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วารสารอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ ได้ก้าวข้ึนสู่ปีท่ี ๑๕                                                       
ในปี ๒๕๖๐ โดยเปิดเล่มด้วยคอลัมน์บทความเฉลิมพระเกียรติ 
“จั ก รี ว งศ์ ท ร งยศแห่ ง สยาม  สม เด็ จพร ะ เ จ้ า อยู่ หั ว                              
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” และถ่ายทอด
เรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณผ่านโครงการอันเนื่องมาจาก                                                               
พระราชดำารมิากกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ของสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั                                                                                                                                   
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระบาทสมเด็จ         
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และ
พระบรมวงศ์ทุกพระองค์ อาทิ คอลัมน์ร้อยเร่ืองโครงการ 
“โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ” 
คอลัมน์ประชาหน้าใส “นายหนู ทองหวี สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำา             
อ่างเก็บน้ำาบ้านพุกรูด อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ” คอลัมน์คร้ังหน่ึง                                     
ในชีวิต “ทุนการศึกษาพระราชทาน...สร้างชีวิต...สร้างอนาคต” 
คอลัมน์แนะนำาโครงการ “โครงการฝายบ้านเขาแดงพัฒนา      
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ” รวมถึงคอลัมน์เศรษฐกิจพอเพียง 
“จากยุทธศาสตร์ชาติ สู่แผนแม่บท ศูนย์ศึกษาฯ ฉบับใหม่ : 
ต้นทางความสำาเร็จที่ท้าทาย”     

คอลัมน์ในความทรงจำา นิทรรศการ “เย็นศิระ เพราะ            
พระบรบิาล” ผ่านไปด้วยผลสำาเรจ็อย่างน่าประทบัใจยิง่ เพือ่น้อม
รำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จ                                                         
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สำาหรับ
คอลัมน์ท่องไปในโครงการ นำาเสนอเรื่องราว “โครงการฟาร์ม
ตัวอย่างตามแนวพระราชดำาริ บ้านยางกลาง” ในส่วนคอลัมน์
อาชีพน่าลองในฉบับนี้เสนอ “เสริมสร้างรายได้ สุขภาพดี 
ด้วยสมุนไพรไทย” และยังคงคัดเลือกงานวิจัยของศูนย์ศึกษา                     
การพัฒนาฯ ที่โดดเด่นมาเผยแพร่เพ่ือสืบสานงานพระราชดำาริ 
อย่างต่อเนื่อง

กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู ้อ่านจะได้รับ
ประโยชน์และเกิดความปีติในใจจากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรง
มีต่ออาณาประชาราษฎร์ชาวไทยและร่วมกัน “รักษา สืบสาน         
ต่อยอด” ต่อไป

กองบรรณาธิการ

บทบรรณาธกิาร



พระราชด�ารสั 

พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสข้ึนปีใหม่ พทุธศกัราช ๒๕๖๐
วนัเสาร์ ที ่๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๙

ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย           

 บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีเพื่ออำานวยพรแก่ท่านทั้งหลาย                                
ทั่วกัน เเละขอขอบใจท่านเป็นอย่างมาก ที่มีไมตรีจิตสนับสนุนข้าพเจ้าในภารกิจทุกอย่างเสมอมา   
 ในปีที่เเล้ว บ้านเมืองของเรามีเหตุการณ์สำาคัญเกิดขึ้น คือพระบาทสมเด็จพระ                                     
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จสวรรคต เมื่อเดือนตุลาคม กล่าวได้ว่า                             
นำาความโศกเศร้าอาดูรเเละนับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชาวไทยทั้งประเทศ ข้าพเจ้ารู้สึก                                          
ตื้นตันเเละประทบัใจ ทีไ่ด้เหน็ประชาชนทกุเพศ ทกุวยั ถ้วนหน้า มจีติจงรักภกัดเีเละซาบซ้ึง                                      
ในพระมหากรณุาธคิณุ พรัง่พร้อมกนัมาถวายสกัการะพระบรมศพอย่างต่อเนื่อง ขอขอบใจทุกท่าน                                                   
ที่ร่วมมือร่วมใจช่วยงานพระบรมศพอย่างพร้อมเพรียง ทำาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย                                    
ข้อนี้น่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า คนไทยนั้นมีจิตใจดี มีความกตัญญูกตเวที มีความเอื้ออารีต่อกัน                                
มีความรักชาติรักเเผ่นดิน เป็นคุณสมบัติประจำาชาติ เเละมีความรู้ความสามารถ ไม่เเพ้ชนชาติอื่นใด                        
ดังนั้น ไม่ว่าจะมีอุปสรรค ปัญหา หรือเหตุไม่ปรกติใด ๆ เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรา ก็เชื่อได้ว่า                               
ถ้าเราจะร่วมกันคิดอ่าน เเละช่วยกันปฏิบัติเเก้ไข ทุกสิ่งทุกอย่างจะสามารถคลี่คลายลุล่วงไปได้ด้วยดี                          
อย่างเเน่นอน 
 ในปีใหม่นี้ ขอให้ชาวไทยทุกคนตั้งใจให้เเน่วเเน่ ที่จะรักษาคุณสมบัตินี้ให้เหนียวเเน่น                              
เเละทำาความคิดจิตใจให้เเจ่มใส ด้วยปัญญาที่กระจ่าง พิจารณาทุกสิ่งที่เกิดมีขึ้นตามความเป็นจริง                              
โดยปราศจากอคติ ให้มีความมุ่งมั่น มีกำาลังใจ ในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติสรรพกิจน้อยใหญ่                                     
ในภาระหน้าที่ ตามเเนวพระบรมราโชบายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                                  
บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้ ให้งานทุกอย่างสำาเร็จผลเป็นความดีความเจริญ ทั้งเเก่ตนเอง                               
เเก่ส่วนรวม เเละประเทศชาติ เป็นการรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในการนี้ ข้าพเจ้าขอปฏิบัติหน้าที่                       
ร่วมกับประชาชนชาวไทย โดยเต็มกำาลังความสามารถ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานเช่นกัน 
 ขออานุภาพเเห่งคณุพระศรรีตันตรยั เเละสิง่ศกัดิสิ์ทธิอ์นัเป็นทีเ่คารพเลือ่มใสของ                                                     
ชาวไทย อกีท้ังพระบารมแีห่งสมเดจ็พระมหากษตัรย์ิไทยในอดตี มพีระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร                            
มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร เป็นอาท ิจงคุม้ครองรกัษาท่านทกุคน  ให้ปราศจากทุกข์                           
ปราศจากภัย ให้มีความสุขกายสุขใจ เเละประสบเเต่สิ่งที่พึงปรารถนาตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน



๔  ข่าวพระราชกรณยีกจิ

๒๘  บทความเฉลมิพระเกยีรติ
 จักรีวงศ์ทรงยศแห่งสยาม

๓๔  ในความทรงจ�า
	 นทิรรศการ	“เยน็ศิระ เพราะพระบริบาล”

๔๒  ร้อยเรือ่งโครงการ
	 โครงการคลนิกิเกษตรเคล่ือนที่
	 ในพระราชานเุคราะห์ฯ
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๔๒ 

สารบัญ

๓๔



๔๘  ประชาหน้าใส
	 นายหน	ูทองหว	ี:	อ่างเกบ็น�า้บ้านพุกรูด	
	 อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

๕๒ ครัง้หนึง่ในชีวติ (ชวีติพอเพยีง)
	 ทุนการศกึษาพระราชทาน	สร้างชวีติ																																						
	 สร้างอนาคต

๕๖  แนะน�าโครงการ	
	 โครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนา
	 อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ	

๖๐  เศรษฐกจิพอเพียง
	 จากยทุธศาสตร์ชาติ	สูแ่ผนแม่บท
	 ศนูย์ศกึษาฯ	ฉบบัใหม่	:	
	 ต้นทางความส�าเร็จทีท้่าทาย

๖๖  ท่องไปในโครงการ
	 โครงการฟาร์มตวัอย่างตามแนวพระราชด�าร	ิ	 	
	 บ้านยางกลาง	จงัหวัดอ่างทอง

๗๐  อาชีพน่าลอง
	 เสรมิสร้างรายได้	สขุภาพดี	
	 ด้วยสมนุไพรไทย

๗๒  สบืสานงานพระราชด�าริ
	 สบูก่ลีเซอรนี...	ผลติภณัฑ์ทีร่ะลกึ	
	 ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทอง
	 อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

๗๗  ความเคลือ่นไหว

๔๘

๗๒

๕๖

๖๐

๗๐



วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

สมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร           
เทพยวรางกูร เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการ “เย็นศิระ เพราะ
พระบริบาล” ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้น เพื่อรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ 
บดนิทรเทพยวรางกรู
เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเปิดนิทรรศการ
“เยน็ศริะ เพราะพระบริบาล”

อันล้นพ้นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
และพระปรีชาสามารถของพระบาท
สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช          
บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย ์  
ลำาดับที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี รวมทั้ง
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู                                                     
โดยมเีป้าหมายมุง่หวงัให้ประชาชนชาว
ไทยได้รับรู้ และกระตุน้ให้เกดิการสร้าง
แรงบนัดาลใจ เพือ่น้อมนำาเอาแนวความ
คิดและหลักการทรงงานมาเพื่อพัฒนา
ตนเอง องค์กร และประเทศชาติสืบ   
ต่อไป 

ข่า
วพ

ระ
รา

ชก
รณ

ีย
กิจ



สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกมุารี
เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทอดพระเนตร
สวนผลไม้ภาคใต้และสวนพฤกษพรรณ
เทพรตัน์ โรงเรียนนายร้อย
พระจลุจอมเกล้า จงัหวดันครนายก

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็
พระราชดำาเนินไปทอดพระเนตรสวนผลไม้ภาคใต้ ณ โรงเรียน   
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก 

จากนั้น ทอดพระเนตรผลการดำาเนินงานจากกรม
พัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริม
การเกษตร และมูลนิธิอุศรินทร์ 

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำาริ สรุปความว่า 
๑. ในการพฒันาแหล่งนำา้และกระจายนำา้ในพืน้ทีโ่รงเรยีน

นายร้อยพระจลุจอมเกล้า ขอให้ไปทบทวนแหล่งนำา้เดมิให้เชือ่ม
ต่อถึงกัน 

๒. ในการแก้ไขปัญหาตัดไม้                                         
ทำาลายป่าท่ีจังหวัดน่าน ขอให้กรม
วิชาการเกษตรและกรมส่ ง เสริม
การเกษตร หาวธีิการปลกูไมเ้ศรษฐกจิ
ที่อยู่ร่วมกับป่าได้ ไม่ต้องตัดต้นไม้   
รวมทั้งส่งเสริมการแปรรูป เพื่อให้
จำาหน่ายได้ต่อไป 



วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี เสดจ็
พระราชดำาเนินไปทรงเปิดศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
บ้านภูดานกอย อำาเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำานาจเจริญ 
และติดตามผลการดำาเนินงานในการจัดตั้งศูนย์การเรียนฯ                  
ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนระดับปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีท่ี ๔ รวม 
๗๐ คน ทอดพระเนตรกิจกรรมของโรงเรียน เช่น กิจกรรม                
การเรียนการสอน โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั พร้อมกันนี้
ทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่

สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี
เสดจ็พระราชด�าเนนิไป
ทรงปฏิบตัพิระราชกรณยีกจิ 
ในพ้ืนทีจ่งัหวัดอ�านาจเจรญิ

๐๖

ข่า
วพ

ระ
รา

ชก
รณ

ียก
ิจ

ใ นการนี้  ได ้พระราชทาน      
พระราชดำาริ สรุปความว่า 

“ให้พิจารณาจัดหาแหล่งนำ้า
สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์การเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดนบ้านภดูานกอย 
และราษฎรหมู่ที่ ๖ บ้านภูดานกอย 
ให้มีนำ้าสำาหรับการอุปโภค-บริโภคและ     
ช่วยเหลอืพืน้ทีก่ารเกษตรอย่างเพยีงพอ 
โดยในเรื่องของระบบสูบนำ้า ควร
เปล่ียนเป็นระบบสูบนำ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ ตามความต้องการของ
ศนูย์การเรยีนฯ เพือ่ประหยดัค่ากระแส
ไฟฟ้าที่ใช้ในการสูบนำ้า”  



วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสดจ็
พระราชดำาเนินไปบริเวณหน้าเรือนรับรองเหมืองผาแดง อำาเภอ
แม่สอด จงัหวดัตาก 

ในการนี ้ได้พระราชทานพระราชดำาร ิสรปุความว่า 
“ควรดำาเนินการรวบรวมพรรณไม้หายากในท้องถิน่ ซึง่มไีม้ 

มค่ีาทัง้ในประเทศและต่างประเทศมารวบรวมไว้ ทัง้นี ้ เพ่ือเป็น 
การอนุรกัษ์และเป็นแหล่งเรียนรูข้องชุมชน และผู้ทีส่นใจต่อไป” 

จากนั้น เสด็จฯ ไปโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
ท่านผูห้ญงิทว ีมณนีตุร อำาเภอแม่สอด จงัหวัดตาก พระราชทาน
ส่ิงของให้แก่ครใูหญ่โรงเรยีน พระราชทานไม้ผลและเมลด็พนัธุผ์กั  
ทอดพระเนตรกจิกรรมห้องสมดุ กจิกรรมฝึกอาชพี การสาธติการ
เรยีนการสอน กิจกรรมสหกรณ์นกัเรยีน กิจกรรมการเล้ียงไก่  เพือ่เป็น
แหล่งโครงการอาหารกลางวัน ทรงเย่ียมหน่วยแพทย์พระราชทาน
และราษฎรในพ้ืนที่

ในการนี ้ได้พระราชทานพระราชดำาร ิสรปุความว่า 
๑. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำาท่ีมีพ้ืนท่ีอยู่ในเขตลุ่มน้ำาช้ัน ๑         

หรือเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ์ ขอให้กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ                                                                
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ร่วมกันพิจารณาการดำาเนินโครงการ 
เน่ืองจากเป็นผู้รับผิดชอบการดำาเนินงานในพ้ืนท่ี โดยสามารถ
พิจารณาได้ว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไร ท้ังน้ี ให้กรมชลประทาน  
เป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนด้านเทคนิคและองค์ความรู้ในการ
ก่อสร้างแหล่งน้ำา เพ่ือให้ปริมาณน้ำามีเพียงพอช่วยเหลือแก่ราษฎร 
พ้ืนท่ีป่าไม้ และเพ่ือบำารุงสัตว์ป่า

๒. ให้สำานักงาน กปร. กรมชลประทาน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ดำาเนินการปรับปรุงระบบส่งนำ้า พร้อมก่อสร้าง
ถังเก็บนำ้าให้แก่โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนท่านผู ้หญิง                   
ทวี มณีนุตร เพื่อให้มีนำ้าสำาหรับการอุปโภคบริโภค แปลงเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน รวมทั้งสนับสนุนการดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ของโรงเรียนให้เพียงพอตลอดทั้งปี

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงปฏบิติั
พระราชกรณยีกิจในพืน้ท่ีจงัหวดัตาก

๓. ขอให้ปลูกไม้ผลหรือไม้ผล
เมืองหนาวเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุน
โครงการอาหารกลางวัน เช่น ถัว่มะแฮะ 
พลับ ลิ้นจี่ เป็นต้น

๔. ขอให้ติดตามสถานการณ์
การปนเป้ือนสารตะกัว่ของเด็กในพืน้ที่
จังหวัดตากอย่างต่อเนื่อง 

ต่อมา เสด็จฯ ไปโรงเรียนบ้าน
กล้อทอ อำาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
พระราชทานส่ิงของแก่ผู ้อำานวยการ
โรงเรียนและพันธุ์ไม้แก่ผู้แทนชาวบ้าน                                       
ท้ังนี้  ผู ้อำานวยการโรงเรียนกราบ
บังคมทูลรายงานผลการดำาเนินงาน
ของโรงเรียน พร้อมท้ังทอดพระเนตร
กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมการเรียน
การสอนของนักเรียน ทรงปลูกต้น
ราชพฤกษ์ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์
พระราชทานและราษฎรในพื้นที่

จากนัน้ เสดจ็ฯ ไปโรงพยาบาล
พบพระ อำาเภอพบพระ จังหวัดตาก       
ในการนี้ ผู ้อำานวยการโรงพยาบาล
พบพระ กราบบั งคมทูลรายงาน
ผลการดำาเนินงานของโรงพยาบาล                         
ทรงเยี่ยมผู้ป่วย ทอดพระเนตรห้อง
หลังคลอด และพระราชทานรถยนต์    
กูช้พีฉกุเฉนิให้กบัโรงพยาบาลแม่ระมาด 
โรงพยาบาลแม่สอด และโรงพยาบาล
ท่าสองยาง เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

๐๗

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ
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วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสดจ็
พระราชดำาเนินไปบริเวณหน้าเรือนรับรองเหมืองผาแดง อำาเภอ
แม่สอด จงัหวัดตาก  

ในการนี ้ได้พระราชทานพระราชดำาร ิสรปุความว่า 
๑. ขอให้ดำาเนินการรวบรวมพรรณไม้และจัดทำาสวน

พฤกษศาสตร์ (Botanic Garden) โดยศกึษาจากพืน้ท่ีในประเทศ
องักฤษท่ีเคยทำาเหมอืงแร่และได้รบัการฟ้ืนฟใูห้เป็นอทุยาน และ
ขอให้ศกึษาการปลกูป่าแบบ Re-green Movement และแบบมยิาวากิ 
ทีม่หีลายแห่งทำาได้ผลแล้ว 

๒. ควรหาพรรณไม้เมอืงหนาวมาปลกูในหลายพืน้ทีข่อง
จงัหวดัตาก เช่น พืน้ทีโ่รงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดน เป็นต้น

จากน้ัน เสด็จฯ ไปศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดน  
แม่หละคี หมู่ท่ี ๑๒ ตำาบลแม่หละ อำาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก                                                                      
พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่โรงเรียนและผู้แทนนักเรียน 
พระราชทานไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ ผักแก่ ผู้แทนชาวบ้าน              
ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน โครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่  

 
จากนั้น เสด็จฯ ไปโรงเรียน

ตำารวจตระเวนชายแดนกามาผาโด้                                              
หมู่ ที่  ๕ ตำ าบลแม่หละ อำ า เภอ
ท่าสองยาง จังหวัดตาก

ในการนี้  ไ ด ้พระราชทาน        
พระราชดำาร ิสรุปความว่า

“ใหส้ำานกังาน กปร. ดำาเนนิการ         
ประสานงานกับกรมชลประทาน และ
กรมป่าไม้ ร่วมกันแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนแหล่งน้ำาของโรงเรียน เพื่อ
ให้ครูและนักเรียนมีน้ำาใช้ เพื่อการ
อุปโภคบริโภคและเพื่อกิจกรรมของ
โรงเรียนต่อไป”

ต่อมา เสดจ็ฯ ไปศนูย์การเรยีน 
ตำารวจตระเวนชายแดนบ้านเลผะสุค ี 
อำาเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก พระราชทาน   
ส่ิงของให้ครูใหญ่โรงเรียนและผู ้แทน
นกัเรยีน พระราชทานไม้ผลและเมล็ด
พนัธุผ์กัแก่ผูแ้ทนชาวบ้าน ทอดพระเนตร                    
สาธิตการเรียนการสอน โครงการฝึก
อาชีพนักเรียน กิจกรรมสหกรณ ์
นักเรียน โครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ 
และทรงเยีย่มหน่วยแพทย์พระราชทาน 



๐๙

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำาเนินไปบริเวณหน้าเรือนรับรองเหมืองผาแดง 
อำาเภอแม่สอด จังหวดัตาก 

ในการนี ้ได้พระราชทานพระราชดำาร ิสรปุความว่า
“ขอให้ศกึษาพนัธุไ์ม้ดัง้เดมิและพนัธ์ุไม้หายากในพืน้ที่ 

และรวบรวมไว้ รวมถึงปลกูต้นไม้ให้มหีลากหลาย Canopy 
(ชัน้เรือนยอด) และปลกูพชืหวัใต้ดิน พชืชัน้ล่าง เพ่ือทดลอง
ว่าชนดิใดมีคณุค่าทางเศรษฐกจิ เพือ่ให้ชาวบ้านมรีายได้และ
ไม่บุกรกุผนืป่า”

จากนัน้ เสดจ็ฯ ไปศนูย์การเรยีนตำารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านพอบือละค ีหมู่ที ่๔ ตำาบล               
แม่สอง อำาเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก 

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำาริ 
สรุปความว่า

“ให้สำานักงาน กปร. กรมชลประทาน 
และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ         
พันธุ์พืช ร่วมประสานงานจัดทำาโครงการ                                         
ฝายต้นน้ำา เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับป่าและ
จัดหาแหล่งน้ำาให้กับศูนย์การเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านพอบือละคี พร้อมทั้ง 
จดัตัง้จุดสกดั บา้นพอบอืละคี เพือ่การเฝา้ระวงั
การบุกรุกป่าและการล่าสัตว์”

ต่อมา เสด็จฯ ไปศูนย์ส่งเสริมการศึกษา                                               
นอกระบบและการ ศึกษาตามอั ธ ย าศั ย                  
บ้านห้วยมะโหนกคี ตำาบลแม่สอง อำาเภอ
ท่าสองยาง จังหวัดตาก พระราชทานส่ิงของแก่                                                    
ค รู ใ ห ญ่ โ ร ง เ รี ย น แ ล ะ ผู้ แ ท น นั ก เ รี ย น                       
ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอน           
ของนักเรียน ทรงปลูกต้นชมพู่พันธ์ุเพชร
สายรุ้ง ทรงปล่อยปลาพวงลงสู่ธรรมชาติ และ               
ทอดพระเนตรโครงการสร้างป่าสร้างรายได้



วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสดจ็
พระราชดำาเนินไปบริเวณหน้าเรือนรับรองเหมืองผาแดง อำาเภอ
แม่สอด จงัหวัดตาก 

ในการนี ้ได้พระราชทานพระราชดำาร ิสรปุความว่า
“ขอให้ดำาเนินการรวบรวมพรรณไม้และจัดทำาสวน

พฤกษศาสตร์ให้มลีกัษณะคล้ายคลงึกบั Eden Millennium Garden 
(Eden Project) เมืองคอนวอล สหราชอาณาจักรหรือสวน
พฤกษศาสตร์ในประเทศบราซลิ เมอืงรโิอ เดอ จาเนโร ทีม่พีืน้ท่ี
สวนติดกับเขตป่า ซึ่งสวนพฤกษศาสตร์ในสหราชอาณาจักรนั้น 
เป็นสวนพฤกษศาสตร์ทีเ่ดมิเคยเป็นเหมอืงแร่และได้รบัการฟ้ืนฟู 
และพัฒนาเป็นสวนพฤกษศาสตร์ มีการรวบรวมพันธุ ์ ไม ้            
หลากหลาย Canopy (ช้ันเรือนยอด) และจัดแสดงพรรณไม้       
เป็นโซนต่าง ๆ เช่น Mediterranean Biome เป็นต้น มกีารเปิด
พื้นท่ีให้ประชาชนท่ัวไปเข้าศึกษา มี Visitor Center และมี          
นกัพฤกษศาสตร์ทีส่ามารถให้ข้อมลูแก่ประชาชนทัว่ไปทีเ่ข้าเยีย่มชม

ทัง้นี ้ในการดำาเนนิการขอให้ดำาเนนิการตามศกัยภาพท้องที่ 
และเริม่ดำาเนนิการจากสิง่ทีม่เีดมิอยูแ่ล้วเป็นเบือ้งต้นก่อน จงึค่อย
พฒันาเป็นลำาดบัต่อไป”

จากนั้น เสด็จฯ ไปศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดน 
แม่ละนา หมูท่ี ่๖ ตำาบลท่าสองยาง อำาเภอท่าสองยาง จังหวดัตาก 
พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่โรงเรียนและผู ้แทนนักเรียน 
พระราชทานพนัธุไ์ม้และเมลด็พนัธุผ์กัแก่ผูแ้ทนชาวบ้าน ทอดพระเนตร   
กจิรรมการเรยีนการสอน โครงการฝึกอาชีพ กิจกรรมปลูกพชืของ
นกัเรียน จากนัน้ ทรงเยีย่มราษฎรในพ้ืนที่ 

ในการนี ้ได้พระราชทานพระราชดำาร ิสรปุความว่า
“ให้สำานักงาน กปร. กรมชลประทาน และกรมป่าไม้                              

ร่วมกันดำาเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำาของศูนย์                   

การเรียนตำารวจตระเวนชายแดน           
แม่ละนา เน่ืองจากพ้ืนท่ีดำาเนินการ       
อยู่ในเขตพ้ืนท่ีลุ่มน้ำาช้ัน ๑ ในความ                        
รับผิดชอบของกรมป่าไม้ เพ่ือให้มี
แหล่งน้ำาสำาหรับการอุปโภคบริโภคและ
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  ได้ตลอดท้ังปี”

ต่อมา เสดจ็ฯ ไปศนูย์การเรยีน
ตำารวจตระเวนชายแดนแม่อมยะ หมูท่ี ่๗ 
ตำาบลท่าสองยาง อำาเภอท่าสองยาง 
จังหวัดตาก พระราชทานส่ิงของแก่        
ครูใหญ่โรงเรียนและผู้แทนนักเรียน 
พระราชทานพนัธุไ์ม้และเมล็ดพันธ์ุผักแก่
ผูแ้ทนชาวบ้าน ทอดพระเนตรการเรียน
การสอน โครงการฝึกอาชพี กจิกรรมปลกู
พืชของนกัเรยีน โครงการอาหารกลางวนั 
พร้อมท้ังทรงเยีย่มราษฎรในพ้ืนที่

ใ นการนี้  ไ ด ้พระราชทาน       
พระราชดำาร ิสรุปความว่า

“ให้สำ านักงาน กปร. กรม                 
ชลประทาน และกรมป่าไม้ร่วมกัน                                                   
ดำาเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น้ำาของศูนย์การเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดนแม่อมยะ เนื่องจากพ้ืนที่
ดำ า เนินการอยู่ ใน เขตพื้ นที่ ลุ่ ม น้ำ า          
ช้ัน ๑ ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 
เพื่อให้มีแหล่งน้ำาสำาหรับการอุปโภค
บรโิภคและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  ได้
ตลอดท้ังปี”  

๑๐
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วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐ 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสดจ็
พระราชดำาเนนิไปทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิ ณ ศนูย์พัฒนาการจดั
สวสัดกิารสงัคมผู้สงูอาย ุจงัหวัดปทมุธาน ีทรงรบัฟังบรรยายสรุป
ข้อมลูการดำาเนนิงานขดุเจาะบ่อนำา้บาดาล ลึกประมาณ ๒๙๖ เมตร 
และใช้เครือ่งสบูนำา้ด้วยไฟฟ้าขนาด ๒ แรงม้า สบูนำา้ได้ประมาณ 
๑๒ ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่โมง สบูนำา้ข้ึนเกบ็ในหอถงัสงูและปล่อย
นำา้เข้าระบบ ใช้เพือ่การเกษตรภายในศนูย์พัฒนาการจัดสวสัดกิาร
สังคมผู้สงูอายุ 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี
เสดจ็พระราชด�าเนนิ
ไปทรงปฏบิตัพิระราชกรณียกจิ
ในพ้ืนทีจ่งัหวัดปทมุธานี

๑๑

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ

ใ นการนี้  ได ้พระราชทาน            
พระราชดำาร ิสรุปความว่า 

“. . .ระบบสูบน้ำ าจากบ่อน้ำ า
บาดาลท่ีสูบได้ปริมาณน้ำา ๑๒ ลูกบาศก์
เมตรต่อช่ัวโมง ถ้าพิจารณานำาระบบ 
Solar Cell มาใช้ จะแพงกว่าหรือ
ไม่ และควรพิจารณาทดลอง ศึกษา 
และวิจัยใช้ Solar Cell สูบน้ำาจาก             
สระน้ำาท่ีขุดในพ้ืนท่ีอีสาน และควร       
เป็นท่ีชาวบ้านดูแลได้...”

