทย
ภูเขำ หมู่ที ่๘ บ้ำนน�ำ้ซุม้ ต�ำบลบ้ำนปง อ�ำเภอหำงดง จงัหวดัเชยีงใหม่ ขอให้มกีำร 
จัดตั้งโรงเรียนในเขตอุทยำนแห่งชำติสุเทพ-ปุย

ให้กลุ่มพัฒนำอำชีพหัตถกรรมบ้ำนห้วยไผ่ ประดิษฐ์งำนหัตถกรรมโดย 
ถอดแบบพำนพุ่มจำกเครื่องใช้ในวังของจริง และประดิษฐ์งำนตำมท่ีตลำด
ต้องกำร ให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ คณะครุศำสตร์ เอกคอมพิวเตอร์ 
สอนเดก็นักเรียนในกำรดูแลรักษำคอมพิวเตอร์

จากนั้น เสด็จพระราชด�าเนินไปโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
ยอดโพธ์ิทอง ๑ หมู่ที่ ๑๐ บ้านภูต่าง ต�าบลบ่อเบี้ย อ�าเภอบ้านโคก จังหวัด
อุตรดิตถ์ ทรงติดตามการด�าเนินงานของโรงเรียน ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์
พระราชทานผู้ป่วยด้อยโอกาส ราษฎร และทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกยีรต ิ๖๐ พรรษา

ต่อมา เสด็จพระราชด�าเนินไปโรงเรียนบ้านบ่อเบ้ีย หมู ่ที่ ๑ ต�าบล 
บ่อเบีย้ อ�าเภอบ้านโคก จงัหวัดอตุรดติถ์ ทรงตดิตามการด�าเนนิงานของโรงเรยีน 
ในการนี้ ได้มีพระราชด�าริ ให้น�ำมะแขว่น มะขำมเปรี้ยว ลำงสำด มำปลูก 
ในพื้นที่บ้ำนบ่อเบี้ย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชด�าเนนิไปเปิดการประชมุวชิาการ “การพฒันาเดก็และเยาวชน
ในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ปี ๒๕๕๙” ภายใต้แนวคิดหลัก “๓๖ ปี แห่ง
พระเมตตา ปวงประชาได้ศึกษาเท่าเทยีม” ณ อทุยานหลวงราชพฤกษ์ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และทรงเปิดการประชุมวิชาการฯ พร้อม
ทอดพระเนตรการน�าเสนอผลงานแนวปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชด�าริ จ�านวน ๕ เรื่อง ได้แก่ 

๑)  ด้านโภชนาการและสุขอนามัย เร่ือง ถ่ัวแดงด้อยราคา
มีคณุค่ากบัร่างกาย โดย นางสาวจฬุาลกัษณ์ สมวถา คร ูศศช.บ้านเซโดชา 
อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

๒)  ด้านการศกึษา เรือ่ง เพิม่โอกาสทางการศกึษา...สูก่ารเรยีนรู้
ทีเ่ท่าเทยีม โดย นายสมศกัดิ ์วฒุสิตัย์  ครโูรงเรยีนบ้านแม่ละเมงิ อ�าเภอ
ท่าสองยาง จังหวัดตาก

๓)  ด้านการพัฒนาอาชีพ เร่ือง การเพาะเห็ดนางฟ้าจาก
ซังข้าวโพด  โดย จ่าสิบตรีหญิง กรรณิการ์ ปินะสา ครูโรงเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด อ�าเภอปากชม จังหวัดเลย

๔)  ด้านการอนรุกัษ์ เรือ่ง พลกิฟ้ืนผนืป่า โดย นางสาวจรีุรตัน์ 
ค�าปา ครู ศศช.บ้านห้วยเกี่ยงน้อย อ�าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๕)  ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม เรื่องสืบสานช่างสิบหมู่  โดย 
นายปฏพิล พรินทรากลุ ครโูรงเรยีนพทุธโกศยั อ�าเภอเมอืง จังหวดัแพร่

จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร ในการนี้มีพระราชด�าริ สรุปความได้ ดังนี้

๑. ให้โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ ศึกษำวิธีกำรท�ำ เพื่อจะได้
น�ำไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียน โดยเฉพำะนักเรียนที่มีควำมรู้เรื่อง
ช่ำงจะได้น�ำไปประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์อื่น ๆ

๒. กล้ำไม้ต้องเพำะในพื้นที่ที่จะปลูกเพรำะจะได้ต้นกล้ำที่มี
ควำมแข็งแรง ทนต่อสภำพอำกำศในพื้นที่นั้น ๆ ตัวอย่ำงเช่นกำร
ปลูกมะแขว่น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนนิไปทรงปฏบิัตพิระราชกรณยีกจิ

ในพื้นที่จังหวัดเชยีงใหม่ และจังหวัดอุตรดติถ์
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงปฏบิัตพิระราชกรณยีกจิในพื้นที่จังหวัดเชยีงราย

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชด�าเนินไปยังโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล ในพื้นที่
โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

ในการนี้ เสด็จพระราชด�าเนินไปยังโครงการเกษตรปลอดภัย 
ทอดพระเนตรแปลงผกัปลอดภัย ร้านขายผกัปลอดภยั ร้านขายกล้าไม้ 
และพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่เกษตรกร ด�าเนินการโดย มณฑล
ทหารบกที่ ๓๗ ได้พระราชทานพระราชด�าริ สรุปความได้ ดังนี้

ให้ทดลองเลี้ยงไก่ออร์แกนิก เพ่ือน�ำควำมรู้ไปเผยแพร่แก่
เกษตรกรทั่วไป และให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดติดตำมว่ำผู้ที่ปลูกผัก
โดยใช้สำรเคมีมำกอยูท่ี่ไหน และให้ไปแนะน�ำให้ปลกูผักปลอดภยั
สำรพิษแทน

จากนั้น เสด็จพระราชด�าเนินไปยังชุมชนผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ 
“เพ่ือนช่วยเพ่ือน” บ้านเมืองรวง ต�าบลแม่กรณ์ อ�าเภอเมอืง จงัหวดั
เชียงราย ทอดพระเนตรการจ�าหน่ายผักปลอดภัยแบ่งปันจาก 
ครวัเรือน แปลงผลติเมล็ดพนัธุพ์ระราชทาน บ้านนางบวัผดั ก�าแพงแก้ว 
และแปลงผกัของราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการบ้านนีม้รัีกปลกูผกักนิเอง 

ต่อมาเสด็จพระราชด�าเนินไปยังศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์
เพญ็ศริ ิต�าบลโป่งงาม อ�าเภอแม่สาย ทอดพระเนตรแปลงผักภายใน
ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ และติดตามความก้าวหน้า
การด�าเนินงานของศูนย์ฯ และโรงบรรจุผักปลอดภัยชุมชน ต�าบล
บ้านด้าย อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ทอดพระเนตรการด�าเนิน

งานภายในโรงบรรจุผักปลอดภัยชุมชน ซึ่งได้รับมาตรฐาน GPA
ที่ท�าร่วมกับชุมชน และเสด็จพระราชด�าเนินไปยังแปลงผลิตเมล็ด
พันธุ์พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ของชุมชน บ้านสันปูเลย 
ต�าบลบ้านด้าย อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ทอดพระเนตร
การด�าเนินงานโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทาน

พร้อมทั้งเสด็จพระราชด�าเนินไปศูนย์วิ จัยและพัฒนา 
ชาน�้ามันและพืชน�้ามัน ต�าบลเวียงพาค�า อ�าเภอแม่สาย จังหวัด
เชยีงราย ทรงฟังการบรรยายสรปุผลการด�าเนนิงานปี ๒๕๕๘ และ 
แผนการด�าเนนิงานปี ๒๕๕๙ ตลอดจนรบัฟังผลการศกึษาวจิยัของ
เมล็ดชาน�้ามัน ในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาประยุกต์ใช้นาโน
เทคโนโลยเีพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิของชาน�า้มนั และงาม้อน งานวจิยั
โครงการสกัดสีธรรมชาติจากเปลือกผลชาน�้ามัน โครงการวิจัย
และพัฒนาเพิ่มมูลค่าเปลือกผลชาน�้ามันในรูปของวัสดุดูดซับ และ
โครงการสกัดชาโปนินจากกากเมล็ดชาน�้ามันและการน�าไปใช้
ประโยชน์ และเสดจ็พระราชด�าเนนิไปสวนสมนุไพร ทรงรบัฟังการ
บรรยายผลการด�าเนินงานสวนป่าสมุนไพรป่ายูคาลิปตัส ทรงปลูก
ต้นจันทน์กะพ้อ พร้อมทั้งทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์จากต้น 
จันทน์กะพ้อ

จากนั้น เสด็จพระราชด�าเนินไปโรงงานชาน�้ามัน และห้อง
ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ ทรงรับฟังบรรยายเรื่องการปรับปรุง
โรงงาน และขยายก�าลังการผลิต เพื่อรองรับผลผลิตที่จะเพิ่มมาก
ขึ้นในอนาคต
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สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิไปยงัถนน 
“มหาจักรีด�าเนิน” บ้านป่าซางแสนสุดแดน ต�าบลเทอดไทย อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย ทรงรับฟังสรุปผลการด�าเนินงานปรับปรุงถนนอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ
ซ่ึงด�าเนนิงานระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ปัจจบุนัด�าเนนิงานก่อสร้างแล้วเสรจ็ 
และทรงเปิดป้ายชื่อถนนพระราชทาน

จากนัน้ เสดจ็พระราชด�าเนนิไปยงัแปลงชาน�า้มนัทีด่ขีองบ้านพญาคา และแปลงชาน�า้มนั
ท่ีไม่ดีของบ้านหลีตาเหมย ต�าบลเทอดไทย อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และ
พระราชด�าเนนิไปโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน�้ามัน บ้านปูนะ ต�าบลเทอดไทย
อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ต่อมา เสด็จพระราชด�าเนินไปยังถนนพระราชทาน “เทพรตันวถิ”ี ทรงเปิดป้ายชือ่
ถนนพระราชทาน ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างถนนบ้านพญาไพรลิทู่ โครงการศึกษาและ
พัฒนาการปลูกชาน�้ามันบ้านปางมะหัน และเสด็จพระราชด�าเนิน ไปยังโครงการศึกษา
และพัฒนาการปลูกชาน�้ามัน บ้านปางมะหัน ทรงรับฟังการบรรยาย สรุปภาพรวมผล
การด�าเนินงานการปลูกชาน�้ามันของโครงการฯ ในการน้ี ได้พระราชทานพระราชด�าริ 
สรุปความได้ ดังน้ี

กำรก่อสร้ำงถนนได้เรยีบร้อยด ีแต่อย่ำงไรกต็ำมควรมำตรวจสอบถนนในช่วงฤดฝูน
ทีม่ฝีนหนกั เพือ่ดูจดุทีเ่สยีหำย และพิจำรณำหำทำงแก้ไขและซ่อมแซม ต่อไป  

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

วันที่ ๑๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสดจ็พระราชด�าเนนิไปโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนชนตัถ์ปิยะอยุ
บ้านเจดีย์ทอง หมู่ที่ ๓ ต�าบลปอ อ�าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดนชนตัถ์ปิยะอยุ รวมทัง้พระราชทานพนัธุไ์ม้ผล และ
ผ้าห่มกนัหนาว ให้แก่ผูแ้ทนชาวบ้าน ทรงรบัฟังการบรรยายสรปุผล
การด�าเนนิงาน ความก้าวหน้าของโรงเรยีน พร้อมทัง้ทอดพระเนตร
ห้องพยาบาล ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ และงานโครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวันของเด็กนักเรียน 
 ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชด�าริ สรุปได้ดังนี้
 ๑. ให้ปลูกต้นไม้ท่ีมีผลรับประทำนได้เพ่ิมเติม เช่น 
มะม่วง ขนุน แค และมะรุม โดยปลูกสองข้ำงทำงก็ได้
 ๒. ให้ปลูกไม้เมืองหนำวในพื้นที่โรงเรียนฯ เช่น พลับ 
โดยขอพันธุ์ไม้จำกโครงกำรหลวง
 ๓. เรื่องของกระทรวงศึกษำธิกำร จะให้กำรช่วยเหลือ
เรื่องคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนฯ ขอให้ติดตำมเรื่องด้วย

 จากนัน้ เสดจ็พระราชด�าเนนิไปยงัศูนย์การเรยีนต�ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม หมู่ที่ ๑๓ ต�าบลปอ อ�าเภอเวยีงแก่น จงัหวดั
เชียงราย
 ในการนี้ ทรงเปิดแพรคลุมป้าย เปิดศูนย์การเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม และได้พระราชทานพระราชด�าริ
สรุปความได้ ดังน้ี
 ให้กรมชลประทำนและส�ำนักงำน กปร. ร่วมกันพิจำรณำ
ด�ำเนนิกำรปรบัปรงุฝำยบ้ำนฟ้ำไทยงำม จ�ำนวน ๒ แห่ง พร้อมท่อส่งน�ำ้
และถังเก็บน�้ำเพื่อช่วยเหลือศูนย์กำรเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน
บ้ำนฟ้ำไทยงำม และรำษฎรบริเวณใกล้เคียง รวมท้ังให้กรมป่ำไม้
ส่งเสริมให้รำษฎรร่วมกันอนุรักษ์ปลูกป่ำต้นน�้ำด้วย โดยให้พิจำรณำ
ปลูกไม้ผล ประเภทอโวคำโด้ แมคคำเดเมีย และโกโก้ เพื่อสร้ำงรำยได้ 
ให้แก่รำษฎรในพื้นที่
 ต่อมา เสด็จพระราชด�าเนินไปโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวแม่ค�า ต�าบลแม่สลองใน อ�าเภอ 
แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชด�าเนนิไปทรงปฏบิัตพิระราชกรณยีกจิ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนนิไปทรงปฏบิัตพิระราชกรณยีกจิในพื้นที่จังหวัดน่าน

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

วันที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชด�าเนินทอดพระเนตรผลงานประกวด “โครงการประกวด
ออกแบบส่ิงประดษิฐ์กงัหนัลมเทคโนโลยลีมต�า่” และพระราชทาน 
ถ้วยรางวัล ณ สระเก็บน�้าพระราม ๙ อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ  
จังหวัดปทุมธานี ทรงรับฟังสรุปความเป็นมาโครงการประกวด 
พระราชทานถ้วยรางวลั ทอดพระเนตรบอร์ดผูช้นะเลศิการประกวด 
ทรงรับฟังการสรุปรายงานเร่ืองการบริหารจัดการน�้าของโครงการ
สระเก็บน�้าพระราม ๙ ทรงกดปุ่มเปิดระบบสูบน�้า 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด�าเนิน
ไปยงัโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมวดันิโครธาราม ต�าบลป่าคา อ�าเภอท่าวงัผา จงัหวดั
น่าน ทอดพระเนตรโครงการจัดสร้างอาคารเรียนสามช้ัน ที่สามารถปรับ
เป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในยามเกิดเหตุอุทกภัย และทอดพระเนตร
นิทรรศการ “๖๐ พระปริยัติธรรมฯ น้อมมนัสเทิดไท้ ๖๐ พระชันษา” 
ประกอบด้วย นิทรรศการเรื่อง เรียนภาษาล้านนารู้ภาษาบาลี จังหวัดเชียงราย 
นิทรรศการเรื่องเกษตรอินทรีย์วิถีปริยัติธรรม จังหวัดแพร่ นิทรรศการเรื่อง 
น�าสขุภาพดด้ีวยวิถ ี๔ อ. จงัหวดัพะเยา นทิรรศการเรือ่งสานต่ออนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 
จังหวัดน่าน และนิทรรศการเรื่องปริยัติน้อมรักษ์สมุนไพร จังหวัดล�าปาง

จากนัน้ เสดจ็พระราชด�าเนนิไปยงัศนูย์ภฟู้าพฒันาฯ ต�าบลบ่อเกลอืใต้ อ�าเภอ    
บ่อเกลอื จงัหวดัน่าน ทอดพระเนตรนิทรรศการ โครงการปลกูป่าเฉลมิพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 
๕ รอบ  ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ประกอบด้วยเรื่อง ป่าต้นน�้า ป่าชุมชน ป่าน่าน ปลูก
ป่าที่ใจ คือ ปลูกยั่งยืน และทรงปลูกต้นยางนาซึ่งเป็นต้นที่สองล้านในโครงการ
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ และทรงรับฟังการบรรยายสรุปผลการด�าเนินงานของ
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตามพระราชด�าริ ภายใต้โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ที่ด�าเนิน
งานโดยส่วนราชการ อาทิเช่น กรมป่าไม้ ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยั (กศน.) และกรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพันธุพ์ชื

ในการนี ้ได้พระราชทานพระราชด�าร ิสรปุความได้ ดังนี้
ให้หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง เพำะช�ำกล้ำไม้เพิ่มเติม เช่น กำแฟ มะแขว่น 

และขนุน
 

ในการนี้ มีพระราชด�าริสรุปความได้ดังนี้
ให้ลดกำรใช้สำรเคมีในกำรท�ำกำรเกษตร น�้ำจะได้ไม่เจือปน

สำรเคมี และให้ใช้น�้ำอย่ำงประหยัด พร้อมกันน้ี มีพระราชด�าริ
เกี่ยวกับการทดลองปลูกต้นไม้ที่แปลงชาน�้ามัน ความว่า

น่ำจะน�ำไม้ทนเค็มไปทดลองปลูกในแปลงชำน�้ำมันที่ท�ำ
ไม่ได้ผลเพรำะว่ำดินเค็ม

จากนั้น เสด็จพระราชด�าเนินไปยังสถานที่สาธิตการสูบน�้าโดย
เครื่องสูบน�้ามูลนิธิชัยพัฒนา ทรงรับฟังการสรุปรายงานการบริหาร
จัดการเครื่องสูบน�้า และทอดพระเนตรโรงเรือนเพาะช�าพืชทนน�้า
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วันที่  ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนนิไปทรงปฏบิัตพิระราชกรณยีกจิ

ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชด�าเนนิไปทรงเยีย่ม และตดิตามผลการด�าเนนิงานโครงการตาม 
พระราชด�าร ิในโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนค็อกนสิไทยเฉลมิฉลอง
ครบรอบ ๑๐๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี ต�าบลแมดนาท่ม อ�าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชด�าริ สรุปได้ดังนี้
๑. ให้กรมชลประทำน พิจำรณำจัดสร้ำงระบบสูบน�้ำ อำคำร

โรงสูบน�้ำ พร้อมทั้งก่อสร้ำงหอถังสูง เพื่อสูบน�้ำเข้ำแปลงเกษตรและ
สระน�้ำภำยในโรงเรียน จ�ำนวน ๒ แห่ง เพื่อใช้ในกำรอุปโภคบริโภค 
เลี้ยงสัตว์ และกำรเกษตร

๒. ให้กรมชลประทำนเร่งรัดกำรจัดท�ำแผนกำรเรียนกำรสอน 
หลักสูตรกำรชลประทำน ส�ำหรับนักเรียนโรงเรียนต�ำรวจตระเวน
ชำยแดน และนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ำยพระรำชำนุเครำะห์

๓. ให้ศนูย์ศกึษำกำรพฒันำภพูำนอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ 
ส่งเสรมิกำรเลีย้งไก่ด�ำในโรงเรยีน และให้นกัเรยีนจำกโรงเรยีนต่ำง ๆ  
เข้ำมำศึกษำเรียนรู้จำกศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนฯ ให้มำกยิ่งขึ้น 

จากนั้น เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมการเรยีน
การสอนของโรงเรียน และทรงเยีย่มราษฎรทีม่าเฝ้าฯ รบัเสดจ็ 

ต่อมาเสด็จพระราชด�าเนนิไปทรงเยีย่ม และตดิตามผลการด�าเนนิ
งานโครงการตามพระราชด�าริ ในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนการ
ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี วันคล้าย
วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต�าบลกกตูม 
อ�าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 

ในการนี ้ทรงรบัฟังสรปุรายงานผลการด�าเนนิงานโครงการ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ซ่ึงโครงการดังกล่าวนี้ 
กรมชลประทานจะได้ด�าเนินการก่อสร้างสถานีสูบน�้าด้วยระบบ
ไฟฟ้าขนาดเลก็ และปรบัปรงุสระน�า้ภายในโรงเรยีนจ�านวน ๒ แห่ง
โดยการขุดลอกพร้อมทั้งปรับปรุงไม่ให้น�้ารั่วซึมลงดิน พร้อมทั้ง
ได้จดัสรรงบประมาณ ส�าหรบัการด�าเนนิงานในโครงการดงักล่าว 
คาดว่าจะด�าเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙

จากนัน้ เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทอดพระเนตรกจิกรรมการ
เรยีนการสอนของโรงเรยีน และทรงเยีย่มราษฎรท่ีมาเฝ้าฯ รบัเสด็จ

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชด�าริ สรุปได้ดังนี้
๑. มีผู้ใหญ่บ้ำนละแวกนี้บอกว่ำขำดแคลนน�้ำ ขอให้

กรมชลประทำนพจิำรณำจดัหำน�ำ้ให้แก่รำษฎรบรเิวณใกล้เคียง
ด้วย

๒. ให้โรงเรยีนอืน่ ๆ  ได้เรยีนรูเ้กีย่วกบักำรจดักำรเรยีนกำรสอน
ด้ำนวิทยำศำสตร์เพิ่มเติมด้วย

๓. กำรสอนด้ำนอำชีพ โครงกำรฝึกอำชีพของงำนช่ำง 
ไฟฟ้ำ ควรมีกำรสอนเกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำรเดินสำย 
ไฟให้กับนักเรียนด้วย

พร้อมน้ี เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามผล
การด�าเนนิงานโครงการตามพระราชด�าร ิในศูนย์การเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านนากระเสริม ต�าบลพนอม อ�าเภอท่าอุเทน 
จังหวัดนครพนม
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการด�าเนินงานโครงการ
ตามพระราชด�าริ ในโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ต�าบลบ้านม่วง อ�าเภอ
บ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

ในการนี้ ทรงเปิดระบบผลิตน�้าประปาของโรงเรียนฯ ซ่ึง
กรมชลประทานด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ โดยได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากส�านักงาน กปร. ในการจัดหาน�้าใช้อุปโภคบริโภค
ภายในโรงเรียน ประกอบด้วย การสูบน�้าจากอ่างเก็บน�้าห้วยไร่ 
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริเช่ือมต่อกับระบบน�้าประปาที่มีอยู  ่
ภายในโรงเรยีน รวมทัง้ใช้ในโครงการเกษตรของโรงเรยีน มพีระราชทาน
พระราชด�าริ 

ให้พิจำรณำแนวทำงอนุรักษ์และพัฒนำป่ำไม้ในโรงเรียนเพื่อ
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน

ต่อมา เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการ
ด�าเนินงานโครงการตามพระราชด�าริฯ ในโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา 
พึ่งบารมี ต�าบลสร้างค้อ อ�าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 

ในการนี ้ทรงกดปุม่ไฟฟ้าเดนิเครือ่งระบบสบูน�า้ ซึง่กรมชลประทาน
ได้ส�ารวจ วางแผน และปรับปรงุระบบส่งน�า้ ตามแนวพระราชด�าริเมือ่
ปี ๒๕๕๖ เพื่อให้มีน�้าพอเพียงส�าหรับใช้ในกิจกรรมการเกษตรของ
โรงเรียน ต่อมาในปี ๒๕๕๘ ส�านักงาน กปร. ได้สนับสนุนงบประมาณ
ด�าเนินงานจัดท�าระบบผลิตน�้าประปา ประกอบด้วยการปรับปรุง

สระเก็บน�้า ความจุ ๑๘,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร เครื่องสูบน�้าด้วยไฟฟ้าพร้อม
สถานรีะบบกรองน�า้ ท่อส่งน�า้ และบ่อพกัน�า้ ปัจจบุนัด�าเนนิการแล้วเสร็จ 
ช่วยให้โรงเรียนมีน�้าสะอาดส�าหรับอุปโภค-บริโภค และสนับสนุนกิจกรรม
ต่าง ๆ  ได้อย่างเพียงพอตลอดปี พร้อมทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียน
การสอนของโรงเรยีน และทรงเยีย่มราษฎรท่ีมาเฝ้าฯ รบัเสดจ็

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชด�าริ สรุปความว่า 
๑.   ให้น�ำสตรอว์เบอร์รมีำทดลองปลกูในพืน้ทีว่ดัป่ำดงชมภพูำน
๒. ให ้กรมชลประทำนน�ำควำมรู ้จำกกำรออกแบบระบบ