จากนั้น เสด็จฯ ไปบริเวณขุด
เจาะบ่อนำ้าบาดาล ทรงกดปุ่มเปิดการ
ใช้งานบ่อนำา้บาดาล ทรงปล่อยปลาลง
สูบ่่อนำา้บาดาล และทรงปลกูต้นลำาดวน 



๑๒
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ิจ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี เสดจ็
พระราชดำาเนินไปทรงติดตามผลการดำาเนินงานโรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย หมู่ที่ ๔ ตำาบลบ้องตี้ อำาเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่โรงเรียนและ      
ผู ้แทนนักเรียน พระราชทานพันธุ ์ไม ้ผลแก่ผู ้แทนชาวบ้าน            
ทอดพระเนตรกจิกรรมห้องสมดุ การเรยีนการสอน การฝึกอาชพี 
กจิกรรมโครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั และกจิกรรมสหกรณ์
นกัเรยีน พร้อมทัง้ทรงเย่ียมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร
ในพื้นที่

สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี
เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงติดตาม
ผลการด�าเนนิงานโรงเรยีน
ต�ารวจตระเวนชายแดน 
ในพ้ืนทีจ่งัหวัดกาญจนบุรี

ในการนี้  ไ ด ้พระราชทาน      
พระราชดำาริ สรุปความว่า

“ให้กรมชลประทานพิจารณา
จดัหานำา้เพิม่เตมิให้กบัโรงเรยีนตำารวจ
ตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทยและ
ราษฎรบริเวณใกล้เคียง ซึ่งประสบ
ปัญหาขาดแคลนนำา้สำาหรบัการอปุโภค
บริ โภคและการเกษตร โดยการ
ปรับปรุงท่อส่งนำ้า ก่อสร้างถังเก็บนำ้า
และระบบกรองนำ้า พร้อมขุดลอก
ลำาห ้วยด ้านหลัง โรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย เพ่ือให้
โรงเ รียนตำารวจตระเวนชายแดน     
เฮงเคล็ไทยและหมูบ้่านบริเวณใกล้เคยีง 
มีนำ้าสำาหรับการอุปโภคบริโภคและ
ทำาการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการ
ดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้
เพียงพอตลอดทั้งปี”



จากนั้น เสด็จฯ ไปโรงเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง 
บ้านพุหว้า หมู่ ๗ ตำาบลวังกระแจะ 
อำาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่โรงเรียน 
และผู ้แทนนักเรียน ทอดพระเนตร        
การสาธิตการเรียนการสอน การฝึก
อาชีพ กิจกรรมสหกรณ ์นักเรียน 
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
ห้องพยาบาล และกิจกรรมห้องสมุด 
พร ้อม ท้ังทรง เยี่ ยมหน ่วยแพทย ์
พระราชทานและราษฎรในพื้นที่

ใ นการนี้  ไ ด ้พระราชทาน      
พระราชดำาริ สรุปความว่า

“ให้พิจารณาจัดหาน้ำาเพิ่มเติม
ให้กับโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
บ้านต้นมะม่วงและราษฎรบริเวณ       
ใกล้เคียง ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลน
น้ำาสำาหรับการอุปโภคบริ โภคและ
การเกษตร โดยการปรับปรุงท่อส่งน้ำา 
และก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำา พร้อม
ปรับปรุงสระเก็บน้ำาของโรงเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดนบา้นตน้มะมว่ง                                                                

เพื่อให้โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วงและ
หมู่บ้านบริเวณใกล้เคียง มีน้ำาสำาหรับอุปโภคบริโภคและทำาการ
เกษตร รวมทั้งสนับสนุนการดำาเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนให้เพียงพอตลอดทั้งปี”

ต่อมา เสด็จฯ ไปโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน          
สหธนาคารกรงุเทพ หมู ่๕ ตำาบลหนองล ูอำาเภอสังขละบุร ีจงัหวัด
กาญจนบุรี พระราชทานส่ิงของแก่ครูใหญ่โรงเรียนและผู้แทน
นกัเรยีน พระราชทานพนัธุไ์ม้ผลแก่ผูแ้ทนชาวบ้าน ทอดพระเนตร
การสาธิตการเรียนการสอน ห้องเด็กเล็กก่อนวัยเรียน โครงการ
ฝึกอาชีพ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมห้องสมุด              
เรือนพยาบาล และกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน พร้อมทั้งทรงเยี่ยม
หน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎรในพื้นที่

จากนั้น เสด็จฯ ไปโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนมิตร
มวลชน ๒ บ้านตีนตก หมู่ ๑ ตำาบลเขาโจด อำาเภอศรีสวัสดิ์ 
จังหวัดกาญจนบุรี พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่โรงเรียนและ      
ผู ้แทนนักเรียน พระราชทานพันธุ ์ไม ้ผลแก่ผู ้แทนชาวบ้าน            
ทอดพระเนตรโครงการฝึกอาชีพ การสาธิตการเรียนการสอน         
โรงอาหาร กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ห้องเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
กิจกรรมห้องสมุด ห้องพยาบาล และโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน ทรงเปิดป้าย “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” พร้อมทั้งทรง
เยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎรในพื้นที่

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำาริ  สรุปความว่า 
“พจิารณาจดัหานำา้เพิม่เตมิให้กบัโรงเรยีนตำารวจตระเวน

ชายแดนมิตรมวลชน ๒ ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนนำ้าสำาหรับ
การอปุโภคบริโภคและแปลงพืน้ทีท่ำาการเกษตร โดยการปรับปรุง
ท่อส่งนำา้ ก่อสร้างถงัเกบ็นำา้และระบบกรองนำา้ พร้อมปรบัปรงุสระ
เกบ็นำา้ของโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนมติรมวลชน ๒ เพือ่ให้
โรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนมติรมวลชน ๒ และหมูบ้่านบรเิวณ
ใกล้เคียง มีนำ้าสำาหรับการอุปโภคบริโภคและทำาการเกษตร       
รวมทั้งสนับสนุนการดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้      
เพยีงพอตลอดท้ังปี” 

๑๓

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ



วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็
พระราชดำาเนนิไปทรงเยีย่มและตดิตามผลการดำาเนนิงานโครงการ
ตามพระราชดำารโิรงเรยีนชมุชนนริมยั หมู่ท่ี ๑๐ ตำาบลโพธไิพศาล 
อำาเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำาริ สรุปความว่า 
“การนำาครูและนักเรียนเข้าไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษา  

การพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชดำารินั้นดีแล้ว ให้ไป
ศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ต่อไป เพื่อจะได้เห็น
กิจกรรมที่หลากหลาย” 

ต่อมา เสดจ็ฯ ไปโรงเรยีนบ้านกดุฮู หมูท่ี ่๔ ตำาบลโพธไิพศาล 
อำาเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี
เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงปฏิบติั
พระราชกรณยีกิจในพืน้ท่ีจงัหวัดสกลนคร
และแขวงสะหวนันะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว

๑๔
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ใ นการนี้  ได ้พระราชทาน      
พระราชดำาริ สรุปความว่า 

“ให้กรมชลประทานขุดลอก
สระเก็บนำ้าภายในโรงเรียนที่เกิดการ         
ตื้นเขิน ให้สามารถเก็บกักนำ้าไว้ใช ้
สำาหรับกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
ได้สมบูรณ์ดังเดิม” 

ต่อมา เสด็จฯ ไปศูนย์พัฒนา
และบรกิารกสกิรรม-ป่าไม้ (หนองเต่า) 
แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ในการนี้  ได ้พระราชทาน      
พระราชดำาริ สรุปความว่า

๑. “การก ่อสร ้ างอาคาร
เอนกประสงค์เพื่อใช้พักแรมและฝึก
อบรมให้แก่เกษตรกรที่เข้ามาศึกษา
ดูงาน เมื่อมีความจำาเป็นอย่างน้ี ก็
สมควร”  

๒. “ให ้แก ้ไขป ัญหากรณีมี
ถนนมาบล็อกทางนำ้าที่จะไหลเข้าสู ่      
หนองเต่า” 



วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสดจ็พระราชดำาเนนิไปศนูย์การเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนบ้าน          
แผ่นดินเสมอ หมู่ที่ ๒ ตำาบลคลองท่อมเหนือ อำาเภอคลองท่อม 
จังหวัดกระบี่ ทอดพระเนตรการแสดงรองเง็งกระบี่ พระราชทาน
ส่ิงของแก่ครูใหญ่โรงเรียนและผู้แทนเด็กนักเรียน รวมท้ังพันธุ์ไม้                 
ผลและเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน ทรงปลูกต้นประแล้ว                                                            
จากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการเรียนการสอนโครงการ
เกษตรเพือ่อาหารกลางวนั ห้องสมดุ และห้องพยาบาล ทรงเยีย่ม        
หน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎรในพื้นที่

สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
เสดจ็พระราชด�าเนนิ 
ไปทรงปฏบิตัพิระราชกรณียกจิ 
ในพ้ืนทีจ่งัหวัดกระบี่ 
จังหวัดนครศรธีรรมราช จังหวดัพงังา 
และจังหวดัภเูกต็

๑๕

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ

ใ นการนี้  ได ้พระราชทาน       
พระราชดำาริ สรุปความว่า 

“...ให้กรมชลประทาน ร่วมกบั       
สำานักงาน กปร. เร ่งดำาเนินการ
ซ่อมแซมปรบัปรงุโครงการชลประทาน
ที่ ได ้ รับความเสียหาย นอกจากนี้ 
ให้พิจารณาดำาเนินการแก้ไขปัญหา
ระบบนำ้าที่ได ้รับความเสียหายจาก
อุทกภัย พร้อมทั้งหาแนวทางป้องกัน
การไหลของนำ้าที่จะมีผลต่อดินโคลน
ถล่ม บริเวณพื้นที่โรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง หมู่ที่ ๑๒ 
ตำาบลหนิตก อำาเภอร่อนพบิลูย์ จงัหวดั
นครศรีธรรมราช...” 



วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็
พระราชดำาเนินไปโรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว หมู่ท่ี ๕ ตำาบล
พรุใน อำาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พระราชทานส่ิงของแก ่          
ผู้อำานวยการโรงเรียนและผู้แทนนักเรียน พระราชทานเมล็ดพันธุ์
ไม้ผลและเมลด็พันธุผ์กัแก่ผูแ้ทนชาวบ้าน ทอดพระเนตรการสาธติ    
การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องพยาบาล 
โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั และกจิกรรมสหกรณ์นกัเรยีน 
จากนั้น ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎรในพื้นที่

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำาริ สรุปความว่า
“...ให้กรมชลประทานพิจารณาแก้ไขปัญหาของโรงเรียน

บ้านคลองดินเหนียวเร่ืองดินสไลด์และการระบายนำ้าในช่วง     
ฤดฝูน เนือ่งจากเป็นพืน้ทีฝ่นตกชกุ รวมทัง้สนบัสนุนจดัหาแหล่งนำา้
ช่วยเหลือช่วงฤดูแล้ง...”

๑๖
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วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำาเนินไปโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนเฮียงไทย
ธำารง ตำาบลแม่สาว อำาเภอแม่อาย จงัหวัดเชยีงใหม่ พระราชทาน
ส่ิงของแก่ครูใหญ่โรงเรียนและผู้แทนนักเรียน ทอดพระเนตรการ
สาธติการเรยีนการสอนช้ันประถมศึกษาและช้ันปฐมวยั ทรงเยีย่ม              
หน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎรในพืน้ท่ี

จากนัน้ เสดจ็ฯ ไปโรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า 
ตำาบลม่อนป่ิน อำาเภอฝาง จงัหวัดเชยีงใหม่ พระราชทานสิง่ของ
แก่ครูใหญ่โรงเรยีนและผู้แทนนกัเรยีน พระราชทานพนัธ์ุไม้ผลและ
เมลด็พนัธ์ุผกัแก่ผูแ้ทนชาวบ้าน ทอดพระเนตรโครงการฝึกอาชพี        
การสาธติการเรียนการสอนช้ันประถมศกึษา ทรงเยีย่มหน่วยแพทย์
พระราชทานและราษฎรในพืน้ที่

สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงปฏบิติั
พระราชกรณยีกิจในพืน้ท่ี
จังหวัดเชยีงใหม่ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
และจังหวดัล�าปาง

๑๗

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ

ใ นการนี้  ได ้พระราชทาน               
พระราชดำาร ิสรุปความว่า

“ให้กรมอทุยานแห่งชาต ิ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ แนะนำา   
ชาวบ้านในการหาวิธีเก็บมะขามป้อม
อย่างถกูวธิ ีไม่ให้โค่นต้น”

ต่อมา เสด็จฯ ไปโรงเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์
พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ ตำาบลถำ้าลอด 
อำาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่โรงเรียน               
และผู ้แทนนักเรียน ทอดพระเนตร
โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมสหกรณ์ 
การสาธิตการเรียนการสอน ทรงเยี่ยม
หน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร
ในพื้นที ่
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วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็
พระราชดำาเนินไปโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านตุ่น ตำาบล
ห้วยห้อม อำาเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พระราชทาน
สิ่งของแก่ครูใหญ่โรงเรียนและผู้แทนนักเรียน ทอดพระเนตร
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 

ในการนี้  ได ้พระราชทาน       
พระราชดำาริ สรุปความว่า

“พิจารณาหาแนวทางในการ
ปลูกพืชผักผลไม้ในพื้นที่จำากัด เพื่อ
ให ้ เพียงพอกับความต้องการของ
นักเรียน” 

จากนั้น เสด็จฯ ไปโรงเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พฒันา
สันติ ตำาบลแม่นาจร อำาเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่ พระราชทานสิ่งของ
แก่ครูใหญ่โรงเรียนและผู้แทนนักเรียน               
ทรงเปิดป้ายอาคารเรียน อาคารบริษัท
ท่าอากาศยานไทยจำากัด (มหาชน) 
ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการ
สอนชั้นประถมศึกษาและชั้นปฐมวัย 
ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน 
และราษฎรในพื้นที่ 

ต่อมา เสด็จฯ ไปโรงเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง 
ตำาบลบ้านทับ อำาเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ พระราชทานสิ่ งของแก่                                            
ครูใหญ่โรงเรียนและผู้แทนนักเรียน                       
พระราชทานพันธ์ุไม้ผลและเมล็ดพันธ์ุ                             
ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน ทอดพระเนตร
โครงการฝึกอาชีพ  การสาธิตการเรียน                                           
การสอนชั้นประถมศึกษา ทรงเยี่ยม
หน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร
ในพื้นที ่        



วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสดจ็
พระราชดำาเนนิไปโรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม 
ตำาบลเมืองนะ อำาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พระราชทาน
ส่ิงของแก่ครใูหญ่โรงเรยีนและผู้แทนนกัเรยีน พระราชทานพนัธุไ์ม้
ผลและเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน ทอดพระเนตรการสาธิต
การเรียนการสอน โครงการฝึกอาชีพ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์
พระราชทานและราษฎรในพืน้ที่

ในการนี ้ได้พระราชทานพระราชดำาร ิสรปุความว่า
“ให้พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของชั้นอนุบาลให้

อ่านออกเขยีนได้” 
จากนั้น เสด็จฯ ไปโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน       

เฉลิมพระเกียรติฯ ตำาบลเมืองนะ อำาเภอเชียงดาว จังหวัด
เชยีงใหม่ พระราชทานสิง่ของแก่ครใูหญ่โรงเรยีนและผู้แทนนกัเรยีน                                                                
ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอน โครงการเกษตร
เพ่ืออาหารกลางวัน กิจกรรมสหกรณ์ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์
พระราชทานและราษฎรในพืน้ที่ 

ต่อมา เสดจ็ฯ ไปสถาบนัคชบาล อำาเภอห้างฉตัร จงัหวดั
ลำาปาง พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนโครงการคืนช้างสู่
ธรรมชาตแิละทรงปล่อยช้างคนืสูธ่รรมชาต ิจำานวน ๘ เชอืก

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ                                               
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน                                        
ไ ปศู น ย์ ป ร ะ ชุ ม แล ะ แสด งสิ น ค้ า                       
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ                                                       
อำ า เ ภอ เมื อ ง  จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ หม่                            
ทอดพระเนตรการนำาเสนอผลงาน                
วิธีปฏิบั ติที่ดี ในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถ่ินทุรกันดารตามแนว                     
พระราชดำาริ

๑๙

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ

จากนั้น เสด็จฯ ไปวัดพระแก้ว                                         
ดอนเต้าสุชาดาราม ตำาบลเวียงเหนือ                       
อำาเภอเมือง จังหวัดลำาปาง ทอดพระเนตร                    
รายงานผลการดำาเนินงานของกลุ่ม      
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดลำาปาง จำานวน ๘ 
โรงเรียนและผลงานการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมสามเณรนักเรียนต้นแบบ 
กจิกรรมออมทรพัย ์และสหกรณร์า้นคา้
ของสามเณรนักเรียนและทรงเย่ียม
ราษฎรในพื้นที่



วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ             
สยามบรมราชกมุาร ี เสดจ็พระราชดำาเนนิ                      
ไปโรงเรียนวัดหย่วนวิทยา ตำาบล                                                     
ศรดีอนชัย อำาเภอเชียงคำา จังหวัด                    
พะเยา ทอดพระเนตรผลการดำาเนิน
งานโครงการตามพระราชดำาริของกลุ่ม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดพะเยา การสาธิตการ
เรยีนการสอนและโครงงานวทิยาศาสตร์   
จากนัน้ ทรงเยีย่มราษฎรในพืน้ท่ี

สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงปฏิบติั
พระราชกรณยีกิจ
ในพ้ืนทีจ่งัหวัดพะเยา 
และเชยีงราย๒๐
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วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี                                                                             
เสดจ็พระราชดำาเนนิไปโรงเรยีนพทุธวิงศ์วิทยา วัดพระแก้ว ตำาบล
เวียง อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทอดพระเนตรนิทรรศการ                                                                                        
ผลการดำาเนนิงานและความก้าวหน้าของโครงการกิจกรรมบรูณาการ                                                                                  
การเรยีนรูด้้านวฒันธรรมพืน้บ้านกบัด้านภาษา กจิกรรมการเรยีน
การสอน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม และผลงาน
ของสามเณรนักเรียนด้านช่างสิบหมู่

จากนั้น เสด็จฯ ไปโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
เทคนิคดุสิต ตำาบลห้วยชมพู อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย                
พระราชทานสิ่งของให้แก่ครูใหญ่โรงเรียนและผู้แทนนักเรียน 
พร้อมกับพระราชทานไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน 
ทอดพระเนตรโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โครงการ

๒๑

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ

เพิ่มผลผลิตอาหารประเภทผลไม้และ
ถั่วเมล็ดแห้งในโรงเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 
ห้องพยาบาล ห้องเด็กปฐมวัยและ            
ห้องสมุด พร้อมท้ังทรงเย่ียมหน่วย
แพทย์พระราชทานและราษฎรในพื้นที่

ในการนี ้พระราชทานพระราชดำาริ 
สรุปความว่า

๑. “ให้กรมชลประทานดำาเนิน
การพิจารณาจัดหานำ้าเพ่ือช่วยเหลือ
กิจกรรมต่าง ๆ ของครูและนักเรียน
โรงเ รียนตำารวจตระเวนชายแดน
เทคนิ คดุ สิ ตและราษฎรบริ เ วณ         
ใกล้เคียงให้มีนำ้าใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภคนั้น”

๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
ถึงการตรวจสอบสัญชาติไทยของ
นักเรียนทุนพระราชทาน เนื่องจาก
ย่ืนเร่ืองมา ๒ ปีแล้ว เป็นเหตุให้ไม่
ได้รับการศึกษาในระดับสูงต่อไป โดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายรับไป                
ดำาเนินการพิสูจน์ ตรวจสอบและ
พิจารณาใบอนุญาตให้นักเรียนเพื่อ
เสริมโอกาสทางการศึกษาต่อไป



วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำาเนินไปโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล  
ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจาก          
พระราชดำาริ อำาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

จากนั้น เสด็จฯ ไปมณฑลทหารบกท่ี ๓๗ ค่ายเม็งราย
มหาราช ตำาบลรอบเวยีง อำาเภอเมอืง จงัหวัดเชยีงราย ทรงรบัฟัง                       
รายงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ทอดพระเนตรโครงการ
เลี้ยงแพะพระราชทาน โครงการแพะสัญจร และโครงการเกษตร
ปลอดภัยซึ่งดำาเนินการโดยมณฑลทหารบกที่ ๓๗

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำาริ สรุปความว่า
“ให ้กองทัพภาคที่  ๓ ดำา เนินการปลูกข ้าวเพื่อ

เป็นเมล็ดพันธุ ์ข ้าวอินทรีย์แจกจ่ายให้กับเกษตรกร ทั้งนี้                                                             
ควรระมัดระวังช่วงการเก็บเกี่ยวไม่ให้มีข้าวปนสายพันธุ์ เพราะ
จะทำาให้ข้าวด้อยคณุภาพ เพือ่จะได้เป็นพนัธุข้์าวทีด่ขีองเกษตรกร                                                            
ต่อไป”

ต่อมา เสดจ็ฯ ไปศนูย์พฒันาพนัธุพ์ชืจกัรพนัธ์เพญ็ศริ ิตำาบล
โป่งงาม อำาเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ทอดพระเนตรแปลงผกั                       
ภายในศูนย ์พัฒนาพันธุ ์พืชจักรพันธ ์ เพ็ญศิริ เพื่อติดตาม                                                                    
ความก้าวหน้าการดำาเนินงานของศนูย์ฯ และทรงเย่ียมราษฎรในพ้ืนท่ี

จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมกลุ ่มผู ้ผลิตพันธุ ์ข ้าว
พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ตำาบลเกาะช้าง อำาเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย มีพระราชปฏิสันถารกับสมาชิกกลุ่มผู ้ผลิต         
พันธุ์ข้าวพระราชทานฯ และทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่

๒๒
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ใ นการนี้  ได ้พระราชทาน      
พระราชดำาริ สรุปความว่า

“ให ้ผู ้แทนกรมชลประทาน
ทราบถึงป ัญหาการขาดแคลนนำ้ า      
ในพื้นที่ ซึ่งอาจกระทบต่อการปลูกพืช
ของสมาชิก โดยให้พิจารณาแนวทาง
ช่วยเหลือราษฎรในกลุ่มสมาชิกให้มี
การทำาการเกษตรได้ตลอดทั้งปีต่อไป”

จากน้ัน เสด็จฯ ไปศนูย์วจิยัและ
พัฒนาชานำ้ามันและพืชนำ้ามัน ตำาบล
เวียงพาคำา อำาเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย ทรงรับฟังการบรรยายเรื่อง
พันธุ ์ชานำ้ามันท่ีมีศักยภาพและการ
ทดสอบพืชนำ้ามันในแปลงสาธิตงาม่อน 
เชียร์ ไนเจอร์ คำาฝอย และศักยภาพ
ของลาเวนเดอร์ในแหล่งต่าง ๆ  โครงการ
ขยายพันธุ์สัตว์พระราชทาน และระบบ
ผลิตไฟฟ้าและสูบนำ้าด้วยเซลล์แสง
อาทิตย์แบบเคลื่อนท่ี (PV MOBILE) 
รวมถึงการจัดหาแหล่งนำ้าสำาหรับเลี้ยง
สัตว์ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรายและ
จังหวัดตาก



วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ รั ต น         
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำาเนินไปโรงเรียน
พานพิทยาคม ตำาบลเมืองพาน 
อำา เภอพาน จังหวัดเ ชียงราย 
พระราชทานอุปกรณ์การเรียนและ
ส่ิงของแก่ผู ้แทนครูโรงเรียนและ
นักเรียน ทรงปลูกต้นจำาปีสิรินธร 
ทรงเปิดอาคารพระราชทาน ๑๒ 
และทรงรับฟ ังรายงานขั้นตอน              
การดำาเนินงานก่อสร ้างอาคาร
พระราชทาน (ต้านแรงแผ่นดินไหว
ทั้ง ๔ แห่ง) และทอดพระเนตร          
การจัดการเรียนการสอนตลอดจน
กิจกรรมโครงการงานต่าง ๆ ของ
โรงเรียน

จากนั้น เสด็จฯ ไปโรงเรียน
ธารทองวิทยา (ป่ารวก) ตำาบล   
ธารทอง อำาเภอพาน จังหวัด
เชียงราย พระราชทานอุปกรณ์การ
เรียนและสิ่งของพระราชทานแก่       
ผูแ้ทนครโูรงเรยีนและนกัเรยีน ทรง
กดปุ่มไฟฟ้าชื่ออาคารพระราชทาน 
๑๓ และทรงปลูกต้นจำาปีสิรินธร 

ต่อมา เสด็จฯ ไปโรงเรียน                                   
โป่งแพร่วิทยา ตำาบลโป่งแพร่                         
อำาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
พระราชทานอุปกรณ์การเรียน            
และส่ิงของแก่ผู้แทนครูโรงเรียน 
และนักเรียน ทรงกดปุ่มไฟฟ้าช่ือ
อาคารพระราชทาน ๑๕ ทรงปลูก
ต้นจำาปีสิรินธร 

๒๓

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ

จากน้ัน เสด็จฯ ไปโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ตำาบลดงมะดะ                                                               
อำาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย พระราชทานอุปกรณ์การเรียน
และสิ่งของแก่ผู้แทนครูและนักเรียน ทรงกดปุ่มไฟฟ้าชื่ออาคาร
พระราชทาน ๑๔ ทรงปลูกต้นจำาปีสิรินธร ทรงรับฟังรายงานการ
ดำาเนนิงาน และการจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีนแมล่าววทิยาคม   
ทอดพระเนตรนิทรรศการ ตลอดจนกิจกรรมโครงการงานต่าง ๆ  ของ
โรงเรียน

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำาเนนิไปโรงเรยีนบ้านปางมะหนั ตำาบลเทดิไทย อำาเภอแม่ฟ้าหลวง 
จงัหวดัเชยีงราย ทรงเป็นประธานในทีป่ระชมุคณะทำางานโครงการขยายผล     
พฒันากระบวนการจดัการเรยีนรูแ้ก่เดก็ทีไ่ม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ 
สำาหรับเด็กในพ้ืนท่ีข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงฯ และทรงเย่ียม
ราษฎรในพืน้ท่ี คณะคร ูผูป้กครอง และนกัเรยีน

จากนัน้ เสดจ็ฯ ไปแปลงปลกูชานำา้มนัเขต ๓ และ ๕ โครงการศกึษา 
และพฒันาการปลกูชานำา้มนั บ้านปนูะ ตำาบลเทอดไทย อำาเภอแม่ฟ้าหลวง  
จงัหวดัเชยีงราย ทรงรบัฟังการบรรยายสรปุภาพรวมการดำาเนนิงานและ
รายงานผลความก้าวหน้าโครงการ ทรงรบัฟังรายงานผลการวจัิยและผล
ปฏบัิตงิานแผนการปรบัปรงุชานำา้มนัระยะ ๒๐ ปี และรายงานสภาพ
การฟ้ืนฟขูองป่าไม้ในเขตโครงการชานำา้มนัและทรงเยีย่มราษฎรในพืน้ที่

ในการนี ้ได้พระราชทานพระราชดำาร ิสรปุความว่า
๑. “ขอให้เชญิ มร.มาร์ติน แวน เดอ บรู ผูเ้ชีย่วชาญด้าน

พฤกษศาสตร์ จากมลูนธิิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชปูถมัภ์ เข้ามาร่วม
ดำาเนนิการฟ้ืนฟแูละอนรุกัษ์ป่าในโครงการส่งเสรมิการเรยีนรู ้เพือ่การ
อนรัุกษ์และฟ้ืนฟสูิง่แวดล้อมอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิจงัหวดัตาก” 

๒. “ให้ทบทวนผลการดำาเนนิงานท่ีผ่านมาของโครงการศูนย์    
ภฟู้าพฒันาตามพระราชดำารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรม
ราชกมุารี อำาเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน ว่าเป็นอย่างไร พร้อมสรุปและ
หาแนวทางการพฒันาให้มกีารดำาเนนิงานคล้ายศนูย์ศกึษาการพฒันา 
อนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร”ิ



วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสดจ็พระราชดำาเนนิไปศนูย์การเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนบ้าน
ภักดี หมู่ที่ ๕ ตำาบลเขื่อนบางลาง อำาเภอบันนังสตา จังหวัด
ยะลา ทรงเปิดแพรคลุมป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา           
พระบรมราชินีนาถ ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอน 
ห้องพยาบาล ห้องสมุด โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
โครงการฝึกอาชีพนักเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ศาลานำ้าไอโอดีน 
โรงอาหาร และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร พร้อมกันนี้      
ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎรในพื้นที่

สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี
เสดจ็พระราชด�าเนนิ 
ไปทรงปฏบิตัพิระราชกรณียกจิ
ในพ้ืนทีจ่งัหวัดสงขลา จังหวัดพัทลงุ 
จังหวดัปัตตานี  จงัหวัดยะลา
และจังหวดัตรัง  

ในการนี้  ได ้พระราชทาน       
พระราชดำาริ สรุปความว่า 

๑. ให้สำานักงาน กปร. และ
กรมชลประทาน ร่วมกันพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือปรับปรุงฝายของ
นคิมสร้างตนเองพฒันาภาคใต้ จงัหวดั
ยะลา พร้อมวางระบบท่อส่งนำ้าจาก
ฝายจนถึงศูนย์การเรียนฯ เพื่อให้มีนำ้า
ใช้ตลอดทัง้ปี และเพือ่รองรบัการใช้นำา้
ที่จะเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของศูนย์
การเรียนฯ และชุมชนในอนาคตต่อไป 
โดยให้มกีารหารอืแนวทางการดำาเนินการ
ร่วมกันระหว่างโรงเรียน ชุมชน และ
นคิมสร้างตนเองพฒันาภาคใต้ จงัหวดั
ยะลา

๒. ขอให้พิจารณาจัดทำาระบบ
กรองนำ้า เพื่อใช้สำาหรับอุปโภคและ
บริโภค ภายในศูนย์การเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านภกัด ีตำาบลเข่ือน
บางลาง อำาเภอบันนังสตา จังหวัด
ยะลา
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วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ                                               
ส ย า ม บ ร ม ร า ช กุ ม า รี  เ ส ด็ จ
พระราชดำาเนินไปอาคารหอเ ล้ียง        
เรือนรับรองท่ีประทับ โครงการฟาร์ม
ตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ             
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 
อำาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 

ในการนี้  ได ้พระราชทาน           
พระราชดำาริ สรุปความว่า

๑. ให้ศึกษา รวบรวมข้อมูล           
ผลการดำาเนนิงานโครงการพฒันาศนูย์                                                    
ภฟู้าตามพระราชดำาร ิจงัหวดัน่าน และ
ปรับปรุงรูปแบบการดำาเนินงานให้มี
ลักษณะเดียวกับการดำาเนินงานของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ เพือ่ให้การดำาเนนิงานเป็น
ระบบและเกิดความคล่องตัว

๒ .  ให ้ จั ด ส ร ้ า ง สุ ขศ าลา
ที่ โครงการพัฒนาศูนย ์ ภูฟ ้ าตาม          
พระราชดำาริ จังหวัดน่าน เพื่อดูแล
สุขภาพของราษฎรในพื้นที่บริเวณ
ใกล้เคียงและราษฎรจะได้ไม่ต้องเดิน
ทางไกลเพื่อไปยังโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่     
ห่างไกล

๓. ขอให้ส่งเสรมิทดลองการปลกูถัว่พนัธ์ุอืน่ ๆ  เช่น ถัว่หรัง่        
ซึ่งสามารถเจริญเติบโตได้ดีและเป็นถ่ัวพันธุ์พื้นเมืองของภาคใต้                                                                
เนือ่งจากสภาพดนิของศนูย์การเรยีนฯ มคีวามช้ืน ทำาให้ถัว่มะแฮะ                                                                      
มเีชือ้ราและได้ผลผลติไม่เพยีงพอสำาหรบัการบรโิภคของนกัเรยีน 

๔. ขอให้ส่งเสริมการปลูกไม้ผลและการเล้ียงสัตว์เพื่อ
บริโภค โดยเฉพาะการนำาหยวกกล้วยมาผลิตเป็นอาหารไก่จะ
ช่วยลดการใช้อาหารเม็ดและมีธาตุอาหารประเภทโปรตีนสูง 

๕. ผูท้ีม่าฝึกอบรมให้ความรูแ้ก่ครตูำารวจตระเวนชายแดน 
ควรเป็นผูท้ีจ่บการศกึษาเฉพาะด้านทีต้่องการโดยตรง

จากนั้น เสด็จฯ ไปโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนนิคม
พิทักษ์ราษฎร์ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ได้แก่ 
ห้องพยาบาล โรงอาหาร ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ โครงการ
เกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โครงการ
ฝึกอาชีพนักเรียน การสาธิตวิชาชีพตัดผม พร้อมกันนี้ ทรงเยี่ยม
หน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎรในพื้นที่

ต ่อมา เสด็จฯ ไปโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
โรงงานยาสบู ๒ บ้านสะป๋อง หมูท่ี ่๓ ตำาบลปะแต อำาเภอยะหา จงัหวดั
ยะลา ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุด  
ห้องพยาบาล โครงการฝึกอาชีพนักเรียน การสาธิตวิชาชีพตัดผม 
การเพาะเหด็ การสาธติวธิทีำาผ้าบาตกิลายเขียน โรงอาหาร กจิกรรม
สหกรณ์นักเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ โครงการเกษตรเพื่ออาหาร 
กลางวัน ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎรในพื้นที่ 

๒๕

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ



วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำาเนินไปโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก   
หมู่ที่ ๖ ตำาบลลิพัง อำาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ทอดพระเนตร
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ห้องพยาบาล ห้องสาธิตการแสดง  
หุ่นยนต์หนงัตะลงุของนกัเรยีน โครงการฝึกอาชพีของนักเรยีน-ศิษย์เก่า          
ภูมิปัญญาไทย ห้องคอมพิวเตอร์ การสาธิตการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ และการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM)   
ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎรในพื้นที่ 

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำาริ สรุปความว่า 
๑. ขอให้ส่งเสริมการปลูกถ่ัวหรั่งให้แก่โรงเรียนตำารวจ

ตระเวนชายแดนในพื้นที่ภาคใต้ เน่ืองจากเป็นถ่ัวที่เจริญเติบโต      
ได้ดีในพื้นที่ภาคใต้

๒. ขอให้รวบรวมพันธุ ์กล ้วย
หายาก ตามรายชื่อพันธุ ์กล ้วยที่มี
อยู ่ ในสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยา                
ณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตป ัตตานี  ไว ้ที่ ศูนย ์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก             
พระราชดำาริ

จากนั้น เสด็จฯ ไปโรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนส่ือมวลชนกีฬา บ้าน       
หัวควน หมู่ที่ ๖ ตำาบลสำานักแต้ว อำาเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา ทรงเปิดแพรคลุม
ป้าย “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” ทอด
พระเนตรการสาธิตการเรียนการสอน 
คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 
ห้องสมุด โครงการฝึกอาชีพนักเรียน                                    
ห้องอนุบาล โครงการเกษตรเพ่ืออาหาร
กลางวัน พร้อมทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์
พระราชทานและราษฎรในพื้นที่ 

ต่อมา เสด็จฯ ไปโรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ หมู่ที่ 
๖ ตำาบลทุ่งหมอ อำาเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียน
การสอน ห้องเดก็เลก็ โครงการเกษตรเพือ่
อาหารกลางวนั โรงอาหาร ห้องสมดุ ห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องพยาบาล และกจิกรรม
สหกรณ์นักเรียน พร้อมทรงเยี่ยมหน่วย
แพทย์พระราชทานและราษฎรในพ้ืนที่
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วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ ้าพัชรกิติยาภา เสด็จ              
พระดำาเนินไปศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ทรงเข้าร่วมการประชุม  
เวทีสาธารณะ ว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาท่ียั่งยืน ซึ่ง
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือสถาบันทีไอเจ (TIJ) 
จัดขึ้นในโอกาสเปิดโครงการ Rold Program (โรลด์ โปรแกรม) 
เพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเล็งเห็น
ถึงความสำาคัญของบทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ ในการส่งเสริม
หลักนิติธรรมและพัฒนากระบวนการยุติธรรม เพื่อสนับสนุนการ
ดำาเนินการให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ทรงมีส่วนสำาคัญ
ในการผลักดันในเวทีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง เวทีสหประชาชาติ 
เพื่อสนับสนุนแนวทางการพัฒนาแบบองค์รวม เพ่ือครอบคลุมมิติ
สำาคัญในทุก ๆ ด้าน ซ่ึงรวมถึงหลักนิติธรรมและการเข้าถึงความ
ยุติธรรมมาอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ นับตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้ทรงดำารงตำาแหน่ง
ทูตสันถวไมตรี ด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงาน
ยุติธรรมทางอาญาสำาหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามคำา
กราบทูลเชิญของสำานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาติ United Nations Office on Drug and Crime หรือ
สำานักงาน UNODC

พระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าพัชรกติยิาภา
เสดจ็พระด�าเนนิไปทรง
เข้าร่วมการประชมุ
เวทสีาธารณะ 
ณ ศนูย์ประชมุ
สหประชาชาติ

๒๗
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สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู



สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช เจ้าฟ้ามหาวชริาลงกรณ สยามมกฎุราชกมุาร 
ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพติร และสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที ่๙                                                          
เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๕ 
ณ พระที่น่ังอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ณ โรงเรียนจิตรลดาและประเทศอังกฤษ จากนั้นทรงศึกษา
เตรียมทหาร ณ โรงเรียนคิงส์ และคณะการศึกษาด้านทหาร ณ มหาวิทยาลัย           
นิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย

เมื่อเสด็จนิวัตกลับประเทศไทย ทรงศึกษา ณ โรงเรียนเสนาธิการ
ทหารบกหลักสูตรประจำา ชุดที่  ๕–๖ ทรงสำาเร็จการศึกษาปริญญา
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และวิทยาลัยป้องกัน                                                           
ราชอาณาจักรแห่งสหราชอาณาจักร ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร และสมเดจ็
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในการบำาบัดทุกข์บำารุงสุข
แก่อาณาประชาราษฎร์ ดังประกาศ ระหว่างพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณในการพิธี
ถือนำ้าพิพัฒน์สัตยา ณ พระอุโบสถ วดัพระศรีรตันศาสดาราม เมือ่วนัที ่๒๘ 
กรกฎาคม พทุธศกัราช ๒๕๑๕ ความว่า 

บทความเฉลมิพระเกยีรติ
จกัรีวงศ์ทรงยศแห่งสยาม

บ
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วาม
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ระเกีย

รต
ิ





“ข้าพเจ้าผู้เป็นสยามมกุฎราชกุมาร จะรักษาเกียรติยศ
และอริยศักดิ์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานไว้ด้วย
ชีวิต จะภักดีต่อชาติบ้านเมือง จะซื่อสัตย์ต่อประชาชนจะปฏิบัติ
ภาระหน้าที่ทุกอย่าง โดยเต็มกำาลังสติปัญญาความสามารถและ
โดยความเสยีสละเพือ่ความเจรญิสงบสขุและความมัน่คงไพบลูย์ 
ของประเทศไทย จนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่”

เมื่อยังทรงพระเยาว ์ได ้ โดยเสด็จ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ ไป
ทรงเย่ียมราษฎรในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ทรงส่ังสม 
ประสบการณ์เกี่ยวกับบ้านเมืองและราษฎร 

เมื่ อทรงเจริญวัย ได ้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 
ด้านต่างๆ นานปัการ เพือ่ประเทศชาตแิละประชาชนชาวไทยโดยมิ
ได้ย่อท้อ ท้ังท่ีทรงปฏิบัติแทนพระองค์ และทรงปฏิบัติในส่วน
พระองค์เอง ทั้งด้านการพระศาสนา การศึกษา การแพทย์และ
สาธารณสุข การทหาร ฯลฯ ล้วนนำามาซึ่งความผาสุกสงบ
แก่ประชาชน นำาความเจรญิไพบลูย์และความมัน่คงมาสูบ้่านเมอืง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙         
เวลา ๑๙.๑๖ น. สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช ฯ สยามมกฎุราชกมุาร 
เสดจ็ออก ณ พระทีน่ัง่อมัพรสถาน พระราชวงัดสุติ พระราชทาน                                                                   
พระราชวโรกาสให้ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ผู้สำาเร็จราชการ
แทนพระองค์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ
นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เฝ้าทูลละอองพระบาท 

โอกาสนี ้นายพรเพชร วชิติชลชยั ประธานสภานติบิญัญตัิ
แห่งชาติ ทำาหน้าท่ีประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลอัญเชิญ
เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่ง 
พระบรมราชจักรีวงศ์ ความว่า

“ข้าพระพุทธเจ้า ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ทำาหน้าที่ประธานรัฐสภา ในนามของปวงชนชาวไทย จึงขอ
พระราชทานอัญเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทขึ้นทรงราชย์ เป็น       
พระมหากษัตริย์สืบราชสันตติวงศ์สืบไป เพื่อให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติของกฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ 
พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๒ วรรค ๒ 
ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๓ วรรค ๑ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม 
พุทธศักราช ๒๕๕๙ ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อม”

๓๑

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ

“ข้าพเจ้าผูเ้ปน
สยามมกฎุราชกุมาร 
จะรักษาเกยีรติยศ
และอรยิศกัด์ิ ซ่ึงทรง
พระกรณุาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานไว้ด้วยชวิีต 
จะภกัดต่ีอชาติ
บ้านเมอืง จะซือ่สัตย์
ต่อประชาชน จะปฏิบัติ
ภาระหน้าทีทุ่กอย่าง 
โดยเต็มก�าลังสติปัญญา
ความสามารถและ
โดยความเสียสละ 
เพือ่ความเจรญิ
สงบสขุและความมัน่คง
ไพบลูย์ของประเทศไทย 
จนตราบเท่าชีวิต
ร่างกายจะหาไม่”





ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  
สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชดำารัสตอบรับการ ข้ึนทรงราชย ์  
ความว่า  

“ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
รัฐสภา ได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทย เชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราชย์
เป็นพระมหากษัตริย์ ว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นไป
ตามบทบัญญัติของกฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ กับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้าขอตอบรับ เพื่อสนอง        
พระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง”   

จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับราบ ณ พระสุจหน่ี                    
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                                                                                 
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ                  
ในรัชกาลท่ี ๙ ทรงกราบถวายบังคม และทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้        
ธูปเทียนแพ ทรงกราบราบ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ กราบบังคมทูลถวาย
พระพรชัยมงคล

ท้ังนี้  สมเด็ จพระ เจ ้ าอ ยู ่หั วมหาว ชิราลงกรณ บดินทร                          
เทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า 
โดย ท่ีประธานสภานิ ติ บัญญั ติ แห ่ ง ช าติ  ไ ด ้ มี ป ร ะกาศ เมื่ อ วัน
ที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ว่า พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งต้ัง 
พระรั ชทายาท ไว ้ แล ้ วตามกฎมณเฑี ย รบาล ว ่ าด ้ วยการสื บ 
ราชสันตติวงศ์พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ จึงได้มีการประชุมเพื่อรับทราบ 
และได้กราบบังคมทูลอัญเชิญพระรัชทายาท โดยประกาศให้ทราบ
ทั่วกันว ่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ ้าฟ ้ามหาวชิราลงกรณ 
สยามมกุฎราชกุมาร ได ้ ข้ึนทรงราชย ์ สืบราชสันตติวงศ ์ เป ็น 
พระมหากษตัรย์ิแล้วนัน้ ทรงพระราชดำารว่ิา ในระหว่างทีป่ระชาชนยงัมไิด้
ถวายพระปรมาภิไธยเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อันจะพึงมี               
ต่อไป ตามพระราชประเพณ ีเป็นการสมควรท่ีจะเฉลมิพระปรมาภิไธยเป็นการ
ชั่วคราว เพื่อความสะดวกในการเรียกขานพระนาม จึงมีพระราชโองการ        
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลมิพระปรมาภิไธยว่า 

“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” 

๓๓

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผูบ้รหิารและเจ้าหน้าที่                    

สำานกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาริ

ขอบคุณข้อมูลจาก (๑) พระราชดำารัสระหว่างพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณในการพระราชพิธีถือน้ำาพิพัฒน์สัตยา ณ พระอุโบสถ                       
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๕. พระราชประวัติพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ ไทยรัฐเจาะประเด็น ไทยรัฐทีวี 
(๒) พระราชดำารัสตอบรับการข้ึนครองราชย์ ณ พระท่ีน่ังอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดีท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๑๖ น.                                                                                                          
“โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย” . การประกาศจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ . การประกาศจากนายกรัฐมนตรี .                                
การประกาศจากสำานักพระราชวัง

“ตามที่ประธานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ 
ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
รัฐสภา ได้กล่าวในนาม
ของปวงชนชาวไทย 
เชญิข้าพเจ้าขึน้ครองราชย์
เปนพระมหากษัตริย์ 
ว่าเปนไปตามพระราช
ประสงค์ของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร และเปน
ไปตามบทบัญญัติของ
กฎมณเฑียรบาล ว่าด้วย
การสืบราชสันตติวงศ์ 
กับรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้า
ขอตอบรับ เพื่อสนอง
พระราชปณิธาน และเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน
ชาวไทยทั้งปวง” 