ชลประทำน และกำรติดตั้งถังตกตะกอน เพื่อผลิตน�้ำประปำจำกน�้ำ 
ผิวดินดังกล่ำว น�ำมำจัดท�ำเป็นคู่มือกำรใช้งำน และกำรดูแลซ่อมบ�ำรุง
รักษำ ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้หลักกำรชลประทำน และกำรดูแลรักษำ
ต่อเนื่อง  ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ภำยในโรงเรียน เป็นวิชำท่ีไม่ต้อง
ออกไปศกึษำดงูำนทีอ่ืน่ โดยมคีรวูทิยำศำสตร์เป็นผูอ้ธบิำย หรอืประสำน
ให้กรมชลประทำนในพื้นที่มำช่วยอธิบำย ต้องสอนให้นักเรียนรู้คุณค่ำ
ของน�้ำ กำรใช้น�้ำอย่ำงประหยัด และควรท�ำในลักษณะเช่นนี้ที่โรงเรียน
บ้ำนม่วงพิทยำคม ซึ่งได้มีระบบประปำของโรงเรียนเช่นกัน

๓. ให้เขียนป้ำยในพื้นที่โครงกำรเกษตรเพื่ออำหำรกลำงวันว่ำ 
“ปลูกทุกอย่ำงที่กิน กินทุกอย่ำงที่ปลูก” พร้อมอธิบำยในแต่ละแปลง
จะถ่ำยภำพน�ำไปเป็นตัวอย่ำงให้แก่โรงเรียนในประเทศกัมพูชำที่ได้
พระรำชทำนโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือ   

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
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สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเยีย่มและ
ติดตามผลการด�าเนินงานโครงการตามพระราชด�าริ ในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนช่างกล  
ปทุมวันอนุสรณ์ ๘ ต�าบลดอนเตย อ�าเภอนาทม จังหวัดนครพนม ทอดพระเนตรกิจกรรม 
การเรียนการสอนของโรงเรียน และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ

จากนั้น เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการด�าเนินงานโครงการตาม 
พระราชด�าริในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ ต�าบลนาใน อ�าเภอโพนสวรรค์ 
จังหวัดนครพนม 

ทรงเป ิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ซ่ึงมูลนิธิสงเคราะห ์ครอบครัวทหารผ ่านศึก 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดสร้างขึ้นในโอกาสทรงเจริญ 
พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอน 
ของโรงเรียน พร้อมทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ

ต่อมา เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการด�าเนินงานโครงการตาม 
พระราชด�าริในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล ต�าบลนาใน อ�าเภอโพนสวรรค์ 
จังหวัดนครพนม ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชด�าริ สรุปความได้ ดังนี้

ให้ส�ำนักงำน กปร. ประสำนกรมศิลปำกร กรมชลประทำน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
พิจำรณำปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ที่จัดต้ังภำยในโครงกำรพัฒนำแหล่งน�้ำอันเน่ืองมำจำก 
พระรำชด�ำริให้เหมำะสม และบริหำรจัดกำรเพื่อให้เยำวชนและบุคคลทั่วไปได้เข้ำมำ 
ใช้ประโยชน์ในพิพิธภัณฑ์ให้มำกยิ่งขึ้น

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙
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โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา

“๘๔ พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน”

เรียบเรียงโดย : นายวัชระ หัศภาค
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส�านักงาน กปร.
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บท
คว
าม
เฉ
ลิม
พร
ะเก
ียร
ติวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงงานเคียงคู่

กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ทรงงานเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของราษฎร

ตลอดมา ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

(ส�านักงาน กปร.) ได้สนองงานพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ

พระบรมราชินีนาถ จึงใช้โอกาสอันเป็นมหามงคลนี้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ โดยร่วมกับหน่วยงาน

ที่ท�างานสนองพระราชด�าริท�าโครงการเฉลิมพระเกียรติ ในช่ือ “๘๔ พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน”

โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณให้ประชาชนได้รู ้และเข้าใจในงานที่สมเด็จ

พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงท�าเพื่อราษฎรชาวไทยให้หลุดพ้นจากปัญหาความทุกข์ที่ประสบ

มาอย่างช้านาน ทรงส่งเสริมในด้านต่าง ๆ ท�าให้มีอาชีพที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแก้ไขปัญหาหลักของราษฎร ท้ังเรื่องการพัฒนาแหล่งน�้า

การส่งเสรมิอาชพีโดยเฉพาะด้านการเกษตร การฟ้ืนฟทูรพัยากรทีเ่สือ่มโทรมให้สามารถกลับมา

ใช้ประโยชน์ได้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงสนับสนุนงานของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีในพื้นที่ชนบท น�าความรู้ท้องถิ่น

ดัง้เดมิในงานหตัถกรรมพืน้บ้านมาพฒันาเป็นอาชพีเสรมิทีส่ร้างคณุค่าเพิม่ ซึง่นอกจาก

จะเป็นการส่งเสริมให้มีรายได้เพิ่มข้ึนอีกทางหนึ่งแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู

ศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ิน เกิดเป็นโครงการศิลปาชีพพิเศษท่ีช่วยเหลือ

ราษฎรในพื้นที่ชนบททั่วประเทศและยังเป็นการให้เยาวชนรุ่นหลัง

ได้เรียนรู ้ เพื่อให้เกิดการสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น

ที่ทรงคุณค่าไว้ด้วย

โครงการศิลปาชีพพิเศษ นอกจากเป็นการสร้างอาชีพ

ในท้องถ่ินแล้ว ยังท�าให้คนท่ีอยู่ในพื้นท่ีชนบทไม่ต้องท้ิงถ่ินในช่วง

ฤดูแล้งมาหางานท�าในเมือง เนื่องจากสามารถสร้างรายได้จาก

อาชีพหัตถกรรมที่ได้รับการส่งเสริมจากศูนย์ศิลปาชีพที่ทรงให้

จัดตั้งขึ้น การที่ราษฎรในพื้นที่ชนบทไม่ต้องทิ้งถิ่นที่อยู่ในช่วงฤดูแล้ง

ได้สร้างความอบอุ ่นในครอบครัวท่ีเด็ก ๆ ได้อยู ่กับพ่อแม่ เด็ก ๆ

ไม่ได้ถูกท้ิงไว้ให้ผู ้สูงอายุเลี้ยงดู นับเป็นพระมหากรุณาท่ีนอกจากจะ

ทรงสร้างอาชีพให้เกิดรายได้แล้ว ยังสามารถท�าให้ราษฎรอยู ่ในท้องถิ่น

สามารถก่อประโยชน์ทางสังคมกับครอบครัวและชุมชนด้วย
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สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ

ทรงสนับสนุนงานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะการส่งเสริม
อาชีพให้แก่กลุ่มสตรีในพื้นที่ชนบท
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พระราชด�าริในด้านการอนุรักษ์ฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

ก่อให้เกิดโครงการต่าง ๆ ที่ส�าคัญ เนื่องจากทรงห่วงใยเก่ียวกับพื้นท่ีป่าไม้ท่ีถูกบุกรุกท�าลายท่ีมีความรุนแรง

มากขึน้ ทรงเล็งเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียพื้นท่ีป่าไม้ ได้พระราชทานพระราชด�าริให้จัดท�าโครงการ

บ้านเล็กในป่าใหญ่ เป็นโครงการที่เข้าไปจัดระเบียบให้ราษฎรอยู ่กันเป็นกลุ ่ม ๆ โดยรอบป่าสงวนแห่งชาติ

พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู ่ท่ีดีข้ึน มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัว

ท�าให้ราษฎรกลุ่มนี้หยุดการบุกรุกท�าลายป่าไม้ และช่วยดูแลรักษาป่าไม้ให้มีสภาพสมบูรณ์เหมือนในอดีต
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โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชด�าริเป็น

ตัวอย่างของการอนุรักษ์ผืนป่าควบคู่ไปกับการให้ราษฎรอยู่ร่วม

กับป ่าได ้ในลักษณะพึ่งพาอาศัยกัน สมเด็จพระนางเจ ้า ฯ

พระบรมราชินีนาถ ทรงเห็นว่าปัญหาการบุกรุกพื้นท่ีป่านั้น

เกิดจากราษฎรในพ้ืนที่สูงไม่มีที่ ดินท�ากินและไม่มีความรู ้

ในการท�าเกษตรที่ เหมาะสม ท�าให ้มีการรุกป่าไม้

ธรรมชาติไปเร่ือย ๆ จึงพระราชทานพระราชด�าริ

ให้ใช้สถานีเกษตรที่สูงเป็นแหล่งให้ความรู ้แก่

ราษฎรด้วยการรับราษฎรมาเป็นแรงงานใน

สถานี ซึ่งนอกจากจะได้รับรายได้จากการ

มาท�างานแล ้วยังได ้รับความรู ้  ได ้ลงมือ

ปฏิบัติก่อนที่จะน�าความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพ

ในพื้นที่เกษตรของตน ซึ่งความรู้ที่ได้รับไปนั้น

จะเป็นการท�าการเกษตรในพ้ืนที่สูงที่ควบคู ่ไป

กับการฟื้นฟูรักษาป่าไม้ด้วย

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถทรงเห็นความ

ยากล�าบากของชาวบ้านที่ไม่มีความรู ้ในการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม และไม่มีรายได้ส�าหรับการยังชีพ จึงได้พระราชทาน

พระราชด�าริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�าริ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งจ้างงานของชาวบ้านที่ยากจน 

เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดสารพิษให้แก่ชุมชนนั้น ๆ และ

ชุมชนใกล้เคียง เป็นแหล่งให้วิชาความรู้ในการประกอบอาชีพ

แก่ผู ้ที่เข้ามาท�างาน โดยเป็นการเรียนรู ้แบบลงมือปฏิบัติจริง

เพ่ือให้สามารถน�าความรูไ้ปท�าเองได้ ในทีดิ่นของตนเองและยงัเป็น
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แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรได้อีกด้วย โดยฟาร์มตัวอย่าง

ตามพระราชด�าริมีจ�านวน ๕๓ แห่ง ได้ช่วยเหลือราษฎร

ในพื้นที่ทุกภูมิภาค โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริและ

แนวพระราชด�าริในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 

ท่ีได้ยกตัวอย่างให้เห็น เป ็นส ่วนหนึ่ ง ท่ีอยู ่ ในโครงการ

เฉลมิพระเกยีรต ิ“๘๔ พรรษา ราชนิศีรแีผ่นดนิ” ที่

ส�านักงาน กปร. และหน่วยงานท่ีท�างานสนอง

พระราชด�าริจะได้น�ามาเผยแพร่ ในรูปแบบ

ต่าง ๆ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ 

เฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษา ราชินีศรี

แผ่นดิน” ที่จะน�าเสนอพระราชกรณียกิจ 

และผลงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราช

ด�ารใินสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ
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การจดัท�าบทเพลงและวดีทัิศน์ประกอบบทเพลงเฉลมิพระเกียรตทิีจ่ะจัด

ท�าเพื่อให้เพลงเป็นสื่อท่ีจะแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ

พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระราชกรณียกิจ

เพื่อราษฎร รวมทั้งจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติในโอกาส

มหามงคลนี้ดว้ย เพื่อเปน็การรวบรวมพระราชด�าริ โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ

พระบรมราชนินีาถ และผลส�าเรจ็ของโครงการต่าง ๆ

ส�านักงาน กปร. ยังมีการผลิตภาพยนตร ์สั้น

เฉลิมพระเกียรติในชุด “แสงส่องไทย” ที่สะท้อน

หลักการทรงงาน แนวพระราชด�าริด้านการพัฒนาใน

มิติต่าง ๆ ท่ีสร้างประโยชน์สุขและความพอเพียงแก่

ราษฎรรวม ๙ ตอน เพ่ือฉายในโอกาสต่าง ๆ  อกีด้วย โดยท้ัง

๙ ตอน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับงานของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ

พระบรมราชินีนาถ ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงใน ๔ มติ ิคอื มติด้ิานสงัคม ด้านสิ่งแวดล้อม 

ด้านเศรษฐกจิ และวฒันธรรม ดงัเช่น มติด้ิานสงัคม “รกัรวมไทย”

เกี่ยวกับโครงการจัดหมู ่บ้านรวมไทย อ�าเภอปางอุ๋ง จังหวัด

แม่ฮ่องสอน เรื่อง “พลิกพื้นที่เสี่ยงภัย สู่ชุมชนหัวใจพอเพียง” 

เกี่ยวกับโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

และฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชด�าริฯ

บ้านรอตันบาตู จังหวัดนราธิวาส มิติด้านวัฒนธรรม เรื่อง “ถักทอความเป็นไทย

สู่สากล” เร่ืองของหมู่บ้าน แนะน�าผ้าโขน บ้านท่าสว่าง จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง “ศิลปะไทย

สร้างอาชีพ” เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ ้ม-ป้าไท้ บ้านหนองแข้ จังหวัดสกลนคร

มิติด้านเศรษฐกิจ เรื่อง “คืนรอยย้ิมหลังน�้าลด” เกี่ยวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างตาม

พระราชด�าริ และศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ต�าบลบางเสด็จ จังหวัดอ่างทอง มิติด้านสิ่งแวดล้อม 

เร่ือง “รักษ์พันธุ์เต่าทะเล” เกี่ยวกับศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

กองทพัเรอือ�าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุร ีเรือ่ง “พลกิฟ้ืนคืนชีวติป่าชายเลน”

เกี่ยวกับวนอุทยานปราณบุรี อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เรื่อง “รักป่ารักน�้า” เกี่ยวกับโครงการป่ารักน�้าบ้านถ�้าติ้ว อ�าเภอส่องดาว จังหวัด

สกลนคร และเรื่อง “สร้างบ้านเล็กในป่าใหญ่” เกี่ยวกับสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง

ตามพระราชด�าริภูพยัคฆ์ อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

นอกจากนี้ ส�านักงาน กปร. ได้ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริทั้ง ๖ แห่ง จัดรวบรวมไม้ประจ�าจังหวัด เพื่อปลูกและจัดท�าเป็น

แหล่งเรียนรู ้พร้อมกับเพาะช�ากล้าไม้ไว้แจกจ่าย เพื่อไปปลูกเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร

ตามพระราชด�าริในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถที่ว่า “พระเจ้าอยู ่หัวเป็นน�้า

ฉันจะเป็นป่า ป่าที่จงรักภักดีต่อน�้า” ทั้งหมดนี้จะด�าเนินการต่อเนื่องตลอดทั้งปี ๒๕๕๙ นี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการ

แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทุกพระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกาย ทรงงานเพ่ือประโยชน์สุขของ

ประชาชนชาวไทยในทุกหมู่เหล่าเสมอมา
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บทสัมภาษณ์ ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล

ปิดทองหลังพระ
แนวพระราชด�าริ

26

ในความทรงจ�า
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ซึ่งอาจจะต้องผสมผสานกับความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน และ

ความรู ้ทางวิชาการท่ีเป็นสากลด้วย เพื่อให้เหมาะสมกับ

ภูมิสังคมนั้น ๆ

ในครั้งแรกท่ีเราถามชาวบ้านว่าปัญหาของเขาคืออะไร 

เขาอาจจะไม่ได้บอกทั้งหมด หรือยังนึกไม่ถึง แต่เมื่อมีการ

พูดคุยอีกครั้งในการประชุมคืนข้อมูลให้แก่ชุมชน ให้ถาม

ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ครั้งที่ ๔ เพื่อเป็นการตรวจสอบซ�้าอย่าง

ต่อเนื่อง หากชาวบ้านมีความ “เข้าใจ” และเรา “เข้าถึง” 

เขาได้มากข้ึน ก็จะเกิดความไว้ใจและกล้าพูดปัญหาที่แท้จริง 

กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นต่อข้อมูลของเรา “เพราะถ้าเรา

ยิ่งเข้าใจเขา เขาเข้าใจเรา ก็จะยิ่งเข้าถึง” 

ผมขอใช้ค�าว่า
ลูกศิษย์ท่าน

มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด�าริ

ได้ประยกุต์แนวพระราชด�าริของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

ในการเป็นต้นแบบในพื้นท่ีจังหวัดน่านและจังหวดัอดุรธาน ี

เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ 

พระบรมราชินีนาถ ไม่ได้เสด็จฯ ทรงงานในพื้นที่ต่างจังหวัด

มานบัสบิปี ประชาชนในชนบทกไ็ม่ได้เข้าเฝ้าฯ รบัเสด็จเหมอืนที่

เคยประพฤติปฏิบัติกันมา ดังนั้น มูลนิธิต่าง ๆ ที่ท�างานสนอง

แนวพระราชด�าริ กว่า ๒๐ มูลนิธิจึงรวมตัวกันเป็นมูลนิธิ

ปิดทองหลังพระฯ เพื่อน้อมน�าศาสตร์ของพระราชา พระราชินี 

สมเด็จย่า และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เราต้องลง

ไปเรียนรู้จากชุมชนว่า “ปัญหาและความต้องการของเขาคือ

อะไร” ต้องเป็นปัญหาและความต้องการของคน ๗๐ - ๘๐%

ของครัวเรือนในชุมชนนั้น ๆ และเมื่อเรารู้ปัญหาและความ

ต้องการที่แท้จริงของเขาแล้ว มูลนิธิฯ ก็จะมาดูว่าโครงการ

พระราชด�าริเร่ืองใด ที่ทรงท�ามาแล้วกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ

จะสามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของเขาได้ เราจึงน�ามา

พูดคุยแลกเปลี่ยนกับชุมชน เรียกว่า “การคืนข้อมูลให้แก่

ชุมชน” 

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล
ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริม

และพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ

ในความทรงจ�า
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ซึ่งมันจะเป็นวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุด เหมือนท่ีพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ประทับพับเพียบบนพื้นดิน เพื่อ

เอาแผนที่ที่ได้ทรงศึกษาอย่างถ่องแท้แล้วไปคุยกับชาวบ้าน 

เพราะคนในพื้นที่รู ้ดีท่ีสุดว่าทิศทางของน�้าไหลมาทางไหน

อย่างไร มีการตัดถนนเพิ่มหรือไม ่ จะทรงตรวจสอบกับ

ชาวบ้านทีละคนสองคน และพอไปอีกหมู่บ้านก็จะมีรับสั่งกับ

ชาวบ้านอีกคนสองคน ทรงตรวจสอบซ�้าแล้วซ�้าอีกเพื่อให้

มั่นใจว่าข้อมูลน้ันถูกต้อง เราเคย

ท�างานถวายพระองค์ ก็ต้องเรียนรู้

จากพระองค์ และท�าตามก�าลัง

ที่เราจะสามารถท�าได้ เมื่อก่อน

ทรงงานเองแต่ตอนนี้ไม ่ได ้ทรง

งาน ก็เท่ากับว่า ผมขอใช้ค�าว่า 

“ลกูศษิย์ท่าน” ลกูศษิย์ท่านก็ออก

ไปท�าสิ ถ้าทรงทราบเช่นน้ีก็จะ

ดีพระราชหฤทัย คนที่เรียนรู้จาก

พระองค์ต้องไปท�าต่อ ทัง้นีเ้ป็นการ

ท�าเพื่อประชาชนทั้งน้ัน เพราะ

พระองค์กท็รงท�าเพ่ือประชาชน

ดังนั้นพอเราคืนข้อมูลให้แก่

ชาวบ้าน แล้วเสนอวิธีการแก้ไข

ปัญหาให้แก่เขา น่ันเป็นแค่ ๕๐% เท่านั้นที่เขาเข้าใจและเรา

เข้าใจ ซ่ึงยังไม่พอ เพราะมีปัญหาในมิติอื่น ๆ ที่ชาวบ้านบอก

มาอกี เราก็กลับมาศึกษากันในครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ครั้งที่ ๔ จนได้

วธิกีารแก้ไขปัญหาท่ีชาวบ้านบอกว่าใช่ มลูนธิิปิดทองหลงัพระฯ

ก็จะให ้ชาวบ ้านเลือกกันเองว ่าใครเหมาะสมที่จะเป ็น

ผู ้แทนชาวบ้าน ที่มีความอยากรู ้อยากเห็น และจะสามารถ

ถ่ายทอดเรื่องราวสู่ผู้อื่นได้ เดินทางไปศึกษาเรียนรู้ โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริต่าง ๆ หรือครูภูมิปัญญาท่ีเรียนรู้

โครงการพระราชด�าริแล้วไปท�าจนส�าเร็จ ว่าเขาท�ากันอย่างไร

ทีจ่ะสามารถแก้ไขปัญหาของเขาได้จรงิ เมือ่ดขูองจรงิแล้วไม่พอ

ก็ต้องให้ชาวบ้านที่พูดคุยแลกเปล่ียนกันเองด้วย เพราะเขา

สือ่สารด้วยภาษาและวฒันธรรมเดยีวกนั ทางเหนอืกอ็ูค้�าเมอืงกัน

ทางอสีานกเ็ว้ากนัไป เกดิการเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั และกลายเป็น

ความเชื่อมั่นศรัทธา

เมื่อกลับมาจากการศึกษาดูงาน

แล้ว ชาวบ้านก็มีแค ่สองมือเปล่า

ไม่สามารถท�าอะไรได้ คงได้แค่อยากท�า

อยากคดิ และพอคดิเป็น ผมแนะน�าว่า

ก่อนการด�าเนินงานอะไรก็ตาม “ต้อง

วางแผนบนกระดาษ” คอืการปลกูพชื

และเลีย้งสตัว์ทกุอย่างต้องคิดว่ามีค่า

ลงทุนเท่าไร จะต้องเริ่มปลูก และ

เลี้ยง วัน เวลา เดือนไหน การดูแล

รักษา จนถึงการเก็บเก่ียว ค�านวณ

รายได้ท่ีจะได้รับเมื่อหักต้นทุนแล้ว

มีแรงงานเพียงพอหรือไม่ โดยต้อง

ท�าปฏิทินการเพาะปลูก ปฏิทินการ

ท�างานของตัวเอง และปฏิทินตาม

วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนตลอด

ทั้งปี แต่สิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือ “น�้า” ซึ่งพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นเรื่องน�้ามาตลอด ดังนั้น เมื่อชาวบ้าน

ส่วนใหญ่บอกว่าปัญหาของเขาคือหนี้สินท้ังนั้น แต่หนี้จะหมด

ไปได้อย่างไรถ้าไม่มีน�้า เพราะถ้ามีน�้าสามารถท�าอะไรได้หมด

ทุกอย่าง ขออย่างเดียวชาวบ้านต้องขยันขันแข็ง และปลูก

ทุกอย่างท่ีกิน กนิทุกอย่างท่ีปลูก ฉันใดฉนันัน้ เลีย้งสตัว์ทกุอย่าง

ที่อยากจะกิน เพื่อให้พึ่งพาตนเองได้

“อ่างเก็บน�้าห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ”
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การผลิตเ พ่ือขาย ควรเกิดขึ้นเมื่อตนเองมีความรู ้

ความช�านาญในเรื่องน้ัน ๆ แล้ว และได้ศึกษาตลาดเป็น

อย่างดีว่าปลูกแล้วมีตลาดรับซื้อ โดยท�าตัวเป็นพ่อค้าเอง

ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง กรณีเช่น จังหวัดอุดรธานี มีตลาด

เมืองทอง ซึ่งเป็นตลาดกลางขายส่งผลผลิตทางการเกษตร

ของจังหวัดและของภาคอีสาน เราต ้องไปดูที่ตลาด

เมืองทองว่ามีพืชผักอะไรบ้าง เขาขายราคาเท่าไร

แล้วแม่ค้าที่น่ีเขาซื้อราคาเท่าไร คุณก็จะได้รู ้ว่า

ท�าแล้วจะขาดทุนหรือไม่ และถ้าได้ก�าไร

จะได้เท่าไร ซึ่งการผลิตแบบด้ังเดิม

ชาวบ้านไม่เคยคิดเร่ืองต้นทุน

การผลิต และการจ�าหน่ายว่า

จะขาดทุนหรือก�าไร คุ ้มกับการ

ลงทุนหรือไม่ จึงท�าให้เกิดเป็นวงจร

หนี้สิน

สิ่งส�าคัญสุดในการแปลศาสตร์

พระราชา ศาสตร ์พระราชินี  ศาสตร ์สมเด็จย ่า

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ลงไปท�างานแล้วชาวบ้านยอมรับ ท�าไปแล้วแก ้ป ัญหา