“เยน็ศริะ เพราะพระบริบาล”
การจดังานนทิรรศการ “เยน็ศริะ 

เพราะพระบรบิาล” มีวตัถปุระสงค์เพือ่
เทิดพระเกยีรตสิถาบนัพระมหากษตัรย์ิ 
ท่ีทำาหน้าทีเ่ป็นศนูย์รวมจติใจของปวงชน
ชาวไทย บำาบัดทุกข์บำารุงสุขราษฎร 
และนำาความเจรญิมาสูป่ระเทศ ตลอดจน
สร้างความตระหนกัถงึความสำาคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ที่จะต้องมี
อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป รวมถึง 
เพื่อน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศ ์
ในพระราชกรณยีกิจต่าง ๆ ท่ีทำาให้คณุภาพชวีติของประชาชนดีขึน้         
ทัง้ในมิติเศรษฐกิจและสังคมผ่านโครงการที่หน่วยงานภาครัฐ   
น้อมนำาไปปฏบิตัมิาอย่างต่อเนือ่งและสบืต่อไปในอนาคต ทีส่ำาคญั                                                          
เป็นการสร้างความตระหนกัรูแ้ละความซาบซึง้ในพระราชกรณยีกจิ
ของพระมหากษัตริย์ ที่ทรงทำาเพื่อแผ่นดินมาอย่างยาวนานและ
สร้างแรงบันดาลใจให้น้อมนำาไปปฏิบัติต่อ ตลอดจนหลอมรวม
พลังแห่งความภักดี แห่งศรัทธาของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า 
ให้เป็นพลงัแห่งความรกั สามคัค ีช่วยกนัขบัเคลือ่นนำาพาประเทศ
ชาติอันเป็นที่รักของเรา ไปสู่อนาคตที่รุ่งเรือง มั่นคง มั่งคั่ง อย่าง
ยั่งยืนโดยเร็ว

ใน
คว

าม
ทร

งจ
�า

เรียบเรียงโดย กองประชาสัมพันธ์



นำาเสนอระหว่างภาพวาดกบัสือ่ผสมมลัตมิเีดียทีน่ำาเรือ่งราว   
การทำายุทธหัตถีและโบราณสถานในสมัยต่างๆ มาจัดแสดงบน
ผนงั พร้อมกบัการนำาเสนอเหตกุารณ์สำาคญัในแต่ละยคุแต่ละสมยั 
ประกอบด้วย 

๑. บูรพกษัตริย์ไทย สร้างชาติไทยให้มั่นคง
การนำาเสนอความเป็นมาของประเทศไทย ที่มีสถาบัน

พระมหากษัตริย์เป็นหลักชัยและร่วมสร้างชาติไทยกับประชาชน
ทั้งมวล นับตั้งแต่ราชวงศ์สุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และ
กรุงรัตนโกสินทร์ มายาวนาน บูรพกษัตริย์และบรรพบุรุษของ
ไทยได้เสียสละเลือดเนื้อเพื่อรักษาผืนแผ่นดินอันเป็นท่ีรัก ให้
มัน่คงเป็นเอกราชจวบจนถงึปัจจุบนั สถาบนัพระมหากษตัรย์ิและ         
พระราชวงศ์ทุกยุคทุกสมัย ทรงวางรากฐานแห่งความมั่นคงและ
ความเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นให้กับประเทศไทย และทรงร่วม
ทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนชาวไทยมาอย่างต่อเน่ือง ทำาให้คนไทย
มีความรักและความภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาอย่าง              
ต่อเนื่องตราบนานเท่านาน 

๒. สืบสานต�านานราชวงศ์จักรี
ราชวงศ์จักรี เป็นราชวงศ์ที่ปกครองราชอาณาจักรสยาม 

ตั้งแต่กรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน โดยนิทรรศการนำาเสนอ
ภาพพระบรมสาทสิลกัษณ์และพระบรมฉายาลกัษณ์ ของรชักาลที่  
๑ ถงึรัชกาลท่ี ๑๐ แห่งราชวงศ์จกัรไีทย และการฉายภาพเคลือ่นไหว 
เก่ียวกับพระราชกรณียกิจและเหตุการณ์สำาคัญท่ีทรงปกครอง 
แผ่นดนิ สร้างบ้านสร้างเมือง ทำานุบำารุงศาสนา นำาพาประเทศ 
ให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกรัชสมัยจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
รชักาลที ่๑ พ.ศ. ๒๓๒๕ - พ.ศ. ๒๓๕๒ 
  “ปฐมกษตัรย์ิ รัตนโกสนิทร์” 
รัชกาลที่ ๒ พ.ศ. ๒๓๕๒ - พ.ศ. ๒๓๖๗ 
  “พระมหากษัตริย์ผู้ทรงฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม 
  ของแผ่นดิน”
รชักาลที ่๓ พ.ศ. ๒๓๖๗ - พ.ศ. ๒๓๙๔ 
  “การค้ามัง่คัง่ เศรษฐกจิมัน่คง” 

◊โซน ๑

บญุของแผ่นดนิไทย
รัชกาลที่ ๔ พ.ศ. ๒๓๙๔ - พ.ศ.๒๔๑๑  
  “พระบิดาแห่งวทิยาศาสตร์  
  ศาสน์รุง่เรอืง บ้านเมอืงสูส่ากล”
รัชกาลที่ ๕  พ.ศ. ๒๔๑๑ - พ.ศ. ๒๔๕๓  
  “พระปิยมหาราช 
  ผู้พิทักษ์เอกราชนำาชาติ
  สู่ความรุ่งเรือง”
รัชกาลที่ ๖  พ.ศ. ๒๔๕๓ - พ.ศ. ๒๔๖๘  
  “พระผู้ทรงเป็นปราชญ์ 
  ทรงศาสตร์ศลิป์”
รัชกาลที่ ๗  พ.ศ. ๒๔๖๘ - พ.ศ. ๒๔๗๗  
  “พระมหากษัตริย์                    
  ผูพ้ระราชทานประชาธปิไตย       
  อันมีพระมหากษัตริย์         
  เป็นประมุข” 
รัชกาลที่ ๘  พ.ศ. ๒๔๗๗ - พ.ศ. ๒๔๘๙  
  “ยวุกษตัรย์ิไทย รวมใจชาต”ิ
รัชกาลที่ ๙  พ.ศ. ๒๔๘๙ - พ.ศ. ๒๕๕๙  
  “๗๐ ปีแห่งการพฒันา 
  พระราชาผูย้ิง่ใหญ่”
รัชกาลที่ ๑๐  ทรงราชย์ ๑๓ ตลุาคม ๒๕๕๙  
  “เฉลิมฉัตรรัชสมัย             
  ราษฎร์สุขใจ
  ใต้ร่มพระบารมี”

๓. พระเจ้าอยู่หัวในดวงใจ
นำาเสนอพระบรมฉายาลักษณ์อันงดงาม 

ท่ีแสดงถงึพระจรยิวตัรดจุสามญัชน ของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช          
บรมนาถบพิตร ที่หาชมได้ยาก นับตั้งแต่ครั้งยัง
ทรงพระเยาว์ ทรงศึกษา ทรงกีฬา ทรงดนตรี   
ทรงผนวช พระราชกรณยีกจิ และพระอจัฉรยิภาพ                                                         
ทุกด้าน จำานวน ๘๙ ภาพ พร้อมกับรับฟัง                                                                      
บทเพลงพระราชนิพนธ์ ๔๘ บทเพลงและ 
ชมผลงานจากหนังสือพระราชนิพนธ์

๓๕
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นทิรรศการภายใต้ชือ่ 
“เยน็ศิระ เพราะพระบรบิาล”  
จดัข้ึนประกอบด้วย ๕ โซน ได้แก่



๑. ในหลวงอย่าทิ้งประชาชน
นำาเสนอโดยวีดิทัศน์แสดงความผูกพันของพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ท่ีมี
ต่อประชาชนชาวไทย ก่อเกิดข้ึนนับตั้งแต่ครั้งท่ีพระองค์ประทับ
รถพระทีน่ัง่เสดจ็พระราชดำาเนนิไปยงัสนามบนิดอนเมอืง เพือ่ทรง
ศึกษาเพิ่มเติม ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทรงได้ยินเสียงราษฎร
คนหนึ่งตะโกนลั่นว่า “ในหลวง อย่าทิ้งประชาชน” ทำาให้ทรงนึก
ตอบบุคคลผู้นั้นในพระราชหฤทัยว่า 

“ถ้าประชาชนไม่ท้ิงข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะละทิง้อย่างไรได้” 
สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ท่ีพระองค์ทรงมีพลังพระราช
หฤทัยช่วยเหลอืประชาชน เพราะเหน็ความทุกข์ยากของประชาชน
คนไทย ทรงเป็นห่วงประชาชนอย่างแท้จริง 

๒. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ พระปฐมบรมราชโองการ  

“เราจะครองแผ่นดนิโดยธรรม เพือ่ประโยชน์สขุแห่งมหาชนชาว
สยาม”  โดยนำาเสนอพระราชพธิพีระบรมราชาภเิษก ๔ ขัน้ตอน ได้แก่ 
      ๑. ข้ันเตรียมพระราชพิธี โดยทำาพิธีตักนำ้าและเสก
ทำานำ้าพระพุทธมนต์ สำาหรับถวายสรงพระมุรธาภิเษกจารึก 
พระปรมาภิไธยในพระสุพรรณบัฏ พร้อมดวงพระราชสมภพ 

◊โซน ๒

พระราชา
ผูท้รงธรรม(ท�า)

นำา เสนอตั้ งแต ่ เสด็จฯ ข้ึน        
ครองราชย์ในปี ๒๔๘๙ และเสด็จฯ 
กลับต่างประเทศเพื่อไปทรงศึกษาต่อ 
การปฏิบัติพระราชกรณียกิจตลอด           
๗๐ ปีแห่งการครองราชย์

๓๖
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และพระราชลัญจกรประจำารัชกาล แล้วตั้งนำ้าวงด้าย คือ เจริญ
พระพุทธมนต์เพื่อเป็นสวัสดิมงคลและวงด้ายสายสิญจน์รอบ
มณฑลพิธี (นำ้าจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่สำาคัญ
คือ แม่นำ้าบางปะกง แม่นำ้าป่าสัก แม่นำ้าเจ้าพระยา แม่นำ้าราชบุรี 
และแม่นำ้าเพชรบุรี)

๒. สรงพระมุรธาภิเษกและถวายนำ้าอภิเษก โดยสรง           
พระมรุธาภิเษกท่ีพระมณฑปพระกระยาสนาน แล้วประทบัพระทีน่ัง่
อฐัทศิฯ ในพระทีน่ัง่ไพศาลทกัษณิ หลงัจากนัน้ สมาชกิสภาผู้แทน 
ราษฎร ทูลเกล้าฯ ถวายนำ้าอภิเษก อัญเชิญให้ทรงแผ่พระราช
อาณาคุ้มครองรักษาประชาชน

๓. ถวายเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ ทรงประทับพระที่นั่ง
ภัทรบิฐฯ พราหมณ์ทูลเกล้าฯ ถวายเคร่ืองเบญจราชกกุธภัณฑ์ 
และเครื่องขัตติยราชูปโภค ทรงตั้งสัตยาธิษฐานและมีพระปฐม
บรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดนิโดยธรรม เพือ่ประโยชน์
สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

๔. พิธีเบื้องปลาย ทรงปฏิญาณพระองค์เป็นพุทธมามกะ 
ทรงสถาปนาสมเด็จพระบรมราชินี และเฉลิมพระราชมณเฑียร

๓. พระผูท้รงครองแผ่นดนิโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สขุ
แห่งมหาชนชาวสยาม

ตลอดระยะเวลากว่า ๗๐ ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัติ  
ได้เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในทุกภูมิภาค
ของประเทศ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” สร้างความมั่นคงในชีวิต  
การศกึษาและอาชพี ด้วยหลกัความพอเพียงและย่ังยนื จนก่อเกิด 
เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ถึง ๔,๖๘๕ โครงการ
กระจายทั่วประเทศ ทั้งปัญหาการปลูกฝิ่น อุทกภัย ดิน นำ้า ป่า 
พลังงาน คมนาคม และอาชีพ ผ่านอุปกรณ์ทรงงานของในหลวง 
นับตั้งแต่ฉลองพระองค์, แผนที่, สมุด, ดินสอ, วิทยุสื่อสาร, 
แว่นตา แม้กระทัง่เครือ่งสข้ีาวพระราชทาน ซึง่ล้วนแต่สร้างความ
ร่มเย็นเป็นสุขให้แก่พสกนิกรอย่างแท้จริง

๔. ศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

•หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข

•จุดเริ่มต้นการพัฒนาตั้งแต่ปี 
๒๔๙๓ ทรงบรรเทาความทุกข์ยาก

•ปี ๒๕๑๗ ทรงวางรากฐานการ
ประกอบอาชีพ

•ปี ๒๕๒๖ การพัฒนาแบบ
เบ็ดเสร็จ

•ปี ๒๕๓๘ ทฤษฎีใหม่การพึ่ง
ตนเอง

•ปี ๒๕๔๑ ปรชัญาของเศรษฐกิจ 
พอเพยีง จนกระทัง่ได้รบัทูลเกล้าฯ ถวาย
รางวัล “ความสำาเร็จสูงสุด ด้านการ 
พฒันามนษุย์” จาก UNDP และรางวลัผูน้ำา 
โลกด้านทรพัย์สนิทางปัญญา จาก WIPO

• รั ฐ บ า ล ไ ด ้ น ้ อ ม นำ า แ น ว       
พระราชดำาริไปปรับใช้ในการพัฒนาสู่
ความยั่งยืนประเทศจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๙ ถึงปัจจุบัน รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

•การขยายผลการพัฒนาตาม
แนวพระราชดำาริปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปยังนานาประเทศถึง ๒๖ 
ประเทศ

๓๗
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๑. สดุดีมหาราช
นานาชาตสิรรเสรญิ เทิดพระเกยีรตจิากการพฒันาทีส่ร้าง

ความมั่นคงและความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นให้แก่ประชาชนทั้งประเทศ 
ผ่าน ๙ ช่อง ประกอบด้วย 

ช่อง ๑ : การนำาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป 
  ประยุกต์ใช้ในต่างประเทศ 

ช่อง ๒ : ๕ ธันวาคม “วันดินโลก” 
ช่อง ๓ : รางวลัสดดุพีระเกยีรตคิณุของในหลวงด้านต่าง ๆ  
ช่อง ๔ : รางวัล “พระมหากษัตริย์อัจฉริยะ” 
ช่อง ๕ : ๑๑ สิง่ประดษิฐ์ทีไ่ด้รบัการจดสทิธบิตัรของในหลวง 
ช่อง ๖ : พระบรมราโชวาทด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
ช่อง ๗ : ทฤษฎขีองในหลวงทีต่่างชาตน้ิอมนำาไปประยกุต์ใช้ 
ช่อง ๘ : ๖๐ ปี แห่งการครองราชย์ กษัตริย์ท่ัวโลก 

  แซ่ซ้องสรรเสริญ 
ช่อง ๙ : กษัตริย์ผู้ทรงเป็นแบบอย่าง

◊โซน ๓

กษตัรย์ิผูย้ิง่ใหญ่

เป็นการนำาเสนอเรื่องราวการ
ทรงงานและรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับจาก
ทั่วโลก สิทธิบัตรต่าง ๆ รวมถึงหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับ
การยอมรับไปทั่วโลกกว่า ๒๖ ประเทศ 
และนับจากวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม 
๒๕๕๙ ทั่วโลกและประชาชนคนไทย
ต่างถวายความอาลัยอย่างพร้อมเพรยีง 
ด้วยทรงเป็นศนูย์รวมดวงใจไทยทัง้ชาติ๓๘
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๒. พระผู้ทรงเปนมากกว่าแรงบันดาลใจ
การถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นับตั้งแต่เสด็จสวรรคต   
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผ่าน ๙ ช่อง ประกอบด้วย 

ช่อง ๑ : กษตัริย์ และประชาชนทัว่โลกถวายความอาลยั 
ช่อง ๒ : สหประชาชาติ (UN) ถวายความอาลัย 
ช่อง ๓ : สหประชาชาติ (UN) ถวายความอาลัย 
ช่อง ๔ : กษัตริย์และผู้นำาต่างชาติ ถวายความอาลัย 
ช่อง ๕ : เสียงจากคนไทยส่งให้พ่อบนสรวงสวรรค์ 
ช่อง ๖ : “ในวนัทีพ่่อไม่อยู”่ กจิกรรมถวายความอาลยั  

  จากคนไทยในต่างแดน 
ช่อง ๗ : “ในวนัทีพ่่อไม่อยู”่ กจิกรรมถวายความอาลยั  

  จากคนไทยในต่างแดน 
ช่อง ๘ : “ในวนัทีพ่่อไม่อยู”่ กจิกรรมถวายความอาลยั  

  จากคนไทยในประเทศ 
ช่อง ๙ : “ในวนัทีพ่่อไม่อยู”่ กจิกรรมถวายความอาลยั  

  จากคนไทยในประเทศ

๓. ส่งต่อความด ีเพ่ือพ่อบนฟ้า
ด ้วยการเขียนข ้อความตั้ ง

ปณิธานตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท 
เพื่อให้ประเทศไทยมั่นคงต่อไป ดังเช่น

๑. ลูกจะเป็นคนดี 
๒. ลูกจะขอเดินตามรอยพ่อ 
๓. ลูกจะใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
๔. ลกูจะมนีำา้ใจ เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ 
๕. ลกูจะขยนัอดทน ตัง้ใจทำางาน 
๖. ลูกจะเป็นเด็กดี ตั้งใจศึกษา 

  เล่าเรียน 
๗. ลูกจะซื่อสัตย์สุจริต
๘. ลูกจะประหยัดอดออม 
๙. ลูกจะรักชาติ ศาสนา และ  

   พระมหากษัตริย์
๓๙
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เป็นการนำาเสนอพระฉายาลกัษณ์ ภาพพระราชกรณยีกจิ 
วีดิ ทัศน ์ และสมุดบันทึกด ้วยภาพพร ้อมเสียง เรื่องราว
เหตุการณ์ในวันพระราชสมภพ พระราชประวัติ พระราช
กรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร                                                   
เทพยวรางกูร ด้วยส่ือผสมผสานและภาพ (PROJECTER 
AND GALLERY WALL) ประกอบด้วย พระฉายาลักษณ์ 
พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                                                  
พระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้า 
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ เสด็จพระราชสมภพ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๔๙๕ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน 
พระราชวังดุสิต และเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๕ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการ
ประกาศสถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ 
ข้ึนเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ 
สยามมกุฎราชกุมาร

◊โซน ๔

มิง่ขวญัชาวไทย

๔๐

ใน
คว

าม
ทร

งจ
ำา



นำาเสนอ ๘๙ ภาพ พระราชกรณียกิจ ๘๙ 
พระบรมราโชวาท และพระราชดำารัสอันเป็นมงคล
สูง สุด เพื่ อมอบให ้ กับประชาชนผู ้ มาถวาย            
ความอาลัยและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ ประกอบด้วย

๑. ด้านการดำาเนินชีวิต 
๒. ด้านการทำางาน 
๓. ด้านการทำาความดี 
๔. ด้านความอดทน ความเพียร 
๕. ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต 
๖. ด้านความประหยัด อดออม
๗. ด้านรู้รัก สามัคคี 
๘. ด้านพึ่งตนเอง พอเพียง 
๙. ด้านประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ก า ร จั ด ง า นนิ ท ร ร ศ ก า ร  “ เ ย็ น ศิ ร ะ 

เพราะพระบริบาล” มุ ่งหวังให้ประชาชนทั่วไป       
ท้ังประชาชนผู ้มารอถวายสักการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 
บรมนาถบพติร นกัเรยีน นิสติ นกัศกึษา หน่วยงานทัง้
ภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชนทุกแขนง ได้ประจักษ์
ถึงคุณความดีของสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย   
ที่สร้างบ้าน สร้างเมือง สั่งสมความเป็นปึกแผ่นและ
ความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศไทย และประชาชน
ชาวไทยได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาจวบจนปัจจุบัน 
คุณความดีและ ส่ิง ท่ีสถาบันพระมหากษัตริย ์              
ทุกรัชกาลได้สร้างไว้ให้ลูกหลานไทยได้เดินตามและ
เป็นพลังในการรักษาแผ่นดินไทยให้ดำารงคงอยู่อย่าง
มีศักดิ์ศรีและมั่นคงสืบไป

◊โซน ๕

ร้อยใจไทย

๔๑
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โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ฯ

เรยีบเรยีงโดย นางสาวจนิจะนะ แก้วไทรแย้ม
กองประสานงานโครงการพืน้ที ่๒



การใช้เทคโนโลยีการเกษตรหรือนวัตกรรมที่เหมาะสม
เป็นปัจจัยที่สำาคัญต่อการพัฒนาการเกษตร ที่จะช่วยเพิ่มผลผลิต
และสร้างแรงจูงใจในการกระตุน้เศรษฐกจิการผลติภาคการเกษตร 
โดยจำาเป็นต้องมีการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรวิจัย 
และพัฒนาภาคการเกษตร ที่เป็นแหล่งบริการความรู้เฉพาะด้าน 
กับเกษตรกร เป้าหมายท่ีจะต้องนำาความรู้วิทยาการใหม่และ
บริการทางวิชาการโดยอาศัยช่องทาง (Channel) ต่าง ๆ                
ที่สามารถให้บริการตรงความต้องการและทันต่อเหตุการณ์ การ
จดัตัง้คลนิกิเกษตรเคล่ือนท่ีเป็นวธิหีนึง่ทีส่ามารถทำาให้การบรกิาร
ทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีบรรลุผลสำาเร็จตามที่มุ่งหวัง                                                                 
เร็วขึ้น ซ่ึงการดำาเนินงานในรูปแบบนี้จะเป็นการบูรณาการ
นักวิชาการแต่ละสาขาทั้งด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง 
พฒันาทีด่นิ ฯลฯ โดยอาศยัเครือ่งมอือปุกรณ์เข้าช่วยในการปฏบิตัิ
งาน ซึ่งสามารถเคลื่อนที่เข้าไปได้ทุกจุด สร้างแรงดึงดูดใจจาก
เกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่เป้าหมาย เป็นการกระตุ้นเกษตรกรให้
เกิดการตื่นตัวและยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี

ร้อ
ย

เรื่อ
งโค

รงการ
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ในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ                                                                                       
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระชนมายุครบ ๕๐ พรรษา 
ใ นปี พุ ท ธศั ก ร า ช  ๒๕๔๕ เมื่ อ ค รั้ ง ยั ง ดำ า ร ง ตำ า แหน่ ง                                                            
พ ร ะ อิ ส ริ ย ย ศ เ ป็ น ส ม เ ด็ จ พ ร ะ บ ร ม โ อ ร ส า ธิ ร า ช  ฯ                                 
สยามมกุฎราชกุมาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอ             
พระราชานุญาตจัดทำาโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีน้อมเกล้า                 
น้อมกระหม่อมถวาย และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ                                                                   
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับโครงการดังกล่าวไว้ในพระราชา              
นุเคราะห์ฯ พระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธย
ย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการดังกล่าว และเสด็จ
พระราชดำาเนนิไปเปน็ประธานเปดิใหบ้รกิารโครงการคลินิกเกษตร
เคลือ่นทีใ่นพระราชานเุคราะหฯ์ ครัง้แรก เมือ่วนัที ่๒๒ กรกฎาคม 
๒๕๔๕ ตำาบลบา้นหลวง อำาเภอดอนพดุ จงัหวดัสระบรุ ีหลงัจากนัน้                                                                
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำาเนินงานโครงการมาอย่าง          
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

โครงการดังกล่าวช่วยในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิต      
ทางเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ตามความต้องการ
ของเกษตรกร และความเหมาะสมของพ้ืนท่ี รวมไปถึงการเสริม
สร้างความรู้และฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร หรือ
นวัตกรรมที่เหมาะสมแก่เกษตรกร ด้วยความร่วมมือจากหลาย
หน่วยงาน ทั้งเรื่องการให้คำาปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ และวินิจฉัย 
และให้บริการโดยการใช้อุปกรณ์และเคร่ืองมือทางห้องปฏิบัติการ                    
โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกท่ีทำาให้ เกษตรกรในพ้ืนท่ี               
เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว 
ทั่วถึง และครบถ้วน เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช  
โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำา และการให้วัคซีนป้องกันโรค รวมถึงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพ่ิมเติม    
ควบคู่กันไปด้วย ซึ่งเป็นการดำาเนินการในลักษณะบูรณาการ            
การทำางานระหว่างนักวิชาการเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ                                                               
ในแต่ละสาขา ท้ังด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน น้ำา ฯลฯ พร้อมด้วย
อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิชาการด้านต่าง ๆ มาให้บริการใน
คลินิกเกษตร โดยสามารถเคลื่อนที่เข้าไปได้ถึงในระดับตำาบลเพื่อ
ให้เกษตรกรสามารถเข้ารับบริการทางการเกษตรได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกัน
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รูปแบบกิจกรรม 
กจิกรรมดา้นคลนิกิ ไดแ้ก ่การให้คำาปรึกษา ตรวจวเิคราะห ์

วินิจฉัย และให้บริการ โดยการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางห้อง
ปฏิบัติการ 
๑. คลนิกิพชื (กรมวชิาการเกษตร) โรคและแมลงศตัรพูชื วชัพชื 
    สารพษิตกคา้ง การขาดธาตอุาหารพชื วตัถมุพีษิทางการเกษตร 
๒. คลินิกดิน (กรมพัฒนาท่ีดิน) วิเคราะห์ ตรวจสอบดินและปุ๋ย 
๓. คลินิกสัตว์ (กรมปศุสัตว์) โรคสัตว์ ควบคุมบำาบัดโรคสัตว์ 
   ตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ และฉีดวัคซีนสัตว์ 
๔. คลินิกประมง (กรมประมง) โรคสัตว์น้ำา เพาะเล้ียงสัตว์น้ำา 
   คุณภาพน้ำา กิจกรรมเสริมสร้างความรู้การฝึกอบรม และ                                                                     
   จัดนิทรรศการที่เป็นความต้องการของเกษตรกรหรือเป็น 
   เทคโนโลยีที่เกษตรกรควรรู้ 
๕. คลินิกบัญชี (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) การจัดทำาบัญชีฟาร์ม 
๖. คลินิกชลประทาน (กรมชลประทาน) การบริหารจัดการน้ำา ฯลฯ 
๗. คลินิกสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) การดำาเนินงานด้าน
   สหกรณ์ระเบียบปฏิบัติต่างๆ 
๘. คลนิกิกฎหมาย (สำานกังานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม) 
   การดำาเนินงานด้านกฎหมายที่ดิน 
๙. อื่น ๆ

ผลที่ผ่านมาให้ประโยชน์กับเกษตรกรมากมาย
โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ฯ         

เมื่อครั้งยังดำารงตำาแหน่งพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรม                  
โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ให้บริการทางวิชาการแก่เกษตรกร เป็นการบูรณาการนักวิชาการ
เกษตรแต่ละสาขาท้ังด้านพืช สัตว์ ประมง พัฒนาท่ีดิน เพ่ือให้
เกษตรกรท่ีมปัีญหาดา้นการเกษตรในพ้ืนท่ีห่างไกล สามารถเขา้ถงึ  
การบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
อย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน โดยอาศัยเครื่องมืออุปกรณ์ทาง
ห้องปฏิบัติการช่วยในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถสร้างแรงจูงใจ 
เป็นการกระตุ้นเกษตรกรให้เกิดการตื่นตัว และยอมรับนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ได้เป็นอย่างดี

โดยในปี ๒๕๔๕-๒๕๕๙ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ได้ดำาเนินการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรไปแล้ว   
จำานวนมากกว่า ๓.๓ ล้านคน สามารถแก้ปัญหาทางการเกษตร
อยา่งยัง่ยนื สรา้งภมูคิุม้กนัใหก้บัเกษตรกร เกษตรกรสามารถเพิม่
ประสทิธภิาพและลดตน้ทนุการผลติได ้เกษตรกรมรีายไดท้างการ
เกษตรมากขึ้น 

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร





เมือ่วนัที ่๑๐ เมษายน ๒๕๓๔  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดนิทรเทพยวรางกรู (ขณะมพีระราช 
อิ ส ริ ยยศ เป ็ น  สม เด็ จพระบรม                                                                      
โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร)              
เสด็จพระราชดำาเนินไปทอดพระเนตร
พื้ น ที่ บ ริ เ ว ณ โ ค ร ง ก า ร อุ ท ย า น
เฉลมิพระเกยีรตไิทยประจนั ตำาบลยางหกั 
อำาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และ
โครงการสวนป่าสิริกิติ์ บ้านห้วยม่วง 
ตำาบลตะนาวศร ีอำาเภอสวนผึง้ จังหวดั
ราชบุรี พร้อมท้ังทรงเยี่ยมราษฎร            
ซึ่งราษฎรในพ้ืนท่ีตำาบลยางหักประสบ
ปัญหาความเดือดร้อน ขาดแคลน
นำ้าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค 
ความได้ทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 
จึงมีพระราชดำาริให ้พิจารณาจัดทำา
โครงการพฒันาแหล่งนำา้อนัเนือ่งมาจาก                                             
พระราชดำาริ ในพื้นที่ตำาบลยางหัก 
อำาเภอปากท่อ จงัหวดัราชบรุี 

กรมชลประทาน จังหวดัราชบุรี 
สำานักงาน กปร. และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ได้ร่วมกันพิจารณาแนวทาง
แก้ไขปัญหาแล้วเห็นว่า ในพ้ืนท่ีตำาบล
ยางหักสามารถพัฒนาแหล่งนำา้ โดยการ
สร้างอ่างเกบ็นำา้ จำานวน ๕ แห่ง

นายหนู ทองหวี
สมาชิกกลุม่ผูใ้ช้น�า้ 
อ่างเกบ็น�า้บ้านพกุรูด
อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 
อ�าเภอปากท่อ จังหวดัราชบรีุ
เรยีบเรยีงโดย นางสาวลกัษม ีพรสุขสันต์ 
กองประสานงานโครงการพืน้ที ่๑

ป
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้าใส



เก็บผลผลิตภายในแปลง

ต้นทุเรียนภายในแปลง
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๕๑

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ

อ่างเก็บนำ้าบ้านพุกรูดอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ         
เป็น ๑ ใน ๕ อ่างเก็บนำ้าที่เกิดจากการสนองพระราชดำาริ             
ในครั้งนั้น ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๔ ตำาบลยางหัก อำาเภอปากท่อ 
จงัหวัดราชบรุ ีกรมชลประทานได้ดำาเนนิการก่อสร้างแล้วเสรจ็
ในปี ๒๕๓๘ ความจ ุ๕๘๕,๒๘๐ ลกูบาศก์เมตร บรหิารจัดการ
โดยกลุม่ผูใ้ช้นำา้อ่างเก็บนำา้บ้านพกุรดูอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาริ        
มสีมาชกิ ๗๐ คน

นายหน ูทองหวี อายุ ๕๒ ปี อาศยัอยู่บ้านเลขที ่๘๓/๑ 
หมู ่๔ ซอย ๓ เพชรในฝัน ตำาบลยางหกั อำาเภอปากท่อ จงัหวดั
ราชบรุ ี เป็นสมาชกิกลุม่ผูใ้ช้นำา้อ่างเกบ็นำา้บ้านพุกรดูอันเนือ่ง        
มาจากพระราชดำาร ิมีพืน้ทีก่ารเกษตรท้ังหมด ๖ ไร่

นายหนูฯ เล่าว่า เดิมพื้นท่ีในตำาบลยางหักนี้ไม่มี                             
แหล่งน้ำาท่ีจะใช้ในการเกษตรเลย ต้องเน้นการปลูกพืช                                            
ในฤดูฝนจึงปลูกพืชระยะสั้นเก็บผลผลิตปีละหน่ึงคร้ัง เช่น 
ฝ้ายและข้าวโพด เก็บของป่า และหาปลาในลำาธารขาย                  
มีฐานะยากจน ต้องหาบน้ำาจากลำาธารมาใช้สำาหรับอุปโภค
บริโภค และการเกษตร

ต่อมา เมื่อมีโครงการอ่างเก็บนำ้าบ้าน
พกุรูดอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิ กไ็ด้เข้าร่วม
เป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้นำ้าอ่างเก็บนำ้าบ้านพุกรูดฯ       
ได้นำานำา้จากอ่างเกบ็นำา้บ้านพกุรดูฯ มาใช้อปุโภค
บรโิภคและทำาการเกษตรแบบผสมผสาน ปลกู                                                           
ไม้ผล ไม้ยนืต้น และผกัสวนครัว เช่น ทเุรยีน มงัคดุ 
เงาะ กล้วย ฝรัง่ กระท้อน ส้มโอ มะละกอ ขนุน   
ใบมะกรดู ชะอม พริก ถัว่พ ูดอกแค มะรมุ เป็นต้น                                                
ปัจจบุนัมชีวีติความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้มาก มรีายได้ 
เพิ่มมากขึ้น สามารถส่งเสียให้ลูกได้เรียน 
หนงัสอืสงู ๆ และไม่มหีน้ีสนิ

นายหนู ทองหวี กล่าวว่า 
“รู้สึกซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณ             

ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ                                           
บดินทรเทพยวรางกูร อย่างหาท่ีสุดมิได้              
ท่ีทรงห่วงใยราษฎร อีกท้ังทรงรับฟังปัญหา          
ความเดือดร้อนของราษฎรในตำาบลยางหัก เม่ือ
คร้ังท่ีเสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเย่ียมราษฎร 
ในปี ๒๕๓๔ จนเกิดโครงการพัฒนาแหล่ง
น้ำาอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริในพ้ืนท่ีตำาบล
ยางหัก อำาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ข้ึนมา 
ทำาให้ราษฎรตำาบลยางหักมีน้ำาใช้อย่างอุดม
สมบูรณ์ สามารถประกอบอาชีพทำาการเกษตร 
ได้ตลอดท้ังปี มีชีวิตท่ีดีข้ึน” 

การน�าน�้ามาใช้ในแปลงเกษตร

ผลผลิตที่ได้จากแปลงเกษตรผสมผสาน
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การศึกษาในปัจจุบันเป็นการศึกษาท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้
โดย “ไม่ตดิตำารา” เป็นหลักการทรงงานข้อหนึง่ที ่พระบาทสมเดจ็                                                              
พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ได้พระราชทาน
ไว้เป็นการพัฒนาที่อนุโลมและรอมชอมกับสภาพธรรมชาติ              
สิ่งแวดล้อมและสภาพของสังคมจิตวิทยาแห่งชุมชนโดยไม่
ผูกมัดติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิต                
ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของคนไทย

“สบืสาน...พระราชปณธิาน” 
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร      

เทพยวรางกูร เม่ือครั้งดำารงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ติดตาม                              
เสด็จ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช       
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลท่ี ๙  ไปในท้องถ่ินทุรกันดาร ทรงพบเห็นเยาวชนท่ีเรียนดี 
ประพฤติดี แต่มีฐานะยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา ดังนั้น 

ทนุการศกึษาพระราชทาน 
สร้างชวีติ สร้างอนาคต 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาวศต์ีกร  ตันกำาแหง
กองแผนงานและวเิทศสมัพนัธ์

เมื่อปี ๒๕๕๒ ทรงให้นำาทุนทรัพย์ส่วน
พระองค์และเงินจากผู้บริจาคโดยเสด็จ
พระราชกศุลมาใชใ้หเ้กดิประโยชนสู์งสุด                    
ภายใต้ชื่อ “โครงการทุนการศึกษา
สมเ ด็จพระบรมโอรสาธิ ร าช ฯ                               
ส ย ามมกุ ฎ ร า ช กุ ม า ร ”  ต่ อ ม า                
ในปี  ๒๕๕๓ มี พ ร ะ ร าชดำ า ริ ใ ห้                                                  
จั ด ตั้ ง  “ มู ล นิ ธิ ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า
พ ร ะ ร า ช ท า น ส ม เ ด็ จ พ ร ะ บ ร ม               
โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
(ม.ท.ศ.)” โดยให้นำาโครงการทุน                 
การศึกษาฯ มาอยู่ภายใต้มูลนิธิฯ เพ่ือให้                                         
การดำาเนินงานมีความต่อเนื่องและ
ยั่งยืน ซึ่งจะทำาให้เยาวชนเหล่านั้น
ได้พัฒนาตนเอง สามารถยกระดับ            
การประกอบอาชีพให้ดีขึ้น และกลับไป
สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนสังคมต่อไป



วารสารอันเนื่องมาจากพ
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๕๓

ทนุการศึกษาพระราชทาน 
สร้างชวีติ สร้างอนาคต 

“พระราชทาน...ทนุการศกึษา”
 โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. เป็นทุน    

การศึกษาท่ีได้พระราชทานให้แก่เยาวชนที่เรียนดี แต่มีฐานะ
ยากจน ซึง่กำาลงัศกึษาในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี ๓ ทัง้สายสามญั 
หรือสายอาชีพ จนจบปริญญาตรี ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้ทุนคืน 
ทัง้นี ้เยาวชนทีไ่ด้รบัทนุจะต้องมผีลการเรยีนดใีนช่วงมธัยมศกึษา
ตอนต้น โดยมีคะแนนเฉลีย่ไม่ตำา่กว่า ๓.๐๐ และมาจากครอบครวั
ที่มีรายได้ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี

 นับตั้งแต่ ปี ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน มีเยาวชนได้รับทุน
การศึกษาพระราชทานแล้ว รวม ๘ รุ่น จากทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศ ซึง่ขณะนีน้กัเรยีนทนุรุน่ที ่๑ และรุน่ที ่๒ ได้จบการศกึษา
ระดบัปรญิญาตรแีละส่วนใหญ่ประกอบอาชพีแล้ว ทัง้ในหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และศึกษาต่อในระดับปริญญาโทบางส่วน       

“น้อมน�ามา...ปฏบิตั”ิ
ตัวอย่างนักเรียนทุนพระราชทานที่ ได้รับพระมหา                                                                                        

ก รุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้ าอยู่หั วมหาวชิ ราลงกรณ                     
บดินทรเทพยวรางกูร

วฒุชิยัฯ เตบิโตมาจากครอบครวั
หย่าร้าง โดยอาศัยอยู่กับมารดา มีน้อง
แฝดสองคน ครอบครัวมีฐานะยากจน 
มารดามีอาชีพแม่บ้าน รายได้น้อย แต่
ด้วยความมุมานะที่จะพาตนเองและ
ครอบครัวให้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
จึงตั้งใจเรียนมาตั้งแต่เด็ก โดยจบการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจาก
โรงเรยีนโนนสงัวทิยาคาร และได้รบัการ
คัดเลือกเป็นนักเรียนทุนพระราชทานฯ 
รุ่นที่ ๑ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานทุน
การศึกษา เม่ือวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๒ ในช่วงมธัยมศกึษาตอนปลายได้
เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร

 ในปี ๒๕๕๕ วุฒิชัยฯ เข้า
เรียนต่อท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาการจัดการพัฒนาสังคม ได ้
รับการคัดเลือกให้เป ็นนักเรียนทุน                                             
พระราชทานฯ ดี เด ่น ประจำ าป ี 
๒๕๕๕ จบการศึกษาในปี ๒๕๕๙ 
ด้วยเกียรตินิยมอันดับ ๑ และได้รับ
โอกาสสำาคัญอีกคร้ังในชีวิตด้วยการ
ได้รับเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนทุน                     
เข ้าเฝ ้าฯ กราบพระบาทสำานึกใน                          
พระมหากรุณาธิคุณฯ ที่จบการศึกษา 
เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ด้วยความมุง่มัน่ทีจ่ะรบัราชการ
ตอบแทนคุณแผ่นดิน ในต้นปี ๒๕๖๐ 
วฒุชัิยฯ ได้สอบเข้าบรรจเุป็นข้าราชการ 
ตำาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชน 
ระดับปฏิบัติการ สังกัดกรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย และเริ่มต้น
ชวีติข้าราชการทีส่ำานกังานพฒันาชมุชน 
อำาเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร โดย
ตั้งปณิธานว่า เมื่อได้รับโอกาสแล้ว จะ
ตั้งมั่นเป็นข้าราชการที่ดีของประชาชน 
และของประเทศตลอดไป

“จากเด็กบ้านนอก ไม่รู้อนาคตตนเอง ได้รับโอกาส                           
อันยิ่งใหญ่ ได้ใส่ชุดนักเรียน ชุดนักศึกษา ชุดครุย ถือใบปริญญา                                                         
จนตอนนี้ ได้ ใส่ เครื่องแบบข้าราชการ ล้วนเป็นพระมหา                                                     
กรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ                                                        
บ ดินทรเทพยวราง กูร ท่ีพ ร ะ ร าชทาน ทุนกา ร ศึกษา                                                 
ข้าพเจ้าต้ังใจจะนำาความรู้ ความสามารถ และทักษะในชีวิตที่
สั่งสมมาทำางานเพื่อส่วนรวมให้เกิดประโยชน์สูงสุด จนสุดกำาลัง 
เพื่อตอบแทนการได้รับโอกาสในครั้งนี้และเป็นการตอบแทน       
แผ่นดินเกิดของข้าพเจ้า”

นายวุฒิชัย คำาแดงใส
นักเรียนทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ ๑ จังหวัดหนองบัวลำาภู
จบการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธานเครือข่ายนกัเรยีนทนุพระราชทานฯ ระหว่างปี  
๒๕๕๓ – ๒๕๕๘
ปัจจุบัน ประกอบอาชีพรับราชการ ตำาแหน่ง นักวิชาการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย



๕๔

คร
ั้งห

นึ่ง
ใน

ชีว
ิต

นางสาวอารียา ประเสริฐสังข์
นักเรียนทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ ๑ จังหวัดหนองบัวลำาภู
จบการศกึษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล
ปัจจุบัน ประกอบอาชีพผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาการ
พยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล

“ทุนการศึกษาพระราชทานฯ เป็นเหมือนของขวัญ          
อันมีค่าสูงที่สุดที่ข ้าพเจ้าและครอบครัวได้รับ จากชีวิตที่
ยากจน ขาดโอกาสในการศึกษา วันนี้ข้าพเจ้าได้รับการศึกษา
ที่ดี มีการงานอาชีพท่ีดี มีความสุขและรอยยิ้มมากมาย ด้วย                   
พระมหากรณุาธคิณุของ สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร พระองค์ท่านได้สร้างขวัญกำาลังใจอันทรง
พลัง ทำาให้ข้าพเจ้ามีกำาลังในการใช้ชีวิต ปฏิบัติหน้าที่การงาน 
ข้าพเจ้าจะนำาความรู้ ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพ
การงานให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป”

อารียาฯ เป็นเด็กที่มีพื้นฐานสภาพครอบครัวและความ        
เป็นอยู่เช่นเดียวกับนักเรียนทุนพระราชทานฯ ส่วนใหญ่ คือ 
ครอบครัวหย่าร้าง โดยอาศัยอยู่กับยาย น้า และน้อง ๒ คน 
มารดามีอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้จึงไม่แน่นอน ต้องตกอยู่ใน
สภาพลำาบาก แต่ด้วยความเพยีรและมีเป้าหมายของชวีติ จงึตัง้ใจ
เรียนและจบการศึกษาระดับมัธยมตอนต้นท่ีโรงเรียนหนองบัว
พิทยาคาร

ในปี ๒๕๕๒ ได้เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ที่โรงเรียนเดิม โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นช่วงที่ได้
รับโอกาสสำาคัญ คือ การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานทุนการศึกษา   
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒

 ในปี ๒๕๕๕ อารียาฯ เข้าเรียนต่อคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถจบการศึกษาพยาบาลศาสตร์         
ด้วยเกียรตินิยมอันดับ ๒ และรับโอกาสสำาคัญอีกครั้งในชีวิตด้วย
การได้รับเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ ๑                
เข้าเฝ้าฯ กราบพระบาทสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ที่จบการ
ศึกษาเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ปัจจุบันอารียาฯ ทำางาน         

ในตำาแหน่ง ผูช่้วยอาจารย์ ภาควิชาการ
พยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล และอยู่ระหว่าง
เตรียมลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล



วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ

๕๕

นายอนุรุทธ ด้วงทอง
นักเรียนทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ ๒ จังหวัดอ่างทอง
ประธานเครือข่ายนักเรียนทุนพระราชทานฯ ปี ๒๕๕๘
จบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ประยุกต์) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปัจจุบัน ศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

“ในฐานะเด็กยากจนคนหนึ่ง ที่ไม่รู้เลยว่าอนาคตจะเป็น
อย่างไร จะก้าวเดินต่อไปในทิศทางใด ครอบครัวมีเพียงแม่ที่
เป็นเสาหลักของครอบครัว หาเช้ากินคำ่าเหมือนครอบครัวอื่น ๆ                                                                 
ด้วยวถิชีวีติแบบนีท้ำาให้ฝันถงึความสำาเรจ็ แต่กไ็ม่รูเ้ลยว่าจะทำาได้
อย่างไร แต่แล้ววันหนึ่งก็มีมือวิเศษที่มอบโอกาส มอบพรวิเศษ 
เด็กคนนี้จะได้ทำาความฝันให้สำาเร็จ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาทีสุ่ดมไิด้ ทีพ่ระองค์พระราชทานทนุทรัพย์ส่วนพระองค์
เพ่ือเป็นทนุการศกึษาแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะตัง้ใจศึกษาเล่าเรียน 
ประกอบอาชีพสุจริต เป็นฟันเฟืองสำาคัญในการพัฒนาชาติ 
เป็นคนดีของสังคม เพื่อตอบแทนพระองค์ฯ และตอบแทนคุณ                                                     
แผ่นดินตราบสิ้นลมหายใจ”

อนุรุทธฯ เติบโตมาจากครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ โดยอาศัย
อยู่ในบ้านเช่าที่ดินวัด แต่ด้วยความขยัน ตั้งใจเรียน จึงมีผล              
การเรียนดีและพัฒนาตัวเองมาอย่างต่อเนื่อง โดยจบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนสตรีอ่างทอง

ในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้าเรียนต่อท่ีโรงเรียนเดิม                                                                    
และ ได้ รั บการคั ด เลื อก เ ป็นนั ก เ รี ยน ทุนพระราชทานฯ                           
รุ่นที่ ๒ ในปี ๒๕๕๓ 

ในปี ๒๕๕๖ ได้เข้าศกึษาต่อระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์
ประยุกต์ ได้มีโอกาสเป็นนักเรียนแลกเปล่ียนกับ Universiti     
Teknologi Malaysia (UTM) ภาควิชาฟิสิกส์ ในภาคเรียนท่ี 
๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  อนุรุทธฯ จบการศึกษาในปีการศึกษา 
๒๕๕๙ และเข้าศกึษาต่อระดบัปรญิญาโท คณะวทิยาศาสตร์ สาขา
ฟิสิกส์ ด้วยทุนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี และทุนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และผู้ประกอบการ Master of 
Science (Technopreneurship : TEP) 

ท่ีมาของข้อมลู : ฝ่ายเลขานุการ โครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ.
สำานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ



งานพระราชทานความช่วยเหลือแก่พสกนกิร 
อนัก่อก�าเนดิโครงการฝายบ้านเขาแดงพัฒนา

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 

ณ บ้านเขาแดงพฒันา ต�าบลทบัช้าง อ�าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบรีุ

ความก้าวหน้าโครงการฝายบ้านเขาแดงพฒันา
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ

ณ	สิงหาคม	๒๕๖๐

เรยีบเรยีงโดย นางสาววนดิา สราธคิณุ
กองประสานงานโครงการพ้ืนที ่๑



พสกนิกรชาวไทยต่างมีความปลาบปล้ืมท่ีได้ทราบว่า                                                                        
สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร                                                                    
เสด็จฯ ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่  ๑๐                                                      
แห่งพระบรมมหาราชจักรีวงศ์ แห่งราชอาณาจักรไทย                                                                    
เ ฉ ลิ ม พ ร ะ ป ร ม า ภิ ไ ธ ย ว่ า  ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ้ า อ ยู่ หั ว                              
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และภาษาอังกฤษว่า                                                                               
H i s  M a j e s t y  K i n g  M a h a  V a j i r a l o n g k o r n                                                                
Bodindradebayavarangkun (ที่มา : หนังสือสำานัก                   
ราชเลขาธิการที่ ๐๐๐๗.๓/๒๘๑๗๘ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
เรือ่ง ประกาศเฉลมิพระปรมาภไิธยสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั) จนกวา่
จะมีการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นับแ ต่ ยั งท ร งพร ะ เ ย า ว์  สม เ ด็จพร ะ เ จ้ า อ ยู่หัว                                                              
โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                                                                                                                     
บรมนาถบพิตร ไปยังพ้ืนท่ีในถ่ินทุรกันดารท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ                                                                                                                
เพื่อทรงเยี่ยมเยียนราษฎร 

บัดนี้ มีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และ            
ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อยัง
ประโยชน์แก่พสกนิกรของพระองค์สืบไป

ด้วยเหตุที่ทรงมีความห่วงใยและมีพระราชประสงค์ที่จะ
บรรเทาความทุกข์ยากให้แก่ราษฎรอยู่เสมอ ได้ทรงรับโครงการ
ฝายบ้านเขาแดงพัฒนา ตำาบลทับช้าง อำาเภอสอยดาว จังหวัด
จันทบุรี ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เมื่อวันที่ ๑ 
มีนาคม ๒๕๖๐

จนเมือ่วนัที ่๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สมเดจ็พระเจา้อยูห่วั                                                                                                                   
ไดท้รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหน้ายจรลัธาดา กรรณสตู องคมนตร ี                                                                   
เดนิทางไปเยีย่มราษฎรบา้นเขาแดงพฒันาและตดิตามการดำาเนนิ
การก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
ยังความปลาบปล้ืมแก่พสกนิกรบ้านเขาแดงพัฒนาท่ีได้ทราบ
ถึงพระเมตตาท่ีทรงห่วงใยในราษฎร โดยพระราชทานโครงการ          
ดังกล่าว

แน
ะน

�าโค
รงการ



โครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพฒันา
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

๕๘

แน
ะน

ำาโ
คร

งก
าร

นายจรัลธาดา	กรรณสูต	
องคมนตรีและคณะ
ติดตามความก้าวหน้าการ
ก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

สภาพพื้นที่บริเวณบ้านเขาแดง
พัฒนามีลักษณะเป็นเนินเขาและมี  
คลองตาโนดเป็นแหล่งนำ้าสำาคัญไหล
ผ่าน แต่คลองจะมีนำ้าแห้งขอดในช่วง
ฤดแูล้ง ส่งผลทำาให้เกดิภาวะขาดแคลน
นำ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และพืชผล
การเกษตร เช่น มันสำาปะหลัง ลำาไย 
และข้าวโพด ได้รบัความเสยีหาย แม้ว่า
ในอดีตจะได้มีการก่อสร้างทำานบดิน
ชั่วคราว เพื่อให้สามารถเก็บกักนำ้าไว้ใช้
จนถึงช่วงฤดูแล้ง แต่ทำานบดินชั่วคราว
มกัชำารดุเสยีหายจากกระแสนำา้ทีร่นุแรง
ในช่วงฤดูนำ้าหลาก

เ มื่ อ ร า ษ ฎ ร ถ ว า ย ฎี ก า
ขอพระราชทานความช ่ วย เห ลือ                                            
จึ ง เ ป ็ นจุ ด เ ริ่ ม ต ้ น ให ้ หน ่ วย ง าน                                                         
ที่ เกี่ยวข ้อง เช ่น สำานักงานคณะ
ก ร ร ม ก า ร พิ เ ศ ษ เ พื่ อ ป ร ะ ส า น
ง า น โ ค ร ง ก า ร อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก                                                
พระราชดำาริ (สำานักงาน กปร.) 