หนี้สินได้ แต่การจะหมดหนี้ได้ ต้องมีน�้า พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู ่หัวทรงท�ามาโดยตลอด แต่ไม่มีใครท�าจริงจัง

ไม ่เคยก�าหนดเรื่องน�้าเป ็นวาระแห่งชาติ ประเทศไทยมี

ปริมาณน�้าฝนปีละประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร

กักเก็บไว้ได้ ๗๕,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ประมาณ ๑๐

เปอร์เซ็นต์ ส่วนท่ีเหลือไหลลงแม่น�้าโขง ชี มูล สาละวิน

และลงทะเล ท�าไมไม่คิดที่จะเก็บไว้ในประเทศไทยให้ได้

มากทีส่ดุโดยไม่ให้เกดิน�า้ท่วม ซึง่ต้องมกีารบรหิารจดัการ เช่น

ส่งเสริมการขุดบ่อน�้าในไร่นา ท�าสระน�้าและบ่อพวง

ไว้ในพื้นที่ชาวบ้านเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน�้า

ดังนั้นต้องท�าความเข้าใจกับชาวบ้านให้ลุกขึ้น

มาแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ไม่ใช่รอให้

รัฐบาลมาท�าให้ฝ่ายเดียว

ดังนั้น ในการส่งเสริม

งานพัฒนาของมูลนิธิป ิดทอง

หลังพระฯ จะเน้นเรื่องน�้าก่อนเป็น

อันดับแรก และผมขอชาวบ้านสองข้อ

ที่จะให้งานประสบความส�าเร็จ คือ ต้องมี

ความซื่อสัตย์สุจริตและขยัน เมื่อมีน�้าแล ้วก็

จะปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับพืชท่ีต้องการจะปลูก

การสนับสนุนเมล็ดพันธุ ์ท่ีมีคุณภาพ จะปลูกอะไรก็จะใช้

ตลาดเป็นตัวตั้ง แต่อย่างไรก็ตาม ต้องเริ่มจากการลดค่าใช้จ่าย

ค่าอาหารของตัวเองก่อน คือ ปลูกทุกอย่างท่ีกิน กินทุกอย่าง

ทีป่ลกู เมือ่มเีหลอืจงึค่อยมารวมตวักนัขาย อย่าคดิเรือ่งขายก่อน

ต้องคิดเรื่องที่จะช่วยตัวเองให้อยู่รอดก่อน
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พระเจ้าอยู ่หัวทรงออกแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ให้มีการจัดสรรพื้นท่ี ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ เป็นน�้า ๓๐ เป็นนา

๓๐ เป็นพืชผสมผสาน ๓๐ ที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ ๑๐ กรณีเช่น จังหวัดน่าน ผมให้ชาวบ้านกันที่ไว้ ๑ ไร่ ปลูกต้นประดู่ 

หรือไม้เน้ือแข็งที่มีราคาแพงอื่น ๆ และเหมาะสมกับภูมิสังคมนั้น ๆ ปล่อยทิ้งไว้เลย ๒๕ ปี เมื่อถึงเวลานั้นถ้าไปตัดจะได้

เงิน ๑๐ ล้านบาท แต่ถ้าปลูกข้าวรวม ๒๕ ปีแล้ว ไม่มีทางได้เงิน ๑๐ ล้านบาทแน่ ดงันัน้ ท�าไมไม่คิดลงทุนปลูกต้นไม้เหล่านี้ 

หากเราไม่ได้ใช้กใ็ห้ตกเป็นมรดกของลกูของหลานต่อไป แต่ต้องท�าสญัญาเป็นหลกัฐานร่วมกนักับกรมป่าไม้ กรมอทุยานแห่ง

ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชก่อนว่าสามารถตัดได้ 

ทั้งหมดที่มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ท�า เราท�าตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ

พระบรมราชนินีาถ ซึง่มคี�าทีผ่มคดิว่าเป็นสิง่ทีเ่ข้าใจง่าย คอื แต่ก่อนพระองค์ทรง “พาท�า” เราจงึได้เรยีนรูจ้ากพระองค์ท่าน 

แล้วน�ามาประยุกต์ปรับใช้ท�างานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชาวบ้าน ซึ่งประเด็นนี้ผมภูมิใจมากที่ท�าแล้วเกิดผลอย่างจริงจัง

ดังตวัอย่างสองจังหวัดต้นแบบทีม่ลูนธิปิิดทองหลงัพระฯ ท�า โดยเริม่จากการแก้ไขปัญหาเรือ่งระบบน�า้ และลงไปท�างานแบบ

กินนอนร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่

 

จังหวัดแรกคือ จังหวัดน่าน แม่น�้าเจ ้าพระยาเป็น

เส ้นเลือดใหญ่ของประเทศไทย ท่ีมีปริมาณน�้าร ้อยละ

๔๐–๔๕ มาจากแม่น�้าน่าน (๑๒,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร)  

แต่สภาพพื้นที่ต้นน�้าน่านเป็นป่าเขาหัวโล้น ปัญหาน�้าท่วม

และน�้าแล้งในภาคกลางและกรุงเทพฯ เกิดจากการท�าลาย

พื้นที่ป่าต้นน�้าในจังหวัดน่าน มีการบุกรุกป่ามากขึ้นปีต่อปี

เพื่อท�าพืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพด เราจึงต้องเอาป่านี้กลับคืนมา

ให้ได้ พร้อมกบัท�าให้ชาวบ้านมชีีวติความเป็นอยูท่ีด่ข้ึีนกว่าเดมิ 

เพราะจังหวัดน่านเป็นจังหวัดท่ีประชาชนยากจนอันดับต้น ๆ 

ของประเทศ เราต้องพยายามแก้ไขเรื่องนี้ก่อน และที่ส�าคัญที่สุด ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านต้องเป็นหัวหน้าโครงการ 

แล้วไปด�าเนินการเพื่อแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนอย่างจริงจัง จึงจะท�าให้พื้นที่ป่าไม้ฟื้นกลับคืนมาได้

จังหวัดที่สอง คือ จังหวัดอุดรธานี  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล บอกว่าเห็นผมเข็นครกขึ้นภูเขาที่จังหวัดน่านมันเหนื่อยยาก

ล�าบากมาก ท�าไมไม่ท�าอะไรที่ง่าย ๆ  หน่อย ผมถามว่า “มีที่ไหนล่ะ” ดร.สุเมธ ตอบว่า “ไปที่อ่างเก็บน�้าห้วยคล้ายอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริสิ” ผมก็มาดูที่ห้วยคล้ายแล้วเห็นอ่างเก็บน�้าตามโครงการฯ ท่ีสร้างไว้แล้วแต่ชาวบ้านไม่ได้ใช้ประโยชน์

จากน�้าอย่างเต็มที่ 
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ผมก็เลยไปต่อยอดเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน�้าด้วยการเสริม  

Spillway การท�าฝายในล�าห้วยคล้ายในลักษณะอ่างพวง ๓ อ่าง

และการต่อท่อส่งน�้าไปยังแปลงเกษตรชาวบ้านเกือบ ๖ กิโลเมตร

โดยชาวบ้านสละแรงงาน พอท�าอย่างนี้ได้แล้ว ก็เป็นพื้นที่ตัวอย่าง

ความส�าเร็จให้ทุกคนมาศึกษาดูงานแล้วมากกว่า ๑๐๐ คณะ และ

ประโยชน์สขุที่เกิดขึ้นคือ การกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาในครอบครัว

หลังจากท่ีพลัดถ่ินฐานไปท�างานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศหลายปี

เช่น สามีเคยอยู่อาบูดาบี ภรรยาชื่อนิดหน่อย โทรบอกสามีให้กลับมา

“พ่อ ๆ ไม่ต้องต่อสัญญาท�างานที่ซาอุดีอาระเบียต่อไปแล้วนะ กลับ

บ้านเรา มีน�้าแล้ว” สามีเขาไม่เช่ือจนผู้ใหญ่บ้านต้องช่วยพูดให้กลับมา

อีกตัวอย่างหนึ่ง แม่ทองสุข เสนาอุดร เห็นลูกกลับมา เมื่อก่อนลูกท�างาน

ที่กรุงเทพฯ มีเงินเดือน ๑๖,๐๐๐ บาท เดี๋ยวนี้กลับมาสองคนช่วยพ่อแม่

ท�าเกษตรเล้ียงสัตว์อยู ่ที่บ้าน เราต้องสร้างให้เกษตรกรอยู ่ดีมีสุขและ

ท�ามาหากินได้ มีรายได้เม่ือหักค่าใช้จ่ายแล้วไม่แพ้ไปท�างานที่กรุงเทพฯ

อยู่ที่นี่ค่าใช้จ่ายน้อยลงจึงมีเงินเก็บเงินออม

นี่คือสิ่งท่ีเห็นทันตาและเกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายนพวัชร สิงห์ศักดา ท�าการ

ขยายผลเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งน�้าจาก ๒ หมู่บ้านต้นแบบเป็น ๑๔๐ โครงการท้ังจังหวัด ท่ีผมปลื้มมากคือข้าราชการที่นี่

เข้มแข็ง ร่วมกันท�างานขยายผลไปอีก ๑๔ อ�าเภอ นี่คือสาเหตุท่ีวันนี้เชิญท่านองคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ มาดูงานที่นี่ว่า

มข้ีาราชการทีด่แีละลกุขึน้มาท�าเอง โดยทีไ่ม่มมีลูนธิปิิดทองหลงัพระฯ มายุง่ เขาท�าเอง เขาดตู้นแบบของมลูนธิปิิดทองหลงัพระฯ

แล้วน�าไปขยายผลต่อทั้งจังหวัด อย่างนี้น่าสรรเสริญ ท�าตามศาสตร์พระราชา ซึ่งจังหวัดอุดรธานีท�าได้อย่างนี้ ท่านองคมนตรีพูด

เมื่อคืนนี้ว่าจะเป็น “อุดรโมเดล” ส�าหรับจังหวัดในภาคอีสานอีก ๑๙ จังหวัด ท�าไมไม่เรียนรู้จากที่นี่แล้วขยายต่อ ถ้าขยายต่อได้

ภาคอีสานทั้งหมด ชาวบ้าน ๒๒ ล้านคนก็จะอยู่ดีมีสุขมากขึ้นกว่านี้อีกไม่ทราบเท่าไหร่

ผลของการท�าโครงการที่จังหวัดน่านและจังหวัดอุดรธานี ผมวัดผลตั้งแต่ก่อนท�าเลย ผมบอกว่าปลูกทุกอย่าง

บนกระดาษ ตลาดที่จะน�าไปขายเราต้องรู้หมด 

ตัวอย่างที่ ๑ เราต้องรู้ทุกอย่างที่ปลูกว่าได้กี่กิโลและกินไปกี่กิโล และต้องตีเป็นราคาเพราะไม่ได้ซื้อกิน นั่นคือการลด

ค่าใช้จ่าย ถือว่าเป็นการประหยัดเงินตัวเอง และเมื่อเหลือกินค่อยเอาไปขายได้เท่าไร
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ถ้าแน่จริง มหาวิทยาลัย
ต้องสอนนักศึกษาให้ลงไปเรียนรู้ท�างาน

ร่วมกับชาวบ้านคู่ขนานกัน

ตัวอย่างที่ ๒ ในการซ่อมแซมปรับปรุง เสริมฝาย

อ่างเก็บน�้า และการต่อท่อน�้าสู ่แปลงนาที่จังหวัดน่าน

จ�านวน ๖๖๘ โครงการ ลงทุนไป ๑๒๐ ล้านบาท ได้น�้า

เข้าพื้นที่แสนไร่ ถ้าปลูกข้าวโพดหน้าฝนเขาเรียกข้าวโพด

ในฤดู แต่ผมให้ท�าข้าวโพดนอกฤดูในพื้นที่นาหลังเกี่ยวข้าว

เสร็จ ราคานอกฤดูจะประมาณกิโลละ ๖ – ๘ บาท สูงกว่า

ราคาปลูกในฤดู ๔ – ๖ บาท ที่ท�าข ้าวโพดนอกฤดูได ้

เพราะน�้าไปถึงแปลง ถึงบอกว่าน�้าเป็นปัจจัยส�าคัญที่สุด

การวัดผลน้ัน เช่น ถ้าปลูกข้าวโพดได้ประมาณ ๑,๒๐๐ 

กิโลกรัมต่อไร่ จะได้เงินประมาณ ๗,๒๐๐ บาท คิด

ราคาที่ ๖ บาท ลบต้นทุนสักประมาณ ๕,๐๐๐ 

บาท ดังน้ัน จะเหลือก�าไร ๒,๒๐๐ บาท

คูณด้วยแสนไร่เท่ากับ ๒๒๐ ล้านบาท 

เท่ากับว่าลงทุนไป ๑๒๐ ล้าน

แต่ได้เงิน ๒๒๐ ล้านภายใน

๔-๕ เดือน ก็คุ้มกับการลงทุน

ถ้ามาวัดผลด้วยเม็ดเงิน น่ีเป็น

แค่ประมาณการ แต่เราต้องตามดูผลการเพาะปลูกตลอด

ทั้งปีอีกที น่ีแค่ ๔ เดือนกว่านะ

ตัวอย่างที่ ๓ กรณีประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ห้วยคล้ายฯ จังหวัดอุดรธานี ก่อนโครงการเข้ามาเขาเคย

ปลูกข้าวได้ ๗๐๐ ตัน พอได้น�้าไปใช้ตอนฝนทิ้งช่วง ได้

ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นเป็น ๘๐๐ ตัน มันเพ่ิมขึ้นมาประมาณ

๑๕ เปอร์เซ็นต์ เราก็ตีข้ึนมาสิว่ากิโลกรัมเท่าไร เช่น ถ้าข้าวเปลือก

กิโลกรัมละ ๑๐ บาท ก็คูณเข้าไป ถ้า ๑๐๐ ตัน คูณด้วย ๑๐ บาท

ก็ได้ ๑ ล้านบาท เป็นต้น 

สิ่งท่ีมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ท�างานแตกต่างกับที่อื่น คือ

เราจะเน้นการบูรณาการที่แท้จริง เราช้อนจากข้างล่างขึ้นบน 

เราเรียนรู้จากชุมชน ไม่ใช่ไปส่ังการหรือยัดเยียดให้จังหวัดสั่งต่อ

ให้อ�าเภอไปสั่งให้ก�านัน ผู้ใหญ่บ้านท�า ซ่ึงจะท�าให้เกิดปัญหาได้ 

เช่น ในการส่งเสริมให้ปลูกพืช ชาวบ้านยังไม่รู้เลยว่าตลาด

ต้องการอะไร ซ้ือ-ขายกันท่ีไหน เมื่อไม่มี

ทีข่าย ชาวบ้านประสบปัญหาการขาดทุน 

ชาวบ้านก็เข็ด ดังนั้นเราต้องไปเร่ิมต้น

จากข้างล่างข้ึนบน จากความต้องการ

ของชาวบ้านก่อน จึ ง ไปถึ งอธิบดี 

ปลัดกระทรวง ถึงรัฐมนตรีต่าง ๆ 

อนันีผ้มก็ช่วยเชือ่มโยงงานตัง้แต่

ระดับบริหาร จนถึงระดับผู้ปฏิบัติการ

สลายการท�างานเป็นแท่ง ผมลงมาคุยกับ

ชาวบ้าน ดังนั้นเรื่องการท�างานจะมาหลอกผมไม่ได้ง่าย ๆ หรอก 

แต่ล่างขึ้นบน บนลงล่างมันไม่พอ เพราะกระทรวงเดียว เช่น

กระทรวงเกษตรฯ  ม ี๑๑ กรม และยังมอีกี ๔ ส�านกั กรมแต่ละกรม

ก็ไม่ท�างานด้วยกัน เราต้องไปประสานกับกรมนั้นกรมนี้ แล้ว

นี่กระทรวงเดียวนะ ยังมีกระทรวงอ่ืนเข้ามาเก่ียวข้องอีก
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การท�างานต้องบูรณาการร่วมกันระหว่างราชการ เอกชน ประชาชน และสถาบันการศึกษา

เพ่ือท�าให้ศาสตร์ของพระราชาบงัเกดิผลสมัฤทธ์ิ เพือ่ความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ของประชาชน จากการถ่ายทอด

เรื่องราวการท�างานและการปฏิบัติท่ีเห็นผลส�าเร็จจริงของ หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ผู ้ไม่เคย

ท้อกับอุปสรรค สามารถน�าแผ่นดินไทยให้เป็นแผ่นดินทอง ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทอย่างแท้จริง

ดังนั้น เราต้องประสานให้เข้าใจในทางเดียวกัน ท�างาน

แบบแนวราบด้วย ไม่ใช่การท�างานเป็นแท่งอย่างเดียว นี่คือ

การบูรณาการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว สมเด็จ

พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงท�าไว้ เวลา

เสดจ็ฯ ไปทรงงาน ข้าราชการกต็ามเสดจ็ นัน่แหละ

เป็นการบูรณาการ คนที่เคยตามเสด็จ ก็รู ้ว่า

พระองค์ท่านเป็นผู้น�าคดิแต่ไม่ได้ทรงสั่งท�านั่น

ท�านี่นะ เช่น ทรงถามกรมชลประทานเรื่องนี้

ว่าอย่างไร เกษตร ปศุสัตว์ และประมงว่า

อย่างไร เหน็ไหมว่าทรงถาม ทรงบรูณาการเอง

แต่วันนี้ไม ่ได ้ทรงงานแล้ว ท�าไมคนที่เคย

ตามเสด็จกันเยอะ ๆ ไม่ออกไปท�าล่ะ นั่นคือ

สาเหตุที่มาของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ

ตอนน้ีเราก�าลังจะท�ากับมหาวิทยาลัย

เราสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัย ๑๗๕ แห่ง คัดแล้ว

ประมาณ ๕ มหาวิทยาลัยที่จะท�ากับเรา เร่ิมท�าแล้วก็มี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่จะไปท�าใน ๓ 

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ตอนนีผ้มกร็อมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่อยู่ 
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สมมุติว่ามหาวิทยาลัยที่มาร่วมท�างานด้วยกันแล้วเห็นผล

ส�าเร็จ ก็จะเป็นตัวอย่างให้มหาวิทยาลัยในจังหวัดอื่น ๆ

มาเรียนรู้น�าไปขยายผลได้ เกือบจะครบทุกจังหวัดได้เลย

เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายกัน 

องค์ความรู ้ของมหาวิทยาลัยท�าไม

ต้องไปสอนในห้องสี่เหลี่ยม ถ้าแน่จริง 

มหาวิทยาลัยต ้องสอนนักศึกษาให้

ลงไปเรียนรู ้ท�างานร่วมกับชาวบ้าน

คู ่ขนานกัน ถ ้าคุณเรียนมาเกี่ยวกับ

วิศวะเรื่องเคร่ืองมือไปต�าบลไหนก็ได้ 

เอาเครื่องมือชาวบ้านที่เสียหายมาให้

นิสิตนักศึกษาและอาจารย์ซ ่อมแซม

แล้ววัดผลคนที่ให้คะแนนนั้น คือชาวบ้าน

ให้ ๓๐ คะแนน แล้วพวกผมให้ ๓๐ คะแนน 

อาจารย์ให้ ๔๐ คะแนน เพราะคนท่ีรูว่้าเครือ่งมอืน้ี

ใช้ได้หรือไม่ได้ ไม่ใช่อาจารย์ แต่เป็นชาวบ้านในพื้นที่

การสอนคอืการเปล่ียนแปลง ท้ังหมดนีค้อืสอนด้วยการกระท�า

ท�าตามต�าราของศาสตร์พระราชา
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ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต�๋า
อ�าเภอเสริมงาม จังหวัดล�าปาง

เรียบเรียงโดย นางวิไล หมอกอรุณ
กองประชาสัมพันธ์ ส�านักงาน กปร.
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เมือ่วนัที ่๑๗  มกราคม ๒๕๒๗ สมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินนีาถ เสดจ็พระราชด�าเนนิ
พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไปทรงเยี่ยมราษฎร อ�าเภอเสริมงาม 
จังหวัดล�าปาง และแปรพระราชฐานประทับแรม ณ พระต�าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ 
โอกาสนี้ พระครูโสภณ คุณารักษ์ เจ้าคณะอ�าเภอเสริมงาม ได้กราบบังคมทูลว่ายังมีหมู่บ้านยากจน
แห่งหนึ่งคือบ้านแม่ต�๋า  พื้นที่ของหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีที่ราบส�าหรับปลูกข้าวเพียงเล็กน้อย 
ราษฎรด�ารงชีพด้วยการท�าไร่เลื่อนลอย โดยการตัดไม้ขาย และแผ้วถางป่าเพื่อท�าไร่เลื่อนลอย 
ซึ่งพื้นที่แห่งนี้กล่าวได้ว่าเป็นพื้นป่าที่มีไม้สักสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย สมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ จึงเสด็จพระราชด�าเนินไปยังบ้านแม่ต�๋าเพื่อทอดพระเนตรสภาพของหมู่บ้าน 
ทีต่ัง้อยูใ่นเขตป่าสงวน และได้มพีระราชเสาวนย์ีให้ท่านผูห้ญงิสปุระภาดา เกษมสนัต์ ราชเลขานกุาร
ในสมเด็จพระบรมราชินีนาถ (ขณะนั้น) ออกไปตรวจสภาพพื้นที่บ้านแม่ต�๋าอย่างละเอียด จากนั้น
เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๒๗ ได้พระราชทานพระราชด�าริให้น�ารูปแบบโครงการศิลปาชีพมา 
ช่วยเหลอืราษฎรบ้านแม่ต�า๋ เพือ่ส่งเสรมิให้ราษฎรมรีายได้และอาชพีทีส่จุริตไม่ต้องไปตดัไม้ท�าลายป่า 
พร้อมกับได้พระราชทานพระราชด�าริให้จัดหาแหล่งน�้าช่วยเหลือราษฎรบ้านแม่ต�๋าและบริเวณ 
ใกล้เคียง โครงการศิลปาชีพแม่ต�๋าจึงก�าเนิดขึ้น โดยด�าเนินงานดังนี้

งานอ�านวยการประสานงานและพฒันางานศลิปาชพี เป็นการจดักลุ่มงานอาชีพต่าง ๆ  ได้แก่
กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา กลุ่มแกะสลัก กลุ่มทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย และกลุ่มจักสาน

งานอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า ดูแลการปลูกป่า การอนุรักษ์พันธุ์ไม้ การป้องกันไฟป่า 
การเพาะปลกูกล้าไม้ การลาดตระเวนป้องกันผูล้กัลอบตัดไม้ท�าลายป่า รวมถงึการรักษาพนัธุส์ตัว์ป่า

งานโครงการฟาร์มตวัอย่าง  การปลกูผกัปลอดสารพษิ การเพาะเลีย้งและขยายพนัธุส์ตัว์ เช่น 
การเลี้ยงไก่พื้นเมือง การเลี้ยงเป็ดอี้เหลียง ฯลฯ

ร้อ
ยเ
รื่อ
งโค
รง
กา
ร
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ผลิตภัณฑ์เครื่องปั ้นดินเผา
งานแกะสลัก งานทอผ้าไหม

ผ้าฝ้าย และงานจักสาน
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ผลิตภัณฑ์เคร่ืองปั ้นดินเผา
งานแกะสลัก งานทอผ้าไหม

ผ้าฝ้าย และงานจักสาน

และน่ีก็เป็นเพียงส่วนหน่ึงในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ มีต่อพสกนิกร 
ชาวไทยจากอีกร้อยเรื่องโครงการฯ ท่ีได้สร้างสุขให้แก่ราษฎร
ของพระองค์เสมอมา และได้ต่อยอดขยายผลการพัฒนา 
ให้เกิดความยั่งยืนมาจวบจนทุกวันนี้