๕๙

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ

กรมชลประทาน และจงัหวัดจนัทบรุ ีร่วมดำาเนนิการสำารวจสภาพ
ข้อเท็จจริงในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือราษฎรบ้านเขาแดง
พัฒนา จนได้ข้อสรุปว่า ควรดำาเนินการก่อสร้างฝายที่มีความสูง
ประมาณ ๓ เมตร ยาวประมาณ ๔๐ เมตร พร้อมขุดลอกบริเวณ
หน้าฝายประมาณ ๕ ไร่ รวมถึงขุดลอกคลองตาโนดยาวประมาณ 
๑,๔๐๐ เมตร เพื่อเก็บกักนำ้าไว้บริเวณหน้าฝายและตามลำาคลอง 
ทั้งนี้ คาดว่าจะได้ปริมาณนำ้าเพิ่มขึ้นประมาณ ๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์
เมตร สามารถช่วยเหลือพื้นที่เกษตรได้ราว ๒,๐๐๐ ไร่ อีกทั้ง               
จะมกีารก่อสร้างสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ความกว้าง   ๖ เมตร 
และยาว ๒๔ เมตร เพื่อเป็นเส้นทางคมนาคมของราษฎรและ
สามารถขนส่งผลผลิตการเกษตรได้เป็นอย่างดี

ปัจจบุนัฝายบ้านเขาแดงพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาริ 
อยูร่ะหว่างการก่อสร้างและมกีำาหนดจะแล้วเสรจ็ในเดอืนกนัยายน 
๒๕๖๐ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้ของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงเปล่ียนพื้นดินที่แห้งแล้งให้กลับเป็นพ้ืนดิน                                                         
อันชุ ่มฉำ่าเพื่อราษฎรของพระองค์ ณ บ้านเขาแดงพัฒนา               
ตำาบลทับช้าง อำาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 

   ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิง่ยืนนาน

สภาพคลองตาโนด
แหล่งน�้าส�าคัญในพื้นที่

บ้านเขาแดงพัฒนาในปัจจุบัน
โดยปกติจะมีระดับน�้าลดลง
จนแห้งขอดในช่วงฤดูแล้ง

การติดตามความก้าวหน้า
โครงการก่อสร้างฝาย
บ้านเขาแดงพัฒนา																									
เมื่อพฤษภาคม	๒๕๖๐				



จดุเริม่ตามล�าดบัขัน้
“...การพัฒนาประเทศจำาเป็น

ต้องทำาตามลำาดบัขัน้ ต้องสร้างพืน้ฐาน 
คือความพอมี พอกิน พอใช้ ของ
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบือ้งต้นก่อน...” 
พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร ท่ีทรงวางแนวคิด
เศรษฐกจิพอเพียงให้แก่พสกนกิรไทย

ด้วยพระอัจฉริยะภาพและ 
พระวิสัยทัศน์ของพระองค์ท่ีทรงเล็งเห็น 
ความสำาคัญของส่วนราชการต่าง ๆ   
ท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตของประชาชนทุกด้าน 
จึงมีพระราชดำาริให้ศูนย์ศึกษาฯ น้ี                                                                                                                                              
ทำาหน้าท่ีรวบรวมสรรพวิชาในการ                                                                          
ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย วิธีการแก้         
ปัญหาด้านเกษตรกรรมท่ีครอบคลุม       
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในทุกด้าน 
ท้ังเร่ืองดิน น้ำา ป่าไม้ และพลังงาน ซ่ึง
เกษตรกรสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้                                             
และนำาความรู้ และวิธีการในการประกอบ
อาชีพจากศูนย์ศึกษาฯ ไปประยุกต์กับ
พ้ืนท่ีของตนเอง

จากยุทธศาสตร์ชาติ 
สูแ่ผนแม่บท
ศนูย์ศกึษาฯ ฉบับใหม่ : 
ต้นทางความส�าเรจ็
ทีท้่าท้าย
เรยีบเรยีงโดย นางสาวสมลกัษณ์ บนุนาค
กองศึกษาและขยายผลการพฒันาตามแนวพระราชดำาริ
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ศนูย์ศกึษาฯ จำานวน ๖ แห่ง ซึง่กระจายอยูใ่นทกุภมูภิาค
ของประเทศได้ดำาเนนิการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง                                 
ตามแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาพื้นท่ีให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือให้ประชาชนมีความเป็น
อยูท่ีด่ขีึน้มาเป็นเวลากว่า ๓๕ ปี ล่าสดุตามแผนแม่บทศนูย์ศกึษา                        
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙                                      
มีการขยายผลสู่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ๑๔๘ หมู่บ้าน (๓๑,๗๘๖                                                            
ครัวเรือน/๑๐๔,๓๖๘ คน) โดยจากการประเมินผลเกษตรกรใน
พืน้ท่ีเมือ่ปี ๒๕๕๙ พบว่าร้อยละ ๙๐ เกษตรกรมคีวามเป็นอยู่ 
ทีด่ขีึน้ มรีายได้เฉลีย่ต่อครวัเรอืน ๒๑๖,๘๒๒ บาทต่อปี มรีายจ่าย 
เฉลี่ยต่อครัวเรือน ๑๔๖,๓๐๗ บาท ทั้งนี้ มีรายได้พอเพียงกับ
รายจ่ายร้อยละ ๓๗.๗ และมเีงนิออมในครวัเรอืนคดิเป็นร้อยละ           
๗๒.๓ นอกจากนี ้เกษตรกรในหมูบ้่านรอบศนูย์ฯ ยงัมส่ีวนร่วมใน
การรกัษาสมดุลธรรมชาต ิ อนุรกัษ์ และช่วยส่งเสรมิกจิกรรมการ
ฟ้ืนฟูทรพัยากรของประเทศให้มคีวามอดุมสมบูรณ์ยิง่ขึน้ด้วย

๖๑

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ

“พืน้ทีข่องศนูย์ศกึษาฯ ทกุแห่ง ก็คอื 
การย่อส่วนภมูปิระเทศของแต่ละท้องถิน่
ซึง่มีลกัษณะแตกต่างกนั แล้วท�าการศกึษา
การพัฒนาด้านเกษตรกรรมสาขาต่างๆ”

“ศนูย์ศกึษาฯ น้ี เปนคล้าย ๆ 
พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตทิีม่ชีีวติ ทีใ่คร ๆ 
จะมาดวู่าท�าอะไรกนั”



เชือ่มโยงยทุธศาสตร์ชาติ
ในการต่อยอดการพฒันาโครงการให้เกดิความต่อเนือ่งนัน้ 

สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำาร ิ(สำานกังาน กปร.) ร่วมกบัศนูย์ศกึษาฯ ทัง้ ๖ แห่ง 
และส่วนราชการท่ีเกีย่วข้องจดัทำาแผนแม่บทศนูย์ศกึษาการพฒันา 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยเล็งเห็น 
ความสำาคญัและความเช่ือมโยงระหว่างการพัฒนาในระดบัพ้ืนท่ีกบั 
การพัฒนาในระดับชาติ ซ่ึงตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม          
แห่งชาต ิฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) มจีดุเน้นทีส่ำาคญั คอื 
๑) การประยกุต์ใช้หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ๒) คนเป็น
ศนูย์กลางของการพฒันาอย่างมส่ีวนร่วม ๓) การสนบัสนนุและ                                                                       
ส่งเสริมแนวคดิการปฏรูิปประเทศ และ ๔) การพฒันาสู่ความมัน่คง 
ม่ังคัง่ ยัง่ยนืเพือ่ให้สงัคมอยูร่่วมกนัอย่างมคีวามสขุ โดยประกอบด้วย 
๑๐ ยทุธศาสตร์ ซึง่แผนแม่บทศูนย์ศกึษาฯ สามารถสนับสนนุใน ๕ 
ยทุธศาสตร์ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๑๒ คอื ยทุธศาสตร์ด้านการ
สร้างความเป็นธรรม ลดความเลือ่มลำา้ในสงัคม ยทุธศาสตร์การสร้าง
ความเข้มแข้งทางเศรษฐกจิและแข่งขนัได้อย่างยัง่ยนื ยทุธศาสตร์
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ
นวตักรรม และยทุธศาสตร์การต่างประเทศ นอกจากนี ้แผนแม่บท
ศนูย์ศกึษาฯ ยงัเช่ือมโยงต่อยอดกบักรอบยทุธศาสตร์ชาตริะยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ในด้านความม่ันคงและการรักษาฐาน
ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล้อม ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทยีมกนัทางสงัคม และด้านการสร้างการเตบิโตบนคณุภาพ
ชวีติท่ีเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม

๖๒
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สูก่ารต่อยอดแผนแม่บทฯ ฉบบัใหม่
จากความสอดคล้องเชือ่มโยงกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและ

สังคมแห่งชาต ิฉบับท่ี ๑๒ และยทุธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี นำามาสูก่าร
กำาหนดเป้าประสงค์ กลยทุธ์ และตวัช้ีวัดในแผนแม่บทศูนย์ศกึษาฯ 
ฉบบัใหม่ ทีมุ่ง่เน้นพฒันาให้ศนูย์ศึกษาฯ ขยายผลองค์ความรู ้การ
ขยายผลทัง้ทางตรงและจากเครอืข่าย สร้างประโยชน์แก่ประชาชน
อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยกำาหนดเป็นวิสยัทศัน์ เป็นแหล่งศกึษา
และพฒันาตามแนวพระราชดำาร ิ เพือ่ให้ประชาชนมคีณุภาพชวีติ
ทีด่อีย่างยัง่ยืนตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์หลกั ๑๓ เป้าประสงค์ ๔๐ 
กลยุทธ์ และ ๙๙ ตวัชีว้ดั ได้แก่

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ

๖๓

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ 
การศกึษา ทดลอง วจิยัและพฒันา 
ประกอบด้วย ๔ เป้าประสงค์ ๑๐ 
กลยุทธ์ ๑๗ ตัวชีว้ดั
เป้าประสงค์ที ่๑ งานศกึษา ทดลอง วจิยั
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิตของ
ศนูย์ศกึษาฯ มกีารเกบ็รวบรวมในระบบ
ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถเข้าถึงได้   
นำามาใช้ประโยชน์และอ้างองิได้ ประกอบ
ด้วย ๒ กลยทุธ์ ๒ ตวัช้ีวดั
เป้าประสงค์ที่ ๒ งานศึกษา ทดลอง 
วจิยัและพัฒนา และงานทดสอบสาธติ
ของศูนย์ศึกษาฯ มีการพัฒนาต่อยอด
จากขั้นทดลองให้สามารถถ่ายทอดและ
ขยายผลการพัฒนาไปสู ่ประชาชนได้                               
อย่างเหมาะสมกับภูมิสังคม และเน้น
การใช้ทรพัยากรในพืน้ทีใ่ห้เกดิประโยชน์
สูงสุด ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ๘               
ตวัชีวั้ด
เป้าประสงค์ที่ ๓ งานศึกษา ทดลอง 
วจิยัและพัฒนา และงานทดสอบสาธติ
ของศนูย์ศกึษาฯ มกีารบูรณาการกบัตัว         
ชีว้ดัโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาริ
และบรูณาการความร่วมมอืกบัเครอืข่าย
เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อประชาชน 
ประกอบด้วย ๒ กลยทุธ์ ๓ ตวัชีวั้ด
เป้าประสงค์ที่ ๔ งานศึกษา ทดลอง 
วจิยัและพัฒนา และงานทดสอบสาธติ
ของศูนย์ศึกษาฯ มีบทบาทสำาคัญใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ                           
สิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยมีการ
บริหารจั ดการ ให ้ เ กิ ดความอุ ดม
สมบูรณ์อย่างสมดลุและยัง่ยืนตามแนว                        
พระราชดำาร ิ ประกอบด้วย ๒ กลยทุธ์ 
๔ ตวัชีว้ดั



ยทุธศาสตร์ที ่๒ 
การขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้              
 ประกอบด้วย ๕ เป้าประสงค์ ๑๕ กลยทุธ์ ๔๓ ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์ที ่๑ ผลสำาเรจ็จากงานศกึษา ทดลอง วจัิย และพฒันา
สามารถสาธิตจดัแสดงเป็น ‘พพิิธภณัฑ์ธรรมชาตทิีมี่ชวีติ’ ได้อย่าง
มปีระสทิธภิาพ ประกอบด้วย ๑ กลยทุธ์ ๑ ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์ที ่๒ ผลสำาเรจ็ของงานศกึษา ทดลอง วิจยัและพัฒนา
และงานทดสอบสาธติสามารถถ่ายทอดสูก่ลุม่เป้าหมายต่าง ๆ  และ
ประชาชนทัว่ไปอย่างสอดคล้องกบัภูมสิงัคม และส่งเสรมิการอนรุกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ ๖ 
ตวัชีวั้ด
เป้าประสงค์ที ่ ๓ เกษตรกร ชมุชน เครือข่าย พึง่ตนเองได้อย่าง
ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ๔ 
กลยุทธ์ ๑๓ ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ที ่ ๔ ศนูย์ศกึษาฯ เป็นต้นแบบของการขยายผลองค์
ความรู้ตามแนวพระราชดำาริในลักษณะของการบริการเบ็ดเสร็จ
จุดเดียวและเป็นต้นแบบของการดำารงชีพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง ประกอบด้วย ๔ กลยทุธ์ ๑๔ ตวัช้ีวดั
เป้าประสงค์ท่ี ๕ ศูนย์ศึกษาฯ ส่งเสริมการตลาดให้กับผลผลิต
การเกษตร การสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัผลผลติ และการจดัหาช่อง
ทางการตลาดเพือ่ให้เกษตรกรสามารถจำาหน่ายผลติผล/ผลติภณัฑ์ 
ประกอบด้วย ๔ กลยทุธ์ ๙ ตวัชีวั้ด

๖๔

ยทุธศาสตร์ท่ี ๓ 
การบริหารจดัการองค์กร            
ประกอบด้วย ๔ เป้าประสงค์ ๑๕ 
กลยุทธ์ ๓๙ ตัวชีว้ดั 
เป้าประสงค์ที ่ ๑ ศนูย์ศกึษาฯ ดำาเนนิ
งานอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ 
ตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ๗ 
กลยุทธ์ ๑๖ ตัวชีว้ดั  
เป้าประสงค์ที่ ๒ ศูนย์ศึกษาฯ มี
โครงสร้างการบริหารภายในและอัตรา
กำาลงั ระบบบรหิารจดัการทีส่อดคล้อง
เหมาะสมกับภารกิจ ประกอบด้วย ๑ 
กลยุทธ์ ๒ ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์ที่ ๓ ศูนย์ศึกษาฯ มี
ภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นต้นแบบการ
พัฒนาตามแนวพระราชดำาริในภูมิภาค   
ประกอบด้วย ๔ กลยทุธ์ ๑๒ ตวัช้ีวดั
เป้าประสงค์ที่ ๔ ศูนย์ศึกษาฯ เป็น
ศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู ้
ตามแนวพระราชดำาริในระดับสากล  
ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ๙ ตัวชี้วัด
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“...เป็นการสาธติการพฒันาแบบเบด็เสรจ็ หมายถงึว่า ทกุสิง่ทกุ
อย่างทกุด้านของชวีติประชาชนทีจ่ะหาเลีย้งชพีในท้องทีจ่ะท�า
อย่างไร และได้เหน็วิทยาการแผนใหม่ จะสามารถทีจ่ะหาดูวธิี
การจะท�ามาหากินให้มปีระสทิธภิาพ...”
 
“...ด้านหนึ่งก็เป็นจุดประสงค์ของศูนย์ศึกษาฯ ก็เป็นสถานที่
ส�าหรบัค้นคว้าวจิยัในท้องที ่ เพราะว่าแต่ละท้องทีส่ภาพฝนฟ้า
อากาศ และประชาชนในท้องทีต่่าง ๆ กนั กม็ลีกัษณะแตกต่าง
กันมากเหมอืนกัน...”
 
“...กรม กองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนทุกด้าน ได้
สามารถเปลี่ยนความคิดเห็นปรองดองกัน ประสานงานกัน 
ตามธรรมดาแต่ละฝ่ายต้องมศีนูย์ทีร่วบรวมก�าลงัทัง้หมดของ
เจ้าหน้าทีท่กุกรม กอง ทัง้ในด้านเกษตรหรอืในด้านสงัคม ทัง้ใน
ด้านหางาน การส่งเสรมิการศึกษามาอยูด้่วยกนั กห็มายความว่า 
ประชาชนซึง่จะต้องใช้วชิาการทัง้หลายกส็ามารถทีจ่ะมาดู ส่วน
เจ้าหน้าทีจ่ะให้ความอนเุคราะห์แก่ประชาชนกม็าอยูพ่ร้อมกัน 
ในทีเ่ดีย่วกนัเหมอืนกนั ซึง่เป็นสองด้าน กห็มายถงึว่าทีส่�าคญั
ปลายทาง คือ ประชาชน จะได้รับประโยชน์และต้นทางของ          
ผูเ้ป็นเจ้าหน้าท่ีจะให้ประโยชน์...”

พระราชด�ารสัในพระบาทสมเดจ็
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร

เมือ่วนัที ่๑๑ กนัยายน ๒๕๒๖

วารสารอันเนื่องมาจากพ
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ความส�าเร็จท่ีท้าทาย
ศูนย ์ศึกษาฯ จะได ้ ใช ้แผน

แม่บทเป็นเครื่องมือในการดำาเนินงาน
แบบบูรณาการของแต่ละหน่วยงานใน
พื้นที่เดียวกันในลักษณะรวมศูนย์ ให้
สามารถเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ 
เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
มุ่งสู ่เป้าหมายสำาคัญ โดยสำานักงาน 
กปร. ได้กำาหนดระบบและกลไกการ
บรหิารแผน ได้แก่ การจดัทำาแผนปฏบิตัิ
ราชการประจำาปีเพื่อประสาน ควบคุม 
และตดิตามประเมนิผลการใช้ทรพัยากร
ดำาเนนิงานต่าง ๆ  การอำานวยการ กำากับ
ดูแล โดยคณะกรรมการบรหิารโครงการ
ศูนย์ศึกษาฯ และคณะอนุกรรมการ
วางแผนและตดิตามประเมินผลโครงการ
ศนูย์ศกึษาฯ เพือ่กำากบั ดแูล และผลักดนั                                            
ให้มกีารดำาเนนิงานตามแผนแม่บท การ
ติดตามประเมนิผล และการรายงานผล
สำาเรจ็เมือ่สิน้สดุแผน

ในช่วงระยะเวลา ๕ ปีต่อจากนี ้
ศูนย์ศึกษาฯ จะยังคงเป็นต้นทางของ
ความสำาเร็จที่ท้าทายในการเพิ่มพูน
ประสทิธภิาพการให้บรกิารแบบเบ็ดเสรจ็ 
และต่อยอดการพัฒนาเพ่ือประโยชน์
แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ เปรียบเสมือน 
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่ มีชีวิต ที่มุ ่ง
สร ้างสรรค ์ความเป ็นอยู ่ที่ ดี ข้ึนสู ่
ประชาชนอย่างต่อเนือ่ง พร้อมทัง้รักษา
ส่งเสรมิทรัพยากรธรรมชาตใิห้เกดิความ
ยัง่ยืนตลอดไป 
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ใ น ช่ ว ง วันห ยุด สุด สัปดา ห์  
สถานท่ีท่องเท่ียวของเมืองไทยน้ันมีอยู่
มากมายในแต่ละภูมิภาค ข้ึนอยู่ว่าใคร
สะดวกท่ีจะเดินทางกันไปท่ีใด แต่สำาหรับ
ท่านท่ียังนึกไม่ออกเราขอแนะนำา จังหวัด
อ่างทอง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  
ระยะทางแค่ ๑๐๘ กิโลเมตร โดยเดินทาง 
มาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๒ สามารถเดินทางไปกลับได้ภายใน
วันเดียว 

“พระสมเดจ็เกษไชโย หลวงพ่อ
โตองค์ใหญ่ วรีไทยใจกล้า ตุก๊ตาชาววงั 
โด่งดงัจกัสาน ถิน่ฐานทำากลอง เมือง
สองพระนอน”

นี่คือคำาขวัญของจังหวัด โดย
มีตราประจำาคือ รูปอ่างทอง ในอ่างมี         
รวงข้าวและใบข้าว ดวงตราของจงัหวดั
จึงเป็นรูปอ่างสีทอง ซึ่งหมายถึงความ
อุดมสมบูรณ์ของจังหวัด และในอ่างมี
รวงข้าวและใบข้าว ซึง่หมายถงึการทำานา 
อาชพีหลกัของคนในภมูภิาคนี้ 

โครงการฟาร์มตัวอย่าง
ตามแนวพระราชด�าริ 
บ้านยางกลาง อ�าเภอแสวงหา 
จงัหวดัอ่างทอง

เรยีบเรยีงโดย นายวาณชิย์ พฤติพงศ์
กองประสานงานโครงการพืน้ที ่๑
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จงัหวดัอ่างทอง เป็นจงัหวดัขนาดเลก็ ตัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบลุม่ 
ภาคกลาง มีเนื้อที่ประมาณ ๖๐๕,๒๓๒.๕ ไร่ สภาพพื้นที่มี
ลกัษณะคล้ายรปูสีเ่หลีย่มจตัรุสั ภูมปิระเทศโดยทัว่ไปเป็นทีร่าบลุม่ 
ลักษณะคล้ายอ่าง ไม่มีภูเขา แต่มีแม่นำ้าสายสำาคัญคือแม่นำ้าน้อย
และแม่นำา้เจ้าพระยา ภมูอิากาศเป็นแบบฝนเมอืงร้อน ได้รบัอทิธพิล 
จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเท่ียว 
ที่สำาคัญทางประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิต และ
ภูมิปัญญาชาวบ้านที่อุดมไปด้วยงานหัตถกรรมท้องถ่ิน รวมถึง
ยงัเตม็ไปด้วยวดัทีม่คีวามสำาคญัทางประวตัศิาสตร์และเป็นแหล่ง
กำาเนิดเพลงพื้นบ้านลิเก 

นอกจากนี้  ยังมี โครงการฟาร ์มตัวอย ่างตามแนว 
พระราชดำาริ บ้านยางกลาง อำาเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ซึ่ง
เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริที่น่าสนใจ โดยมีความ
เป็นมาจากจังหวัดอ่างทองประสบปัญหานำ้าท่วมบ่อยครั้ง ทำาให้
ประชาชนเกดิความยากลำาบาก ไม่มทีีพ่กัอาศยัทำาให้ต้องขึน้มาอยู่
บนถนน พืน้ท่ีทำามาหากนิเสยีหาย ไม่มงีานทำา สมเดจ็พระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ มีพระราชกระแสรับสั่ง
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ ความว่า 