37

ต่อมาเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 
พร้อมด้วยนายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. ได้น�าคณะเจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนเดินทางไปเยี่ยมชมการด�าเนินงาน
และกิจกรรมต่าง ๆ พบว่าราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดย
เฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่ที่นี่ ได้บอกกับคณะว่าดีใจมากท่ีสมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานศูนย์ศิลปาชีพแห่งนี้ขึ้น ท�าให้ชาวบ้าน
แถบนีม้รีายได้เพิม่ขึน้ คนแก่ได้ใช้เวลาอยูก่บัการทอผ้า จกัสานกระบงุ ตะกร้า 
นอกจากจะมีรายได้แล้ว ยังได้ออกก�าลังกาย ไม่เหงา มาที่นี่ก็มีเพื่อนในวัย
เดยีวกนั มาพูดคยุหายเหงาไปได้มาก นอกจากนี ้ยงัได้เยีย่มชมกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น การทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผลติภณัฑ์เครือ่งป้ันเซรามคิ ซึง่แทบไม่เช่ือสายตา
ตัวเองว่านี่เป็นฝีมือชาวไร่ ชาวนา ที่ไม่ได้ร�่าเรียนงานศิลปะทางด้านวิชาการ 
หากแต ่มาฝ ึกหัดกับครูที่ส ่ งมาช ่วยฝ ึกสอนเพียงระยะเวลาไม ่ถึ ง 
๒ ปีนั้น ได้สร้างผลงาน ลวดลายต่าง ๆ ที่บรรจงท�ามาอย่างสวยสดงดงาม
ตามจินตนาการของผู้ปั้น อันแสดงถึงความรักความผูกพันที่ราษฎรมีแด่
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ผลงานต่าง ๆ ที่ผลิตขึ้นมาน้ันมี
รูปทรงลักษณะต่างกันออกไปตามประโยชน์ของการใช้ ส�าหรับผลิตภัณฑ์
รวมถึงผ้าไหม ผ้าฝ้าย และผ้าทอต่าง ๆ ถูกส่งกลับมาขายยังสวนจิตรลดา 
นอกจากนี้ยังวางขายในร้านจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในศูนย์ศิลปาชีพ
บ้านแม่ต�๋าอีกด้วย

หากท่านมีโอกาสไปจังหวัดล�าปาง อย่าลืมแวะเท่ียวชม
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต�๋า ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข ๑๒๗๔  
อ�าเภอเสรมิงาม ห่างจากตวัเมอืงประมาณ ๓๐ กโิลเมตร เลอืกซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายชนิด เพื่อเป็นของฝากหรือของที่ระลึก 
ในราคาย่อมเยา และเยี่ยมชมขั้นตอนการท�าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  
และห่างจากศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต�๋าไปเพียง ๑.๑ กิโลเมตร 
กจ็ะพบกบัโครงการฟาร์มตวัอย่างบ้านแม่ต�า๋ ตัง้อยู่บรเิวณรมิทาง 
เป็นอกีงานหนึง่ของศนูย์ศลิปาชพีแห่งนี ้ซึง่จะด�าเนนิกิจกรรมใน
การปลูกพืชผักตามฤดูกาล มีพืชผักไว้คอยบริการ และพิเศษสุด
โครงการได้จัดมุมถ่ายรูปให้แก่ผู้ที่มาเที่ยวชมไว้เป็นที่ระลึกด้วย 
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จากผู้ท�า...สู่...ผู้น�า
เรียบเรียงโดย : สุภาพร หมั่นหาทรัพย์

กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑ ส�านักงาน กปร.
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นายองอาจ แป้งร�่า เกษตรกรรุ่นใหม่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจังหวดัฉะเชงิเทรา ทีปั่จจบุนัได้เข้าท�าหน้าทีส่บืสานงานของ
กลุม่ส่งเสรมิการปลกูผกัปลอดสารพิษบ้านปรอืวาย แต่หากย้อนอดตีไปสูจ่ดุเร่ิมต้นชายผู้นี้
เติบโตมากับการช่วยพ่อแม่ท�านามาตั้งแต่เด็ก มีโอกาสเรียนได้เพียงแค่ ป.๖ ด้วยเหตุผล
ทีต้่องออกมาช่วยครอบครวัท�านาและส่งน้องให้ได้เรยีน กระทัง่อาย ุ๒๐ กว่า จงึย้ายถิน่ฐาน
จากบ้านเกิดที่อ�าเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี มาเช่าที่ดินท�าการเกษตรเรื่อยมา
จนสามารถซื้อที่ดินเป็นของตัวเองได้ และด้วยการเห็นความส�าคัญของการศึกษาจึงได้
เข้าศกึษาผ่านระบบการศกึษานอกโรงเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในด้านอาชีพได้ท�า
มาหลายอย่างทั้งการเลี้ยงไก่เนื้อ ปลูกมันส�าปะหลัง จนในปี ๒๕๔๒ ได้รับการสนับสนุน
การขุดแหล่งน�้าประจ�าไร่นาจากศูนย์ฯ และมีโอกาสได้เข้าฝึกอบรมเรื่องการท�าเกษตร
ผสมผสาน จงึเริม่หนัมาปลูกผกัและท�าเกษตรผสมผสานในทีด่นิแปลงทีม่แีหล่งน�า้ ควบคู่
ไปกับการท�าไร่มันส�าปะหลัง และยูคาลิปตัสในที่ดินแปลงที่ไม่มีแหล่งน�้า 

วิถีชีวิตเกษตรกรธรรมดา ๆ  ของพี่องอาจ ได้เริ่มเข้าใกล้วิถีของความเป็นผู้น�า
เม่ือได้รบัเลอืกให้เป็นผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน และต่อมาได้รบัเลอืกให้เป็นสมาชกิองค์การบรหิาร
ส่วนต�าบลเขาหนิซ้อนตดิต่อกนั ๓ สมยัจนถงึปัจจบุนั และด้วยนสิยัส่วนตวัทีช่อบช่วยเหลอื
ผู้อื่น จึงได้ใช้ข้อได้เปรียบจากการเป็นสมาชิกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประสานกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อหาลู่ทางให้เกษตรกรได้เข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มพูน
ความรู ้เพราะเหน็ว่าต้นทนุเดมิทีช่าวบ้านมแีม้จะไม่มากมาย แต่หากน�าความรูไ้ปประยกุต์

ใช้ให้เหมาะสม ต้นทนุนัน้กจ็ะงอกเงยขึน้ นอกเหนอืจากการหาแหล่งความรูแ้ล้ว 
พี่องอาจได้เป็นเรี่ยวแรงในการหาตลาดเพื่อขายผลผลิตให้แก่เกษตรกร
จากเดมิทีเ่คยปลกูผกักนิเองในครวัเรอืน จงึเริม่เพิม่พืน้ทีก่ารปลกู เพิม่ชนดิ
พนัธุท์ีป่ลกู และด้วยเพราะการศกึษาความต้องการของตลาด ผกัปลอดภยั
จากสารพษิชนดิต่าง ๆ ของกลุม่ชาวบ้านจึงได้ออกไปสู่ตลาดใหญ่อย่าง
ตลาดส่ีมมุเมอืง และตลาดต่าง ๆ ในจงัหวดัชลบรีุ นอกจากนี ้ยงัเล็งเหน็
ถึงความจ�าเป็นของแหล่งเงินทุนที่เกษตรกรจ�าเป็นต้องใช้เพื่อการ
ประกอบอาชีพและการออมแล้ว จึงได้พัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลติบ้านปรอืวายให้เป็นท่ีพ่ึงด้านการเงนิให้แก่สมาชกิกลุม่โดยไม่ต้อง
พึ่งพาการเงินนอกระบบ จนสามารถได้รางวัลกลุ่มออมทรัพย์ดีเด่น 
ระดับจังหวัด และร่วมกับธนาคารออมสินเปิดสถาบันการเงินของ
หมูบ้่านปรอืวายขึน้ เพือ่ให้เป็นสถาบนัการเงนิในหมูบ้่านทีด่�าเนนิการ
อย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน
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นายองอาจ แป้งร�่า เกษตรกรรุ่นใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

เดินทางไปศึกษาดูงาน International Green Week
2016 ร่วมกับผู้แทนส�านักงาน กปร. และเกษตรกร
ต้นแบบ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ และ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี

ผลผลิตจากการท�าการเกษตรหลายรูปแบบ 
ทั้งเกษตรผสมผสาน ท�าผักปลอดภัย
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จากการพูดคุยเร่ืองราวต่าง ๆ ท�าให้เราเห็นถึงบทบาทของ 
ความเป็นผู้น�า และความเป็นเกษตรกรหัวก้าวหน้า ที่หมั่นหาความรู้
รอบตัวต่าง ๆ และน�ามาเป็นข้อมูลช่วยในการวางแผนอาชีพของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม พี่องอาจเล่าว่า “ผมท�าการเกษตรหลาย 
รูปแบบ ทั้งเกษตรผสมผสาน ท�าผักปลอดภัยจากสารพิษ 
มนัส�าปะหลงักป็ลกู แต่ปัจจบุนัเริม่ท่ีจะลดพืน้ทีป่ลกูมนัส�าปะหลงั
และหันมาปลูกไม้ผลอย่างเช่น ฝรั่งกิมจู ขนุนพันธุ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นพันธุ์ทองประเสริฐ พันธุ์มาลีใบใหญ่ พันธุ์แดงสุริยา สาเหตุก็
เพราะตอนนี้ในจังหวัดฉะเชิงเทราเร่ิมมีเขตอุตสาหกรรมขยายตัว
มากขึ้น คนก็เริ่มเข้ามาอยู่เยอะ โอกาสขายผลผลิตได้ก็เยอะขึ้น 
ตอนนีเ้ริม่ปลกูอ้อยคัน้น�า้ อกีไม่กีเ่ดอืนกเ็ริม่เกบ็เกีย่วได้แล้ว เดีย๋วน้ี
ตลาดเปิดเสรี เพื่อนบ้านเราก็เอาของเข้ามาขาย แต่เราได้เปรียบ
ที่ไม่มีต้นทุนค่าขนส่ง ก็สู้ราคาได้ แต่ก็ต้องท�าของเราให้ดี”

เพราะความเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เริ่มใช้ความรู้ในหลายมิติ
มาวางก�าหนดแนวทางในอาชีพ จึงได้รับโอกาสที่ดีในชีวิต คือการได้
รับคัดเลือกจากส�านักงาน กปร. ให้เป็นเกษตรกรต้นแบบของศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เดินทางไปศึกษาดูงาน 
International Green Week 2016 และงานด้านนวัตกรรม
การเกษตร ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่าง
วนัที ่๑๗–๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ โดยได้เล่าถึงมมุมองเรือ่งการท�าเกษตร
ทีไ่ด้ไปดงูานว่า “ท่ีเยอรมนัเขาท�าแปลงสาธติให้คนไปเรยีนรู ้ซึง่ท�า
แปลงดมีาก ครบวงจร และท�าแปลงทีม่พีืน้ทีข่นาดใหญ่แต่ท�าการ
ปลูกพืชเป็นชนิดไป เกษตรกรเขาท�าจริงจังเรียกว่าเก่งเป็นเรื่อง ๆ  
ไปเลย แต่ของบ้านเราท�าแบบผสมผสาน อีกเรื่องที่ได้คือเรื่องการ
ปรบัปรงุดนิ เพราะท่ีเยอรมนักม็ปัีญหาเรือ่งสภาพดนิ ซึง่ได้พฒันา
ปรับปรุงดินหลายวิธี จนสามารถเพาะปลูกได้ผลดี พอกลับมาผม
กเ็ริม่มาปรบัปรงุดนิของเรา จากทีท่�าอยู่แล้วกท็�ามากขึน้ให้ดนิดขีึน้ 
แล้วกเ็อาไปบอกเพือ่นบ้าน สมาชกิในกลุม่ให้หมัน่บ�ารงุดิน เพราะ
จะได้ผลผลิตที่ดี” 
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การที่เราจะไปช่วยหรือไปสอนคนอื่น

เราก็ต้องท�าตัวเองให้ดีก่อน
เพื่อให้เป็นตัวอย่าง ถึงจะไปบอก

ไปสอนเขาได้

ตลอดบทสนทนาท�าให้เรารับรู้ได้ถึงความเอื้อเฟื้อ ความ
เข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจในอาชีพเกษตรกรด้วยกัน รวมไปถึง
การใช้ความรู้จากสิ่งต่าง ๆ รอบด้านมาพัฒนาอาชีพของตนเอง
และกลุ่มให้เข้มแข็งขึ้น ซึ่งแสดงถึงภาวะของความเป็นผู้น�าใน 
ตัวเอง และค�าตอบที่ได้จากพี่องอาจจากค�าถามว่า...ท�าไมพี่ถึง
ได้รบัเป็นหวัเรีย่วหัวแรงทีจ่ะหาทางช่วยเหลอืกลุม่หรอืเกษตรกร
ในหลาย ๆ เรื่อง?  ซึ่งค�าตอบที่ได้รับก็คือ “เห็นในหลวงช่วย 
ชาวบ้าน เห็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ออกพื้นที่ช่วยเกษตรกร 
ท�าให้เรารูส้กึอยากช่วยบ้าง แต่การทีเ่ราจะไปช่วยหรอืไปสอน
คนอื่น เราก็ต้องท�าตัวเองให้ดีก่อนเพื่อให้เป็นตัวอย่าง ถึงจะ
ไปบอกไปสอนเขาได้ ถ้าท�าตวัไม่ด ีไปสอนคนอืน่กไ็ม่มใีครเชือ่ 
ซึ่งผลที่เราได้ไปช่วยเขาเรื่องอาชีพ มันท�าให้เห็นเขามีชีวิต
ความเป็นอยู่ดีขึ้น สามารถส่งลูกหลานให้ได้เรียนสูง ๆ เราได้
เห็นแบบน้ันเราก็รู้สึกภูมิใจ” และเราก็สิ้นสุดการสนทนากับ 
พีอ่งอาจด้วยการกล่าวค�าขอบคณุทีไ่ด้ถ่ายทอดเรือ่งราวชวีติและ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านมาด้วยความเต็มอกเต็มใจ แม้จะใช้
เวลาไม่นานนักแต่ท�าให้เราตระหนักได้ถึงพลังของความตั้งใจ 
ใฝ่รู้ ไปจนถึงน�้าใจที่เผื่อแผ่ อันมีอยู่ในตัวของชายผู้นี้

วิถีชีวิตของพี่องอาจที่ถ่ายทอดมาทั้งหมด จึงเป็นบทสรุป
ที่ เหมือนเป็นภาพย�้าให้เห็นชัดถึงความเป็นจริงแห่งแนว 
พระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องแนวทางการ
ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ว่า

...กำรช่วยเหลือ สนับสนุนประชำชนในกำรประกอบ
อำชีพ และตัง้ตวัให้มคีวำมพอกนิ พอใช้ก่อนอืน่เป็นพืน้ฐำนนัน้
เป็นสิง่ส�ำคญัอย่ำงยิง่ยวด เพรำะผูท้ีม่อีำชพีและฐำนะเพยีงพอ 
ที่จะพึ่งตนเอง ย่อมสำมำรถสร้ำงควำมเจริญก้ำวหน้ำระดับ 
ที่สูงในต่อไปโดยแน่นอน ...



ครั้งหนึ่งในชีวิต
(ชีวิตพอเพียง)

นักเรียนทุนพระราชทาน
นาอือ...

โดย นางสาวนาถอนงค์ ชนาทิป
นักเรียนทุนพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
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นางสาวนาถอนงค์ ชนาทิป
นักเรียนทุนพระราชทาน

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

ครอบครัวของฉันเป็นชาวเขาเผ่ามูเซอแดง (ลาหู่งิ) ย้ายมาจากบ้านป่าโหล 
อ�าเภอแม่อาย จังหวดัเชียงใหม่ มาอยูโ่ครงการบ้านเลก็ในป่าใหญ่บ้านหนองห้า หมู ่๑๖ 
ต�าบลร่มเย็น อ�าเภอเชียงค�า  จังหวัดพะเยา เมื่อปี ๒๕๔๕  ซึ่งตอนนั้นฉันมีอายุเพียง 
๘ ขวบ  และไม่ได้เรียนหนังสือจึงท�าให้พูดและเขียนภาษาไทยไม่ได้ จนกระทั่งได้ย้าย
มาอยูใ่นโครงการบ้านเลก็ในป่าใหญ่ ฉนัจงึได้เรยีนหนงัสอืกบัคร ูกศน. ทีศ่นูย์การเรยีน
ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านหนองห้า พ่อแม่ก็มีอาชีพ มีรายได้
โดยไม่ต้องไปรับจ้างใครเขาเหมือนตอนอยู่บ้านเดิม มีนาให้ปลูกข้าวกิน มีแปลงผัก
อยู่หน้าบ้าน มีเล้าไก่อยู่หลังบ้าน มีบ่อปลาอยู่ข้างบ้าน มีสวนกาแฟให้เก็บขาย และ
แม่ได้ทอผ้าลายมูเซอส่งศูนย์ศิลปาชีพสวนจิตรลดา

พ่อแม่ของฉันไม่ต้องออกไปท�างานนอกหมู่บ้าน ครอบครัวของฉันอยู่พร้อมหน้า
พร้อมตากนัทกุวนั ฉนัเหน็พ่อแม่ของฉันมคีวามสขุมาก ฉนักมี็ความฝันอยากเรยีนหนังสอืสงู ๆ 
และอยากเป็นหมออนามัยที่บ้านของฉัน เพราะฉันเห็นเวลาที่พี่น้องชนเผ่าของฉันไม่สบาย 
พวกเขาต้องรอให้โรคหายเองหรือไม่ก็ต้องเป็นมาก ๆ  ถึงจะได้ไปหาหมอในเมือง เนื่องจากอยู่ไกล
ตวัเมืองและถนนล�าบากมาก โดยเฉพาะหน้าฝนรถยนต์ไม่สามารถผ่านได้เลย  ฉนัจงึอยากเรยีนหนงัสอื
ให้เก่งและเรียนสูง ๆ ให้มีความรู้มาดูแลสุขภาพของคนในหมู่บ้าน
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การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
ในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
บ้านหนองห้า  จังหวัดพะเยา
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เมื่อฉันเรียนหนังสือจบมัธยมศึกษาปีที่ ๖ พ่อแม่บอกฉันว่า 
ตอนนี้บ้านเราไม่มีเงินพอท่ีจะให้หนูเรียนต่อปริญญาตรีนะ เป็น
ผู้หญิงไม่ต้องเรียนสูงก็ได้เนอะ อยู่บ้านช่วยงานพ่อแม่ละกันนะ 
(พูดเป็นภาษามูเซอ)

ฉนัร้องไห้ด้วยความเสยีใจท่ีจะไม่ได้เรยีนต่อ แต่ฉนักเ็ข้าใจพ่อแม่
รู้ฐานะทางบ้านดีว่าแค่พอกินพอใช้ไม่ได้อดมื้อกินมื้ออย่างเม่ือก่อน 
และไม่ได้มีเงินมากพอที่จะส่งฉันเรียนต่อได้ แต่ในใจของฉันก็ยัง
แอบหวงัทีจ่ะได้เรียนหนงัสอืต่อ จนใช้วธิสีดุท้ายคอืการเขียนจดหมาย
ขอพระราชทานทุน ฉันไม่รู้หรอกว่าต้องเขียนยังไงและเขียนถึงใคร
แต่ฉันกอ็ยากเขยีนให้พระราชินทีราบ ถึงแม้ในเวลานัน้พระองค์ไม่ได้
เสด็จมาในหมู่บ้านของฉันแล้วก็ตาม อย่างน้อยฉันก็รู้สึกสบายใจที่
ไม่ได้ผดิสญัญากบัพระองค์ เมือ่ปี ๒๕๔๙ พระราชนิเีสด็จฯ ทีห่มูบ้่าน
ของฉัน ครอบครัวของฉันได้เข้าเฝ้าฯ พระราชินี และพระราชินีตรัส
กบัฉนัว่า “เรยีนหนงัสอืให้เก่ง ๆ  และเรยีนให้สูง ๆ  นะจ๊ะ” ฉนัอยาก
เรยีนให้เก่งและเรยีนให้สงู ๆ  แต่ฉนัไม่รูจ้ะหาวธิไีหนทีจ่ะท�าให้ตนเอง
ได้เรียนหนังสือต่อ  

จนกระทั่งฉันได้พบกับท่านผู ้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ และ 
คณุหญงิอไุรวรรณ สวัสดิศานต์ ทีท่�าให้พระราชนิไีด้อ่านจดหมายของฉัน 
และได้รับพระมหากรุณาธิคุณได้รับพระราชทานทุนการศึกษา
ระดบัปรญิญาตรีในคณะวทิยาศาสตร์สขุภาพ เอกสาธารณสขุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ฉนัและครอบครวัของฉนั และพ่อแม่ ดใีจมากเมือ่ได้รูว่้าได้รบั
พระราชทานทนุการศกึษา พ่อแม่ของฉนัน�้าตาไหลด้วยความปลื้มปีติ
และดีใจที่สุดในชีวิต รวมทั้งคนในหมู่บ้านทุกคนต่างก็มายินดีกับฉัน
และขอให้ฉนัเรยีนให้จบอย่างทีต่ัง้ใจไว้และกลบัมาดแูลคนในหมูบ้่าน  
ส่วนฉันทั้งดีใจและตกใจท�าอะไรไม่ถูก ไม่คิดว่าจะได้รับพระราชทุน
การศึกษาให้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ในคืนนั้นครอบครัวของ
ฉันแทบจะไม่มีใครนอนหลับเลย ทุกคนพูดคุยกันถึงเร่ืองได้รับทุน 
การศึกษาและพระมหากรุณาธิคุณจากพระราชินี ในเรื่องท่ีท�าให้
ครอบครัวของพวกเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ฉันตั้งใจเรียนหนังสือโดยไม่รู ้สึกท้อแท้กับวิชาที่เรียนเลย 
ถงึแม้มนัอาจจะยากส�าหรบัฉัน แต่ฉันกใ็ช้ความพยายามศึกษาค้นคว้า
เพิม่เตมินอกเหนือจากในห้องเรยีนจนเรยีนทนักบัเพือ่น ๆ  ในห้อง ตอนน้ี
ฉันเรียนอยู่ช้ันปีที่ ๔ เรียนอีกเพียงหนึ่งภาคเรียนฉันก็จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและเป็นคนแรกของหมู่บ้านที่เรียนจบปริญญาตรี 
ความฝันของฉันใกล้จะเป็นจริง

ฉันอยากให้พระราชินีได้เห็นใบปริญญา และได้เห็นฉันใน
ชุดของหมออนามัยที่ก�าลังตรวจสุขภาพของพีน้่องชนเผ่าในพืน้ที่
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้า บ้านท่ีมแีต่ความสขุและ
เป็นบ้านทีพ่ระองค์พระราชทานให้แก่คนชาวเขาอย่างพวกฉนั พวกเรา
ชาวเขาในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้า จะส�านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ตลอดไป

ตอนนี้บ้านเราไม่มีเงินพอ
ที่จะให้หนูเรียนต่อปริญญาตรีนะ

เป็นผู้หญิงไม่ต้องเรียนสูงก็ได้เนอะ
อยู่บ้านช่วยงานพ่อแม่ละกันนะ

(พูดเป็นภาษามูเซอ)

จากซ้าย: นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการ
 บ้านเล็กในป่าใหญ่ฯ บ้านหนองห้า จังหวัดพะเยา
กลาง: ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยามอบโทรทัศน์สี
 ของนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ขวา: นาอือ รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ท�าเนียบรัฐบาล ๒๕๕๑
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โครงการอ่างเก็บน�้า
ห้วยอีนูน 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
เรียบเรียงโดย : นางสาวสุดารัตน์ ชัยชะนะ

กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๒ ส�านักงาน กปร.

เมือ่ปี ๒๕๒๖ กรมชลประทานได้ก่อสร้างอ่างเกบ็น�า้ห้วยหวดอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 
ในพ้ืนทีต่�าบลจันทร์เพญ็ อ�าเภอเต่างอย จงัหวัดสกลนคร ท�าให้เกดิน�า้ท่วมพืน้ท่ีท�ากนิของราษฎร
ท่ีอาศัยในบริเวณอ่างเก็บน�้าห้วยหวดฯ จึงได้มีการอพยพราษฎรที่มีพื้นที่ถือครองที่ถูกน�้าท่วม
จ�านวน ๑๑ ครัวเรือน และจัดสรรที่ท�ากินให้ใหม่ประมาณ ๑๐๐ ไร่ แต่พื้นที่ที่ได้รับการจัดสรร
ใหม่อยู่ในที่สูงไม่สามารถรับน�้าจากคลองส่งน�้าของอ่างเก็บน�้าห้วยหวดฯ ได้ ราษฎรจึงขอ
พระราชทานความช่วยเหลอื ซึง่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว ทรงรบัโครงการก่อสร้างอ่างเกบ็น�า้
ห้วยอีนูนไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๘ ตามที่
ราษฎรขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ และด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๔๐ 
อ่างเก็บน�้าห้วยอีนูนฯ มีขนาดความจุ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้างระบบ
ท่อส่งน�้าความยาว ๓,๕๐๐ เมตร มายังพื้นที่จัดสรรของราษฎร
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โครงการอ่างเก็บน�า้ห้วยอนีนูอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 
นบัเป็นหนึง่ในน�า้พระราชหฤทยั ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว 
พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยาก
ในการด�าเนินชีวิต ดังพระราชด�ารัสความตอนหนึ่งว่า

“ ...หลักส�ำคัญว่ำต้องมีน�้ำบริโภค น�้ำใช้ น�้ำเพื่อกำร
เพำะปลูก เพรำะว่ำชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ำมีน�้ำคนอยู่ได้ ถ้ำไม่มีน�้ำ
คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้ำคนอยู่ได้ แต่ถ้ำมีไฟฟ้ำไม่มีน�้ำคนอยู่ 
ไม่ได้... ”

พระราชทานพระราชด�ารสั ณ สวนจติรลดา เมือ่วนัที ่๑๗ 
มีนาคม ๒๕๒๙

เม่ือทราบถึงความเดือดร้อนของราษฎร ถึงแม้จะเป็น
เพียงกลุ่มเล็กๆ แค่ ๑๑ ครอบครัว ก็มิทรงทอดทิ้ง ทรงพลิก
ฟ้ืนผืนดนิทีแ่ห้งแล้งให้กลบัมาอดุมสมบรูณ์ สามารถเพาะปลกู
พืชชนิดต่างๆ ได้ ทุกวันน้ีราษฎรมีความเป็นอยู ่ที่ดีขึ้น มี
รายได้ มีอาชีพอย่างเพียงพอที่จะอยู่อย่างพอเพียง นับเป็น 
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ นายพลากร สุวรรณรัฐ 
องคมนตรี และคณะได้เดินทางไปติดตามการด�าเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ทราบว่าพื้นท่ีท่ีได้รับการจัดสรรยังมี
จดุจ่ายน�า้ช�ารดุ และคสู่งน�า้ช�ารดุรัว่ซมึ จงึได้ขอให้กรมชลประทาน
และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง พจิารณาหาแนวทางท่ีเหมาะสม ช่วยเหลือ
ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งเป็นผู้เสียสละจากการก่อสร้าง
อ่างเก็บน�้าห้วยหวดฯ โดยขอให้จัดท�าแผนการด�าเนินงานอย่าง
ชัดเจนซึ่งโครงการชลประทานสกลนครร่วมกับอ�าเภอเต่างอย
องค์การบรหิารส่วนต�าบลจนัทร์เพญ็ พร้อมทัง้ราษฎร ๑๑ ครวัเรอืน
ได้ประชุมร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา เม่ือวันที่ ๒๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘  โดยโครงการชลประทานสกลนครได้เข้าด�าเนิน
การซ่อมแซมท่อส่งน�า้สายหลกั และวางท่อส่งน�า้สายซอย จนกระทัง่
สามารถด�าเนินการส่งน�้าให้กับพื้นที่การเกษตรของราษฎรครบทั้ง 
๑๑ ครอบครัว มีน�้าเพียงพอต่อการเพาะปลูก

ปัจจบุนัอ่างเกบ็น�า้ห้วยอนีนูอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิเป็น
แหล่งน�้าอุปโภค-บริโภค ให้แก่ราษฎรบ้านห้วยหวดกว่า ๑๔๐ 
ครวัเรอืน ประชากร ๕๘๕ คน พร้อมทัง้ส่งน�า้สนบัสนนุพืน้ทีท่�าการ
เกษตรกว่า ๒,๑๐๐ ไร่ ส่งผลให้ราษฎรบ้านห้วยหวดด�าเนินชีวิต
อย่างมีความสุขตลอดมา
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เมื่อทราบถึงความเดือดร้อน
ของราษฎร ถึงแม้จะเป็นเพียง

กลุ่มเล็กๆ แค่ ๑๑ ครอบครัว

ก็มิทรงทอดทิ้ง
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ปั๊มน�้ามันแบ่งปันความสุข
: ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด สมศักดิ์แกลงเซอร์วิส

เรียบเรียงโดย : นางสาววาสนา ทองตัน
กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง กองศึกษาและขยายผลการพัฒนา

ตามแนวพระราชด�าริ ส�านักงาน กปร.
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พัฒนาห้องน�้าให้สะอาด
เมื่อ “ห้องน�้า” และ “ปั๊มน�้ามัน” เป็นของคู่กัน ดังนั้น การ

ปรับปรุงห้องน�้าให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ จะสามารถสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการได้ ในปี ๒๕๔๖ คุณกรทัศน์จึงด�าเนินการ
พัฒนาปรับปรุงห้องน�้าให้ถูกสุขลักษณะของกรมอนามัย และจัดให้
มีแม่บ้านคอยท�าความสะอาดและบริการลูกค้าตลอดเวลา จนท�าให้
มลูีกค้าเข้ามาใช้บรกิารมากขึน้เป็นเท่าตวั เพราะเป็นป๊ัมทีข่ึน้ชือ่และ
เชื่อถือได้ว่าห้องน�้าสะอาดจริง

ข้าวแกงคุณยาย และ บ้านตาพานิช
เมือ่ร้านกาแฟและห้องน�า้ทีส่ะอาดดงึดดูลกูค้าเข้ามาใช้บรกิาร

มากขึน้ คุณกรทศัน์จงึถอืว่าเป็นโอกาสดใีนการขยบัขยายกจิการใหม่ 
จึงได้เปิดร้าน “ข้าวแกงคุณยาย” ขึ้นเพื่อรองรับผู้ใช้บริการที่
ต้องการแวะพักรถ รวมถึงคนในชุมชนละแวกใกล้เคียง พร้อมทั้งให้
ความส�าคัญในการจัดสรรเมนูต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าให้ดีที่สุด และด้วยการรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
เพื่อน�ามาพัฒนาปรับปรุงกิจการ คุณกรทัศน์จึงได้เปิดร้านจ�าหน่าย
สินค้า โอทอป “บ้านตาพานิช” ขึ้นตามค�าเรียกร้องของลูกค้าท่ี
ต้องการซือ้สนิค้าของฝาก ซึง่นอกจากจะตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้แล้ว ยังสามารถสนับสนุนสินค้าชุมชน กระจายรายได้ให้ 
ชาวบ้าน และสอดคล้องกบัแนวความคิดในการบรหิารจัดการให้เป็น
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จอีกด้วย

ความสุขของพนักงาน คือ ความสุขของลูกค้า
เคล็ดลับที่ท�าให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีมีความสุข คือ การที่

องค์กรตอ้งสร้างความสขุให้พนักงานด้วยหลกั ความสขุ ๘ ประการ 
(Happy Work Place) ประกอบด้วย สุขภาพดี (Happy Body) 
น�้าใจงาม (Happy Heart) ทางสงบ (Happy Soul) ผ่อนคลาย
(Happy Relax) หาความรู้ (Happy Brain) ปลอดหนี้ (Happy 
Money) ครอบครัวดี (Happy Family) และ สังคมดี (Happy 
Society) เมื่อพนักงานได้รับการดูแลอย่างดีและมีความสุข ก็จะส่ง
ต่อความสุขไปยังลูกค้าได้ไม่รู้จบ

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด สมศักดิ์แกลงเซอร์วิส เป็นหนึ่งในศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ส�านักงาน กปร. ประเภทธุรกิจขนาดย่อม 
ด�าเนินธุรกิจบริการขายน�้ามันตั้งแต่ปี ๒๕๒๖ บนถนนสุขุมวิท 
อ�าเภอแกลง จงัหวดัระยอง โดยมผีูก่้อตัง้คอืคณุสมศักดิ ์และคุณปราณี
หิริโอตัปปะ จากนั้นอีก ๑๐ ปีต่อมา จึงได้ส่งต่อกิจการสู่รุ่นลูก คอื
คณุมารยาท และคุณกรทศัน์ คณุาวฒุ ิ บตุรแีละบตุรเขย ทีร่่วมกนั
บริหารกิจการมาจนถึงปัจจุบัน

การด�าเนินธุรกิจในช่วงแรก ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด สมศักดิ์แกลง
เซอร์วิส ให้บริการเพียงน�้ามันเชื้อเพลิงและเปลี่ยนถ่ายน�้ามันเครื่อง
เท่านัน้ เมือ่เกดิวกิฤตเิศรษฐกจิปี ๒๕๔๐ บรษิทัจงึประสบปัญหาจาก
การมีคู่แข่งทางธุรกิจโดยรอบเป็นจ�านวนมากขึ้น และการปล่อย
เครดิตให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการเติมน�้ามัน ประกอบกับไม่มีรายได้
อื่น ๆ ช่วยเป็นภูมิคุ้มกันในการด�าเนินธุรกิจ จึงท�าให้ฉุกคิดได้ว่า
การขายน�้ามันเพียงอย่างเดียวเปรียบเสมือนการปลูกพชืเชงิเดีย่ว 
เพราะมีความเส่ียงสูงจากการพ่ึงพารายได้เพียงทางเดียว ดังนั้น 
จึงจ�าเป็นต้องพัฒนาปั ๊มให้พร้อมบริการท้ังรถและคนโดยสาร 
ซึ่งเปรียบเสมือนการท�าเกษตรผสมผสาน ท่ีปลูกพืชหลากชนิดเพ่ือ
ลดความเสี่ยงตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ และตรงตามหลักการ 
“ภูมิคุ ้มกันที่ดี” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บ้านตากาแฟ
เมื่อคิดได้ว่า “การสร้างภูมิคุ้มกัน” ให้แก่ธุรกิจเป็นแนวทาง

ท่ีสามารถท�าให้กจิการมีความมัน่คงได้ คณุกรทศัน์จงึเริม่ศกึษาเกีย่วกบั
การท�าร้านกาแฟสดและพัฒนาปรับปรุงสูตรกาแฟด้วยตนเอง 
จนกระทัง่ในปี ๒๕๔๕ จงึเปิดร้าน “บ้านตากาแฟ” ข้ึน และในระยะ
เวลาไม่นาน กาแฟสตูรเฉพาะของร้านในชือ่ “บ้านตา” กเ็ป็นท่ีนยิม
ของลูกค้า ทั้งผู้ที่มาใช้บริการเติมน�้ามันและลูกค้าคอกาแฟที่เข้ามา
อุดหนุนโดยเฉพาะ
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การขายน�้ามันเพียงอย่างเดียว
เปรียบเสมือนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
เพราะมีความเสี่ยงสูงจากการ

พึ่งพารายได้เพียงทางเดียว
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถประยุกต์ใช้ ได้ทั้งบุคคล องค์กรภาครัฐ 

และเอกชน รวมถึงภาคธุรกิจอย่างปั๊มน�้ามันสมศักดิ์
แกลงเซอร์วิส ที่ได้ด�าเนินการปรับปรุงธุรกิจ 

แบบค่อยเป็นค่อยไป สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ธุรกิจ 
ใส่ใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รวมทั้งรักษาสิ่งแวดล้อม
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รักษาสิ่งแวดล้อม รักษาธุรกิจ
นอกจากการพฒันาปรบัปรงุกจิการจนประสบความส�าเรจ็แล้ว คุณกรทศัน์ ยงัตระหนกั

ถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ เพราะการบริการห้องน�้า ร้านกาแฟ และ
ร้านอาหาร จะก่อให้เกิดน�า้เสียทิง้ลงล�าคลองตามธรรมชาต ิดงันัน้ จึงบรหิารจดัการโดยสร้าง
ระบบบ่อบ�าบัดน�้าเสียตามแบบโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดล้อมแหลมผักเบี้ย 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ โดยมีถังดักไขมัน พร้อมกับผลิตน�้าจุลินทรีย์ด้วยเศษผักผลไม้
จากร้านข้าวแกง ไปใช้ย่อยสลายน�้าเสียและคราบไขมัน และอีกส่วนหนึ่งน�าบรรจุขวด
จ�าหน่ายภายในร้านโอทอป บ้านตาพานิช ซ่ึงโครงการรักษาส่ิงแวดล้อมดังกล่าว ท�าให้มี 
ผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง

กระทั่งปี ๒๕๔๘ ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด สมศักดิ์แกลงเซอร์วิส ได้รับ “รางวัลปั๊มทองค�า 
ประเภทส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน” จากกรมธุรกิจพลังงาน เพราะเป็น
สถานีบริการที่มีมาตรฐานสูงและมีธุรกิจบริการครบวงจร สามารถส่งเสริมการท่องเท่ียว 
พร้อมทัง้เป็นศนูย์กระจายสนิค้าของชมุชนได้อย่างมคีณุภาพ และในปี ๒๕๕๐ ได้รบั “รางวลั
รองชนะเลิศจากการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๑ 
ประเภทธรุกจิขนาดย่อม” จากส�านกังาน กปร. พร้อมกันนี ้การรักษามาตรฐานการบริการให้
มคีณุภาพอย่างต่อเนือ่ง ยงัท�าให้ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั สมศกัดิแ์กลงเซอร์วสิ ได้รบัรางวลัต่าง ๆ
อกีมากมายทัง้จากกระทรวงพลงังาน กรมอนามยั บรษิทั เชลล์ แห่งประเทศไทย จ�ากดั ฯลฯ

จะเห็นได้ว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งบุคคล 
องค์กรภาครัฐและเอกชน รวมถึงภาคธุรกิจอย่างปั๊มน�้ามันสมศักดิ์แกลงเซอร์วิส ที่ได้
ด�าเนนิการปรบัปรงุธรุกจิแบบค่อยเป็นค่อยไป สร้างภมูคิุม้กนัให้แก่ธรุกจิ ใส่ใจผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย รวมทั้งรักษาส่ิงแวดล้อม กล่าวได้ว่าสมศักดิ์แกลงเซอร์วิส เป็นธุรกิจเล็ก ๆ 
ของครอบครวั ทีต้่องการแบ่งปันความสขุให้คนรอบข้าง ซึง่เป็นธรุกจิทีม่ไิด้ท�าแบบปกติ 
จนในที่สุดกลายเป็นจุดพักรถที่พูดกันปากต่อปากว่า “กาแฟหอมกลมกล่อม” “ห้องน�้า
สะอาด” และ “อาหารอร่อย”
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ซากรุะบาน ที่แปกแซม

ท่อ
งไป

ใน
โค
รง

กา
ร

เรียบเรียงโดย : นายโยธิน จันทวี
นักวิชาการป่าไม้ช�านาญการพิเศษ

หัวหน้าโครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตรป่าไม้
สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ บ้านแปกแซม

เรียบเรียงโดย กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๓ ส�านักงาน กปร.

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๔๓ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงตรวจเยี่ยม
ราษฎรบรเิวณสวนมนัอะลู บ้านแปกแซม หมูท่ี ่๖ ซึง่เดมิเป็นพ้ืนท่ีป่าต้นน�า้ล�าธาร
ทีส่�าคญัของแม่น�า้แตงได้ถกูบกุรกุแผ้วถางเพือ่ท�าการเกษตรพืน้ทีป่ระมาณ ๕๐๐ ไร่ 
และมแีนวโน้มว่าจะถกูบกุรกุแผ้วถางไปเรือ่ย ๆ  นอกจากนี ้ยงัเป็นพืน้ทีล่่อแหลม
ต่อปัญหายาเสพติด การลักลอบเข้าเมือง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของ
ประเทศ จึงได้มีพระราชด�าริให้จัดตั้งสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม ้
สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชด�าริบ้านแปกแซม ขึ้นที่บริเวณสวนมันอะลู 
และได้เสด็จพระราชด�าเนินไปหลังตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าผลการ 
ด�าเนนิงานอย่างต่อเนื่องจนถึงปีพุทธศักราช ๒๕๔๗
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ในคราวเสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงตรวจเยีย่มตดิตามความก้าวหน้า
ผลการด�าเนินงานโครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ 
สิง่แวดล้อมอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารบ้ิานแปกแซม เมือ่วนัที ่๒๐ มนีาคม 
๒๕๔๖ ได้มีพระราชด�าริ ความว่า “ให้ท�าสถานีสาธิตและถ่ายทอดฯ
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว” ทางโครงการจึงได้พิจารณาการจัดท�าแผนการ
พัฒนาพื้นท่ีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เนื่องจากสภาพที่ตั้งของพื้นที่
โครงการฯ มีสภาพเดิมเป็นป่าสนเขา อยู่สูงจากระดับน�้าทะเลโดยเฉลี่ย 
๑,๓๐๐ เมตร ด้านทศิเหนอืตดิกบัแนวเขตชายแดนสาธารณรฐัแห่งสหภาพ
พม่า พื้นที่ของโครงการฯ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว จ�านวน 
๑๙,๓๗๕ ไร่ เนือ่งจากสภาพพืน้ทีอ่ยูบ่นพืน้ทีภู่เขาสูงชันท�าให้มวีวิทวิทศัน์ที่
สวยงาม อากาศเยน็สบายเกอืบตลอดทัง้ปี อณุหภมูติ�า่สดุ ๒ องศาเซลเซียส

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปสัมผัสกับอากาศหนาวเย็น 
ในช่วงฤดูหนาวและต่างให้ความสนใจไปเที่ยวชมความงามของแปลงพืช
ผักเมืองหนาวปลอดสารพิษ ไม้ดอก ไม้ผลเมืองหนาวและชมความงดงาม
ของธรรมชาต ิทะเลหมอกยามเช้าในฤดหูนาว รวมท้ังยลโฉมดอกซากรุะดอย 
(นางพญาเสอืโคร่ง) ซึง่ออกดอกบานสะพรัง่ในช่วงเดอืนกุมภาพนัธ์ สถานที่
แห่งนี้จึงเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และแหล่งศึกษาเรียนรู้งานตาม
แนวพระราชด�าริของหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานที่ได้ร่วมกันพัฒนา
พื้นที่และชุมชนแห่งนี้ให้มีศักยภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
ของราษฎรให้ดีข้ึน อีกทั้งสามารถอ�านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว 
ที่เดินทางมาเยี่ยมชมและสร้างความประทับใจไม่รู้ลืม

สถานีสาธิตฯ บ้านแปกแซมวันน้ีท�าหน้าที่เป็นห้องเรียนธรรมชาต ิ
ให้แก่ผู ้สนใจเข้ามาเที่ยวชมและเรียนรู้อย่างเพลิดเพลินท่ามกลางอากาศ 
บรสิทุธิซ์ึง่หาได้ยากในปัจจบุนั หากท่านใดสนใจเรยีนรูว้ถิชีวีติความเป็นอยูข่อง
ราษฎรชาวไทยภูเขา(เผ่าลีซอ) ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 
๒ กิโลเมตร ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปยังสถานีฯ ๑๗๑ กิโลเมตร
ใช้เวลาเดนิทางประมาณ ๓ ชัว่โมง ๓๐ นาท ีสามารถเดนิทางไปได้ไม่ยากนกั
นอกจากนี้ทางสถานีฯ ยังมีบ้านพักรับรองในบรรยากาศสวิตเซอร์แลนด์
เมืองไทย เและลานกางเต็นท์ส�าหรับให้นักท่องเที่ยวได้พักค้างคืนได้อย่าง
สะดวกสบาย สนใจสอบถามข้อมูลและดูรายละเอียด เพิ่มเติมทาง
www.paeksam.com

การพฒันาพืน้ทีโ่ครงการฯ นบัจากเร่ิมโครงการมาจนถงึทกุวนันี ้๑๖ ปี
ที่ผ่านมา สามารถพัฒนางานในด้านป่าไม้ เกษตร ปศุสัตว์ สิ่งแวดล้อม 
รวมถึงคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ให้มีศักยภาพที่ดียิ่งขึ้นตามล�าดับ
เป็นไปตามพระราชปณธิานของสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ 
ทีท่รงเป่ียมล้นด้วยพระเมตตาแก่พสกนกิรทกุหมูเ่หล่าเสมอมา ขอเทดิไท้
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
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การปลูกกาแฟอาราบิก้า
ปางขอน

เรียบเรียงโดย : นายบัญชา  รามศิริ
หัวหน้าสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด�าริบ้านปางขอน

อา
ชีพ

น่า
ลอ

ง

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด�าริ บ้านปางขอน จัดตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างผสมผสาน ให้คนเป็นผู้พิทักษ์รักษาป่า 
ป่าสร้างความร่มเยน็ เป็นแหล่งผลติอาหารให้แก่คน  หลังจากเริม่โครงการในปี ๒๕๔๕ สถานี
พฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชด�าร ิบ้านปางขอน อ�าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย ได้เปลีย่น
การใช้ประโยชน์ทีด่นิจากการท�าไร่เลือ่นลอยของชาวไทยภเูขาบ้านปางขอน ทีอ่าศยัและท�ามา
หากินบนพืน้ทีป่่าต้นน�า้ มาสูก่ารปลูกกาแฟอาราบก้ิาช้ันดใีนพืน้ทีค่วามสูงจากระดบัน�า้ทะเล 
๑,๔๐๐-๑,๖๐๐ เมตร อากาศเยน็ตลอดทัง้ปี ดนิด ีมคีวามชืน้เหมาะสม ใต้ร่มเงาป่าธรรมชาติ 
โดยท�าการเกษตรแบบอนรุกัษ์ดนิและน�า้ในรปูแบบวนเกษตร (Agroforestry)

การปลกูกาแฟอาราบิก้าในพืน้ทีบ้่านปางขอน เริม่จากน�าต้นกล้าอายตุัง้แต่ ๘-๑๒ เดอืน
หรือมีใบจริงไม่น้อยกว่า ๔-๕ คู่ ปลูกลงหลุมขนาด ๕๐x๕๐x๕๐ เซนติเมตร รองก้นหลุม
ด้วยหินฟอสเฟต อัตรา ๑๐๐ กรัมต่อหลุม และปุ๋ยคอก ๕ กิโลกรัมต่อหลุม ปลูกภายใต้ร่มเงา 
สามารถปลกูร่วมกบัไม้ผล ไม้ยนืต้น เช่น บ๊วย ท้อ แมคคาเดเมยีนทั อาศัยน�า้ฝนตามธรรมชาติ 
ด้วยสภาพอากาศหนาวเย็น ความช้ืนสูง จึงท�าให้ไม่จ�าเป็นต้องอาศัยระบบการให้น�้ากับ
ต้นกาแฟนอกจากนี้ หากปลูกกาแฟร่วมกับไม้ผล ไม้ยืนต้น หรือปลูกกาแฟภายใต้ร่มเงากับ
ไม้ป่าโตเร็ว รวมถึงการคลุมโคนต้น ท�าให้ไม่ต้องพึ่งพาระบบชลประทาน

กาแฟเป็นพืชที่ต้องการปุ๋ยค่อนข้างสูง โดยเฉพาะช่วงระยะเวลาเริ่มออกดอก ติดผล
หากขาดปุย๋ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวซึง่เป็นช่วงฤดแูล้ง ความชืน้ในดนิและในดอกกาแฟน้อย 
ประกอบกับอุณหภูมิสูง กาแฟจะแสดงอาการเป็นโรคยอดแห้ง (Dieback) ไม่เจริญเติบโต 
และตายในท่ีสดุ ดงันัน้ จงึควรใส่ปุย๋ช่วงเดอืนพฤษภาคม สิงหาคม และตลุาคม กาแฟสามารถ
เก็บเกี่ยวได้ประมาณ ๙ เดือน ควรเก็บผลที่สุก ๙๐-๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ คือ เมื่อผลมีสีแดงเกือบ
ทั้งผล หรือทั่วทั้งผล สามารถท�าการปลิดผลกาแฟเพื่อทดสอบผลสุกพร้อมที่จะเก็บเกี่ยว โดย
การใช้นิ้วบีบผล ถ้าผลสุกเปลือกจะแตกง่ายและเมล็ดกาแฟจะโผล่ออกมา การเก็บผลควรจะ
พิจารณาการสุกของผลบนแต่ละกิ่งที่ให้ผลในแต่ละต้นว่ามีผลสุกมากกว่าร้อยละ ๕๐ ในการ
เก็บผลผลิตครั้งแรก ซึ่งปกติการเก็บผลกาแฟจะต้องใช้เวลาเก็บประมาณ ๒-๔ ครั้ง
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ให้คนเป็นผู้พิทักษ์รักษาป่า
ป่าสร้างความร่มเย็น