“ให้จัดหาที่ดินซึ่งเป็นท่ีสูง นำ้าท่วมไม่ถึง อยู่ใกล้เคียง
จังหวัดอ่างทอง นำามาจัดสร้างศาลาอเนกประสงค์ขนาดใหญ่
ใช้เป็นศูนย์กลางรองรับราษฎรท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 
จนไร้ที่อยู่อาศัย”

ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม 
๒๕๔๙ มีพระราชกระแสรับสั่งว่า 

“ ใ ห้ จั งห วัด พิจารณา พ้ืน ท่ี          
เพ่ือจัดทำาโครงการฟาร์มตัวอย่างใน                                     
ภาคกลาง อีก พ้ืน ท่ีห น่ึง ซ่ึง มี พ้ืน ท่ี
มากกว่าเดิม”

จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย
ส่วนราชการต่างๆ ได้คัดเลือกพื้นที่            
ราชพสัดทุี ่หมู่ ๓ ตำาบลสบีวัทอง อำาเภอ                                          
แสวงหา จงัหวดัอ่างทอง พ้ืนท่ีประมาณ 
๑,๐๕๓ ไร่เศษ เป็นพื้นที่ดำาเนินการ
ตามพระราชประสงค์โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อช ่วยเหลือประชาชนที่ประสบ         
ความลำาบาก ท้ังด้านที่อยู่อาศัยและ
ที่ทำากิน เมื่อครั้งที่เกิดเหตุ อุทกภัย                                                             
โดยเฉพาะจังหวัดอ่างทอง ถูกนำ้าท่วม  
เกอืบทัง้จงัหวดั โดยมุง่ทำาฟาร์มตวัอย่างฯ 
ให้เกิดผลผลิต เป็นแหล่งจ ้างงาน                                       
และแหล่งผลิตอาหาร (Food Bank) 
สร้างงานในลักษณะเกษตรอินทรีย ์
ในด ้านการเกษตร ปศุสัตว ์ และ
ประมง  ตลอดจนเป ็นแหล ่งผลิต 
อาหารทีป่ลอดสารพษิ เป็นศนูย์เรยีนรู ้
ท้ังยังเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร
ช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เพ่ิมและยัง
เป็นการตอบแทนลูกหลานของวีรชน
บ้านบางระจนั ได้แก่ นายแท่น นายเมอืง 
นายอิน และนายโชติ ซึ่งเป็นวีรชนจาก
อำาเภอแสวงหาแห่งนี้ที่ได้พลีชีพรักษา
บ้านเมอืงของเราไว้ให้ลกูหลานชาวไทย
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สำาหรับการดำาเนินงานและกิจกรรมภายในโครงการฯ 
ประกอบไปด้วย 

การปลูกพืชผักและการแปรรูป เช่น การปลูกบวบ 
ถั่วฝักยาว  ดอกสลิด ข้าวโพดหวาน  พริกขี้หนู พริกอ่อน 
และมะเขือเปราะ การปลูกไม้ผล เช่น มะละกอ มะม่วง กระท้อน 
และมะยงชิด  นอกจากนี้ ยังมีการเพาะเห็ดทั้งนางรมฮังการี
และนางฟ้าภูฎาน ซ่ึงจะเป็นจุดถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร
ทั่วไปอีกด้วย และนำาผลผลิตบางส่วนมาแปรรูป เช่น กล้วยตาก  
นำ้าสมุนไพร  นำ้าลูกหม่อน  ชาใบหม่อน  ชาอัญชัน  และ            
ชาตะไคร้ เป็นต้น

การประมงและการแปรรูป 
เล้ียงปลานิล ปลาตะเพียน ปลาสลิด 
ปลาดุก กุ้ง และการแปรรูป เช่น         
ปลาเค็ม ปลาร้า ปลาส้ม ฯลฯ โดย 
มีการปรับเปลี่ยนการดำาเนินงานให้
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และผลผลิต 
ที่ได้ในแต่ละฤดูกาล

การปศสุตัว์และการแปรรปู มกีารเลีย้งไก่ไข่ เป็ดอีเ้หลยีง 
สุกรจินหัว ห่านหัวสิงห์ แพะเนื้อ และแพะนม สำาหรับสุกรพันธุ ์
จนิหวั คณุภาพเน้ือดกีว่าหมทูัว่ไป ราคาสงู เหมาะกบัการแปรรปู 
เนื้อมีไขมันแทรกอยู่ทุกส่วน สามารถเอาไปทำาไส้กรอกแฮม ได้
รสชาตไิม่เลีย่น ปัจจบุนัทางโครงการผลติหมสู่งให้กบักรมปศสัุตว์
รบัไปทำาแฮม ส่วนแพะเป็นลกูผสมชาแนน ให้นำา้นมมาก เลีย้งง่าย 
สำาหรับราคานมแพะ ตกกิโลกรัมละ ๕๐ บาท ผลผลิตได้ราว  
๓๐-๔๐ กิโลกรัม  

ด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ได้เข้าร่วม
ดำาเนนิกจิกรรมด้านพฒันาป่าไม้ภายใน
พื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ เช่น  
การปลูกป่าพื้นที่ ๕๐ ไร่ สร้างเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ ฝึกอบรมเยาวชนเพื่อ
สร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้



วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ

๖๙

ดังน้ัน การได้ไปท่องเที่ยวในโครงการอันเนื่องมาจาก                                                                                      
พระราชดำาร ิจงึไม่ใช่แค่เพยีงเรือ่งของความสนกุสนาน แต่ยงัเป็น   
การเรียนรู ้ทำาให้ทราบถึงพระราชกรณยีกิจของ สมเดจ็พระนางเจ้า                                                                    
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ท่ีทรงห่วงใยราษฎร          
ที่ประสบความเดือดร้อนจากปัญหานำ้าท่วม เป็นการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ สร้างความสุข สร้างความมั่นคงให้กับผู้คนในพ้ืนท่ี 
และโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ยังมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามเหมาะกับ
การทัศนศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ หน่วยงาน องค์กรธุรกิจ และประชาชนท่ัวไป 
สามารถเข ้าเ ย่ียมชมศึกษาดูงานโครงการฟาร ์มตัวอย ่าง                           
บ้านยางกลางได้ เพื่อนำาเกร็ดความรู้ในการพัฒนาไปประยุกต์      
ในชีวิตและการงาน ตลอดจนสามารถให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์
ของโครงการฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมการจัดเลี้ยงหรือกิจกรรมการ
ช่วยเหลือสังคมขององค์กรตามความเหมาะสมซึ่งเป็นการช่วย         
ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของชมุชนอีกทางหนึง่ สอดรบักับแนวนโยบาย
ประชารัฐของรัฐบาล



เสรมิสร้าง
รายได้ 
สขุภาพดี 
ด้วยสมนุไพรไทย
เรยีบเรยีงโดย ณฐัพร คำางาม 
เจ้าหน้าทีง่านส่งเสรมิและพฒันาด้านสาธารณสุข 
ศูนย์ศึกษาการพฒันาภูพานอนัเน่ืองมาจากพระราชดาริ 
จงัหวัดสกลนคร
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 สมุนไพรนับเป็นสิ่งที่สังคมไทยให้การยอมรับ 
ในการใช้บำาบดั บรรเทา และฟ้ืนฟรูกัษาโรค ตามวธิกีาร                                                       
แพทย์แผนไทยมาแต่ครั้งบรรพบุรุษเป็นเวลามาอย่าง           
ช้านาน สมุนไพรนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวในชีวิตประจำาวัน
เป็นอย่างมาก คุณประโยชน์ของสมุนไพร “จากใบไม้ 
กลายเป็นยา” ได้รับการพิสูจน์มาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น         
ในด้านผลการรักษาและความปลอดภัย เมื่อมีการนำา
มาใช้อย่างถูกต้องตามวิธีการแพทย์แผนไทย ประกอบ
กับสภาวะการปัจจุบัน มีวิธีการรักษาตามวิธีการแพทย์
แผนปัจจุบัน จะต้องนำาเข้าตัวยาและสารเคมี เพื่อใช้ใน
การรักษานั้นเป็นมูลค่ามหาศาล
 ดังนั้น หากมีการนำาองค์ความรู้ของบรรพบุรุษ 
แต่ครั้งโบราณกลับมาใช้เพื่อเป็นการพึ่งพาตนเอง        
ในครวัเรอืน ทัง้ยังเป็นการทดแทนการใช้ยาแผนปัจจบุนั 
จะเป็นการลดภาระการนำาเข้าตัวยาและสารเคมีจาก
ต่างประเทศได้เป็นอย่างดี เพราะสมุนไพรส่วนมากจะ
สามารถหาได้ในครัวเรือนและชุมชนนั้นเอง
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ มีการจัดฝึกอบรมด้านสมุนไพรเป็นประจำา
ทุกปี โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มี ๒ หลักสูตร ดังนี้ 
 ๑. หลักสูตรการพัฒนาพืชสมุนไพรเศรษฐกิจ
แบบครบวงจร (อบรม ๒ รุ่น รวมจำานวน ๕๐ คน) 
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกสมุนไพร เช่น 
ไพล ขมิ้น รางจืด และกระเจี๊ยบแดง พร้อมทั้งสนับสนุน             
ต้นกล้าเพื่อนำาไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง
 ๒. หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืช
สมุนไพร (อบรม ๒ รุ่น รวมจำานวน ๒๕ คน) เป็นการ
ต่อยอดจากหลักสูตรแรก เพื่อให้รู้จักปลูกรู้จักแปรรูป 
ซึ่งจะเน้นการปฏิบัติจริง เช่น การทำายาหม่อง การทำา
นำ้ามันไพล และการทำาลูกประคบ 
 นอกจากนี ้ ศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานฯ ยงัจดั     
การฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ และผู้ที่สนใจด้าน
สมุนไพรอีกปีละกว่า ๓๐๐ คน

สาธติและฝึกปฏิบตักิาร
ผลติยาสมนุไพร
ผลติภณัฑ์ยาสมนุไพร

วธิกีารทำานำา้มนัไพร
ส่วนผสม
 ๑. น้ำามันมะพร้าวหรือน้ำามันพืช ๑ ลิตร
 ๒. เหง้าไพลสด ๓ กิโลกรัม
 ๓. ดอกกานพลู ๓ ช้อนชา
 ๔. การบูร ๑ กิโลกรัม
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วธีิทำา
 ห่ันไพลเป็นชิน้บาง ๆ  เทนำา้มนัลงกระทะ แล้วยกข้ึนตัง้ไฟ 
พอนำา้มนัร้อนจดั ใส่ไพลทีห่ัน่ไว้แล้ว ลงไปทอดไฟอ่อน ๆ  เคีย่วไพล 
๓-๔ ชั่วโมง จนไพลกรอบเปลี่ยนเป็นสีนำ้าตาลแก่ ระวังไหม้ จะได้
นำ้ามันสีเหลืองใส จากนั้น ช้อนเอาช้ินไพลออก โขลกดอกกานพลู                                                          
ให้ป่นใส่ลงไปทอดในนำา้มนัต่อ ตัง้ไฟต่อสกั ๑๐ นาท ีแล้วกรองด้วย
ผ้าขาวบางทิ้งไว้สักครู่ พอนำ้ามันอุ่น ๆ หายร้อน จึงผสมการบูร
ลงในนำ้ามัน บรรจุใส่ขวดที่มีฝาปิดสนิท จะได้นำ้ามันนวดอย่างดี 
สามารถเก็บไว้ใช้ได้นาน

สรรพคุณ 
 บรรเทาอาการเคล็ดขัดยอก 
แก้ปวดเมื่อย แมลงสัตว์กัดต่อย

โดย 
 กลุม่ผูผ้ลติสมนุไพร “สมนุไพร
คุณทิน” นางประทิน วงศ์สาสิทธ์ ได้
ผ่านการอบรมองค์ความรู ้ตามแนว
พระราชดำาริด้านพืชสมุนไพรและการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร โดย                            
ได้นำาความรู้และทักษะการเรียนรู้ รู้จัก
เลือกปลูกและแปรรูปวัตถุดิบจาก
พืชสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 
เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม จำาหน่าย
เป็นการสร้างรายได้แก่ครอบครัว

ทีต่ัง้ 
 บ้านนาขาม ตำาบลห้วยยาง 
อำาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

รายได้เฉลีย่ 
 ๑๓,๐๐๐ บาทต่อเดือน



“สบู่” เป็นผลิตภัณฑ์สำาหรับ
ทำาความสะอาดร่างกาย ซึง่เป็นทีรู่จั้กของ
ทกุคน สบู่มคีณุสมบัตใินการละลายไขมัน
ทำาให้สามารถชำาระล้างร่างกายให้สะอาด
มากขึ้น ปัจจุบันสบู่ในท้องตลาดมีท้ัง 
รปูแบบของสบูก้่อนขุน่ สบูก้่อนใส และ
สบู่เหลว ซึง่โดยหลกัแล้วสบูท่กุแบบมี         
ข้ันตอนพ้ืนฐานในการผลิตท่ีเหมือนกัน
คอื ขัน้ตอนของการทำาปฏกิริยิาระหว่าง
ด่างกบัไขมันจากพชืหรอืสตัว์ ส่วนขัน้ตอน  
อืน่ ๆ เป็นการเพิม่ส ีเพิม่กล่ิน เพิม่ฟอง 
เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของสบู ่ ให ้มี
ลักษณะพิเศษ ตรงตามความต้องการ 
ใช้งานทีห่ลากหลายขึน้

สบูก่ลเีซอรนี... 
ผลติภณัฑ์ทีร่ะลกึ 
ศนูย์ศกึษาการพัฒนา
พกิลุทองอนัเนือ่ง
มาจากพระราชด�าริ
เรยีบเรยีงโดย นางสายใจ มณรีตัน์ 
นกัวิทยาศาสตร์ชำานาญการพเิศษ 
ศูนย์ศึกษาการพฒันาพิกุลทอง
อันเนือ่งมาจากพระราชดำาริ
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สบู่ส่วนใหญ่ที่วางขายในท้องตลาดนั้น เป็นสบู่ท่ีผลิตเชิง
อุตสาหกรรมโดยใช้เคร่ืองจักรเป็นหลัก เพื่อผลิตให้ได้ปริมาณ
มาก โดยการนำาเกล็ดสบู่หรือที่เรียกกันว่า Soap Noodle หรือ 
Soap Chip มาเติมสารบำารุงผิว ซึ่งมักเป็นสารเคมีและนำ้าหอม 
ลักษณะของเนื้อสบู่ที่ได้จะมีความแข็ง จึงสามารถนำามาปั๊มขึ้น
รูปได้ จึงมักมีรูปก้อนสบู่ที่สวยงามน่าใช้ แต่ในระยะหลังมานี้      
จะเริ่มมีตลาดของสบู่รูปแบบใหม่เกิดขึ้นมา น่ันคือตลาดของสบู ่
กลีเซอรีน ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วจะผลิตในระดับครัวเรือนหรือ
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก มีการกระจายสินค้ายังไม่กว้างขวาง     
มากนักแต่ก็ถือว่าเป็นสบู่ที่มีความน่าสนใจ

สำาหรบัสบูก่ลเีซอรนีนัน้ บางคนได้ใช้บ้างแล้วหรอืบางคน
อาจจะเพิง่รู้จกั หรือยงัไม่รูจ้กั มาทำาความรูจ้กักบัสาระด ี ๆ เก่ียวกบั
สบู่กลีเซอรีน ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก                
พระราชดำาร ิจงัหวัดนราธวิาส ได้ทำาการผลติข้ึนเอง โดยใช้นำา้มนั
ปาล์มท่ีได้สกัดได้จากโรงงานสกัดและแปรรูปนำ้ามันปาล์มของ          
ศนูย์ศกึษาการพัฒนาพกุิลทองฯ มาเป็นวัตถดุบิหลัก สบู่กลเีซอรีน 
เป็นสบู่ที่ใช้วิธีการผลิตโดยการทำาปฏิกริยากันระหว่างนำ้ามันกับ
สารละลายด่าง ซึง่วธินีีจ้ะทำาให้เกดิกลเีซอรนีธรรมชาตอิยูใ่นตวัสบู่ 
และกลีเซอรนีนีเ้องทีเ่ป็นสารท่ีช่วยให้ความชุม่ช้ืนแก่ผวิ

กลีเซอรีน (Glycerin) หรือ 
กลเีซอรอล (Glycerol) เป็นสารประกอบ 
อินทรี ย ์ ใ นกลุ ่ มของ โพลิ ไ ฮด ริก-
แอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง สูตรโมเลกุลคือ 
C3H8O3 มนีำา้หนกัโมเลกลุ ๙๒.๐๙ g/
mol(กรมั/โมล,mol เป็นหน่วยทางเคม)ี 
และมชีือ่ทางเคมว่ีา 1,2,3-โพรเพนไตรออล 
(1,2,3-propanetriol) มีจุดเดือด 
จุดหลอมเหลวอยู ่ที่ ๑๗.๙ องศา
เซลเซียส และจุดเดือดอยู ่ที่ ๒๙๐ 
องศาเซลเซียส เป็นของเหลวที่ไม่มีสี
ไม่มีกลิ่น แต่มีความหนืด เป็นสารท่ี
สามารถละลายได้ดีในแอลกอฮอล์และ
นำา้แต่ไม่ละลายในไขมนั จงึเหมาะสมที่
จะเป็นส่วนผสมทีส่ำาคญัในอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ  เช่น การผลติสบู ่การผลติยา และ         
การผลติเครือ่งสำาอางค์ เป็นต้น 
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สบู่กลีเซอรีนมีคุณสมบัติสำาคัญ คือ ดูดซับความชื้นเมื่อ
สมัผสักบัอากาศ จงึช่วยเพิม่ความชุ่มชืน้ให้แก่ผวิ ช่วยปกป้องผวิ
ไม่ให้แห้ง เมือ่ใช้แล้วจะรูส้กึว่าผวิมคีวามชุม่ชืน้และอ่อนโยน ไม่
ทำาให้รขูมุขนอดุตนั 

ลักษณะของเน้ือสบู่กลีเซอรีนมักจะน่ิมและละลายนำ้าง่าย 
การป๊ัมขึน้รปูของสบูจ่งึทำาได้ยาก จงึมกัจะมรีปูทรงธรรมดา เช่น 
สีเ่หลีย่มหรอืวงกลม สบูก่ลีเซอรนีมกัมรีาคาสงูกว่าราคาของสบู่
ทั่วไปที่มีขายในท้องตลาด เนื่องจากสบู่ชนิดนี้จะมีส่วนผสมของ 
กลเีซอรนีค่อนข้างมากและยงัปลอดภัยต่อผิวหนงั การผลติส่วนใหญ่ 
ยงัเป็นการผลติในระดบัครวัเรอืนหรอือตุสาหกรรมขนาดเลก็ ทำาให้
ต้นทุนการผลติ ค่อนข้างสูง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ทำาการผลิตสบู่ก้อน 
กลเีซอรนี เม่ือเดอืนมีนาคม ปี ๒๕๕๗ แรกเริม่ได้นำาวตัถดุบิทีม่ี 
ในพ้ืนทีศ่นูย์ฯ มาเป็นส่วนประกอบการผลติสบูก่ลเีซอรนี จำานวน 
๓ สตูร คอื 

๑. สบู่ก้อนกลีเซอรีนสูตรนำ้าผึ้ง ใช้
ทำาความสะอาดผวิหน้าและผิวกาย ผลติ
ด้วยนำ้าผึ้งจากธรรมชาติ อุดมไปด้วย 
แร่ธาต ุมวีติามนิท่ีมปีระโยชน์ช่วยบำารงุ
ผวิพรรณให้มคีวามนุม่นวล 
๒. สบูก้่อนกลเีซอรนีสตูรนำา้มนัปาล์ม
สดผสมสารสกัดใบปาล์ม ผลิตจาก
นำ้ามันปาล์มสดและสารสกัดจากใบ
ปาล์มสด อุดมไปด้วยวิตามินซีและ
วติามนิอ ีช่วยยับยัง้การเสือ่มสภาพของ
ผวิ ช่วยบำารงุผวิพรรณให้มคีวามชุม่ชืน้
ผวิกระจ่างใส ใช้ทำาความสะอาดผิวหน้า
และผิวกาย 
๓. สบูก้่อนกลเีซอรนีสตูรนำา้มนัปาล์ม
สด ผลิตจากนำ้ามันปาล์มสด อุดมไป
ด้วยวติามนิซ ีช่วยยับย้ังการเส่ือมสภาพ 
ของผิว ช่วยบำารงุผิวพรรณให้มคีวามชุ่มชืน้ 
ผวิกระจ่างใส ใช้ทำาความสะอาดผิวหน้า
และผิวกาย ปราศจากอันตรายและได้
ผลติเพือ่การจำาหน่ายมาอย่างต่อเนือ่ง 
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วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ

ส บู่แต่ละสูตรล้วนได้ผ่านการรับรองจากสำานักงาน           
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว งานกลีเซอรีนศูนย์ฯ                                                                                         
จึ ง ไ ด้ ทำ า ก า ร ผ ลิ ต แล ะ จั ด จำ า ห น่ า ยผ ลิต ภัณ ฑ์ส บู่ ก้ อ น                                                                                           
กลีเซอรีนอย่างต่อเ น่ือง ในปี ๒๕๕๙ ไ ด้ผลิตสบู่ก้อน 
กลีเซอรีนเพ่ิมอีก ๒ สูตร คือ 
๑. สบูก้่อนกลเีซอรนีสตูรฟักข้าว ซึง่ฟักข้าวมเีบต้าแคโรทีนสงู ช่วย
ลดการเสือ่มสภาพของเซลล์ผวิ ชะลอการเกดิริว้รอยก่อนวยั และ
ช่วยให้ผวิกระจ่างใส 
๒. สบูก้่อนกลเีซอรนีสตูรโปรตนีรงัไหม ซึง่โปรตนีรงัไหม (Silk 
Protein Soap) มสีารต้านอนมุลูอสิระ ช่วยบำารงุผิวหน้าให้เนยีน
นุม่ชุม่ชืน้ น่าสมัผสั และยงัได้ทำาการผลติสบูเ่หลวสำาหรบัอาบนำา้ 
๒ สตูร ได้แก่ 
 ๑.๑ สบูเ่หลวอาบนำา้กลีเซอรนีสตูรนำา้มนัทานตะวนั ซึง่
นำา้มนัดอกทานตะวนัอดุมไปด้วยวติามนิอทีำาให้ผิวชุม่ชืน้คงความ                   
อ่อนนุ่มและลดริว้รอยดำา 
 ๑.๒ สบูเ่หลวอาบนำา้กลเีซอรนีสูตรนำา้มนัปาล์มสด ช่วย
เพิม่ความชุม่ชืน้และคงความนุม่นวลแก่ผวิ ลดการหยาบกร้านของผวิ



๗๖

เมื่อเราได้ทำาความรู้จักกับสบู่ก้อนและสบู่เหลวอาบนำ้า 
กลเีซอรนีแล้ว จะช่วยให้ท่านสามารถตดัสนิใจได้ว่าจะเลอืกใช้สบู่
แบบไหน สตูรไหนทีเ่หมาะสมกบัสภาพผวิของเรา การเลือกใช้สบู่
อย่างถกูต้องและเหมาะสมนัน้ นอกจากจะทำาให้ร่างกายสะอาดหลงั
จากการอาบนำา้แล้ว ท่านจะได้รบัสขุภาพผิวทีด่เีป็นของแถมอกีด้วย

สำาหรบัผลติภณัฑ์สบูก่ลเีซอรนีได้นำามาวางจำาหน่ายภายใน
ร้านจำาหน่ายของทีร่ะลกึและผลติภณัฑ์ชมุชนภายใต้ชือ่ “พกิลุทอง” 
ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ    
สยามบรมราชกมุาร ีในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ๕ รอบ ๒ เมษายน 
๒๕๕๘ พร้อมกับผลติภัณฑ์ของทีร่ะลึกจากศนูย์ฯ เช่น สบูน่มแพะ 
ผลติภัณฑ์เขากวางอ่อน เช่น แคปซลู เขากวางอ่อน วสิกีเ้ขากวางอ่อน           
ซึง่มสีรรพคณุช่วยบำารงุร่างกาย นำา้มนัมะพร้าวสกดัเยน็ เส้ือยดื
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระจูด     
หญ้าแฝก เตย ปาหนนั เช่น กระเป๋า กระบงุ หมวก แฟ้ม ฯลฯ 