เป็นแหล่งผลิตอาหารให้แก่คน

จากนั้น น�าผลกาแฟสุกท่ีเก็บได้มาปอกเปลือกนอกทันที โดย
เครื่องปอกเปลือก ไม่ควรเก็บผลกาแฟไว้นานหลังการเก็บเกี่ยว
เพราะคุณภาพและรสชาติของกาแฟจะเปลี่ยนไป ดังนั้น หลังปอก
เปลือกแล้ว จึงต้องน�าไปขจัดเมือก หลังจากเมล็ดกาแฟผ่านการ
ล้างท�าความสะอาดแล้วน�าเมล็ดกาแฟมาเทลงบนลานตาก หรือ 
เทลงบนตาข่ายพลาสตกิบนแคร่ไม้ไผ่ เกลีย่เมลด็กาแฟกระจายสม�า่เสมอ
ไม่ควรหนาเกิน ๔ นิ้ว ควรท่ีจะเกลี่ยเมล็ดกาแฟวันละ ๒-๔ ครั้ง 
จะท�าให้เมล็ดแห้งเร็วขึ้น และเวลากลางคืนควรกองเมล็ดเป็นกอง ๆ 
และใช้พลาสตกิคลมุเพือ่ป้องกนัน�า้ฝนหรอืน�า้ค้าง ใช้เวลาตากประมาณ 
๗-๑๐ วัน เมล็ดจะมีความชื้นประมาณ ๑๓ เปอร์เซ็นต์ เมล็ดกาแฟที่ได้
จะเกบ็ไว้ในรปูของกาแฟกะลา (Parchment Coffee) เพราะจะสามารถ
รกัษาเน้ือกาแฟและป้องกันความช้ืนกาแฟได้ด ีก่อนน�าไปจ�าหน่ายควรจะ
สีเพื่อเอากะลาออกด้วยเคร่ืองสีกะลา เก็บบรรจุในกระสอบป่านใหม ่
มีแผ่นป้ายบอกเกรด สารกาแฟ วันท่ีบรรจุ แหล่งผลิต และน�้าหนัก 
ณ วันที่บรรจุ 

ความรูจ้ากนกัวชิาการจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบกับเกษตรกร
ที่ท�างานด้วยความตั้งใจ จึงท�าให้ผลผลิตออกมาดี พร้อมส่งจ�าหน่าย
ออกสู ่ท้องตลาด ภายใต้แบรนด์ “ปางขอน” กาแฟอาราบิก้าที่ดี
มคีณุภาพ ท�าให้ในปี ๒๕๕๘ ราษฎรมรีายได้จากการปลกูกาแฟ เป็นเงนิ 
๓๐,๖๐๒,๖๕๐ บาท เฉลีย่ ๑๓,๘๒๘ บาทต่อไร่ต่อปี ปัจจบุนัปลกูกาแฟ
ไปแล้วในพืน้ทีท่�าการเกษตรเดมิ ๒,๒๑๓ ไร่ จากพืน้ทีท่ัง้หมด ๒,๕๐๐ ไร่ 
คงเหลือพื้นที่ปลูกอีก ๒๘๗ ไร่ นอกจากนี้ ราษฎรยังมีรายได้จากแหล่ง
อื่นๆ อีก จ�านวน ๑๔,๕๘๕,๑๐๐ บาท ท�าให้มีรายได้รวมในปี ๒๕๕๘ 
ทั้งสิ้น ๔๕,๑๘๗,๗๕๐ บาท เฉลี่ย ๒๙๕,๓๔๔ บาทต่อครัวเรือนต่อปี

ราษฎรบ้านปางขอนมีความภูมิใจ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาก 
จากการขายผลผลติทีไ่ด้ราคาทีเ่ป็นธรรม ทกุหยดของกาแฟปางขอน
ให้รสชาตขิองกาแฟอาราบก้ิาชัน้เยีย่มไปพร้อม ๆ  กับการได้มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ป่าต้นน�้าของไทย
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ด้วยความตั้งใจจึงท�าให้
ผลผลิตออกมาด ี

พร้อมส่งจ�าหน่ายออกสู่ท้องตลาด
ภายใต้แบรนด์ “ปางขอน”
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กปร. น�าเยาวชนสานต่อพระราชด�าริ
ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ  (RDPB CAMP) รุ่นที่ ๖

เล่าสู่กันฟัง

เรียบเรียงโดย : นางกุญชัชญา ทองค�า
กองประชาสัมพันธ์ ส�านักงาน กปร.
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จ ากผลงานโครงการ “เยาวชนอาสาสืบสานพระราชด�าริ” ของเยาวชนจาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ได้น�ามาจัดแสดงในรูปของนิทรรศการ เพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน 
รู้งานสืบสานพระราชด�าริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ ๖ ในกิจกรรมนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงผลส�าเร็จของ
การจัดท�าโครงการ “ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ (RDPB CAMP)” ของส�านักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร. ) ที่
ได้ด�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี ๒๕๕๓ เพือ่ให้เยาวชนได้เข้ามาเรยีนรูถ้งึพระราชกรณยีกิจ 
และแนวพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 
และพระบรมวงศ์ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์มากมายต่อส่วนรวมน้ัน ร่วมเป็นเครือข่ายเยาวชนที่มี
ความรู้ความเข้าใจในแนวพระราชด�าริ และสามารถน้อมน�าแนวพระราชด�าริไปต่อยอดขยายผล
เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมได้อย่างกว้างขวาง และในวันนี้เราได้เห็น
แล้วว่าเยาวชนที่เคยเข้าร่วมในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ (RDPB CAMP)  
ต่างมีศักยภาพ และแนวคิดสร้างสรรค์ในการน้อมน�าองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปต่อยอด
ขยายผลจนเกิดเป็นผลงานโครงการต่าง ๆ ที่ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนส่วนรวม
เป็นอย่างดี ดังตัวอย่างผลงานโครงการของเยาวชนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ 
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รางวัลชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  ทีม : รามฯ รักษ์ป่า 
โครงการ “รามฯ รักษ์ป่าร่วมใจอาสาพัฒนาชุมชน” 

ได้ด�าเนินการสร้างฝายชะลอน�้า ณ วนอุทยานถ�้าเขาวง
บ้านหนิตุม้ หมู่ ๓ ต�าบลบ้านไร่ อ�าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 
สามารถท�าให้ป่าที่แห้งแล้งท่ีเกิดไฟป่าบ่อย ๆ มีความชุ่มชื้น
มากขึ้น ท�าให้ไฟป่าลดลงและป่าไม้กลับมาอุดมสมบูรณ์
มีเห็ดโคนและมีหน่อไม้เพิ่มมากขึ้น ท�าให้ชาวบ้านมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการเก็บเห็ดโคนและหน่อไม้

รางวัลรองชนะเลิศ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรติ 

สกลนคร ทีม : ACCT รักษ์หนองหาร 
โครงการ “การจัดตัง้ศนูย์การเรยีนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง

บ้านดอนเชยีงบานใหญ่” จดัตัง้ศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง
บ้านดอนเชียงบาน โดยพัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้เป็นศูนย์ 
การเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน และเป็นศูนย์การเรียนรู้
แบบครบวงจร ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะด้านการเกษตร
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู ้เข้าร่วม
โครงการได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทีม : eDLTV 
Team 

โครงการ “เยาวชนอาสาสร้างงานเพื่อในหลวง ด้าน
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพ้ืนท่ีห่างไกล” ติดตั้ง
ระบบ eDLTV ให้แก่ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนของ
จังหวัดพิษณุโลกและก�าลังจะน�าระบบเซลล์แสงอาทิตย์ไป 
ติดต้ังให้โรงเรียนแกนน�าที่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
อาทรอุทิศเพื่อให้โรงเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไฟเพื่อประหยัด
ค่าใช้จ่ายและจะน�าโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนลูกข่ายมา
ดูงานเพื่อน�าไปใช้ต่อไป

รางวัลชมเชย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ทีม : นิเทศ 

HCU ลูกโพธิ์ทอง รุ่นที่ ๓
โครงการ “ฟื้นฟูตลาดโบราณบางพลี ๑๐๐ ปี อย่าง

มีส่วนร่วมตามแนวทางพระราชด�าริ” ฟื้นฟูตลาดโบราณ
บางพล ี๑๐๐ ปี โดยการจดักจิกรรม ๓ กจิกรรม เพือ่สร้างขวญั
และก�าลังใจให้แก่ผู้ประกอบการ และประชาชนในตลาด
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แมพ้ื้นที่จะเป็นดินเลวเพียงใด 
ก็สามารถที่จะพัฒนาให้ดีขึ้น 

ได้ด้วยความตั้งใจจริง

๑. กจิกรรม “ปันยิม้ให้ตายาย” เป็นกจิกรรมทีช่่วยสร้างความสขุ
ให้แก่ผู้สูงอายุ โดยการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง – ลูกกรุง

๒. กิจกรรม “ออกแบบฉลากสินค้าอย่างมีส่วนร่วมตามแนว
เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” เป็นกิจกรรมตอบโจทย์ผู้สูงอายุ
ที่เป็นผู้ประกอบการในตลาด ที่มีปัญหาเรื่องระบบเศรษฐกิจและ
นักท่องเที่ยวที่ขาดหายไป

๓. กจิกรรม “นวตักรรมความรูก้ารป้ันดนิน�า้มนัสูร่ะบบความ
คิดใหม่ ๆ ตามแนวทางของพ่อ” เป็นกิจกรรมเพื่อเยาวชนในตลาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ทีม : ของขวัญจากพ่อ รุ่นที่ ๓ 
โครงการ “สืบสานงานพระราชด�าริ สู่นวัตกรรมไทย แก้ไข

ปัญหายุคสมัยการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑” สร้างเครือข่ายการ
เรยีนรู้งานและสืบสานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิณ บรเิวณ
ชมุชนคลองสิบเอด็ อ�าเภอหนองเสือ จงัหวดัปทมุธาน ีซึง่พืน้ทีด่งักล่าว
มีปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวมาก ส่งผลต่อการท�าการเกษตร ให้สามารถ
กลับมาท�าการเกษตรได้ต่อไป

มหาวทิยาลยัราชภัฏนครศรธีรรมราช ทมี : ต้นกล้า ทานตะวนั
โครงการ “เยาวชนรักษ์น�้า รักษ์ผืนป่า” เป็นการสานต่อ

โครงการฝายมชีีวติ โดยน�าผลทีไ่ด้จากการสร้างฝายมชีวีติไปถ่ายทอด
ความรู้และการมีส่วนร่วมของเยาวชนในพื้นท่ีชุมชนบ้านนาโหนด 
ในการดูแลรักษาฝายมีชีวิต โดยผ่านกิจกรรมค่าย “เยาวชนรักษ์น�้า 
รักษ์ผืนป่า” ให้มีความตระหนักถึงคุณประโยชน์ของฝาย

วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ทีม : ลูกพระพิฆเนศเมืองน�้าด�า
โครงการ “แพรวาสืบสานงานพระราชด�าริ” การสืบสาน 

พระราชด�าริในแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ ่งเน้นให้เยาวชนได้
ตระหนักและเห็นคุณค่า พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนและ 
วิธีการที่ได้มาของผ้าแพรวาอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน พร้อม
ทัง้คงไว้ซึง่ผ้าแพรวาทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดักาฬสนิธุ ์ณ หอศลิป-
วัฒนธรรมกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ และชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทีม : Do D Loei ท�าดีเลย 
โครงการ : สร้างฝายในใจคน สร้างฝายชะลอน�้าเพื่อแก้ปัญหา

การเสื่อมโทรมของป่าต้นน�้า ให้ป่าต้นน�้ามีความอุดมสมบูรณ์มาก 
ยิง่ข้ึนในพืน้ทีต่่าง ๆ  ประกอบด้วยบ้านกอไผ่โทน ต�าบลกกดู ่อ�าเภอเมอืง 
จังหวัดเลย และวนอุทยานภูผาล้อม ต�าบลน�้าสวย อ�าเภอเมือง 
จังหวัดเลย
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นอกจากจะได้รับชมผลงานโครงการของเยาวชนในการ
สืบสานแนวพระราชด�าริแล้ว ในครั้งนี้ได้พาไปศึกษาดูงานเพิ่มเติม
ทักษะการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้แก่เยาวชนได้ร่วมเรียนรู้ภายใต้
แนวคิด “นวัตกรรมความรู ้  สู ่ เส ้นทางความคิดตามแนว 
พระราชด�าริ” ในโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริที่มีความ 
โดดเด่นในด้านต่าง ๆ เริ่มต้นด้วยการเดินทางไปเรียนรู้ในพ้ืนที ่
“อ่างเกบ็น�า้เขาเต่า” อ่างเก็บน�า้แห่งแรกตามแนวพระราชด�ารใินการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในพืน้ทีท่ีต้่องประสบปัญหา
การขาดแคลนน�้ามาใช้ในการด�ารงชีวิตของชาวบ้านแถบน้ัน ซ่ึงได้
รบัทราบจากการบอกเล่าเรือ่งราวทีน่่าประทบัใจของ ครแูล สงัข์สขุ 
ราษฎรอาวุโสแห่งหมู่บ้านชาวประมงเขาเต่าได้เล่าถึงคราวที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ ได้เสด็จพระราชด�าเนินมาในพื้นที่
และได้พระราชทานอ่างเก็บน�้าให้แก่ชาวบ้านเพื่อบ�าบัดทุกข์
บ�ารุงสุขให้แก่ราษฎรในเวลาต่อมา จากน้ันกองคาราวานเยาวชน
ได้เดนิทางต่อไปยงั “โครงการพระราชด�ารสิวนป่าหาดทรายใหญ่” 
ซึง่แต่เดมิมชีือ่ว่า “โครงการฟาร์มส่วนพระองค์” จากการบอกเล่า
ของพลเอกนภดล วรรธโนทัย ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระ
ราชด�าริ ที่ได้ให้ความกรุณามาบรรยายให้พวกเราได้รับทราบถึง
สภาพพ้ืนทีท่ีเ่คยแห้งแล้งดุจทะเลทราย แต่ด้วยพระมหากรณุาธคิณุ

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ ได้ทอดพระเนตรเห็นความแห้งแล้งจึงมี 
พระราชด�าริที่จะฟื้นฟูให้พื้นที่แห่งนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้อกี
ครั้งหน่ึง เพื่อเป็นตัวอย่างให้เห็นว่า “แม้พื้นที่จะเป็นดินเลว
เพียงใดก็สามารถที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นได้ด้วยความตั้งใจจริง” 
ท�าให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความส�าคัญของธรรมชาติที่ได้รับ
การฟื้นฟูให้กลับมามีพลังชีวิตอีกครั้งหนึ่ง และได้ไปต่อเติม
ความรูใ้นเรือ่งของการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตใิน “โครงการ
พัฒนาป่าไม ้ปากน�้าปราณบุรีตามแนวพระราชด�าริ” 
(วนอทุยานปราณบรีุ) อกีตวัอย่างหนึง่ทีไ่ด้แสดงให้เห็นถึงความ
ส�าเรจ็จากการฟ้ืนฟสูภาพป่าทีท่รดุโทรมให้กลับมาอดุมสมบรูณ์
จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ที่นักท่องเที่ยว
ให้ความสนใจเข้าไปเที่ยวชมถึงความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้ที่
ได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่กับผืนป่าจนได้ช่ือว่า “ป่าโกงกาง
ร้อยปี” ให้เหน็เป็นทีป่ระจกัษ์ถงึความงดงามและคณุประโยชน์
ที่เกิดขึ้นทั้งต่อสภาพแวดล้อมและสภาพชีวิตของชาวบ้าน
แถบนัน้ได้มีชวิีตทีด่ขีึน้จากการรบัจ้างล่องเรอืเทีย่วชมวถิชีมุชน
ชาวประมงบริเวณปากแม่น�้าปราณบุรีที่เกิดจากการร่วมมือ
ร่วมใจในการอนุรักษ์ผืนป่าแห่งนี้ให้คงอยู่สืบไป

ตามรอยพระราชด�าริ



หลังจากที่ได้ร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีธรรมชาติไปแล้ว ยังจะได้ 
เพิม่เตมิทกัษะในการลงมอืปฏบิตัใินพืน้ที ่“ศนูย์สาธติสหกรณ์โครงการ
หุบกะพง” ที่ได้ชื่อว่าเป็น “โครงการสหกรณ์การเกษตรแห่งแรกของ
ประเทศไทย” จากแนวพระราชด�าริในการแก้ไขปัญหาที่ดินท�ากินของ
เกษตรกร จนปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่ต่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจนเห็น
ได้ชัดเจนจากการรวมกลุ่มกันด�าเนินกิจกรรมในรูปของสหกรณ์ใน 
หลากหลายอาชพี ดงัเช่น การร่วมกลุม่เพือ่เลีย้งโคขุนจนกลายเป็นแหล่ง
ส่งออกโคขนุทีส่�าคญัของประเทศ การรวมกลุม่เลีย้งแพะเพือ่ส่งออก การ
ผลิตของใช้ประจ�าครัวเรือนจากค�าบอกเล่าที่ว่า “ใช้ดีแล้วบอกต่อ” ที่
สามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุม่แม่บ้านได้เป็นอย่างด ีนอกจากนี ้ยงัมกีาร
จดัท�าน�า้ส้มควนัไม้ ผลติผกัปลอดสารพษิ โดยเฉพาะการผลติหน่อไม้ฝรัง่
ทีไ่ด้ผลติและส่งไปยงัโรงแรมบนเกาะสมยุเพียงแห่งเดยีวของสหกรณ์แห่งนี้ 
รวมทั้งงานด้านศิลปาชีพจากการผลิตป่านศรนารายณ์ท่ีมีความงดงาม
คงทนแข็งแรงให้ได้เลอืกสรรกนัอย่างมากมาย จากนัน้ได้เดนิทางไปเรยีนรู้
การพัฒนาด้านการประมงในโครงการ “ฟาร์มทะเลตัวอย่างตาม 
พระราชด�าริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” โดยมี 
นายศุภวัฑฒ์ โกมลมาลย์ ผู้อ�านวยการกองโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ กรมประมง ได้กรุณาให้เกียรติมาเล่าเรื่องราวเกร็ดความรู้
ในการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริของกรมประมง ให้ได้รับทราบกัน
อย่างสนุกสนาน และได้ร่วมขบวนการเรียนรู้พร้อมลงมือปฏิบัติในฐาน

การเรยีนรู ้เริม่ต้นจากการเพาะเลีย้งสตัว์ทะเลหายากและการเพาะ
เลีย้งไรน�า้เคม็ส�าหรบัใช้เป็นอาหารสัตว์ทะเล การเลีย้งและคัดแยก
สาหร่ายพวงองุน่ พืชเศรษฐกจิทีก่�าลงัมาแรงมคีณุค่าทางโภชนาการสูง
อันที่เป็นที่นิยมของนักบริโภค และการผลิตเกลือและน�้าทะเลผง
ธรรมชาตซิึง่เป็นการพฒันาต่อยอดจากการท�านาเกลอืในการสร้าง
มลูค่าเพิม่ของน�า้เคม็ให้เป็นน�า้ทะเลผงและยงัมกีารจดัท�าเกลอืสปา 
ส�าหรับผู้ที่ชื่นชอบความงดงามด้านผิวพรรณให้เยาวชนได้เรียนรู้
และลงมือปฏิบัติกันอย่างจริงจังสนุกสนานพร้อมกับองค์ความรู้ที่
ได้จากการถ่ายทอดของวทิยากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถให้เยาวชน
ได้เก็บเกี่ยวไปเพิ่มเติมทักษะให้กับตนเองได้ต่อไป 

ส�าหรบัในครัง้ต่อไป ส�านักงาน กปร. ได้ก�าหนดจดักจิกรรม
ตามเส้นทางการเรียนรู้ “พลิกฟื้นผืนป่า พัฒนาผืนน�้า ก่ออาชีพ
อย่างยั่งยืน” ระหว่างวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม – วันอาทิตย์ที่ 
๕ มถินุายน ๒๕๕๙ เยาวชนท่ีสนใจเข้าร่วมเรยีนรูง้านในโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เพื่อร่วมสืบสานแนวพระราชด�าริ
สามารถติดตามข่าวสารและสอบถามรายละเอียดได้ที่

กองประชาสัมพันธ์ ส�านักงาน กปร.
โทรศพัท์ ๐๒-๔๔๗ ๘๕๐๐ ต่อ ๑๑๖, ๑๑๘ หรอื ๐๘๑ ๙๓๗ ๙๓๓๘
เว็บไซต์ www.rdpbcamp.com และ www.rdpb.go.th
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“...เราต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งว่า ทรัพยากรป่าไม้นั้นส�าคัญต่อพวกเรามาก

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ป่าไม้เป็นแหล่งต้นน�้าล�าธารที่ให้ความชุ่มฉ�่าต่อแผ่นดิน และป่าไม้

ต้องมีสัตว์เพื่อช่วยในการขยายพันธุ์ และสร้างความสมดุลของธรรมชาติ ส่วนสัตว์ป่านั้น

ก็ต้องมีแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัย จึงกล่าวได้ว่ามนุษย์ ป่าไม้ และสัตว์ป่ามีความ

สัมพันธ์กันอย่างละเอียดลึกซ้ึง จนไม่สามารถจะขาดส่วนหน่ึงใดไปได้...”

พระราชด�ารัส สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

จากหนังสือ “ด้วยพระบารมีสู่ธรรมชาติและชีวิต”

 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  น้องๆ รู้ไหมว่า ในอดีตหลายสิบปีที่ผ่านมา 

ประเทศไทยของเราพัฒนาเศรษฐกิจและความ

เจริญก้าวหน้าในหลายๆ ด้าน จนบางพื้นที่

ก็ไม่ได้ใส่ใจปัญหาด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ป่าไม้ และภาวะมลพิษ

รู้ครับ

สืบรู้ค่ะ

แล้วรู้ไหมว่า ท�าไมทุกวันนี้

เมืองไทยของเรา ถึงกลับมามีทรัพยากร

ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ได้อีกครั้ง

รู้ค่ะ

สานเคยเห็นรูปภูเขาหัวล้านด้วยฮะ

ลักลอบตัดกันจนหมดป่าเลย

การ์ตูนตามรอยพระราชด�าริ ตอน “รักษ์ป่า”

Yeah. / Yes. I’ve even seen a picture of a barren hilltop!

The forest there was completely stripped!

Following the Royal Initiatives : “Forest Conservation”

 “…We must deeply understand that the forest is very important to us. In particular, the forest is the source of 

streams which provide water to the land. The forest also needs animals to propagate and create balance in the ecosystem. 

The animals need food and shelter. Therefore, it can be said that humans, forest and animals are deeply connected and 

cannot exist without one or the other…”
Her Majesty Queen Sirikit’s speech from “Her Grace to Nature and Life”

Published by the Department of Environmental Quality Promotion, Ministry of Natural Resources and Environment.

 Do you know that many decades ago, 

Thailand was very economically and technologically 

advanced so much that in some areas, deforestation, 

pollution and environmental problems that 

occurred were not taken seriously?

And do you know why Thailand was able to restore its forest this well?

I know!
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ใช่แล้ว ด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่

หลากหลายนี้เอง ท�าให้ป่าไม้และสัตว์ป่าถูกท�าลายน้อยลง 

หลายแห่งได้กลับมาอดุมสมบรูณ์อกีครัง้ จากแนวพระราชด�าริ

ทีพ่ระราชทาน และมหีน่วยงานต่างๆ ร่วมกนัสนองพระราชด�าริ

อย่างจริงจัง จึงเห็นผล เห็นความสมบูรณ์ และความสมดุล

ของระบบนิเวศกลับคืนมา

พี่ถุงเงิน สานอยากรู้ว่า

พระราชทานแนวทาง

ไว้ยังไงบ้างฮะ

แนวทาง

ด�าเนินการหลายๆ

ด้านเลยล่ะ 

สานได้ยินมาว่า มีพระราชด�าริ

ให้ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ให้กลับมา

มีความอุดมสมบูรณ์

   เพราะพระราชินีทรงทราบถึงปัญหาการท�าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าไม้ ที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จึงมี

พระราชด�าริให้ตั้ง โครงการป่ารักน�้า, โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตาม

พระราชด�าริ, สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด�าริ และโครงการ

พิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต ด้วยพระราชประสงค์ “ให้ป่าอยู่กับคนได้

คนอยู่กับป่าได้โดยไม่มีการท�าลาย” ค่ะ

ฟื้นฟูระบบนิเวศตั้งแต่ป่าไม้

ล�าธารบนภูเขาสูง ตลอดจนการสร้าง

ปะการังเทียมใต้ทะเลเลยนะฮะ

 Because Her Majesty the Queen recognized the urgency of the loss of natural resources, especially deforestation 

that was getting worse, she initiated the Forest Loves Water Project, the Little House in the Big Forest Project, the Highland 

Agricultural Development Stations and the Protect Forests to Protect lives Project, aiming “to let people and forest coexist 

without one destroying the other.”

           I’ve heard that Her Majesty the Queen has initiated projects 

to restore the natural resources. 

          to revive the ecosystems in the forests and highland

streams as well as laying down artificial reefs.

          That’s right.  It’s because of the Royal Development 

Projects that  forest areas and animals are less destroyed. 

Many places have also been restored through the Royal Initiatives. 

Many agencies have enthusiastically carried out the Royal 

Initiatives, bringing results and restoring the natural abundance 

and balance of the ecosystems.

 What are the Royal Initatives?

 Oh, there are a lot of them.
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  พร้อมๆ กับปลูกฝังให้ชาวบ้านรักและหวงแหนป่าไม้ ท�าให้ป่าไม้

เป็นแหล่งท�ากิน โดยปลูกป่าร่วมกับปลูกพืชที่เป็นอาหารแหล่งรายได้ 

ของพวกเขา และช่วยส่งเสริมอาชีพด้วยอีกทางหนึ่ง เมื่อชาวบ้าน

มีความเป็นอยู่ที่ดีก็จะไม่บุกรุกท�าลายป่าไม้

เช่น การให้คนอยู่กับป่า

หาอาชีพให้เขา เพื่อไม่ให้เขาไป

บุกรุกท�าลายป่า

ปลูกป่าวันนี้

มีกิน มีใช้

ที่ส�าคัญ พระราชินีมีพระราชด�ารัสไว้ว่า “... ก่อนที่จะวางแผนและปฏิบัติการอนุรักษ์จึงจ�าเป็น
ต้องพิจารณาศึกษาให้เห็นตลอดปลอดโปร่ง มีความอะลุ่มอล่วย และด�าเนินการไปโดยไม่ให้ขัดกับ

เหตุการณ์สิ่งแวดล้อม มนุษยสัมพันธ์และส�าคัญที่สุดต้องไม่ขัดกับการครองชีพของประชาชน
สรุปว่าทุกคนต้องไม่ลืมว่าการอนุรักษ์นั้นก็คือ การปฏิบัติเพื่อมุ่งรักษาประโยชน์

อันถาวรของแผ่นดินและประชาชน...”

ขอพระองค์

ทรงพระเจริญฮะ

เจ๋งไปเลย!

พระบรมราโชวาทที่ได้พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แก่นิสิต และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๑๘

 Such as teaching them how to coexist 

with the forest and finding jobs for them, so they 

don’t encroach upon the forests.

 Along with educating the people to love 

the forests because it is the source of their 

income by planting forests and cropping for 

food and livelihood, in conjunction with vocational 

training for additional income. When the people 

are happy, they’ll have no reason to destroy the 

forest.

 Planting trees today, we’ll have a better 

life in the future.

 Most importantly, Her Majesty the Queen said “…Before planning and operating any conservation projects, it is 

important to thoroughly conduct studies, be compromising and carry out conservation operations without going against the 

environmental issues, human relationships and, most importantly, that not inconsistent with the local livelihood. In short, 

everyone must not forget that conservation is aimed at sustainably preserving the interests of the nation and the people…”
Her Majesty Queen Sirikit’s speech

Given at Srinakharinwirot University (Bangsaen campus), on 31 March, 1975.

Wow, that’s great! Long live the Queen!
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๑๓
ธันวาคม ๒๕๕๘

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ติดตามผลการด�าเนินงาน

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด�าริ
บ้านปางขอน จังหวัดเชียงราย

นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี 
เป็นประธานเปิดงาน “ใต้ร่มพระบารมี

๓๓ ปี ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้”

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามการด�าเนินงานโครงการสถานี
พัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด�าริ บ้านปางขอน อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๕ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จ
พระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรสภาพพื้นที่บริเวณดอยเกี๊ยะ บ้านปางขอน หมู่ที่ ๗ 
ต�าบลห้วยชมภู อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และได้พระราชทานพระราชด�าริให้
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องพจิารณาจดัตัง้สถานพีฒันาการเกษตรทีส่งู โดยให้ปลกูพชืไม้ผล
เมืองหนาว พืชผัก ตลอดจนไม้ดอกเมืองหนาว โดยให้ราษฎรในพ้ืนที่มีส่วนร่วมใน
การด�าเนินงานของสถานี ฯ เพื่อให้ราษฎรเกิดความรู้ ความช�านาญ และน�าความรู้
กลับไปด�าเนนิการในพืน้ทีต่นเอง ปัจจบุนัการพฒันาอาชีพของราษฎรมคีวามก้าวหน้า
เป็นอย่างมากและมีผลผลิตที่ส�าคัญคือ กาแฟ และพืชผักเมืองหนาว เช่น สาลี่  
แมคคาเดเมยี โดยน�าไปจ�าหน่ายทีต่ลาดและร้านค้าในเมอืงเชยีงราย ปัจจบุนัราษฎร 
มอีาชีพทีสุ่จรติและมรีายได้เพยีงพอต่อการด�าเนนิชวีติ และช่วยกนัคุ้มครองและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

น ายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน
“ใต้ร่มพระบารมี ๓๓ ปี ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ก่อก�าเนดิจากพระราชด�ารใินพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั เมือ่วนัที ่๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๒๕ มีพระราชประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษา
ทดลอง ทีเ่หมาะสมกับพืน้ทีภ่าคเหนอื และเผยแพร่แก่ราษฎรให้สามารถ
น�าไปปฏบิตัไิด้ด้วยตวัเองต่อไป โดยศกึษาพฒันาป่าไม้ ๓ อย่าง ประโยชน์ 
๔ อย่าง คือ ไม้ใช้สอย ไม้ผลไม้เชื้อเพลิง ซึ่งจะอ�านวยประโยชน์ในการ
อนรุกัษ์ดนิและน�า้ ตลอดจนคงความชุม่ชืน้เอาไว้เป็นประโยชน์อย่างที ่๔ 
และพืน้ทีต้่นน�า้ล�าธารให้ได้ผลอย่างสมบรูณ์เป็นหลกั โดยต้นทางเป็นการ
ศกึษาสภาพพ้ืนทีป่่าไม้ต้นน�า้ล�าธารและปลายทางเป็นการศกึษาด้านการ
ประมงตามอ่างเก็บน�้าต่าง ๆ  ผสมกับการศึกษาด้านการเกษตรกรรม

๑๔
ธันวาคม ๒๕๕๘

ด้านปศสุตัว์ และโคนม และด้านเกษตรอตุสาหกรรม เพือ่ให้เป็น
ศูนย์ที่สมบูรณ์แบบ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรที่จะเข้ามา
ศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ในศูนย์ฯ แล้วน�าไปใช้ปฏิบัติอย่างได้ผล
ต่อไป ดงัมพีระราชด�ารว่ิา “ให้ศนูย์ศกึษำกำรพฒันำฯ ท�ำหน้ำท่ี
เสมือน “พิพิธภัณฑ์ธรรมชำติที่มีชีวิต” หรืออีกนัยหนึ่ง เป็น 
“สรุปผลกำรพัฒนำ” ที่ประชำชนจะเข้ำไปเรียนรู้และน�ำไป
ปฏิบัติได้” 

วันที่
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๑๙
ธันวาคม ๒๕๕๘

นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 

“คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน
เพื่อสานฝันทะเลงาม” ครั้งที่ ๑๓

นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ “คุ้งกระเบน
เทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน เพื่อสานฝันทะเลงาม” ครั้งที่ ๑๓ 
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดจันทบุรี 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ได้ก่อตั้งตาม 
พระราชด�าริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๔  
โดยมีพระราชด�าริความว่า                                                                      

“ให้พิจำรณำพ้ืนท่ีท่ีเหมำะสมจัดท�ำโครงกำรพัฒนำด้ำนอำชีพกำรประมง 
และกำรเกษตรในเขตพื้นที่ดินชำยฝั่งทะเลจันทบุรี” “ให้พิจำรณำจัดหำพื้นที่ 
ป่ำสงวนเสื่อมโทรม หรือพ้ืนที่สำธำรณประโยชน์เพื่อจัดต้ังศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ
เช่นเดียวกับศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อน ฯ ให้เป็นศูนย์ศึกษำเกี่ยวกับกำร
พัฒนำในเขตที่ดินชำยทะเล”
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อย่างถูกต้อง ซึ่งจะสามารถรักษาสภาพป่าให้สมบูรณ์ เป็นแหล่ง
ต้นน�้าล�าธารและพฒันาคุณภาพชวิีตและความเป็นอยูข่องราษฎร
ให้ดขีึน้ เพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างกลมกลืนและยั่งยืนต่อไป

โครงการส่งเสริมการเรียนรู ้เพื่อการอนุรักษ์และฟื ้นฟู 
ส่ิงแวดล้อมอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ (เหมืองผาแดง) อ�าเภอ
แม่สอด จงัหวดัตาก พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม” ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
ปัจจบุนัได้พฒันาพืน้ทีใ่ห้เป็นศนูย์การพฒันาและแหล่งเรยีนรูท้าง
ธรรมชาติ

๒๔-๒๕
ธันวาคม ๒๕๕๘

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ ในพื้นที่จังหวัดตาก

นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามการด�าเนินงาน
โครงการอนรุกัษ์สภาพป่าแม่ตืน่อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ(สถานสีหัส 
บุญญาวิวัฒน์) อ�าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และโครงการส่งเสริมการ
เรยีนรูเ้พือ่การอนรุกัษ์และฟ้ืนฟสูิง่แวดล้อมอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 
(เหมืองผาแดง) อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

สมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินนีาถ ทรงรบัโครงการอนรุกัษ์
สภาพป่าแม่ตื่น อ�าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ไว้เป็นโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ เมือ่วนัที ่๙ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๔ เพือ่ฟ้ืนฟแูละอนรุกัษ์
ทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีอนุรักษ์ ให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองบน
พื้นฐานของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

วนัที ่๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายพลากร  สุวรรณรฐั องคมนตรี
ติดตามการด�าเนินงานสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด�าริ
นาเกยีน ต�าบลนาเกยีน อ�าเภออมก๋อย จงัหวดัเชยีงใหม่ และโครงการ
ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�าริบ้านดงเย็น ต�าบลบ้านแปะ อ�าเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  

สมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ มพีระราชด�ารใิห้จดัตัง้
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด�ารินาเกียน ต�าบลนาเกียน 
อ�าเภออมก๋อย จงัหวดัเชยีงใหม่ เมือ่วนัที ่๑๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๔๘ ท�าให้
ราษฎรมีผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ข้าว พืชผัก และอาหารที่ให้
โปรตีนเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคในครัวเรือนเพียงพอตลอดปี 
สามารถท�าการเกษตรที่ถูกหลักวิชาการ มีความรู้ และมีอาชีพเสริม 
สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�าริบ้านดงเย็น อ�าเภอ
จอมทอง จังหวดัเชยีงใหม่ ก�าเนดิขึน้จากพระราชด�ารใินสมเดจ็พระนาง
เจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ โดยให้จัดหา
พืน้ทีบ่รเิวณใกล้เคยีง จนกระทัง้ได้พืน้ทีบ่รเิวณป่าสงวนชาต ิป่าท่าธาร
บ้านดงเยน็ หมู่ที ่๑๕ ต�าบลบ้านแปะ อ�าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ครอบคลุมชุมชนหมู่บ้านชาวไทยพื้นบ้าน จ�านวน ๔ หมู่บ้าน ได้แก่ 
บ้านดงเยน็ บ้านท่ากอม่วง บ้านสบแจ่มฝ่ังซ้าย และบ้านบวกห้า และ
หมู่บ้านห้วยสะแพค ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวไทยกะเหร่ียง เพื่อเป็นแหล่ง
สร้างงาน สร้างอาชพีให้กบัราษฎร เสรมิสร้างคณุภาพชวีติของราษฎร
ให้มีความเป็นอยู ่ที่ดีขึ้น พร้อมกับส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ฟื ้นฟู
ทรัพยากรป่าไม้ และขยายพันธุ์สัตว์ป่าให้มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น
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โรงเรียนฝึกอาชพี โรงเรียนป่าไม้ โรงเรยีนเกษตร งานศลิปาชพี 
งานโครงการฟาร์มตัวอย่าง ส่งผลให้ราษฎรมีชีวิตความเป็น
อยู่ที่ดีขึ้น

โครงการอ่างเก็บน�า้แม่เสรมิอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 
เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอ่างเก็บน�้าแม่เสริม
ไว้เป็นโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ เพื่อช่วยเหลือ
ราษฎรต�าบลเสรมิกลาง ซึง่ประสบปัญหาขาดแคลนน�า้ส�าหรบั
การเกษตรในฤดแูล้งและประสบอทุกภัยในฤดฝูน ท�าให้ราษฎร
ในพื้นที่ได้มีน�้าใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และท�าการเกษตรได้
ตลอดทั้งปี

๗
มกราคม ๒๕๕๙

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ติดตามงานและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในพื้นที่จังหวัดล�าปาง และจังหวัดพิษณุโลก

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามการด�าเนินงานของ
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต�๋า และโครงการอ่างเก็บน�้าแม่เสริมอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ จังหวัดล�าปาง 

โครงการศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต�๋า อ�าเภอเสริมงาม จังหวัดล�าปาง 
ก�าเนิดข้ึนเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๒๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ได้พระราชทานพระราชด�าริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการ
และก่อสร้างแหล่งน�้าเพ่ือจัดหาน�้าให้ราษฎรหมู่บ้านแม่ต�๋าและหมู่บ้าน 
แม่ต�๋าใน (บ้านนาล่าม) ต�าบลเสริมซ้าย อ�าเภอเสริมงาม จังหวัดล�าปาง 

ต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชด�าริให้น�า
รูปแบบโครงการศิลปาชีพพิเศษมาช่วยเหลือราษฎรบ้านแม่ต�๋า เพื่อเป็นการ
ส่งเสรมิรายได้และอาชพีทีส่จุรติให้แก่ราษฎร ปัจจบุนั ศนูย์ศลิปาชพีบ้านแม่ต�า๋  
มีการด�าเนินงานในด้านต่าง ๆ อาทิ การอบรมการปลูกหญ้าแฝก การจัด
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วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ นายพลากร  สุวรรณรฐั 
องคมนตรี ตดิตามการด�าเนนิงานของโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อ
ความมั่นคงภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาวอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
ศนูย์ศลิปาชพีภขูดั ภเูมีย่ง ภสูอยดาว และสถานพีฒันาการเกษตร
ที่สูงตามพระราชด�าริภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว และสวน
พฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าพิษณุโลกในพระราชด�าริ อ�าเภอ
ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชด�าริใน
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 

โครงการพัฒนาพื้นที่ เพื่อความมั่นคงภูขัด ภูเ ม่ียง 
ภสูอยดาวอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิศนูย์ศลิปาชีพภูขัด ภเูมีย่ง 
ภสูอยดาว และสถานพีฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชด�ารภูิขดั 
ภูเม่ียง ภูสอยดาว ท่ีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับไว้เป็นโครงการตาม 
พระราชด�าริในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๘ จากนั้น ได้เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยม
โครงการฯ ถึง ๙ ครั้ง พร้อมกับมีพระราชด�าริให้ยกระดับฐานะ
ความเป็นอยูข่องราษฎรในพืน้ทีโ่ครงการให้ดขีึน้ เพ่ือป้องกนัการ
บุกรุกท�าลายป่า และโยกย้ายถ่ินฐานของราษฎร และจัดตั้ง
สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชด�าริ ภูขัด ภูเมี่ยง
ภสูอยดาว ขึน้เพ่ือส่งเสรมิให้ราษฎรมีงานท�า ส่งเสรมิการปลกูผัก
ปลอดสารพิษไว้บริโภคและจ�าหน่าย เรียนรู้การเกษตรแผนใหม่

ทีถ่กูต้องควบคูก่บัการอนรุกัษ์ดนิและระบบนเิวศป่าไม้บนพ้ืนท่ีสงู
ไม้ดอกไม้ผลเมืองหนาว ทัง้นี ้เพือ่ให้ราษฎรน�าความรูไ้ปพฒันา
เป็นอาชีพของตนเอง ควบคู่การฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน�้าและ
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ใน
ท้องถ่ินท�าให้ราษฎรในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความรู ้ 
ความสามารถ ปลกูผกัในพืน้ทีส่งูในลกัษณะของขัน้บนัได เพิม่
ผลผลติ และน�าออกจ�าหน่ายให้กบัพ่อค้าตามตลาด ในอ�าเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลกได้มากขึ้น

ส�าหรับสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าพิษณุโลกใน 
พระราชด�าริ อ�าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชด�าริในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 
ให้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีพื้นที่ ๑,๓๘๕ ไร่ ปัจจุบันเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อใช้เรียนรู้ความหลากหลายของ
ระบบนิเวศป่าและพรรณพืชที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของ
พนัธุไ์ม้นานาพรรณ ดัง่ห้องสมดุทางธรรมชาตทิีใ่ห้บรกิารทาง
ความรูท้างวชิาการด้านพชืและธรรมชาต ิมกีารจดัแสดงพนัธุ์ไม้
ประจ�าถิน่ ไม้หายากทีใ่กล้สูญพันธุ ์มโีรงเรอืนรวบรวมกล้วยไม้
ไทยทีห่าชมยากกว่า  ๓๐๐ ชนดิ รวมถงึพนัธุไ์ม้ทีค้่นพบชนดิใหม่ 
คือ สร้อยสยาม ไม้ตระกลูชงโค ค้อ พชืวงศ์ปาล์ม ซึง่เป็นพนัธุไ์ม้
แห่งวัฒนธรรมของคนบนภูเขาสูงสามารถใช้ประโยชน์ได้ 
ทุกส่วน รับแรงต้านของลมได้ดี มีอายุที่ยืนยาวนับร้อยปี
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พระรำชทำนจำกสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำรี 
เม่ือปี ๒๕๓๕ แต่มีปัญหำเรือ่งทีดิ่นทีจ่ะต้องใช้ในกำรก่อสร้ำงโครงกำร 
ท�ำให้ไม่สำมำรถที่จะด�ำเนินกำรได้ และเจ้ำหน้ำที่ผู ้เกี่ยวข้อง 
ควรประชุมชี้แจงรำษฎรผู้ที่ได้รับควำมเสียหำย เพื่อให้ได้ข้อสรุป
ประกอบกำรพจิำรณำว่ำ จะด�ำเนินกำรก่อสร้ำงหรอืระงับกำรก่อสร้ำง
โครงกำรนี้..” 

ส�านกังาน กปร. ได้ให้การสนบัสนนุงบประมาณในการด�าเนนิการ
ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยหินชะแนนใหญ่ฯ มีขนาดความจุท่ี 
๑๒.๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน�้าสนับสนุนพื้นที่ท�าการเกษตร 
จ�านวน ๘,๐๐๐ ไร่ ให้แก่ราษฎร ๕ หมู่บ้านในเขตต�าบลโพธิไพศาล 
อ�าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร และ ๓ หมู่บ้านในเขตต�าบลโพนจาน 
อ�าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ปัจจุบันราษฎรได้มีการจัดตั้งกลุ่ม
ผู้ใช้น�้า จ�านวน ๓ กลุ่ม เพื่อให้การบริหารจัดการน�้าเกิดประโยชน์สูงสุด 
รวมทั้ง ได้มีการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและการปรับปรุงดินเพ่ือ
การเกษตร ที่เกิดจากพลังและการมีส่วนร่วมของราษฎรในการบริหาร
จัดการแหล่งน�้า 

๒๑-๒๒
มกราคม ๒๕๕๙

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามการด�าเนินงานของ 
อ่างเก็บน�้าห้วยหินชะแนนใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอ
กุสุมาลย์ และอ่างเก็บน�้าห้วยอีมูนอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอ
เต่างอย จังหวัดสกลนคร พร้อมกับร่วมกิจกรรมกับกลุ่มผู้ใช้น�้าในการ
หาแนวทางการจัดการน�้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

โครงการอ่างเกบ็น�า้ห้วยหนิชะแนนใหญ่อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 
ต�าบลโพธไิพศาล อ�าเภอกสุมุาลย์ จงัหวดัสกลนคร เป็นโครงการทีร่าษฎร
ได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี  ในการเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎร เม่ือวันที่ ๒๔ 
พฤศจกิายน ๒๕๓๕ แต่เนือ่งจากตดิปัญหาเรือ่งทีด่นิในขณะนัน้ ต่อมาเมือ่
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านต่าง ๆ ณ โรงเรียนบ้าน
กุดสะกอย ต�าบลโพธิไพศาล อ�าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ได้
พระราชทานพระราชด�าริ ความว่า  “..ควรพิจำรณำทบทวนโครงกำร
ก่อสร้ำงอ่ำงเกบ็น�ำ้ห้วยหนิชะแนนใหญ่ ซึง่เป็นโครงกำรทีร่ำษฎรได้ขอ

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 
ติดตามการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริและผลส�าเร็จของโครงการป่ารักน�้า
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ บ้านถ�้าติ้ว ต�าบลปทุมวาปี อ�าเภอส่องดาว จังหวัด
สกลนคร

โครงการป่ารักน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ บ้านถ�้าต้ิว เป็นผืนป่า
ต้นแบบตามพระราชด�ารสัในสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ ความว่า 
“พระเจ้ำอยู ่หัวเป็นน�้ำ ฉันจะเป็นป่ำ ป่ำที่จะถวำยควำมภักดีต่อน�้ำ 
พระเจ้ำอยู่หัวสร้ำงน�้ำ ฉันจะสร้ำงป่ำ”  ซึ่งปัจจุบันได้ขยายผลการพัฒนาตาม
แนวพระราชด�าริ สามารถพัฒนาฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มความหลาก
หลายของพันธุ์พืช และรักษาความชุ่มช้ืนในดิน ท�าให้พื้นที่ป่าและระบบนิเวศ
เกิดความสมดุล พร้อมกับเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทาง
ชีวภาพแก่ราษฎรในพื้นที่รอบโครงการและในต�าบลปทุมวาปี ให้มีน�้าเพียงพอ
ต่อพื้นที่การเกษตร และประชาชน ๑,๔๐๐ ครัวเรือนเกิดจิตส�านึกรักและ
หวงแหนทรัพยากรป่าไม้มากยิ่งขึ้น

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ติดตามการด�าเนินงานและเยี่ยมชม 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

วันที่
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วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 
เยี่ยมชมการผันน�้าจากโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยไผ่อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 
จังหวัดมุกดาหาร โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยไผ่อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริใน
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัด
มุกดาหาร ซึ่งผันน�้ามายังจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยอุโมงค์ผันน�้าล�าพะยังภูมิพัฒน์
นามพระราชทานจากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว ทีม่คีวามหมายว่า อโุมงค์ผนัน�า้
ที่น�าความเจริญมาสู่แผ่นดินลุ่มน�้าล�าพะยัง สามารถผันน�้ามาช่วยเหลือเกษตรใน
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้าล�าพะยังตอนบนอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริได้ถึง
จ�านวน ๑๒,๐๐๐ ไร่ ปัจจบุนัเกษตรกรส่วนใหญ่ท�าการเกษตรตามแนวพระราชด�าริ
ทฤษฎใีหม่ หลายรายประสบผลส�าเรจ็มรีายได้เพยีงพอมีน�้าต้นทุนในพื้นท่ีส�าหรับ
ท�าการเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง

๒๖-๒๗
มกราคม ๒๕๕๙

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
เยี่ยมชมผลส�าเร็จการพัฒนาแหล่งน�้าตามแนว
พระราชด�าริและการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่

แห่งแรกในพื้นที่ภาคอีสานสร้างชีวิตใหม่ที่ 
พอเพียงให้ราษฎร จังหวัดมุกดาหาร

วันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ นายพลากร
สุวรรณรัฐ องคมนตรี เยี่ยมชมผลการด�าเนินงานโครงการ
สหกรณ ์ศู นย ์ ศิ ลปาชีพทอผ ้ า ไหมแพรวาอัน เนื่ อ งมาจาก 
พระราชด�าริ ต�าบลบ้านโพน อ�าเภอค�าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ ์
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรชาวผู ้ไท อ�าเภอ
ค�าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ทรงเล็งเห็นว่าผ้าแพรวานั้นเป็นเสมือนเพชร
ในตม เป็นภูมิปัญญาไทยท่ีมีคุณค่า เพ่ือให้ลูกหลานได้สืบทอด จึงมี
พระราชเสาวนย์ีให้ราชเลขานกุารในพระองค์ฯ น�าเส้นไหมมามอบให้

แก่ชาวบ้านเพื่อทอถวาย ผ้าไหมแพรวา จึงได้รับการกล่าวขานว่า
เป็น “แพรวา ราชนิแีห่งไหม” และพฒันากระบวนการผลติจนเป็น
ที่ยอมรับท�าให้ราษฎรมีรายได้สู่ชุมชน ต่อมา ได้จัดตั้งเป็นสหกรณ์
ทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนข้ึนเพื่อรวบรวมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวา
ของสมาชิกใน ๔ อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอค�าม่วง อ�าเภอสมเด็จ อ�าเภอ
สหสัขนัธ์ และอ�าเภอสามชยั ปัจจบุนัราษฎรมรีายได้เพิม่ขึน้จากการ
ปลกูข้าว อ้อย มนัส�าปะหลงั พทุรา และการทอผ้าไหมแพรวาเพิม่ขึน้ 
ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

วันที่
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๓-๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ติดตามผลส�าเร็จโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ในพื้นที่จังหวัดเลย

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามผลการด�าเนินการโครงการ
อ่างเก็บน�า้น�า้เลยอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิอ�าเภอหลวง จงัหวดัเลย และโครงการพฒันาพืน้ทีเ่พือ่เทดิพระเกียรติ
ผาบ่าว-ผาสาว อ�าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

โครงการอ่างเก็บน�้าน�้าเลยอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง 
จากส�านักงาน กปร. ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้างท�านบดินหัวงานและอาคารประกอบ คาดว่าจะ 
แล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ เมื่อแล้วเสร็จจะมีขนาดความจุ ๓๕,๘๐๗,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่ง
เกบ็กกัน�า้ส�าหรบัการอปุโภค-บรโิภค รวมพืน้ทีไ่ด้รบัประโยชน์จากโครงการ จ�านวน ๔ อ�าเภอ ๑๖ ต�าบล ๑๑,๕๑๐ 
ครัวเรือน ประชากร ๕๙,๕๓๐ คน พื้นที่การเกษตร ๕๙,๕๙๒ ไร่ 

โครงการพฒันาพืน้ทีเ่พือ่เทดิพระเกยีรตผิาบ่าว-ผาสาว เป็นโครงการช่วยเหลอืราษฎรทีย่ากจนและขาดแคลน
ที่ท�ากินให้เข้ามาอยู่ในพื้นที่ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของราษฎร ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 
มพีระราชด�ารใิห้มลูนธิส่ิงเสรมิศลิปาชพีในสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ จดัซือ้ทีด่นิในพืน้ทีจ่งัหวดัเลย 
และราษฎรที่มีความประสงค์ต้องการขายที่ดิน เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนที่ดินท�ากินให้เข้ามาอยู่อาศัย 
ส่งเสรมิงานศลิปาชีพและพฒันาคณุภาพชวีติแก่ราษฎรเหล่านัน้ให้มรีายได้ มคีวามเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ ตลอดจนให้ด�าเนนิการ
อนุรกัษ์ป่าไม้ ด้วยการปลูกไม้ยนืต้นทดแทนป่าเสือ่มโทรม เพือ่บ�ารงุสภาพป่าให้มสีภาพคงเดมิ และเป็นแหล่งต้นน�า้
ล�าธารสืบต่อไป

วันที่
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วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายพลากร สุวรรณรัฐ 
องคมนตร ีตดิตามการด�าเนนิงานโครงการอ่างเก็บน�า้ห้วยน�า้สวยอันเนือ่ง
มาจากพระราชด�าริ อ�าเภอนาด้วง จังหวัดเลย 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว ทรงมพีระราชด�ารเิมือ่เดอืนธนัวาคม 
๒๕๒๑ ให้กองบัญชาการหน่วยผสมพลเรือนต�ารวจทหารที่ ๒๑ หรือ 
พตท. ๒๑ (พตท. ๑๗๑๘ เดิม) จัดท�าโครงการพัฒนาที่ดินบริเวณ 
ห้วยปลาดกุ เพือ่ให้ราษฎรเข้าอยูอ่าศยัและมทีีท่�ากนิ โดยกรมชลประทาน 
ได้จดัสร้างแหล่งน�า้ จ�านวน ๓ แห่ง ได้แก่ ลุม่น�า้ห้วยชม ห้วยน�า้สวย และ
ห้วยปลาดุก ให้แก่ราษฎรที่ได้รับการจัดสรรให้เข้ามาอยู่อาศัยในเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติ ในรูปหมู่บ้านป่าไม้ จ�านวน ๔๐๐ ครอบครัว รวมทั้ง 
วางแผนควบคมุการจัดระบบการชลประทานเพือ่การเกษตรกรรม ซึง่จะ
ส่งผลในการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจ ตลอดจนความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดความมั่นคงขึ้นในระดับพื้นที่

วนัที ่๕ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๙ นายพลากร สวุรรณรัฐ 
องคมนตรี ติดตามผลการด�าเนินงานของโรงเรียนร่มเกล้าบ้าน
ชมเจริญ อ�าเภอปากชม จังหวัดเลย 

โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ เป็นโรงเรียนในโครงการ
พระราชด�าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๔ จากนโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะผู้ก่อ 
การร้ายคอมมวินสิต์ ของหน่วยผสมพลเรอืนต�ารวจทหารที ่๑๗๑๘ 
(พตท.๑๗๑๘) ทีไ่ด้อพยพราษฎรเข้ามาต้ังเป็นหมูบ้่านและจดัสรร
ทีท่�ากินให้ ตามโครงการพฒันาเพือ่ความมัน่คงบรเิวณห้วยปลาดกุ  
หมูบ้่านนีไ้ด้รบัการตัง้ชือ่ว่าบ้านชมเจรญิ จงึได้ชือ่ว่าโรงเรยีนบ้าน
ชมเจริญ โดยการด�าเนินงานของโรงเรียนที่สนองพระราชด�าริ 
ประกอบด้วย โครงการตามแนวพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยสอนให้เด็กเป็นคนดีและมีความสุข รู้จักหน้าที่ และอดออม
สร้างรากฐานของความพอเพียงตั้งแต่เด็กอีกด้วย
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จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการอ่างเก็บน�้าเขาเต่าอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการตาม 
พระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี โครงการฟาร์ม
ทะเลตัวอย่างตามพระราชด�าริในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ จังหวัดเพชรบุรี โครงการพัฒนาป่าไม้
ปากน�้าปราณบุรีตามแนวพระราชด�าริ (วนอุทยานปราณบุรี)

นอกจากนี้ ในส่วนของภาคทฤษฎี เยาวชนจะได้รับฟัง
การบรรยายพเิศษ เรือ่ง “พ่อผูส้ร้างงานพฒันา เพือ่แผ่นดิน” 
โดย นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี การบรรยายในหัวข้อ 
“สร้างสรรค์โครงการตามแนวพระราชด�ารอิย่างไรให้ส�าเรจ็
อย่างยัง่ยนื” โดย อาจารย์ธนัยวชัร์ ไชยตระกลูชยั ผู้เช่ียวชาญ
ด้านการวางแผนการตลาดและการสร้างแบรนด์ และการ
บรรยายในหัวข้อ “เยาวชนสานต่องานพระราชด�าริอย่างไร
ให้ได้ผล” โดย นายปวัตร์ นวะมะรัตน ที่ปรึกษาด้านการ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริส�านักงาน 
กปร.

หลังจบกิจกรรมจากค่ายเยาวชนฯ เยาวชนทุกทีม
สามารถเขยีนโครงการ “เยาวชนอาสา สบืสานพระราชด�าร”ิ 
เข้าร่วมประกวดเพื่อชิงถ้วยรางวัลจากองคมนตรี พร้อมทุน
ด�าเนินโครงการรวม ๑๖๐,๐๐๐ บาท ในการน�าไปพัฒนา
และเสรมิสร้างกจิกรรมเพือ่ท�าประโยชน์ตามแนวพระราชด�าริ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้บังเกิดความมั่นคงและ
ยั่งยืนตลอดไป

๒๔-๒๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

วันที่

ส�านักงาน กปร. จัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ (RDPB Camp)
รุ่นที่ ๖ ครั้งที่ ๑  ตามเส้นทาง

“นวัตกรรมความรู้ สู่เส้นทางความคิดตามแนวพระราชด�าริ”

นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานใน
พิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ (RDPB 
Camp) รุ ่นที่ ๖ ครั้งที่ ๑ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ 
“พ่อผู้สร้างงานพัฒนาเพื่อแผ่นดิน” ณ ห้องประชุม ๑๐๑ 
อาคารส�านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
กรุงเทพมหานคร โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ             
ภายใต้กรอบ “นวัตกรรมความรู้ สู่เส้นทางความคิดตามแนว 
พระราชด�าริ” เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในแนวพระราชด�าริ และสามารถน้อมน�าแนวทาง
การพัฒนาจากโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�ารไิปประยกุต์
ใช้ได้อย่างถูกต้อง 

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ รุ่นที่ ๖ 
จัดกิจกรรมจ�านวน ๒ ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๑ จัดขึ้นวันที่ 
๒๔-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีเยาวชนเข้าร ่วมโครงการ 
๘๐ คน จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๑๗ สถาบัน 
ทั่วประเทศ ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนทีเ่คยผ่านการเข้าร่วมโครงการ 
ค่ายเยาวชนฯ ดังนั้น ครั้งนี้จึงเป็นการน�าเสนอผลงานของ
เยาวชนที่ได้น้อมน�าแนวพระราชด�าริไปต่อยอดและขยายผล
ต่อไป ค่ายเยาวชนฯ ครั้งนี้ จะเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้ในหลาก
หลายมิติ เพื่อน�าความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
โดยจะได้เรียนรู้ตามเส้นทาง “นวัตกรรมความรู้ สู่เส้นทาง 
ความคดิตามแนวพระราชด�าริ” เยาวชนจะได้เรยีนรูท้ัง้ภาคทฤษฎี
และลงมือปฏิบัติในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ภาคกลาง ประกอบด้วย โครงการพระราชด�ารสิวนป่าหาดทรายใหญ่ 
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ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
(ส�านกังาน กปร.) ได้จัดโครงการสมัมนาประจ�าปี ๒๕๕๙ ระหว่างวนัพธุที ่๑๖–วนัศกุร์ที ่๑๘ ธนัวาคม 
๒๕๕๘ ณ โรงแรมดุสิตรีสอร์ท แอนด์ โปโลคลับ อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี โดยมีหม่อมหลวง
จิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
ส�านักงาน กปร.  เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

การสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารท�าความเข้าใจเกี่ยวยุทธศาสตร์ นโยบาย ทิศทาง
การด�าเนินงาน และชี้แจงท�าความเข้าใจในเรื่องแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี ๒๕๕๙ ให้แก่ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าทีส่�านกังาน กปร. ทัง้นี ้เลขาธกิาร กปร. ได้มอบนโยบาย และมกีารเสนอแผนปฏิบตังิาน 
ประจ�าปี ๒๕๕๙ ของส�านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม แต่ละยุทธศาสตร์ โดยมี ๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การขยายผลและเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

รวมถึงจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ และน�าคณะฯ เดินทางไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระมหากษัตริย์แห่งสยาม ๗ พระองค์ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ราชภักดิ์ 

๑๖-๑๘
ธันวาคม ๒๕๕๘

ส�านักงาน กปร. จัดโครงการสัมมนาประจ�าปี ๒๕๕๙

วันที่
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อุทยานราชภักดิ์ เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ที่อ�าเภอหัวหิน 
จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์ จดัสร้างข้ึนโดย กองทพับก ในพืน้ทีป่ระมาณ ๒๒๒ ไร่เศษ 
โดยพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั พระราชทานชือ่ว่า “อทุยานราชภกัดิ”์ ซึง่
เป็นอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และเพื่อ
เป็นการเทดิทนูและประกาศเกยีรตคิณุสมเดจ็พระมหากษตัรย์ิแห่งสยาม โดย
สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุารเสดจ็พระราชด�าเนนิพร้อม
ด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิดอุทยาน เม่ือวันที่ 
๒๖ กนัยายน ๒๕๕๘ ให้เป็นทีป่ระจกัษ์ต่ออนชุนรุ่นหลงัสืบไป และได้ก�าหนด
กรอบการด�าเนนิงานจดัสร้างในภาพรวม จะมโีครงสร้างหลกัทีส่�าคญั ๓ ส่วน 
ได้แก่

ส่วนที่ ๑ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมกษัตริย์แห่งสยาม 
จ�านวน ๗ พระองค์ ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ในลักษณะ
พระอริยิาบถทรงยนื หล่อด้วยโลหะส�ารดินอก ความสงู ๑๓.๙ เมตร หรอื ๗.๙
เท่าของคนจรงิ ประดษิฐานบนแท่นความสงู ๑๒ เมตร ความยาว ๒๑๘ เมตร 
และความกว้าง ๗๓ เมตร โดยมีรายพระนาม ดังนี้

๑. พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช
๒. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
๓. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
๔. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
๕. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
๖. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
๗. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ส่วนที ่๒ ลานอเนกประสงค์ ด้านหน้าพระบรมราชานสุาวรย์ี เป็นพืน้ที่
ส�าหรับใช้กระท�าพิธีที่ส�าคัญของกองทัพบก และรับรองบุคคลส�าคัญจาก 
ต่างประเทศในโอกาสที่มาเยือนอย่างเป็นทางการ

ส่วนที่ ๓ อาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ต้ังอยู่บริเวณใต้ฐาน
พระบรมราชานุสาวรีย์ เป็นพื้นท่ีจัดแสดงพระราชประวัติ และพระราช
กรณียกิจของพระมหากษัตริย์ทั้ง ๗ พระองค์

นอกจากนี้ ยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมโครงการพระราชด�าริสวนป่าหาด
ทรายใหญ่ อ�าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ รบัฟังการบรรยายสรปุความ
เป็นมา และผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่โครงการ โดยมี 
พลเอกนภดล วรรธโนทัย ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชด�าริ ส�านัก
ราชเลขาธิการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ 

โครงการพระราชด�าริสวนป่าหาดทรายใหญ่ อ�าเภอหัวหิน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ตัง้อยูใ่นบรเิวณทีร่าบหุบเขาตดิชายฝ่ังทะเล 
มพีืน้ทีด้่านหน้าลาดเทลงไปจรดทะเล อกี ๓ ด้าน โอบล้อมด้วยภเูขา 
พื้นที่โครงการฯ จึงเป็นที่ที่ผสมผสานระหว่างกันของระบบนิเวศ
ภูเขาและระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ย้อนหลังไปหลายสิบปีก่อน 
แผ่นดินแห่งนี้เคยอุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้ และสัตว์ป่านานาชนิด 
แต่ได้ถูกท�าลายลงไปจนหมดสิ้น เหลืออยู่เพียงพื้นดินแห้งแล้ง
ที่ถูกทิ้งร้างไว้

ปี ๒๕๑๒ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชด�าเนินมา ณ ผืนดินแห่งน้ี
ได้ทอดพระเนตรเห็นความแห้งแล้ง จึงมีพระราชด�าริท่ีจะฟื้นฟู
ความอดุมสมบรูณ์ให้เป็นพืน้ดนิท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้อีกครัง้หนึง่
เพือ่เป็นตวัอย่างให้เหน็ว่า แม้พืน้ทีจ่ะเป็นดนิเลวเพยีงใดกส็ามารถ
ที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นได้ด้วยความตั้งใจจริง อดทนที่จะฟื้นธรรมชาติ
ที่เส่ือมสลายไปให้กลับคืนมา จึงเกิดเป็นฟาร์มส่วนพระองค์ของ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว ช่ือว่า “โครงการฟาร์มส่วนพระองค์
หาดทรายใหญ่” บนผืนดินที่เป็นพื้นที่ราบ ๘๘ ไร่ รวมกับขุนเขา
ที่ล้อมรอบ ๓ ด้าน เป็นเนื้อที่เขตพระราชฐานรวมกัน ๑,๐๘๑ ไร่ 
โดยด้านหน้าทิศตะวันออกจรดทะเล

ปี ๒๕๒๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน
โครงการแห่งนี้ให้สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อ
ทรงช่วยฟื้นฟูธรรมชาติทั้งหมดของผืนดิน ให้กลับคืนเป็นป่าไม้
อันอุดมสมบูรณ์ เป็นที่อยู ่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด ดังนั้น 
ใน เดือนพฤษภาคม ๒๕๒๖ โครงการฟาร ์มส ่วนพระองค์ 
หาดทรายใหญ่ จึงได้เปล่ียนชื่อเป็น “โครงการพระราชด�าริ 
สวนป่าหาดทรายใหญ่” 

ลักษณะพิเศษของการด�าเนินงานของโครงการพระราชด�าริ
สวนป่าหาดทรายใหญ่นั้นก็คือ ธรรมชาติได้ถูกคนท�าลายไป 
จนหมด แล้วคนก็สร้างคืนมา เป็นการต่อสู้เอาชนะธรรมชาติท่ี
ค่อนข้างล�าบากมาก เพราะที่นี่แห้งแล้งที่สุดในภาคกลางตอนใต้ 
การด�าเนินงานจึงเหมือนเป็นการเอาชนะธรรมชาติ ส่วนความ
โดดเด่นของโครงการอยู่ที่ว่าเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามตาม
ธรรมชาติในตัว ข้างหลังเป็นภูเขา ข้างหน้าจรดทะเล มีป่า มีสัตว์
มีน�้าจืดภายใน มีทะเล มีภูเขา ธรรมชาติเอื้ออ�านวย นอกจากนี้ 
ยังเป็นสถานที่ให้ความรู ้แก่ผู ้เข้าชม ทั้งในด้านพรรณพืชและ 
สัตว์ป่า 
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เชิญชวนส่งผลงานเข ้าร ่วมการประกวดภาพประกอบข้อความในหัวข ้อ 
“๘๔ พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน” โดยเนื้อหาและรูปภาพอาจมาจากการวาดภาพด้วย
ตนเอง หรือภาพถ่ายโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ หรือ ภาพพระราชกรณียกิจ 
ที่ผู ้เขียนบทความเป็นเจ้าของเอง พร้อมเขียนบทความเล่าเรื่องที่ถ่ายทอดความรู้สึก
ตามหัวข้อ “๘๔ พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน” ท่ีมาจากความรู้สึก และการรับรู้เร่ืองราว
ที่ เกิดข้ึนจริงเพื่อถ ่ายทอดสู ่สาธารณชน ได ้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณใน
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถทีท่รงมีต่อพสกนกิรไทยมาอย่างต่อเนือ่งยาวนาน

- ส่งภาพวาดหรือภาพถ่าย ขนาดไม่เกิน ๘ x ๑๐ นิ้ว พร้อมเขียน
ข้อความในหัวข้อ “๘๔ พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน” ความยาวไม่เกิน 
๑๕ บรรทัด พิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาด ๑๖

- ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้จนถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
- ประกาศผลในวารสารอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริแต่ละฉบับ       

และทาง www.rdpb.go.th

๑. ทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเอง มาที่
    กองประชาสัมพันธ์ ส�านักงาน กปร. 
    เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์ 
    แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
๒. ทาง Facebook : www.facebook.com/ RDPBProject
๓. ทาง E-Mail : rdpb_project@hotmail.com
   

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน ๓ ท่าน ทั้งนี้ การตัดสินถือเป็น
สิทธิ์ขาดของกรรมการและส�านักงาน กปร.

กติกา การส่งผลงาน

กิจกรรมการประกวดภาพประกอบข้อความ ในหัวข้อ
“๘๔ พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน”

   คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
บุคคลท่ัวไปอายุต้ังแต่ ๙ ปีขึ้นไป ไม่จ�ากัดเพศ วัย การศึกษา
รางวัล จ�านวน ๓ รางวัล 
รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท ใบประกาศนียบัตร 
พร้อมหนังสือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จ�านวน 3 ชุด

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.rdpb.go.th / Facebook : RDPBProject
หรือสอบถามได้ที่ ๐๒-๔๔๗๘๕๐๐ ต่อ ๑๑๙
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คณะอ�านวยการ

เลขาธิการ กปร. (หม่อมหลวงจิรพันธุ์  ทวีวงศ์)
รองเลขาธิการ กปร. (นายดนุชา  สินธวานนท์)
รองเลขาธิการ กปร. (นายลลิต  ถนอมสิงห์)
รองเลขาธิการ กปร. (นายประสาท  พาศิริ)
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา (นายสมบูรณ์  วงค์กาด)
ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ (นายปวัตร์  นวะมะรัตน) 
ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ (นางสาวอุศนีย์  ธูปทอง)
ผู้อ�านวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑
ผู้อ�านวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๒
ผู้อ�านวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๓
ผู้อ�านวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔
ผู้อ�านวยการส�านักงานเลขาธิการ
ผู้อ�านวยการกองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ
ผู้อ�านวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด�าริ
ผู้อ�านวยการกองติดตามประเมินผล
ผู้อ�านวยการกองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์
ผู้อ�านวยการกองกิจกรรมพิเศษ
ผู้อ�านวยการศูนย์สารสนเทศ
ผู้อ�านวยการกองประชาสัมพันธ์

คณะบรรณาธิการ

นางศศิพร  ปาณิกบุตร ผู้อ�านวยการกองประชาสัมพันธ์/  
     หัวหน้าคณะบรรณาธิการ
นางสาวณัฐดา ศุภสินธุ์  ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๑๓
นายปริญญวัฒน์ วัชรอาภากร ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๒๒
นางสาวสใบทิพย์ ศรีทองสุข  กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๓
นายตรีวิทย์ วินิชส�าเภาทิพย์ ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๔๑
นางสาวกุลวดี ปุงบางกระดี่ ส�านักงานเลขาธิการ
นางสาวสมลักษณ์ บุนนาค  ผู้อ�านวยการกลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนา
     อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
นางสาวสุดารัตน์ คุสินธุ์  ผู้อ�านวยการกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง
นายภัททะพงศ์ เทียนศรี  ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวจ�าเนียร เพียรไม่คลาย ผู้อ�านวยการกลุ่มประเมินผล
นางพิชญดา หัศภาค  ผู้อ�านวยการกลุ่มแผนงาน
นางดวงพร โปสรักขกะ กองกิจกรรมพิเศษ
นางสาวตติยา ตันวิเชียร  ศูนย์สารสนเทศ
นายวัชระ  หัศภาค  ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสาวศีต์กร ตันก�าแหง  ผู้อ�านวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร
นางอรอนันต์ วุฒิเสน  ผู้อ�านวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์โครงการฯ
นางสาวมทิรา ภัคทิพวดี  กองประชาสัมพันธ์
นายทวีศักดิ์ แป้นคุ้มญาติ กองประชาสัมพันธ์
นางสาวประภาพร ซื่อสัตย์  กองประชาสัมพันธ์

ปีทีี่ ๑๔ ฉบับที่ื ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๙

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และ 
 พระบรมวงศ์
๒. เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จ  
 พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม
 ราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ ท่ีได ้พระราชทาน
 แนวพระราชด�าริการพัฒนาประเทศและการพัฒนา 
 ช่วยเหลือประชาชน
๓. เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัแนวพระราชด�าริ
 และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ให้แก่ 
 ประชาชนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน  
 ให้ได้รบัทราบข้อมลูอย่างถกูต้อง และกว้างขวางยิง่ขึน้

- บทความและข้อเขียนต่าง ๆ ในวารสารอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ไม่ใช่ 
ความเหน็ของส�านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)
- หากมีความประสงค์จะน�าข้อมูลไปเผยแพร่โปรดระบุ 
แหล่งที่มาของข้อมูลด้วย

ด�าเนินการโดย
 
 ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
      อาคารส�านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ
เลขที ่ ๒๐๑๒  ซอยอรณุอมรนิทร์  ๓๖  ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงบางยีขั่น 
เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศพัท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐-๖ 
โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม ผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น
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ออกแบบและจัดพิมพ์ที่    Polygon Wizard Co., Ltd.
๑๕๙/๔๘ ต�าบลช้างเผือก อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๑๘๙๒๐ e-Mail : pr@polygonwizard.net

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จัดท�าขึ้นเพื่อแจกจ่าย ห้ามจ�าหน่าย
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