นอกจากน้ี ยังได้นำาผลิตภัณฑ์
นานาชนิดจากชุมชนในพ้ืนท่ีขยายผล             
ของศูนย์ฯ เช่น ผ้าทอของกลุ่มทอผ้า                                  
ศิลปา ชีพ บ้านตอห ลัง  ผ้ าบา ติก                                         
และสินค้าหลากหลายชนิดให้ท่าน                                                             
เลือกซ้ือโดยศูนย์ฯ เป็นศูนย์กลาง                                                      
ก า ร จำ า ห น่ า ย สิ น ค้ า แ ก่ ผู้ ม า                           
เ ย่ี ย ม ช ม ศู น ย์ ฯ  ผู้ ส น ใ จ ส่ั ง ซ้ื อ                                 
สบู่กลีเซอรีน และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ                                                                                                   
ข อ ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี                                                           
คุณสายใจ มณีรัตน์ ผู้จัดการร้าน   
จำาหน่ายของท่ีระลึกและผลิตภัณฑ์           
ชุมชนศูนย์ฯ โทรศัพท์ ๐๘๙-๘๖๙๔๑๔๑ 
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สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (สำานักงาน กปร.) ร่วมกับมูลนิธิ
สวนหลวง ร.๙ และกรมพัฒนาที่ดิน จัดนิทรรศการภายใต้ชื่อ    
“ล้นเกล้าชาวไทย สถติในดวงใจนรินัดร์”  ในงานพรรณไม้งามอร่าม
สวนหลวง ร.๙ ครัง้ที ่๒๙ ระหว่างวนัที ่๑ ถึงวนัที ่๑๐ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 
ณ หอรชัมงคล สวนหลวง ร.๙  ในการนี ้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
เป็นประธานเปิดงานนทิรรศการ “ล้นเกล้าชาวไทย สถติในดวงใจ 
นรินัดร์” โดยมนีายดนุชา สนิธวานนท์ เลขาธิการ กปร. คณะ
กรรมการมลูนธิสิวนหลวง ร.๙ พร้อมหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องและ
ประชาชนทัว่ไปเข้าร่วมงานนทิรรศการในครัง้นี้ 

การจัดงานนิทรรศการ “ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์” เพือ่เทดิพระเกยีรตแิละรำาลกึในพระมหากรณุาธคิณุของ 
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 
ทีท่รงมต่ีอพสกนกิรชาวไทยทัว่ประเทศ รวมถงึการเผยแพร่ขยายผล                                            
องค์ความรู ้ตามแนวพระราชดำาริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์                                 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และพระราชประวัติ                                                     
พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ              
บดนิทรเทพยวรางกรู ทีไ่ด้พระราชทานแนวทางการช่วยเหลอืพฒันา
ชวิีตความเป็นอยูข่องราษฎรให้มชีวีติความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ นบัเป็น
พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ท่ีมีต่อพสกนิกร
ชาวไทยอย่างหาทีส่ดุมไิด้ 

นทิรรศการ 
“ล้นเกล้าชาวไทย 
สถติในดวงใจนิรันดร์”
ณ สวนหลวง ร.๙ 
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วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

นายอำาพล เสนาณรงค์ เป็นประธาน 
ในพธิมีอบวฒุบัิตรแก่ผูส้ำาเรจ็การศกึษา
อบรมหลกัสตูร “นกับรหิารการพฒันา
ตามแนวพระราชดำาริ” (นบร.) รุ่น
ที่ ๕ และหลักสูตรพัฒนาองค์ความ
รู้และเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนา
ตามแนวพระราชดำาริและปรัชญาของ

ส�านกังาน กปร. จดัพธีิ
มอบวฒิุบตัร แก่ผูส้�าเร็จ
การศึกษาฝึกอบรม 
หลกัสูตร “นบร. และ พพร. 
รุน่ที ่๕” ประจ�าปี ๒๕๕๙

เศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ ๕ รวมจำานวน ๙๖ คน  โดย
มีผู ้บริหารและเจ้าหน้าท่ีจากสำานักงาน กปร. พร้อมผู้สำาเร็จ 
การศึกษาอบรมหลักสูตร นบร. และ พพร. เข้าร่วมในพิธีมอบ
วุฒิบัตรฯ 

พร้อมกนันี ้นายอำาพล เสนาณรงค์ ได้ให้เกยีรตใินการเป็น
วิทยากรพิเศษปาฐกถา ในหัวข้อ “ประสบการณ์ในการดำาเนิน
งานสนองพระราชดำาริ” รวมทั้งจัดให้มีการประกวดนิทรรศการ 
“สืบสานศาสตร์พระราชา ปวงประชาเป็นสุขศานต์” เพื่อให้      
ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านมาได้แสดงถึงศักยภาพและประสิทธิผล 
ในการนำาองค์ความรูแ้ละศาสตร์พระราชาไปต่อยอด และขยายผล
ท่ีมุง่สู่ประโยชน์ของประชาชนได้อย่างเป็นรปูธรรมในโอกาสนีด้้วย

การจัดพิธีมอบวุฒิบัตรฯ ครั้งน้ี จัดขึ้นโดยสำานักงาน 
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำาริ (สำานักงาน กปร.) มีวัตถุประสงค์ท่ีจะให้ผู้เข้ารับ
การอบรมโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามแนวพระราชดำารแิละปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ที่
สำานักงาน กปร. จัดขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ เพื่อการเรียนรู้จากการ
เข้าร่วมการอบรมที่จัดขึ้นนำาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
เกีย่วข้องกบัการพฒันาตามแนวพระราชดำารแิละสามารถน้อมนำา
แนวพระราชดำาริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์
ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและ 
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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ระราชดำาริ

ส�านกังาน กปร. ร่วมกบัศนูย์ศกึษาการพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ
จดัโครงการ “ล้นเกล้าชาวไทย 
สถติในดวงใจนิรนัดร์” จงัหวดัเชียงใหม่

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี
เปิดงานนิทรรศการเพื่อน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร            
ภายใต้งาน “ล้นเกล้าชาวไทย สถติในดวงใจนรินัดร์” โดยมนีาย        
ดนชุา สนิธวานนท์ เลขาธกิาร กปร. นายปวณิ ชำานปิระศาสน์        
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
นกัเรียน และประชาชนชาวจงัหวัดเชยีงใหม่ เข้าร่วมงานในครัง้นี้

โอกาสนี ้องคมนตรีได้มอบเกียรตบิตัรแก่โรงเรียนทีเ่ข้าร่วม                        
ประกวดนิทรรศการ “แผ่นดินของเรา” และมอบพันธุ ์ไม้                                                     
ประจำาจงัหวดัเชยีงใหม่ ได้แก่ ต้นทองกวาว ให้กบัเกษตรกรและ
ประชาชนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าในใจคน เพือ่เป็นต้นแบบในการ                           
สานต่อแนวพระราชดำารใิห้บงัเกดิผลเป็นรูปธรรมอย่างชดัเจนต่อไป                     
พร้อมกนันี ้ได้มอบเกยีรตบิตัรให้กบัเกษตรกรดเีด่นในพืน้ทีข่ยายผล
ของศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้อนัเนือ่งมาจากพระราชดำาริ

การจัดงานนิทรรศการรำาลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ “ล้นเกล้า 
ชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์” โดย
สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำาริ (สำานักงาน กปร.) มี
กิ จ ก ร ร มก า รป ร ะ ก วดจั ด แ สด ง
นทิรรศการในหวัข้อ “แผ่นดนิของเรา” 
จากสถาบนัการศกึษา ระดบัมธัยมศกึษา 
ที่ได้จากการเรียนรู ้และน้อมนำาแนว        
พระราชดำ า ริ ไ ปร ่ วมสืบสานและ                                            
ขยายผลมาร ่วมจัดแสดงในครั้ ง น้ี  
กจิกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ จากงาน
ในหลวง โดยการฝึกอบรมอาชีพให้กับ        
ผูส้นใจทัว่ไปหรอืเกษตรกรและกจิกรรม
ป่ันจักรยานตามรอยพระบาท ระยะทาง 
๒๐ กโิลเมตร 



วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะเดินทางไป
ยงัสำานกังานโครงการก่อสร้างอโุมงค์ผนันำา้แม่งดั–แม่กวง บรเิวณ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เพื่อรับฟังบรรยายสรุปโครงการเพิ่ม 
ปรมิาณนำา้ในอ่างเกบ็นำา้เขือ่นแม่กวงอดุมธาราและดงูานการเจาะ
อุโมงค์ผันนำ้า

เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีขนาดพื้นที่รับนำ้าฝนครอบคลุม 
๕๖๙ ตารางกิโลเมตร มีปริมาณนำ้าไหลลงอ่างเก็บนำ้าเฉล่ียปีละ 
๒๐๓ ล้านลูกบาศก์เมตร มีความจุ ๒๖๓ ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อ
ส่งนำ้าให้พื้นที่ชลประทาน ๑๗๕,๐๐๐ ไร่ ตลอดจนเป็นแหล่งนำ้า
ต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวใน
เขตท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำาพูน 

จากนั้น องคมนตรี และคณะเดินทางไปโครงการก่อสร้าง
สะพานเชือ่มระหว่างบ้านป่าสกังาม–เข่ือนแม่กวง รบัฟังบรรยาย
สรุปโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่างบ้านป่าสักงาม-เขื่อน
แม่กวง ขณะนีโ้ครงการก่อสร้างสะพานแขวนแห่งแรกของเชยีงใหม่ 
ข้ามเขื่อนแม่กวงได้ดำาเนินการและเกิดขึ้นแล้ว

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 
และคณะเดินทางไปยังโครงการเกษตร
วิชญาตามแนวพระราชดำาริ อำาเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟัง              
ก า ร บ ร ร ย า ย ส รุ ป แ ล ะ เ ยี่ ย ม ชม                
การดำาเนินงานโครงการเกษตรวิชญา 
โครงการตามแนวพระราชดำาริ ใน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ                          
บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทาน
ท่ีดินส่วนพระองค์ในพ้ืนท่ีสวนบ้านกอง
แห หมู่ท่ี ๔ ตำาบลโป่งแยง อำาเภอ
แมร่มิ จงัหวดัเชียงใหม่ จำานวน ๑,๓๕๐ 
ไร ่  ใหก้บักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
เพื่อดำาเนินการในลักษณะคลินิกเกษตร                           
เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยี
ก า ร เ ก ษต ร จ า ก ศู น ย์ ศึ ก ษ า ก า ร
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก                   
พระราชดำาริในรูปแบบของศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนเป็นศูนย์
ฝึกอบรมและวิจัยพัฒนาการเกษตรให้
เหมาะสมกับพ้ืนท่ีเพาะชำากล้าไม้โตเร็ว
จำานวน ๕๐,๐๐๐ กล้า เพื่อแจกจ่ายให้
ราษฎรนำาไปปลูกขยายผลใช้ประโยชน์
ในชมุชนและครวัเรอืนปลูกปา่ไมใ้ชส้อย 
ไมโ้ตเรว็ จำานวน ๑๒๐ ไร ่เพือ่ใหร้าษฎร
มีพ้ืนท่ีป่าไว้ใช้ประโยชน์เป็นถ่านฟืน                   
หุงต้มอาหาร และดำาเนินกิจกรรม           
ส่งเสริมราษฎรผลิตและใช้เชื้อเพลิง        
ชีวมวล จำานวน ๒ หมู่บ้าน ส่งผล
ให้ราษฎรเกิดความรักความหวงแหน
ทรัพยากรป่าไม้และเรียนรู้การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม      
ที่ยั่งยืน   

นายพลากร สุวรรณรฐั องคมนตรี 
ตดิตามงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 
ในพ้ืนทีจ่งัหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างวนัที ่๑๖ - ๑๗ ธนัวาคม ๒๕๕๙
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 วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธาน
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์
การใช้หญ้าแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔) ณ โรงแรมปรนิซ์พาเลซ มหานาค กรงุเทพฯ โดย
มีคณะกรรมการและคณะทำางานการจัดทำาแผนแม่บทการพัฒนา
และรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิฉบับท่ี ๖ 
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำานักงาน กปร.         
นักวิชาการจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และสื่อมวลชน เข้าร่วม
ประชุม จำานวน ๒๐๐ คน  

 

กปร. จดัสมัมนาเชิงปฏิบตักิารช้ีแจงแผนแม่บท 
การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ ฉบบัที ่๖ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๘๑

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ

การประชุมฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็น
เวทีชี้แจงให้คณะกรรมการและคณะ
ทำางานการจัดทำาแผนแมบ่ทการพัฒนา
และรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมา
จากพระราชดำาริ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยมีการกำาหนด
ขอบเขตของแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๖ 
ประกอบด้วย ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ศึกษาวิจัย ด้านการจัดการองค์ความรู้ 
ด้านการส่งเสริม ด้านการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ และด้านการบริหาร
จดัการ โดยจดัให้มกีารนำาเสนอแนวโน้ม
และทิศทางการพัฒนาและรณรงค์การ
ใช้หญ้าแฝกอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาริ 
เพื่อกำาหนดทิศทางการพัฒนาและ
รณรงค์การใช้หญ้าแฝกในประเทศได้
อย่างครบถ้วน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนและประเทศชาติ ตามแนว
พระราชดำารใินพระบาทสมเด็จพระปรมนิทร  
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ท่ีได้พระราชทานแนวทางในการแก้ไข
ป ัญหาดิ นและนำ้ า ด ้ วยหญ ้ าแฝก          
จนกระทัง่ก่อเกดิประโยชน์อย่างแท้จรงิ 
ทั้งในและนานาประเทศได้นำารูปแบบ
การพัฒนาในประเทศไทยไปเป็นต้น
แบบการพัฒนาที่ก่อเกิดถึงความมั่นคง
ของทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
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วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐

นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารสำานักงาน
โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิแขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั 
กรุงเทพมหานคร

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับทราบถึงความก้าวหน้าการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำาเนินงานโครงการขับเคลื่อน
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร
และชนบท ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และผลสืบเนื่องจากมติ
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ครั้ง
ที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้ดำาเนินโครงการ
ต่าง ๆ ดังนี้

- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
การเกษตรและชนบท โดยมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรนำ้าและการเกษตร (สสนก.)

- โครงการฝึกอบรมปราชญ์  
ชาวบ ้านและฝ ึกอาชีพตามความ
ต้องการจากแผนชุมชน โดยกรมการ
พัฒนาชุมชน (พช.)

- โครงการปลูกป่า ปลูกคน 
บนวิถีพอเพียง รักษาต้นนำ้าบรรเทา
อุทกภัย จังหวัดน่าน ระยะที่ ๒ (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้รับทราบ
คำาส่ังแต่งตั้งคณะทำางานกลั่นกรอง 
โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการ
พฒันาตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง                                          
ในภาคการเกษตรและชนบท และ       
สรุปทะเบียนโครงการส่งเสริมการ                                            
ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า รพั ฒน า ต า มห ลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
การเกษตรและชนบทจากจังหวัด ซึ่ง
ได้ดำาเนินการแล้วเสร็จ ๗๖ จังหวัด 
จำานวน ๗,๖๕๙ โครงการ

นอกจากนี ้ท่ีประชมุได้พิจารณา
การกลั่นกรองโครงการส่งเสริมการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของคณะทำางาน 
กลั่นกรองโครงการฯ เพื่อให้การดำาเนิน
งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย 

ส�านกังาน กปร. จดัประชุมคณะอนุกรรมการ
ส่งเสรมิการขับเคลือ่นการพฒันาตามปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีงในภาคการเกษตร
และชนบท ครัง้ที ่๑/๒๕๖๐



๘๓

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐

สำานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง          
มาจากพระราชดำาริ (สำานักงาน กปร.) 
จัดอบรมหลักสูตร “นักบริหารการ
พัฒนาตามแนวพระราชดำาริ (นบร.)” 
รุน่ที ่๖ โดยนายอำาพล เสนาณรงค์ เป็น
ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับ
การอบรมจากหน่วยราชการต่างๆ     
ทั่วประเทศและสื่อมวลชนที่ ได ้ทำา  
หน้าทีใ่นการสนองพระราชดำาร ิจำานวน 
๕๐ คน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้มีความรู้ความเข้าใจในพระราชดำาริ
การพฒันาหลกัการทรงงานและปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจน                                          
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหาร
การพฒันาตามแนวพระราชดำารทิีแ่ต่ละ
หน่วยดำาเนินการ เพื่อประโยชน์ใน
การขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนา       
ตามแนวพระราชดำาริได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น

ส�านกังาน กปร. 
จดัฝึกอบรมหลักสูตร 
“นกับรหิารการพฒันา 
ตามแนวพระราชด�าร”ิ 
(นบร.) รุน่ที ่๖

การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนว
พระราชดำาริ (นบร.) รุ่นที่ ๖ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือขับเคล่ือนแนวพระราชดำาริของสำานักงาน 
กปร. ในการพัฒนาองค์ความรู ้เกี่ยวกับการพัฒนาตามแนว     
พระราชดำาริและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดอบรมหลักสูตร “นักบริหารการพัฒนา
ตามแนวพระราชดำาร”ิ (นบร.) รุน่ที ่๖ ระหว่างวนัท่ี ๑๙ มกราคม 
– ๑๘ มนีาคม ๒๕๖๐ เพือ่เสรมิสร้างความรู ้ความเข้าใจ ทศันคติ 
และสมรรถนะทีจ่ำาเป็นสำาหรบัผูน้ำาองค์กรในการบรหิารจดัการเชงิ
ยทุธศาสตร์ พฒันาเครอืข่ายนกับรหิารในการขบัเคลือ่นการพฒันา
ประเทศตามแนวพระราชดำาริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพือ่ประโยชน์สขุแก่ประชาชน รวมทัง้เพือ่เทดิทูนและพทิกัษ์รกัษา
สถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่คู่กับคนไทยต่อไป 



วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิ(สำานกังาน กปร.) ร่วมกับสำานกังาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ เพื่อนำาองค์ความรู ้จากผลการวิจัยและพัฒนา
ไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรปูธรรม มีระยะเวลา ๓ ปี โดยมี              
นายดนชุา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และศาตราจารย์                                      
นายแพทย์สริฤิกษ์ ทรงศริไิล เลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ                 
ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในการปฏิบัติ  ณ เวทีกิจกรรมกลาง
งานวันนักประดิษฐ์ ประจำาปี ๒๕๖๐ ศูนย์นิทรรศการและการ       
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

สำานักงาน กปร. ได้ตระหนักถึงภารกิจด้านการพัฒนาการ
ดำาเนินงานสนองพระราชดำาริ โดยกำาหนดเป็นยุทธศาสตร์ท่ี
สำาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจาก                  
พระราชดำาริและกลยุทธ์ที่สำาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิ เพือ่เสรมิสร้างความร่วมมอื
ระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องในทุกภาคส่วนให้เข้ามามีบทบาท
และมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานในทุกข้ันตอนในลักษณะองค์รวม
แบบบรูณาการ มกีารขยายเครอืข่าย สร้างระบบการประสานงาน  
ร่วมวางแผนและดำาเนินงาน เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายในการดำาเนิน
งานสนองพระราชดำาริร่วมกัน

โดยวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ผลสำาเร็จจากงาน
วิจัยไปสู ่ชุมชนในพื้นที่ดำาเนินงานใน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
โดยเฉพาะในศูนย์ศึกษาการพัฒนา         
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ทั้ง ๖ แห่ง                                                
เน้นให้ความสำาคัญกับการขยายผล
ถ่ายทอดองค์ความรู้ผลการศึกษา วิจัย 
และพฒันาทีเ่พิม่ขึน้ นำาไปสูก่ารต่อยอด                                     
การพัฒนา เพ่ือแก้ปัญหาให้แก่สังคม 
องค์กร ชุมชนต่างๆ ของประเทศ          
ในลำาดับที่สูงขึ้นต่อไป และเพื่อเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสอง
หน่วยงาน คือ สำานักงาน กปร. และ 
วช. ในการร่วมนำาองค์ความรู ้จาก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
ด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อเผยแพร่
พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร แก่ประชาชนได้ยึดถือ
ปฏิบัติตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท     
ต่อไป 

ส�านกังาน กปร. และ วช. จดัพธีิลงนาม
บนัทึกข้อตกลงความร่วมมือการน�าองค์ความรู้
จากผลการวจิยัและพฒันาทีเ่กีย่วข้อง
กบัโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ
มาขยายผลอย่างเปนรปูธรรม มีระยะเวลา ๓ ปี
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วตัถปุระสงค์

๑. เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการ
พัฒนา ในสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ            
บดินทรเทพยวรางกูร พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร สมเดจ็พระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และ
พระบรมวงศ์ ท่ีได้พระราชทานแนวพระราชดำาร ิ เพือ่
แก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรและประเทศให้เกิดความยัง่ยนื
มัน่คงต่อไป

๒. เพือ่สร้างความรู ้ความเข้าใจ เกีย่วกบัแนว   
พระราชดำาร ิ และโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดำาริ
ให้แก่ประชาชน หน่วยงานรฐั ภาคเอกชน ตลอดจน
สือ่มวลชน ให้ได้รบัทราบข้อมลูอย่างถกูต้องและกว้างขวาง 
ยิง่ขึน้

๓. เพือ่ขยายผลการพฒันาและผลสำาเรจ็จากแนว
พระราชดำาร ิและโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิทีม่ี
กระจายอยูท่ัว่ทกุภมูภิาคของประเทศ ไปสูส่าธารณชน
ได้อย่างกว้างขวาง พร้อมทัง้เป็นเอกสารอ้างองิได้อย่าง
ถกูต้อง

โปรดทราบ

• บทความและข้อเขียนต่าง ๆ ในวารสาร 
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริเป็นความคิดเห็นส่วนตัว 
ของผูเ้ขียน ไม่ใช่ความเหน็ของสำานกังานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาร ิ(สำานกังาน กปร.)

• หากมคีวามประสงค์จะนำาข้อมลูไปเผยแพร่ 
โปรดระบแุหล่งท่ีมาของข้อมลูด้วย

ด�าเนนิการโดย

สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ                                
อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจาก                               
พระราชดำาริ เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖                          
ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางย่ีขัน                                     
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐                                                     
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐-๖                     
โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒
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เลขาธกิาร กปร. (นายดนชุา สนิธวานนท์)
รองเลขาธกิาร กปร. (นายลลติ ถนอมสงิห์)
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ทีป่รึกษาด้านการพฒันา (นางสาววชัร ีวฒันไกร)
ทีป่รึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ (นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล)

คณะบรรณาธกิาร

นางพชิญดา หศัภาค
ผูอ้ำานวยการกองประชาสมัพนัธ์/หวัหน้าคณะบรรณาธกิาร
นางสาวณฐัดา ศภุสินธุ์ 
ผูแ้ทนกองประสานงานโครงการพืน้ท่ี ๑
นายปริญญวฒัน์ วชัรอาภากร
ผูแ้ทนกองประสานงานโครงการพืน้ท่ี ๒
นางสาวฉตัตรนิ บญุเกดิ
ผูแ้ทนกองประสานงานโครงการพืน้ท่ี ๓
นางสาวรุง่รตัน์ วงษ์จู
ผูแ้ทนกองประสานงานโครงการพืน้ท่ี ๔
นางสาวกลุวด ีปงุบางกะด่ี
ผูแ้ทนสำานกังานเลขาธกิาร
นางสาวสมลกัษณ์ บนุนาค
ผูแ้ทนกองศกึษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ
นางสมพร สขุประเสรฐิ
ผูแ้ทนกองพฒันาทรพัยากรบคุคลเพ่ือขบัเคล่ือนแนวพระราชดำาริ
นางสาวจำาเนยีร เพยีรไม่คลาย
ผูแ้ทนกองตดิตามประเมนิผล
นางสาวศต์ีกร ตันกำาแหง
ผูแ้ทนกองแผนงานและวเิทศสมัพนัธ์
นางอรอนนัต์ วฒุเิสน
ผูแ้ทนกองกจิกรรมพเิศษ
นายวชัระ หศัภาค
ผูแ้ทนศนูย์สารสนเทศ
นายนพปฎล มกุลกาญจน์
ผูแ้ทนกลุม่พัฒนาระบบบรหิาร
นายเอกชยั เพง็สว่าง
ผูแ้ทนกองประชาสมัพนัธ์
นางสาวจนิจะนะ แก้วไทรแย้ม
ผูแ้ทนกองประชาสมัพนัธ์
นางสาวมทริา ภคัทพิวดี
ผูแ้ทนกองประชาสมัพนัธ์
นายพิสทิธิ ์วเิชียรทศพร
ผูแ้ทนกองประชาสมัพนัธ์
นางสาวประภาพร ซ่ือสตัย์
ผูแ้ทนกองประชาสมัพนัธ์

  วารสารอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาริ 
จดัทำาขึน้เพือ่แจกจ่าย ห้ามจำาหน่าย



อ่างเกบ็น�า้บ้านพุกรูดอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ
อ�าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบรุี


