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คณะอํานวยการ

เลขาธิการ กปร. (นายสุวัฒน เทพอารักษ)
รองเลขาธิการ กปร. (นายโกวิทย เพงวาณิชย)
รองเลขาธิการ กปร. (ม.ล.จิรพันธุ ทวีวงศ)
รองเลขาธิการ กปร. (นางสุวรรณา พาศิริ)
ที่ปรึกษาดานการประสานงานโครงการฯ (นายดนุชา สินธวานนท)
ที่ปรึกษาดานการประสานงานโครงการฯ (นายชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์)
ที่ปรึกษาดานการพัฒนา (นายลลิต ถนอมสิงห)
ผูอํานวยการสํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๑
ผูอํานวยการสํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๒
ผูอํานวยการสํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๓
ผูอํานวยการสํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๔
ผูอํานวยการสํานักงานเลขาธิการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ
ผูอํานวยการสํานักศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดําริ
ผูอํานวยการสํานักติดตามและประเมินผล
ผูอํานวยการสํานักแผนงานและวิเทศสัมพันธ
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ

คณะบรรณาธิการ

นายอนันต   ทองประชุม   หัวหนาคณะบรรณาธิการ
นายตรีวิทย   วินิชสําเภาทิพย ผูอํานวยการกลุมประสานงานพื้นที่ ๔/๑
นางกมลินี   สุขศรีวงศ   ผูอํานวยการกลุมวิเทศสัมพันธ
นายหทัย   วสุนันท    ผูอํานวยการกลุมประสานงานพื้นที่ ๑/๑
นางสุพร   ตรีนรินทร    ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ
นางศศิพร    ปาณิกบุตร    ผูอํานวยการกลุมประชาสัมพันธ
นายภัททะพงศ   เทียนศรี   ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
นายศุภรัชต   อินทราวุธ   ผูอํานวยการกลุมประสานงานพื้นที่ ๓/๒
นางสาวศีตกร   ตันกําแหง   ผูอํานวยการกลุมสื่อสารองคกร
นางสาวสมลักษณ บุนนาค   ผูอํานวยการกลุมเศรษฐกิจพอเพียง
นายปริญญวัฒน   วัชรอาภากร   ผูอํานวยการกลุมประสานงานพื้นที่ ๒/๒
นายวัชระ   หัศภาค   ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร
นางสาวมานิกา   ณ กาฬสินธุ   สํานักติดตามและประเมินผล
นางเบญจรัตน    อัครพลวงศ   สํานักประชาสัมพันธ
นางสาวมทิรา   ภัคทิพวดี   สํานักประชาสัมพันธ  
เจาหนาที่สํานักประชาสัมพันธ

ภาพประกอบ

นายวิโรจน   เทียมเมือง  สํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๔
นายวิชาญ   ธีระสืบสกุล  สํานักงานเลขาธิการ
นายทวีศักดิ์   แปนคุมญาติ   สํานักประชาสัมพันธ
นายพิสิทธิ์   วิเชียรทศพร   สํานักประชาสัมพันธ
นายพลวรรธน   สายะเสวี    สํานักประชาสัมพันธ
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วัตถุประสงค

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และ
 พระบรมวงศ
๒. เพื่อเผยแพรพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จ
 พระเจาอยูหัว สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ 
 และพระบรมวงศ ที่ไดพระราชทานแนวพระราชดําริ 
 การพฒันาประเทศและการพัฒนาชวยเหลอืประชาชน
๓. เพือ่สรางความรูความเขาใจเกีย่วกบัแนวพระราชดาํริ
 และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ให แก 
 ประชาชน หนวยงานภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน 
 ใหไดรบัทราบขอมลูอยางถกูตองและกวางขวางยิง่ขึน้

ดําเนินการโดย

 กลุมสื่อสารองคกร สํานักประชาสัมพันธ
 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
อาคารสํานักงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร 
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศพัท ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐-๖  โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒
htttp://www.rdpb.go.th

โปรดทราบ

- บทความและขอเขยีนตางๆ ในวารสารอนัเนือ่งมาจาก
พระราชดําริ เปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน ไมใช
ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
(สํานักงาน กปร.)
- หากมีความประสงคจะนําขอมูลไปเผยแพรโปรดระบุ
แหลงที่มาของขอมูลดวย

(วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

จัดทําขึ้นเพื่อแจกจาย หามจําหนาย)

คําขวัญพระราชทานในวันแมแหงชาติ ป ๒๕๕๗ “รักเรียน รูงาน ถนอมบานเมือง

ไทย รวมใจสามัคคี คือ ลูกที่ดีของแม”

นับเปนความภาคภูมิใจและความโชคดีสําหรับคนไทยท้ังประเทศ ท่ีมีสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ ประดุจดัง “แมแหงแผนดิน” เพราะมิไดทรงเปนพระบรมราชินีนาถในพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัวเทานั้น ยังทรงเอื้อประโยชน อํานวยความสุขแกประชาราษฎรดวยโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการฟารมตัวอยาง โครงการปารักษน้ํา โครงการเกษตรที่สูง และ

โครงการศิลปาชีพ รวมทั้งพระราชกรณียกิจที่กอใหเกิดประโยชนแกประเทศชาติ สะทอนใหเห็นถึง

พระราชปณธิานอนัแนวแนและทรงคณุคา ผลของโครงการทุกโครงการท่ีทรงปฏิบติัลวนเกดิประโยชนสขุ

ตอประชาชน เปนที่กลาวขานและชื่นชมไปท่ัวโลก สมกับที่พระองคไดรับการยกยองใหเปน 

“พระมิ่งแกว คูพระบารมี” พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโดยแทจริง  วารสารฉบับนี้จึงขอนํา

พระราชกรณียกิจบางสวนบางตอนมานําเสนอ และนําเรื่องเลาในความทรงจําของบุคคลที่มีโอกาส

ติดตามเสด็จและถวายงานอยางใกลชิด ตลอดจนประชาชนคนธรรมดามาเลาเรื่องราวที่อาจไมเคย

รูมากอน  อาทิ  

ทานอภิญาโณภิกขุ จากวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เลาใหฟงถึงสิ่งที่ยิ่งใหญแมแตเด็กเล็กๆ 

ก็สามารถภาคภูมิใจที่ไดรวมมอบของขวัญแดมหาราชินีของพวกเขาได  ดร.จรัลธาดา กรรณสูต 

เลาถึงความทุกขสุขของประชาชนนั้นอยูในพระทัยตลอดเวลา  พลเอก ณพล บุญทับ เลาถึง

ชวีติใหมในชายแดนภาคใต...แลวจะทราบวาทีไ่หนท่ีสามารถสรางชวิีตใหมได...หรอืแมแตในตางแดน

แสนไกล กย็งัมีโอกาสไดใกลชดิกบังานของในหลวง และท่ีพเิศษสุด... นองๆ จากโครงการคายเยาวชน

ของสํานักงาน กปร. ยัง “สิแตงแตม วาดขีดเขียนกลอน” จะลึกซึ้งกินใจ หรือบอกเลาอะไร

จากหัวใจ ติดตามไดในวารสารฉบับนี้ 

แลวจะรูสึกวา...เพราะทรงเปนพระราชินีของแผนดิน

ขอขอบคุณ คุณหญิงสรอยระยา เรืองวิเศษ กองศิลปาชีพ ซึ่งไดรับมอบหมายจากทานผูหญิง 

จรุงจิตต ทีขะระ ใหเปนผูประสานงานในการเชิญพระบรมฉายาลักษณให วารสารอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ นําลงเปนหนาปกฉบับเฉลิมพระเกียรติ นับเปนพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได

แกสํานักงาน กปร.



  
แปดสบิสองพระวรรษา  

พระแมฟาของปวงไทย 
ทรงรกัษพนาไพร   

ปารมเยน็เปนตน าร
 ทรงพระกรณุา  เกื้อประชา

สรางเสรมิงาน 
ศลิปาชพีทรงสบืสาน   

สรรคศลิปไทยใหยนืยง
พระราชดําริฟาร มตัวอย าง 

  
	 	 สิบสองอัฐมมาสน้อม	 หทัยไทย
	 แทบบาทด้วยดวงใจ	 ภักดิ์พร้อม
	 เฉลิมพระชนม์วรรษใน	 สมเด็จฯ
	 ราชินีด้วยใจน้อม	 เทิดไท้เหนือเศียร...
	 	 แปดสิบสองพระวรรษา		 พระแม่ฟ้าของปวงไทย	
	 ทรงรักษ์พนาไพร		 ป่าร่มเย็นเป็นต้นธาร
	 	 ธ	ทรงพระกรุณา		 เกื้อประชาสร้างเสริมงาน	
	 ศิลปาชีพทรงสืบสาน		 สรรค์ศิลป์ไทยให้ยืนยง
	 	 พระราชดำาริฟาร์มตัวอย่าง		 สนองงานพระราชประสงค์	
	 เลี้ยงชีพอย่างมั่นคง		 อุดมสุขด้วยพอเพียง
	 	 อุทิศพระวรกาย		 เหนื่อยยากใดไม่เคยเลี่ยง	
	 เสด็จคู่อยู่ข้างเคียง		 จอมกษัตริย์นักพัฒนา
	 	 สิบสองสิงหาคม		 น้อมประนมนบบูชา	
	 ด้วยภักดิ์ด้วยศรัทธา	 ต่อแม่ฟ้าบรมราชินี

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ

ขาพระพุท เจา ูบริหารและเจาหนาที่สํานักงาน กปร.

นายภัททะพงศ  เทียนศรี ประพัน 



๔
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พระราชกรณียกิจ

บทความพิเศษ

๑ù ประโยชนสุขสู่ปวงประชา

•  ตามรอยพระยุคลบาทมหาราชา 

 ปลูกล้านกล้าพัน¸ุ์ไม้¶วายราชินี

ในความทรงจ�า • “ทุกข์สุขของประชาชนในพระหทัยตลอดเวลา”

•  พระราชินีของแผ่นดิน



๖๔

๔๑
๕๑

ประชาหน้าใส

ความเคลื่อนไหว

แนะน�าโครงการ

๖๐

•  พระแม่แห่งผืนป่า 

 ปกป้อง คุ้มครองแผ่นดินไทย

เล่าสูกันฟัง •  พระเคียงข้าง คู่บุญบารมี

• ชีวิตใหม่ ในฟาร์มตัวอย่างชายแดนภาคใต้

• โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานตามพระราชด�าริฯ



ส เด พระเทพรัตนราชสุดา สยา บร ราชกุ าร
เสด พระราชดําเนิน ปทรงป ิบัติพระราชกรณยกิ
นพนท ัง วัดกระบ ะ ัง วัดนคร รธรร ราช

วันที่ ๑  กรก าคม ๒  
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการตางๆ ดังนี้ 
๑. โรงงานสกดัน้าํมนัปาลมขนาดเลก็อนัเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ โดยมี 
นายสุเมธ ตันติ เวชกุล เลขาธิการมูลนิธิ ชัยพัฒนา 
นายประสิทธิ์ โอสถานนท ผูวาราชการจังหวัดกระบี่ 
นายโกวทิย เพงวาณิชย รองเลขาธิการ กปร. นายบญุสนอง 
สุชาติพงศ วิศวกรใหญฯ ดานวางแผนและโครงการ 
กรมชลประทาน พรอมดวยขาราชการ เ าฯ รับเสด็จ 
ในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการ และภายในโรงงาน
หีบน้ํามันปาลม 

ตอมา ไดเสด็จฯ ไปยังโรงสีขาวพระราชทาน
สหกรณนิคมปากน้ํา พื้นที่โครงการปลูกขาวเพื่อบริโภค
ในเขตนิคมสหกรณอาวลึกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ทรงทอดพระเนตรโรงสี 
และทรงเยี่ยมสมาชิกสหกรณโรงสีและราษฎร 

ไดเสดจ็ฯ ไปยงัแปลงนานายเสนห เจยีมบตุร สมาชิก
สหกรณนิคมปากน้ํา จํากัด ทรงติดตามความกาวหนา
ของการปลูกขาวในพ้ืนที่จังหวัดกระบ่ี ทรงโยนกลา
ในแปลงนา และทรงเยี่ยมราษฎร

๒. โครงการศกึษาวจิยัการปลกูไมเสมด็ และการนาํ
ไมเสม็ดมาใชประโยชนแบบครบวงจร ตําบลการะเกด 
อําเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายสุเมธ 
ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายอภินันท 
ซื่อธานุวงศ  ผู ว าราชการจั งหวัดนครศรีธรรมราช 
นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษฏ ปลัดกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นายสุวัฒน เทพอารักษ 
เลขาธิการ กปร. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ อธิบดีกรมปาไม 
นายเลิศวิโรจน โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน และ
นายธัญญา เนติธรรมกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปาและพันธุพืช พรอมดวยขาราชการ เ าฯ รับเสด็จ 
ในการนี้ ทรงฟงคํากราบบังคมทูลถวายรายงานจาก
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หนวยงานท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับระบบนิเวศของปาพรุ
ควนเคร็ง แผนปองกันไฟปาในปาพรุควนเคร็ง สภาพการ
ใชประโยชนของพื้นที่ปาเสม็ด การดําเนินการกอสราง
คันกั้นน้ําและอาคารประกอบในการปองกันไฟไหมปาพรุ 
แผนการดาํเนนิงานของโครงการฯ แผนการสรางสาํนกังาน 
และโรงงานแปรรูปไม ทอดพระเนตรพื้นที่โครงการ 
ทรงปลอยปลาดุกลําพัน ทรงปลูกตนตาลโตนด และ
ทรงเยี่ยมราษฎร 

 ในการนี้ พระราชทานพระราชดําริ ความโดย
สรุป ดังนี้ 

 พระราชดําริเกี่ยวกับปาพรุควนเครง 
  หดาํเนนิการขดุแพรกเพิม่เตมิเพือ่ปองกนั

การบุกรุกพื้นที่และปองกัน ปา
 พระราชดําริเกี่ยวกับครูปา ม 

  หปลูก ง สรางจิตสํานึกการอนุรักษ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม หกบัเดกนกัเรยีน
และเยาวชน นพื้นที่ โดยเนน หเหน ึงทรัพยากร
และสิ่ งแวดลอม นทอง ิ่น โดยเ พาะอยางยิ่ ง
ทรัพยากรปาพรุ

  หเพิ่มเติม นเอกสารครูปา มท่ีสํานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษที่  ด วาย โดยเนนเสริมความรู
ทักษะ เพิ่มเติมบท าม  ตอบ นเอกสาร

  หศึกษาแลกเปลี่ยน ดูตัวอยางพรุโตะแดง 
(ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ) และตัวอยางของ
อางเกบ (โครงการอางเกบ จังหวัดจันทบุรี)

 พระราชดาํรเิกีย่วกับการปลกูและ ชประโยชน
มเสมด

  หกรมปา ม และส าบันการศึกษารวม
บูรณาการดําเนินงานโครงการศึกษาวิจัยการปลูกและ
ชประโยชน มเสมดครบวงจร โดยมีมูลนิธิชัยพัฒนา

เปนหนวยงานกลาง นการประสานการป ิบัติ และ ห
กรมปา มรวมกับมูลนิธิชัยพัฒนาปลูกตน ม หเตม
พื้นที่ท่ีมูลนิธิฯ ดรับอนุ าต โดย ชพันธุ มหลาก
หลายชนิด

 พระราชดําริเกี่ยวกับการทําการเกษตร 
  หเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกพืชอาหาร เชน ขาวทดแทน

พืชพลังงาน
  หลดความ ี่ นการปลูกขาวนาปรัง
  หหาวิธีจดัสรรน้าํ หครอบคลมุพ้ืนทีทํ่าการ

เกษตร
 พระราชดําริเกี่ยวกับศาลหลวงตน ทร

   ชืน่ชม มูทิศันบรเิวณศาลหลวงตน ทร และ
ความสมบูรณของตน ม

    พื้นที่ศาลหลวงตน ทรนาจะมีหนวยงานที่
รับผิดชอบโดยตรงเพื่อการบํารุงรักษาที่ดี

วันที่ ๑  กรก าคม ๒  
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการตางๆ ดังนี้
๑. พืน้ทีส่งเสรมิการผลติขาว บานอาวเคยีน 

ตาํบลชะเมา อาํเภอปากพนงั จังหวดันครศรธีรรมราช 
โดยมี นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ นายสุวัฒน เทพอารักษ เลขาธิการ กปร. 
นายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
นายโอฬาร พิทักษ อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 
นายวิณะโรจน ทรัพยสงสุข อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดี
กรมปศสุตัว นายชาญพทิยา ฉมิพาล ีอธบิดกีรมการ
ขาว พรอมดวยขาราชการ เ าฯ รับเสด็จ 
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ในการน้ีทรงรับฟงคํากราบบังคมทูลรายงานเร่ือง
การสงเสรมิและพฒันาการผลติขาวในโครงการพฒันาพืน้ท่ี
ลุมนํ้าปากพนงัอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิทอดพระเนตร
การดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของ ประกอบดวย 
ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการชลประทาน ดานการ
ปรับปรุงบํารุงดิน ดานการสงเสริมพันธุขาวคุณภาพดี 
และการวิจัยทดลองหาพันธุขาวที่เหมาะกับพื้นที่ ดานการ
สงเสริมการเรียนรูตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 
ดานการสงเสริมปศุสัตว ดานการสงเสริมการรวมกลุม 
เครือขายการแปรรูปบรรจุภัณ  และการตลาด ดานการ
ทําบัญชีครัวเรือน บัญชีตนทุนประกอบอาชีพ บัญชีธุรกิจ 

๒. เสด็จฯ ไปหนาอาคารโรงสีขาวชุมชน ทรงกด
ปุมเปดแพรคลุมปายโรงสีขาวชุมชน ทอดพระเนตรการ
ดาํเนนิงานของกลุมเกษตรกร และเครอืขายการดาํเนินงาน
ของกลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตขาวอินทรียบานอาวเคียน 
และการดําเนินงานของเกษตรกรผูปราดเปรื่องดานขาว 
(S rt r r) และทรงเยี่ยมราษฎร

จากนั้น เสด็จฯ ไปพื้นที่นา ทรงโยนกลาขาวพันธุ 
กข. ๕๕ ในแปลงนา และเสดจ็เขาอโุมงคผกั ทรงตดัฟกหางมา 
และน้ําเตาญ่ีปุนพระราชทานแกตัวแทนวิสาหกิจชุมชน
บานอาวเคียน
 ในการนี ้พระราชทานพระราชดาํร ิความโดยสรปุ 
ดังนี้
  หหนวยงานที่เก่ียวของเขา ปดําเนินการ
ชวยเหลือ และแก ขป หาโรงสีขาวชุมชน ปาระกํา 
อําเ อปากพนัง

 หกรมชลประทาน สํานักงาน กปร. พิจารณา
กอสรางระบบกระจายนํ้าเพ่ือชวยเหลือราษ ร นพ้ืนท่ี
สงเสริมการผลิตขาว บานอาวเคียน ตําบลชะเมา ึ่ง
ประสบป หาขาดแคลนนํ้าเพ่ือการเกษตร นชวง ดูแลง

 หสนับสนุนการผลิตและการ ชปุยอินทรีย
นการเกษตร

 อยาก หปรับปรุงปุยหมักสูตรพระราชทาน 
มอยาก หมีปุยเคมี

 หประสานกับทางเทศบาลตําบลชะเมาเพื่อ
ชวยเหลือเดกพิการ

 หดูแลระบบการจดัการน้าํเพือ่การเกษตร น
พื้นที่นี้ หเพียงพอตลอด ดูกาล

 หสอนบั ชแีกนกัเรยีน หเดกทําจนเปนนสิยั 
หอยู นสมองเดก

๓. เสด็จฯ ไปยังพื้นที่นากุง นาขาว บริเวณสวน
จากจันทรังษี ตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยมี นายสุวัฒน เทพอารักษ เลขาธิการ 

กปร. นายวรีวฒัน องัศพุาณชิย ผูอาํนวยการศนูยอาํนวยการ
และประสานการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ พรอมดวยขาราชการ เ าฯ รับเสด็จ 
ในการน้ีทรงฟงคํากราบบังคมทูลรายงานภาพรวมผล
การดาํเนนิงานโครงการพฒันาพืน้ทีลุ่มน้าํปากพนงัฯ การแก
ปญหาผลกระทบจากโครงการที่ทําใหพื้นที่น้ํากรอยหายไป 
และกระบวนการท่ีทําใหเกิดปฏิญญาขนาบนาก อันเปน
ขอตกลงรวมกันในการบริหารจัดการนํ้าโดยชุมชนมีสวนรวม 
ทอดพระเนตรการดําเนินงานสงเสริมการประกอบอาชีพ
และคุณภาพชีวิตของราษฎรในชุมชน การฟนฟูนากุงราง
เปนสวนจาก งานวิจัยเก่ียวกับตนจาก การแกปญหา
คุณภาพชีวิตในดานคุณภาพนํ้าเพ่ือการบริโภคและอุปโภค 
ทอดพระเนตรการดําเนินงานของกลุมอาชีพทํานาขาว
พ้ืนเมือง กลุมอาชีพเพาะเล้ียงกุงในบอดิน กลุมอาชีพ
ประมงพ้ืนบานตามลํานํ้าและชาย ง ทอดพระเนตร
การสาธิตและจําลองวิถีชีวิตชุมชนไรจาก บานจําลอง
จัดแสดงการใชประโยชนจากตนจาก และโรงเตาเคี่ยว
น้าํตาลจาก ทรงเยีย่มหนวยแพทยพระราชทาน และราษฎร

ในการนี ้พระราชทานพระราชดาํร ิความโดยสรปุวา 
ควรอนุรักษพื้นท่ีนาขาว ปาจากที่ตําบลขนาบนาก ว
คูลุมน้ําปากพนังตอ ป
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เสด พระราชดําเนิน ปทรงป ิบัติพระราชกรณยกิ

ณ โรงเรยนนายรอยพระ ุ อ เก า ัง วัดนครนายก
โครงการพั นาพนทวางเป าโรงเรยนนายรอยพระ ุ อ เก า

วันที่ ๒  กรก าคม ๒  
เสด็จฯ ไปทรงเปนประธานในพิธีดํานา ณ แปลงสาธิตการเกษตร 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  จังหวัดนครนายก  โดยมี นายสุเมธ  ตันติเวชกุล 
เลขาธกิารมลูนิธชัิยพฒันา นายสวุฒัน เทพอารกัษ เลขาธกิาร กปร. พลโท พอพล 
มณีรินทร ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ดร.ทวี นริสศิริกุล 
ผูวาราชการจังหวัดนครนายก พรอมทั้งหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ 
นักเรียนนายรอย และเกษตรกรในจังหวัดนครนายก รวมรับเสด็จ 

เมื่อเสด็จฯ มาถึงไดทอดพระเนตรนิทรรศการและทรงรับฟงผลการ
ดาํเนนิงานแปลงสาธิตการเกษตร ตอจากนัน้ไดพระราชทานพระราชวโรกาส
ใหเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เบิกตัวอธิบดีกรมการขาวทูลเกลาฯ 
ถวายพันธุกลาขาวหอมปทุมธานี ๑ ในกระบะพันธุกลาขาวที่จะทรงใช
กับรถดํานาพระที่น่ัง ซึ่งพันธุขาวหอมปทุมธานี ๑ เปนขาวเจาไมไวตอ
ชวงแสง มีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ ๑๐๔  ๑๒๖ วัน เมื่อสุกจะมีกลิ่นหอม
ออนและเหนียวนุม พรอมทั้งเบิกตัวหัวหนาสวนราชการ ประกอบดวย 
เลขาธกิาร กปร. ผูวาราชการจงัหวัดนครนายก อธิบดกีรมสงเสรมิการเกษตร 
อธบิดกีรมวชิาการเกษตร อธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ อธบิดกีรมประมง และอธบิดี
กรมปศุสัตว รับพระราชทานพันธุกลาขาว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารีไดทรงรถดํานาพระที่นั่ง ซึ่งบริษัทสยามคูโบตา
คอรปอเรชั่น จํากัด นอมเกลานอมกระหมอมถวาย ทรงปลอยพันธุกบนา 
จํานวน ๑ ๕๐๐ ตัว กรมประมงนอมเกลานอมกระหมอมถวาย ทรงปลอย
พอแมพันธุ เปดเทศกบินทรบุรี  จํานวน ๑๐ ตัว กรมปศุสัตวนอมเกลานอมกระหมอมถวาย
เพื่อเปนแหลงเรียนรูใหแกบุคลากรของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และเกษตรกรตอไป 
แลวจึงทรงเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชบนคันนา คือ ขาวโพดหวานพันธุซูกาสตาร กอนเสด็จพระราชดําเนินกลับ

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓  กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗
๗



ส เด พระเทพรัตนราชสุดา สยา บร ราชกุ าร
เสด พระราชดําเนิน ปทรงติดตา การดําเนินงาน อง นยพั นาพันธุพช ักรพันธเพ ริ

ัง วัดสระบุร

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒  
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงติดตามผลการดําเนิน

งานศูนยพัฒนาพันธุพืชจักรพันธเพ็ญศิริ จังหวัดสระบุรี 
โดยมี นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 
นายภัคพงศ ทวิพัฒน รองผูวาราชการจังหวัดสระบุรี 
นายโกวทิย เพงวาณิชย รองเลขาธิการ กปร. นายบญุสนอง 
สุชาติพงศ วิศวกรใหญฯ ดานวางแผนและโครงการ 
กรมชลประทาน พรอมดวยขาราชการ คณะบุคคล
และประชาชนเ าฯ รับเสด็จ

ศูนยพัฒนาพันธุพืชจักรพันธเพ็ญศิริ จังหวัดสระบุรี 
เริม่ดาํเนนิการในป ๒๕๕๔ โดยทาํการผลติเมลด็พนัธุพชืไรเพือ่
พระราชทานแกราษฎรที่ประสบปญหาภัยพิบัติ เชน ถั่วเขียว 
มะละกอ บวบ มะเขือ กระเจยีบเขียว พริก เปนตน โดยสามารถ
ผลิตเมล็ดพันธุผักไดจํานวน ๑  ชนิด บรรจุซองพระราชทาน
ได ๖๘ ๖๖๒ ซอง เมล็ดพันธุขาวพันธุสุพรรณบุรี ๑ พันธุ
ปทมุธาน ี๑ ผลติได ๗๑๖ ตัน เพือ่พระราชทานจาํนวน ๒๕ ตนั 
และจําหนายเปนเมล็ดพันธุจํานวน ๑๓๐ ตัน นอกจากนั้น
สามารถผลิตผักสดเพื่อจําหนายไดจํานวน ๑ ๕๘๒ กิโลกรัม 
คดิเปนมลูคา ๑๗๕ ๕๕๘ บาท ในการนี ้ไดทอดพระเนตรพ้ืนท่ี
โดยรอบพรอมทรงรับฟงการรายงานผลการดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ภายในพื้นท่ีโครงการ ตลอดจนความกาวหนาทาง
วิชาการที่ดําเนินการรวมกับสถาบันการศึกษาตางๆ

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓  กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗
๘



 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดศึกษาเรื่องการทดสอบสายพันธุ
ถัว่เขยีวทนน้าํ รวมถงึการพฒันาสายพนัธุและผลติเมลด็พนัธุมะละกอ ตลอดจน
การพัฒนาและผลิตเมล็ดพันธุฟกทอง

 มหาวิทยาลัยแมโจ ศึกษา
เรือ่งการปรับปรงุความอุดมสมบรูณของ
ดินในเขตศูนยพัฒนาพันธุพืชจักรพันธ
เพญ็ศริ ิและโครงการศึกษาประสทิธิภาพ
ของจุลินทรียดินที่เปนประโยชนตอการ
ปลดปลอยธาตุอาหารและเพิ่มสมดุล
ความสมบูรณของดิน

ถัว่เขยีวทนน้าํ รวมถงึการพฒันาสายพนัธุและผลติเมลด็พนัธุมะละกอ ตลอดจน

ในโอกาสนี้ โครงการชลประทาน
สระบุรี ไดถวายรายงานเรื่องการเพิ่ม
ประสทิธภิาพระบบสงน้าํ งขวาของอาง
เกบ็น้าํหวยหนิขาว โดยการพฒันาสระนํ้า
แหงที่ ๑ ภายในพื้นที่ศูนยใหสามารถกักเก็บนํ้าไดปริมาณมากขึ้น เพื่อ
ยกระดับนํ้าใหสูงขึ้นและสามารถเขาสูระบบสงนํ้า งขวาของอางเก็บน้ํา
หวยหินขาวได จากนั้นทรงมีพระราชปฏิสันถารกับเกษตรกรของศูนยฯ และ
เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่เ าฯ รับเสด็จ

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓  กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗



ส เด พระเทพรัตนราชสุดา สยา บร ราชกุ าร
เสด พระราชดําเนิน ปทรงป ิบัติพระราชกรณยกิ

นพนท ัง วัดนครพน

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒  
เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

บานหาดทรายเพ ตําบลหนองเทา อําเภอทาอุเทน 
จังหวัดนครพนม โดยมี นายสุวัฒน เทพอารักษ เลขาธิการ 
กปร. นายอดิศักดิ์  เทพอาสน ผูวาราชการจังหวัด
นครพนม พล.ต.ท.อรรถชัย เกิดมงคล ผูบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน พล.ท. ชาญชัย ภูทอง แมทัพภาค ๒ 
นายชูชาติ ฉุยกลม ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดําริ 
สาํนกัราชเลขาธกิาร ขาราชการ ผูนําทองถิน่และประชาชน 
เ าฯ รับเสด็จ 

ในการนีไ้ดพระราชทานพันธุไมผลและเมล็ดพนัธุผกั
แกผูแทนชาวบาน พรอมกับติดตามความกาวหนาในการ
ดําเนินงานของโรงเรียน ประกอบดวย กิจกรรมหองสมุด 
การสาธิตการเรียนการสอน หองหลักสูตรสมเด็จยา 
หองเรียนวิชาคอมพิวเตอร กิจกรรมสหกรณนักเรียน

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓  กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗
๑๐



นายชชูาต ิฉยุกลม ทีป่รึกษาโครงการตามพระราชดําริ 
สาํนกัราชเลขาธกิาร กราบบงัคมทลูวา ศนูยการเรยีนตาํรวจ
ตระเวนชายแดนบานปากหวยมวง เปนหนึ่งใน ๑  แหง 
ของโรงเรียนในเครือพระราชานุเคราะหที่พระราชทาน
พระราชดําริใหกรมชลประทานตรวจสอบสภาพแหลงน้ํา
เพ่ือจัดหาน้ําเพ่ิมเติม ซึ่งกรมชลประทานกําลังเรงดําเนิน
การอยู  ในการนี้พระราชทานพระราชดําริ 

“..ใหกรมชลประทานขุดสระนาและตังสถานี
สูบนาขนาดเลกเพื่อนานามาใชในโครงการเก ตร
เพื่ออาหารกลางวัน และกิจกรรมอื่น  ภายใน ูนย
การเรียน ..”

และหองเรียนเด็กกอนวัยเรียน โรงอาหาร
ทอดพระเนตรการประกอบเลี้ยงอาหาร
กลางวันโครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั 
และทรงเยี่ยมหนวยแพทยพระราชทาน 
โดยมีผูแทนเหลากาชาดจังหวัดนครพนม 
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเ าฯ 
ถวายรายงาน หลังจากนั้นไดทรงเยี่ยม
ราษฎรท่ีมาเ าฯ รับเสด็จ ทั้งนี้ โรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนบานหาดทรายเพ 
เปนโรงเรยีนขนาดเลก็ มนีกัเรยีนนอยทาํให
การดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ประสบผลสําเร็จเปนอยางดี 
มีการดูแลนักเรียนอยางทั่วถึง 

จากน้ัน ไดเสด็จฯ ศูนยการเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบานปากหวยมวง อําเภอบานแพง จังหวัด
นครพนม ในการน้ีไดพระราชทานสิ่งของแกผูอํานวยการ
โรงเรียน ผูแทนนักเรียนชาย-หญิง พระราชทานพันธุไมผล 
และเมลด็พนัธุผกัแกผูแทนชาวบาน พรอมกบัติดตามความ
กาวหนาในการดําเนินงาน ประกอบดวย หองเรียนวิชา
คอมพิวเตอร กิจกรรมหองสมุด หองพยาบาล หองสาธิต
การเรียนการสอนชั้นปฐมวัย กิจกรรมสหกรณโรงเรียน 
โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั ทรงเยีย่มหนวยแพทย
พระราชทาน และเยี่ยมราษฎรที่มาเ าฯ รับเสด็จ 

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓  กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗
๑๑



วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการตางๆ ดังนี้
๑. เสดจ็พระราชดําเนนิไปทรงปฏิบตัพิระราชกรณยีกจิ ณ โรงเรยีนตาํรวจ

ตระเวนชายแดนบานหวยเปา อําเภอปากชม จังหวัดเลย โดยมี นายสุวัฒน 
เทพอารกัษ เลขาธกิาร กปร. นายชชูาต ิฉยุกลม ทีป่รกึษาโครงการตามพระราชดําร ิ
สํานักราชเลขาธิการ นายบุญสนอง สุชาติพงศ วิศวกรใหญฯ กรมชลประทาน 
นายชชัชยั ภวิูชยสมัฤทธ์ิ ทีป่รึกษาดานการประสานงานโครงการฯ สํานักงาน กปร. 
พรอมดวยเจาหนาทีส่าํนกังาน กปร. เ าฯ รบัเสดจ็ ทอดพระเนตรการดาํเนนิงาน
ของโรง เรียน โครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน การดําเนิน
กิจกรรมรานสหกรณ หองเรียนชั้น
ปฐมวัย หองสมุดและหองเรียน
วิชาคอมพิวเตอร สวนสมุนไพร
เฉลิมพระเกยีรติ นทิรรศการโครงการ
หมูบานเศรษฐกิจพอเพยีงจงัหวดัเลย 
จังหวัดขอนแกน จังหวัดชัยภูมิ และ
จังหวัดหนองบัวลําภู และทรงเยี่ยมหนวย
แพทยพระราชทาน

๒. โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบานหนองแคน อําเภอนาดวง 
จังหวัดเลย ทอดพระเนตรการดําเนินงานของโรงเรียน 
การสาธติการเรยีนการสอนวชิาเศรษฐกจิพอเพยีง วชิาสามญั 
การประกอบเลี้ยง ผลิตภัณ แปรรูปอาหารและ
การถนอมอาหาร กิจกรรมสหกรณนักเรียน 
การจัดกิจกรรมเสริมทักษะเด็กเล็ก 
และทรงเยี่ยมหนวยแพทยพระราชทาน

ส เด พระเทพรัตนราชสุดา สยา บร ราชกุ าร
เสด พระราชดําเนิน ปทรงป ิบัติพระราชกรณยกิ

นพนท ัง วัดเ ย

จังหวัดขอนแกน จังหวัดชัยภูมิ และ
จังหวัดหนองบัวลําภู และทรงเยี่ยมหนวย

๒. โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบานหนองแคน อําเภอนาดวง 
จังหวัดเลย ทอดพระเนตรการดําเนินงานของโรงเรียน 
การสาธติการเรยีนการสอนวชิาเศรษฐกจิพอเพยีง วชิาสามญั 
การประกอบเลี้ยง ผลิตภัณ แปรรูปอาหารและ
การสาธติการเรยีนการสอนวชิาเศรษฐกจิพอเพยีง วชิาสามญั 
การประกอบเลี้ยง ผลิตภัณ แปรรูปอาหารและ
การสาธติการเรยีนการสอนวชิาเศรษฐกจิพอเพยีง วชิาสามญั 

การถนอมอาหาร กิจกรรมสหกรณนักเรียน 
การจัดกิจกรรมเสริมทักษะเด็กเล็ก 
และทรงเยี่ยมหนวยแพทยพระราชทาน

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓  กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗
๑๒



วันที่ ๑  สิงหาคม ๒  
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการตางๆ ดังนี้
๑. โครงการสรางปา สรางรายไดตามพระราชดาํร ิไรลองเลย 

อาํเภอนาแหว จงัหวดัเลย ในการนีท้รงรบัทราบการถวายรายงาน
ของเลขาธิการ กปร. เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการพัฒนา
พื้นที่ตําบลเหลากอหกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พรอมนี้ได
พระราชทานพระราชดาํริเกีย่วกับการดาํเนนิงานโครงการสรางปา 
สรางรายไดท่ีมีแนวทางขยายผลไปสูชุมชนตางๆ ในพ้ืนท่ีอําเภอ
นาแหว สรุปความไดดังนี้

 มยืนตนที่เปน มปา ควรจะพิจารณาคัดเลือก
หความสําคั กับชนิดพันธุ มที่เปน ม ิ่นเดิม นพ้ืนที่ดวย 

เพราะ มพื้น ิ่นบางชนิดคนปลูกมักจะมองขาม มเหนความ
มคีณุคา และ ม หความสาํคั นการนาํ ปปลกูเพือ่การอนรุกัษ
มพื้น ิ่นดั้งเดิม ว

 การปลูกแมคคาเดเมีย เปนพืชที่โครงการหลวง ด
สงเสรมิ หมีการปลูกมานานแลว และ หนาํผลติ ณั แปรรปู
ของกลุมผูแปรรปูแมคคาเดเมียของอําเ อนาแหว ปจาํหนาย
ที่ราน ู า ด

 มะขามปอมสามาร นํา ปแปรรูป ดหลากหลาย 
เปนน้ําสมุน พร ดเปนอยางด ีสาํหรบัมะขามปอมกมีอยูหลาย
สายพันธุ มีพันธุพ้ืนเมือง และสําหรับพันธุท่ีมาจากประเทศ
อินเดียลูกกจะ ห 

 การปลูกสตรอวเบอรร่ี เปนพืชที่ปลูกคอนขางยาก 
ตองดูแลรกัษา เอา จ สเปนอยางด ีคุณ าพของผลผลติกตอง
หออกมาดี ึงจะจําหนาย ดราคาสูง ึ่ง าจะ หดีกควรจะ

ปลูกเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว หนักทองเที่ยวมาเที่ยว มาดู 
มากนิ มาชมิ ทีแ่ปลงปลูกสตรอวเบอรรี ่กจะทาํ หเปนการขาย
การทองเที่ยว ดดวย

นอกจากนี้ ศาสตราจารยเกียรติคุณ 
นายแพทยเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ไดรวม
ตามเสด็จ และใหขอแนะนําท่ีสําคัญคือ ให
สํานกังาน กปร. กรมปาไม กรมการปกครอง และ 
กอ.รมน. ไปปรึกษาหารือกัน เพ่ือนําหลักการ
สรางปาสรางรายไดตามพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ไปดําเนินการขยายผลความรวมมือตอไป

๒. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บานนาปอ อําเภอนาแหว จังหวัดเลย เสด็จฯ 
ไปทอดพระเนตรการดําเนินงานของโรงเรียน 
ความก าวหน าโครงการตามพระราชดําริ 
การสาธิตการเรียนการสอนชั้นอนุบาล กิจกรรม
สหกรณนักเรียน การแปรรูป การถนอมอาหาร 
และทรงเยี่ยมหนวยแพทยพระราชทาน
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ส เด พระเทพรัตนราชสุดา สยา บร ราชกุ าร
เสด พระราชดําเนิน ปทรงป ิบัติพระราชกรณยกิ

นพนท ัง วัดนราธิวาส ัง วัดปตตาน

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒  
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติ

พระราชกรณียกจิในเขตพืน้ทีจ่งัหวดันราธวิาส 
โดยมี นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี 
นายสุ วัฒน   เทพอารั กษ   เลขาธิ การ 
กปร. นายณัฐพงศ ศิริชนะ ผู วาราชการ
จังหวัดนราธิวาส นายโกวิทย เพงวาณิชย 
รองเลขาธิการ กปร. นายอภิชาต จงสกุล 
อธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ นายวเิศษณ จารปุรชัญ 
ผู อํ านวยการสํานักชลประทานที่  ๑๗ 
กรมชลประทาน และนางสายหยุด เพ็ชรสุข 
รักษาการผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ พรอมดวยขาราชการ เ าฯ 
รับเสด็จ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
๖ รอบพระชนมพรรษา อําเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส เพื่อพระราชทานรางวัลแกผูชนะ
การประกวดผลผลิตทางการเกษตร จํานวน 
๗๐ ราย และการประกวดนกเขา จํานวน 
๔๐ รางวลั อีกทัง้ทอดพระเนตรซุมนทิรรศการ 
จํานวน ๓๐ หนวยงาน ภายในงาน ของดี
เมืองนรา  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒. งานปศุสตัว ศนูยศกึษาการพฒันา
พิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบล
กะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
เพื่อทรงติดตามผลการดําเนินงานและ
ทอดพระเนตรกิจกรรมของงานปศุสัตว 

ทั้งนี้ นายแทน รังเสาร หัวหนางาน
ปศุสัตว ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
ไดกราบบังคมทูลรายงานความกาวหนา
ผลผลิตลูกแพะพระราชทาน ที่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ได พระราชทานให แก  เกษตรกรในพ้ืนที่
หมู บ านรอบศูนยศึกษาฯ เมื่อวันที่ ๒๔ 
กันยายน ๒๕๕๖ จํานวน ๑๒ ราย รายละ 
๓ ตัว ซึ่งปจจุบันสามารถใหผลผลิตลูกแพะ
แลว จํานวน ๒๔ ตวั

ในการนี้  นายสว าง กองอินทร  
ผูอาํนวยการสาํนกัสนองงานพระราชดาํร ิและ
นางกติตมิา ดวงแค นกัวทิยาศาสตรชํานาญ
การพิเศษ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช กราบบังคมทูลรายงานความ
เปนมาและผลการดําเนินงานศึกษาความ
หลากหลายของเห็ดราพื้น ท่ีศูนย ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒  
เสด็จฯ ไปยังศูนย พัฒนาเด็กเล็ก 

คายสิรินธร อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี 
เพื่อทรงติดตามผลการดําเนินงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก และทอดพระเนตรกิจกรรม
ของเด็กนักเรียนและอาคารนอนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
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สบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๓๓  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงมีพระราชดําริกับ

สํานักงาน กปร.  และกรมชลประทาน ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ใหพิจารณาจัดทําโครงการ

ปลูกปาในที่ดินบริเวณเขาชีโอน ติดกับวัดญาณสังวราราม ซึ่งมีผูมีจิตศรัทธาไดนอมเกลานอมกระหมอมถวาย 

โดยใหปลูกไมมีคาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และพันธุไมปาที่มีอยูเดิม  อาทิ ไมโตเร็วสําหรับใชสอย  ไมผลสําหรับ

นกและสัตวปาไดอาศัยผลสุกเปนอาหาร รวมถึงไมท่ีมีคุณคาอื่นๆ โดยทําแนวเขตปลูกใหชัดเจน พรอมทํา

ปายชื่อโครงการ ณ บริเวณทางเขา-ออกปาแหงนี้  เพื่อพระราชทานเปนการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาฯ

พระบรมราชินีนาถ  ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ในป ๒๕๓๕  มีระยะเวลาดําเนินการ ๑๐ ป 

❚  โดย อภิญาโณภิกขุ

วัดพระราม  กาญจนาภิเ ก

ตา รอยพระยคุ บาท าราชา
ป ก านก าพนัธุ ถวายราชน

ตา รอยพระยคุ บาท าราชาตา รอยพระยคุ บาท าราชา
¤ÇÒÁ à
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(๒๕๓๔ - ๒๕๔๓) ซึ่งในป ๒๕๓๔ - ๒๕๓๕ ไดดําเนินการ

ปลูกปาในพื้นที่ ๑๗๐ ไร ทําหลักเขตและจัดทําปายชื่อ 

โครงการปาสิริเจริ วรรษ   แบบถาวร

จากความสาํเรจ็อยางสงูของโครงการปาสริเิจริญวรรษ

ซึ่ ง เป นโครงการต นแบบในการอนุ รักษ พันธุ  ไม ป า

ธรรมชาติอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาท

สมเด็จพระเจ าอยู หัวที่ ได ทรงงานหนักอย างต อเ น่ือง  

ท ร ง เ สี ย ส ล ะ

ทุ ม เทพระวรกาย

เพื่อบําบัดทุกข บํารุงสุข

ของประชาชนใหอยูดกีนิดบีนพืน้ฐาน

ของความพอเพียงและดวยสายพระเนตรที่ยาวไกล 

ทรงเล็งเห็นตระหนักวา ปจจุบันปาไมและพันธุไม

ปาตามธรรมชาตขิองประเทศไทยถูกบุกรกุทาํลายลง

ไปเปนจาํนวนมาก เน่ืองมาจากความตองการอปุโภค

บริโภคของประชากรทีเ่พิม่มากขึน้ นําไปสูปญหาภยัแลง

น้ําทวมฉับพลันและการพังทลายของดินอยาง

รุนแรง สงผลกระทบโดยตรงตอการดํารงชีวิตและ

การประกอบอาชพีทางการเกษตรของราษฎร โครงการ 

ปาสิริเจริ วรรษ  จึงไดถือกําเนิดข้ึน ดวยทรงมี

พระราชประสงคที่จะใหมีการอนุรักษปาไมและ

พันธุไมปาใหอยูคูกับธรรมชาติและเปนสถานที่จริง

ในการศึกษาวิจัยตามธรรมชาติ

ดวยสาํนกึในพระมหากรณุาธคิณุของพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว  ที่ทรงมีตอพสกนิกรชาวไทย 

และเพือ่เปนการเฉลิมพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจาฯ

พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  

เครือขายความรวมมือจากสถานศึกษา หนวยงาน

ภาครฐัและเอกชน รวม ๑๑ หนวยงาน  จงึไดรวมกนั

จัดทําโครงการ ตามรอยพระยุคลบาท 

ปลกูลานกลาพนัธุ ม วายมหาราชนิี   ขึน้ใน

วนัอาทติยที ่๓๑ สงิหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ - 

๑๕.๐๐ น.  ณ ปาสิรเิจรญิวรรษ  อนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํร ิตาํบลนาจอมเทยีน อําเภอสตัหีบ 

จังหวัดชลบุรี

ทุ  ม เทพระวรกาย

เครือขายความรวมมือจากสถานศึกษา หนวยงาน

ภาครฐัและเอกชน รวม ๑๑ หนวยงาน  จงึไดรวมกนั

จัดทําโครงการ 

จังหวัดชลบุรี

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓  กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗
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ดังนั้น เชาวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗  

เพลง คนรักปา  ดังกระหึ่มตั้งแตตอนเชา 

กอนท่ี ๑๑ หนวยงาน จะสงผูแทนมารวม

พิธีเปด นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรี

วาการกระทรวงยุติธรรม เดินทางมากอน

เวลา ไดสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เรื่องการอนุรักษกับหนวยงานตางๆ 

พลเรือตรี ธนะกาญจน ใครครวญ  

รองผูบัญชาการหนวยบัญชาการนาวกิโยธิน 

หนวยบญัชาการนาวกิโยธนิ  นําทหารท้ังชดุ

ที่รวมพิธีเปด ที่มีความงดงามในเครื่องแบบ

และระเบยีบวนิยั สรางแรงบันดาลใจใหนกัเรยีนจากหลายโรงเรยีนเกอืบ ๑ ๐๐๐ คน  ชืน่ชม และนกัเรยีน

ชายบางคนถึงกับบอกวา โตขึ้นอยากเปนทหารเรือ เปนนาวิกโยธิน

 สวนทหารที่อยูในชุดสนาม นํานักเรียนเดินปารักษาเสนทาง

ธรรมชาติ ดูเหมือนเด็กๆ จะอบอุน ปลอดภัยเปนพิเศษเพราะในเสนทาง

เดินปา มีพระสง  ทหาร เจาหนาที่ป าไม และครูอาจารย

เปนเพื่อนรวมทาง

 ศนูยชางชจีรรย  ตัง้อยูบรเิวณหนาเขาชจีรรย  นาํชาง

๓ เชือก อัญเชิญกระแสพระราชดํารัส ปลูกปา น จคน   

เข าสู พิธีเปด ทําใหนักเรียนไดศึกษา

แนวพระราชดาํรสัวา ตองปลกูปาในใจคน

เสียกอน เมื่อคนมีความสํานึกใน

คณุประโยชนของปาไมแลว จึงปลกูตนไม

ลงในดินตอไป

 ทามกลางสาย นโปรยปราย 

ประธานในพิธีรับฟงรายงานดวยรอยยิ้ม แมมีผูนํารมไปกางให 

แตทานก็ปฏิเสธ เมื่อคน ๑ ๐๐๐ คน เปยกได ประธานก็เปยกได 

ตอจากนั้น ประธานฯ ไดปลูกตนไมตอดวยการใชหนังสติกยิงเมล็ด

พันธุไม และปลูกบัวในบึง

เขาสู พิธีเปด ทําใหนักเรียนไดศึกษา

แนวพระราชดาํรสัวา ตองปลกูปาในใจคน

เสียกอน เมื่อคนมีความสํานึกใน

ธรรมชาติ ดูเหมือนเด็กๆ จะอบอุน ปลอดภัยเปนพิเศษเพราะในเสนทาง

เดินปา มีพระสง  ทหาร เจาหนาที่ป าไม และครูอาจารย

แนวพระราชดาํรสัวา ตองปลกูปาในใจคน

เสียกอน เมื่อคนมีความสํานึกใน

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓  กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗
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เ ด็ ก ผู  ช า ย มี ค ว า ม

สนุกสนานเป นพิ เศษ เมื่ อมี

หนงัสตกิอยูในมอื ไดใชพละกาํลงั

ของวัยหนุม มาวัดกันวาใครยิง

ไดไกลกวาใคร ที่สําคัญกวาน้ัน 

คือ ทุกคนมีความรู สึกรวมกัน 

ที่จะรักษาปาไมไวใหยั่งยืน ผาน

คําปฏิญาณ เสียงลั่นสนั่นปาวา จะรักษา ไมแผวถาง 

ตัดโคนทําลายปาไมตลอดชีวิต

เหมือนฟาจะเปนใจเม่ือเขาสู กิจกรรมชวง 

ธรรมะ นสวน   ซ่ึงตอนแรกหัวขอธรรมคือ 

บริสุทธิดวงตะวันสองโลก  สื่อความหมายถึง

นํา้พระทยัของสมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

ที่พระราชทานพระเมตตาสูอาณาประชาราษฎร  

โดยไมมีที่สุด ไมมีประมาณ ไมเลือกที่รักมักที่ชัง

แตเนื่องจาก สิงหาคมเปนเดือนพระราช

สมภพ จึงขยายหัวขอธรรมไปที่ ธรรมิกมหาราชินี  

คือพระราชินีผู ทรงธรรม และ พุทธวิธีรักษาปา  

ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  ที่ทรงประสูติ 

ตรสัรูปฐมเทศนา และปรนิพิพาน  ลวนเปนเหตกุารณ

ที่เกิดในปาทั้งสิ้น

เมื่ อ ภิกษุตั ด ไม  เป น เหตุ ให  รุ กข เทวดา

เดอืดรอน กท็รงบญัญตัสิกิขาบท หามมใิหภกิษุพราก

ของเขียวออกจากขั้ว ใหภิกษุไมคลุกคลีกับหมูคณะ 

ปฏิบัติธรรมอยูตามปา ตามโคนตนไม

๑๒ กันยายน ๒๕๕๗  ครบรอบ ๒๔ ป จาก

วนัทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดาํริ

ใหปลูกปาแหงนี้ พสกนิกรในพื้นที่อําเภอสัตหีบ 

จะรวมกันปลูกปาในสวนที่ยังไมสมบูรณใหสมบูรณ

ยิ่งขึ้น ทุกคนมีความ าค ูมิ จท่ี ดมีสวนรวม

ปลูกปามหาราชา พระราชทาน หเปน

ของขวั แดมหาราชินี

ที่จะรักษาปาไมไวใหยั่งยืน ผาน

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓  กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗
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❚  เรียบเรียงโดย นางสุพร  ตรีนรินทร

เปนท่ีประจักษชัดโดยทั่วไปในหมูชนชาวไทยและชาวตางประเทศวา สมเดจพระนางเจาฯ พระบรม

ราชินีนา  มีพระราชกรณียกิจมากมายหลายดาน จึงไดถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวาย

พระราชสมัญญานามตางๆ กันไป เชน พระแมเจาของชาว ทย  พระแมของแผนดิน  พระคูบารมี  

พระราชินีของแผนดิน  สมเดจครูของแผนดิน  เปนตน แตไมวาจะมีพระราชสมัญญานามใด ลวนสะทอนถึง

สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจดวยพระ

ปรีชาสามารถ ดวยพระวิริยะ อุตสาหะ และขันติธรรม ดวยพระราชหฤทัยที่ทรงเมตตาและทรงหวงใยใน

ประชาราษฎรและแผนดินเปนสําคัญ สมดังพระราชดําริที่ไดพระราชทานไวดังกลาวขางตน

พระเ าอย วั ะ าพเ า ดพงพอ

กบัการทเพยง ตเยย เยยนรา ร รอทาํ ตสงทเคยทาํเปนประเพณ

เราตองพยายา ดกวานนั เราตองชวยรั บา สงเสริ ควา เปนอย

องประชาชน ด น

พระราชดาํรสั ส เด พระนางเ าสรกิติิ พระบร ราชนนาถ

พระราชน อง นดนิพระราชนพระราชน
¹ Ç Ò
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ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ  า ฯ 

พระบรมราชินีนาถ ไดโดยเสด็จ

พระบาทสมเดจพระเจาอยูหัว 

ในการเสด็จพระราชดําเนินไป

ทรงเย่ียมเยียนทุกขสุขของราษฎร

เปนครัง้แรกเมือ่วันที ่๒ พฤศจกิายน ๒๔ ๘ นบัตัง้แตนัน้

เปนตนมา แทบทกุครัง้ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั

ไดเสดจ็พระราชดาํเนินไปทรงเยีย่มเยยีนราษฎรในภมูภิาคตางๆ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ จะทรงงาน

เคยีงขางอยูเสมอ ทาํใหทรงทราบถึงปญหาตางๆ ของราษฎร จึงเปนท่ีมาของโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

ในการชวยเหลือราษฎรเสริมงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่ง

กอใหเกิดประโยชนมากมายหลายดาน

แมในชวงที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะมิไดเสด็จฯ ไปทรงเย่ียมเยียนราษฎรในพื้นที่หางไกลได

ดังแตกอน แตสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ก็ยังคงเสด็จฯ ไปทรงเย่ียมเยียนราษฎรและบําเพ็ญ

พระราชกรณยีกจิโดยพระองคเองมิไดขาด เสมอืนตางพระเนตรพระกรรณ  และทรงสบืสานงานดานการพฒันาให

ดําเนินไปตามแนวพระราชดําริที่ไดพระราชทานไวอยางครบถวนสมบูรณ ซึ่งในเร่ืองน้ี เคยมีพระราชดํารัสถึงเหตุ

ที่ตองทรงงานหนัก ความวา

ความจริงที่ขาพเจามีกําลัง จและกําลังกายที่จะป ิบัติหนาที่รับ ชบานเมือง กเนื่องดวยเหตุนึก ึง

คําของพอที่สอนมาต้ังแตเลก  และกเม่ือแตงงาน พระบาทสมเดจพระเจาอยูหัวกทรงสอนตลอดมาวา 

แผนดินน้ีมีบุ คุณ มีบุ คุณแกชีวิตของพวกเรามากมายนัก เพราะ ะนั้นชีวิตที่เกิดมานี้อยา ดวางเปลา 

จงตอบแทน หรูสึกเสมอวาเปนหนี้บุ คุณ...

 ...พระบาทสมเดจพระเจาอยูหวัและขาพเจา รูสึกวาทํางานเทา รกยงั มคุม ยงั มสมกบัท่ีบรรพบรุษุ

ของเผา ทยทั้งหลายผูมีพระคุณ ผูที่ ดปกปองยึดผืนแผนดินนี้ ดมาตลอดแลว ดูตามประวัติศาสตรแลว 

ทานทั้งหลาย ดประสบความทุกขยากอยางมากมาย ทานท้ังหลายกแนวแน นปณิธานท่ีจะทํานุบํารุง

ผนืแผนดนินี้ ว หเปนแผนดนิทีร่มเยน เปนแผนดนิทีท่กุคนมอีสิรเสรทีีจ่ะมคีวามเชือ่ อื นศาสนา ดก ด มี

ความสงบสุขอยู นศาสนาของตนโดยที่ มมกีารขมเหงรงัแกบบีคัน้ อนันีเ้ปนลักษณะประเสรฐิของบรรพบรุษุ

ของ ทยทัง้หลาย ึง่ขาพเจาอยากขอ หทกุทานนําคําพูดของขาพเจา ปคิดดู หดี แลวกจะเหน ดวาขาพเจานัน้

ม ดดีวิเศษอะ รเลย เพียงแตวาเมื่อนึก ึงพระคุณอยางนี้แลว กตองยิ่งพยายามทํา หสุดความสามาร ...

พระราชดารัสพระราชทานแกคณะบุคคลตาง  ท่ีเขาเ า  ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเ ลิม

พระชนมพรร า ณ าลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต วันที่  สิงหาคม 

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓  กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗
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ดวยพระราชปณิธานดังนี้ สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ จึงเสด็จฯ ไปทรงบําเพ็ญ

พระราชกรณียกิจในทุกภูมิภาคของประเทศ ไมวา

หนทางจะยากลําบากเพียงใด หรือตองทรงใชเวลา

ทรงงานอยูอยางยาวนานเพียงใดในพื้นท่ี บาง

คร้ังถึงมืดคํ่า เพื่อทรงรับฟงทุกขสุขของชาวบานที่

อยูหางไกลมาเ าฯ รบัเสด็จ และพระราชทานแนวทาง

แกไขปญหาใหหนวยราชการรับไปดําเนินการ

การพระราชทานความชวยเหลือนั้นมีความ

หลากหลาย ข้ึนอยู กับลักษณะและระดับความ

รุนแรงของปญหา นับตั้งแตการสงเคราะหในชั้นตน 

เพื่อแกปญหาเฉพาะหนาหรือปญหาเรงดวน เชน การดูแลสุขภาพอนามัย การรักษาพยาบาล จนกระทั่ง 

การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาคน  อันเปนการชวยเหลือในระยะยาว ดังนี้

การพั นาคุณภาพชวติ ะการพั นาอาชพ
มุงเนนการใหการ กอบรมและพัฒนาอาชีพใหแกราษฎร เปนตัวอยางใหราษฎรเขาไปศึกษาเรียนรูและ

นําไปประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพในพ้ืนที่ของตนเอง ตลอดจน

การเปนแหลงจางงาน เพ่ือเพ่ิมพูนรายได และความรูแกราษฎรทีอ่าศยั

อยูรอบๆ โครงการ ประกอบดวยโครงการสําคัญดังนี้

.   โครงการ ูนยสงเสริม ิลปาชีพ 

 ในการเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในแตละ

ภูมิภาค สมเด็จพระนางเจ าฯ พระบรมราชิ นีนาถ ได ทอด

พระเนตรเห็นวา ราษฎรในแตละทองถ่ิน ตางก็มี มือในดาน

ศิลปหัตถกรรมท่ีโดดเด น มีความสวยงามและเป นมรดกทาง

ภูมิปญญาที่สืบสานมาตั้งแตสมัยบรรพกาล ซึ่งไดมีการพัฒนา

รูปแบบวิธีการผลิตจนเปนผลิตภัณ ที่ลํ้าคา ทรงเห็นวาหากสิ่งดีงามของชนชาติไทยเหลาน้ีไมไดรับการสงเสริมให

คงอยูหรือพัฒนาใหดียิ่งขึ้น ความงดงามที่ซอนอยูภายใตวิถีไทยก็จะสูญหายไป และหากสงเสริมใหราษฎรดําเนิน

การอยางจรงิจงัแลวกจ็ะชวยใหราษฎรมรีายไดเสรมิอีกทางหนึง่ ซึง่จะมสีวนชวยใหชวีติความเปนอยูของราษฎรดขีึน้

ดวยพระเมตตาทีท่รงมตีอพสกนกิรผูยากไรในทองถิน่ทรุกนัดาร สมเดจ็พระนางเจาฯ

พระบรมราชนินีาถ จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตัง้เปน มลูนธิสิงเสรมิศลิปาชพี

 นสมเดจพระนางเจาสริกิติ ิพระบรมราชนินีา  เมือ่วนัท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๑  

โดยดําเนินการสงเสริมศิลปาชีพในทุกภูมิภาคของประเทศ ปจจุบันมีศูนยศิลปาชีพ 

๑๔๑ แหง ซึ่งมีทั้งที่ตั้งอยูในเขตพระราชฐานและในภูมิภาคตางๆ

เมื่อมีผลงานดานศิลปาชีพหลายชนิดผลิต

ออกมาอยางสม่ําเสมอ ในระยะตอมาจงึทรงพระกรุณาฯ 

เปด รานจติรลดา  ขึน้เมือ่วนัที ่๒๐ สงิหาคม ๒๕๒๐ เพือ่

จาํหนายสินคาของมลูนิธศิลิปาชพีเปนการถาวร ปรากฏวา

มีผูนิยมใชผลิตภัณ จากรานจิตรลดามาก จึงไดขยายสาขา

เพือ่ใหเพยีงพอตอความตองการของลูกคา และรองรบัผลิตภณั 

ที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ปจจุบันมีจํานวน ๑๒ สาขา

เปด รานจติรลดา  ขึน้เมือ่วนัที ่๒๐ สงิหาคม ๒๕๒๐ เพือ่

จาํหนายสินคาของมลูนิธศิลิปาชพีเปนการถาวร ปรากฏวา

มีผูนิยมใชผลิตภัณ จากรานจิตรลดามาก จึงไดขยายสาขา
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.   โครงการ ารมตัวอยางตามพระราชดาริ

 ในการเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยม

ราษฎรในพ้ืนทีท่รุกนัดาร สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรม

ราชินีนาถ ไดทรงพบวา ยังมีราษฎรจํานวนมากที่ขาด

ความรูในการประกอบอาชีพ ขาดแหลงอาหารเพ่ือ

การดํารงชีวิต การคมนาคมติดตอกับสังคมภายนอก

คอนขางลําบาก และประสบปญหาความยากจน

ขาดแคลนสิ่งตางๆ ทําใหพวกเขาจําเปนตองบุกรุก

ทําลายปา เพื่อเปดพื้นที่ทางการเกษตรและลาสัตวปา

ซึ่งเปนตนเหตุสําคัญในการทําลายปาตนนํ้าลําธาร 

สงผลใหพื้นที่ปาลดลง และขาดความอุดมสมบูรณ 

ตอมาจึงไดพระราชทานพระราชดําริใหจัดต้ังโครงการ

ฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ โดยดําเนินการตั้งแตป ๒๕๔๐ เปนตนมา  มีวัตถุประสงคหลัก  ๔ ประการคือ

 ๑. เปนแหลงจางงานของชาวบานที่ยากจน

 ๒. เปนแหลงอาหารที่ปลอดสารพิษใหแกชุมชนนั้นๆ และชุมชน

ใกลเคียง

 ๓. เปนแหลงใหวิชาความรูในการประกอบอาชีพใหแกผู ที่เขามา

ทํางาน โดยเปนการเรียนรูแบบ r g b  do g  เพื่อใหเขาเหลานั้น

สามารถนําไปดําเนินการไดในที่ดินของตนเอง

๔. เปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร

การดาํเนนิงานของโครงการฟารมตวัอยางฯ ในแตละพืน้ทีจ่ะมแีนวทาง

ที่ใกลเคียงกัน น้ันก็คือ การ หความรูแกราษ รโดยเนนการมีสวนรวม  เปดโอกาสใหกับราษฎรเขามา

รวมกิจกรรมตางๆ ภายในโครงการ ดวยการจางแรงงาน ราษฎรจะเรียนรูวิธีการที่เหมาะสมและปรับเปลี่ยน

แนวคิดในการทําการเกษตร โดยการใชพื้นที่ใหเกิดประโยชน

สูงสุด ซึ่งเมื่อนําความรูกลับไปประยุกตใชกับพื้นที่ของตนเอง ก็จะ

เปนแนวทางหนึง่ทีจ่ะชวยแกไขปญหาความยากจน และแกไขปญหา

การเสื่อมโทรมของทรัพยากรในพื้นที่ไปพรอมๆ กัน 

โดยทุกครั้งที่เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโครงการฟารมตัวอยางฯ

ในแตละพื้นที่ ก็จะทรงเนนในเรื่องการจางแรงงานใหราษฎรที่

ยากจนไดเขาทํางานมากๆ มิไดทรงคิดถึงเรื่องกําไร-ขาดทุน แต

เพียงดานเดียว ทรงใหคํานึงผลประโยชน หรือกําไรทางสังคม

ที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต ขาดทุนของ ันคือกํา รของ

แผนดิน  พระดํารัสสั้นๆ งายๆ แตมีความหมายที่กินใจยิ่งนัก

ปจจุบนัโครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดาํร ิไดขยายผลไปยงัท่ัวทกุภมูภิาคของ

ประเทศ จํานวน ๕๓ แหง แบงเปน ภาคเหนือ ๔ แหง ภาคกลาง ๔ แหง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๘ แหง

และภาคใต จํานวน ๒๓ แหง

.   โครงการพั นาการเก ตรเบดเสรจ 

 การดาํเนนิโครงการในลกัษณะของโครงการแบบเบ็ดเสรจ็เชนเดยีวกับโครงการอืน่ๆ ท่ีมุงเนนการ

พฒันาชวีติความเปนอยูควบคูไปกบัการอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาตอิยางย่ังยืน โดยเมือ่วนัท่ี ๑๕ พฤศจิกายน 

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓  กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗
๒๒



๒๕๓๗ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในอําเภอ

ภูสิงห ทรงทราบวาราษฎรในพื้นที่มีความเปนอยูที่ลําบาก จึงไดพระราชทานพระราชดําริ หพิจารณาจัดตั้ง

ศูนยพัฒนาการเกษตรเบดเสรจขึ้น ที่โครงการศูนยพัฒนา

การเกษตร ูสิงห อําเ อ ูสิงห จังหวัดศรีษะเกษ เพื่อใหศูนย

ดังกลาวมีลักษณะคลายศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ โดยการดําเนินงานนั้นจะเป นไป

ในลักษณะที่เบ็ดเสร็จในจุดเดียว โดยบูรณาการ

แผนงานตางๆ เขาดวยกัน ใหเปนแหลงความรู 

วิทยาการดานการเกษตรที่เหมาะสม เพื่อเปนการ

ลดตนทุนการผลิต และชวยเพิ่มมูลคาของผลผลิต 

ทาํใหราษฎรสามารถดาํรงชพีอยูไดในพืน้ทีโ่ดยไมตอง

อพยพไปยังที่อื่น ปจจุบัน โครงการศูนยพัฒนาการเกษตรภูสิงหฯ ไดจัดตั้งเปนหนึ่ง นศูนยสาขาของ

ศูนยศึกษาการพัฒนา ูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร

.   โครงการสถานีการพั นาการเก ตรที่สูงตามพระราชดาริ 

 ในพื้นที่ทุรกันดารตามขุนเขาในพ้ืนท่ีภาคเหนือท่ีซึ่งการคมนาคมติดตอระหวางหมูบานเปนไป

ดวยความยากลําบาก ราษฎรประสบปญหาในเรื่องการผลิตทั้งในสวนของการผลิตเพื่อการเลี้ยงชีพ และ

การผลิตเพื่อสรางรายไดใหกับครอบครัวที่ไมสามารถหลอเลี้ยงใหดํารงชีพอยูได จึงทําใหมีการบุกรุกพื้นที่ปา

แหงใหม เพือ่ทําเปนไรเลือ่นลอย สลบักนัไปมาตามแตความสมบรูณของดนิจะมอียู ซึง่สวนใหญเปนพืน้ที่ปา

ตนนํ้าลําธารที่สําคัญในภาคเหนือ ยังผลใหเกิดความแหงแลง สภาพแวดลอมถูกทําลาย ราษฎรที่ประสบปญหา

อยูแลวยิง่มปีญหาใหมมาพอกพูนมากยิง่ขึน้ ในการนี ้จงึไดพระราชทานพระราชดาํริในการทาํอยางไรใหราษฎร

สามารถดํารงชีพอยูในพื้นที่ทํากินเดิมไดอยางมีความสุข มีอาหารเพียงพอตอการบริโภคทั้งป มีความมั่นคง

ในชวีติและมจีติสาํนกึในการอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาติ

อันมีคา พึ่งพาและรักษาไดอยางยั่งยืน

การดําเนินงานโครงการส านีพัฒนาการ

เกษตรที่สูงตามพระราชดําริ เปนแนวทางหนึ่ง

ในอันที่จะชวยแกไขปญหาของราษฎรขางตน ซึ่งจะ

มีข อแตกตางกับโครงการฟาร มตัวอย างตาม

พระราชดําริ คือ การเนนการปลูกพืชมากกวางาน

ดานการปศสุตัว เน่ืองจากในบางพ้ืนท่ีทีจั่ดตัง้สถานี

หรือพ้ืนท่ีท่ีราษฎรไดอาศัยทําอยูน้ัน ไมเหมาะสม 

ปริมาณน้ําท่ีใชไมเพียงพอ รวมถึงราษฎรบางสวน

อาจจะมีความชํานาญดานการปลูกพืชมากกวา 

ดังนั้น จึงไดพระราชทานพระราชดําริในเรื่องของ

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงขึ้นโดยมีแนวทางเดียวกันกับฟารมตัวอยาง กลาวคือ ใหราษฎรเขามามีสวน

ในกิจกรรมตางๆ ของสถานีเพื่อซึมซับความรู และเกิดทักษะ ทั้งยังได รับความรู  ในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ สําหรับนําไปใชในพื้นที่ของตนเองไดอยางเหมาะสม 

ปจจุบันโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ กระจายอยูในเขตพื้นที่สูงในภาคเหนือ 

จํานวน ๑๘ แหง แบงเปน จังหวัดเชียงใหม ๘ แหง จังหวัดเชียงราย ๔ แหง จังหวัดนาน ๓ แหง จังหวัด

พะเยา ๑ แหง จังหวัดพิษณุโลก ๑ แหง และจังหวัดกําแพงเพชร ๑ แหง

พระราชดําริ โดยการดําเนินงานนั้นจะเป นไป

ทาํใหราษฎรสามารถดาํรงชพีอยูไดในพืน้ทีโ่ดยไมตอง

ในชวีติและมจีติสาํนกึในการอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาติ

อันมีคา พึ่งพาและรักษาไดอยางยั่งยืน

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓  กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗
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การพั นาดานอน  ที่มีวัตถุประสงครวมในการมีสวนชวยสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ 

ประกอบดวย

.   โครงการเกี่ยวกับการอนุรัก ทรัพยากรธรรมชาติ และ น ูสภาพปา 

...พระเจาอยูหัวเปนนํ้า ันจะเปนปา...

ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว พระราชทาน

พระราชดาํรใินการพฒันาแหลงนํา้ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม

ราชนินีาถ ไดพระราชทานพระราชดาํรใินการอนุรกัษปาไม ตนน้ํา

ลําธาร ใหคงอยูคูแผนดินไทย ดังกระแสพระราชดํารัสเมื่อวันที่ 

๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๕ ความตอนหนึ่งวา ...พระเจาอยูหัวเปนนํ้า 

ันจะเปนปา ปาที่ วายความจงรัก ักดีตอนํ้า...

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดพระราชทานพระราชดําริในเรื่องของ

การอนุรักษและฟนฟูสภาพปาข้ึน โดยใหมีการฟนฟูทรัพยากรในพื้นที่บริเวณตนนํ้าลําธาร

ทีถ่กูทาํลายใหฟนคนืสภาพดังเดิม พรอมกบัพฒันาชวีติความเปนอยูของราษฎรในพ้ืนทีโ่ครงการ

ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดปญหาความยากจนของราษฎร รวมทั้งใหความรูที่ถูกตอง

และสรางจิตสํานึกใหแกราษฎรในเรื่องของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

เพื่อใหราษฎรมีสวนรวมกับทางราชการในการดูแลปกปกทรัพยากรธรรมชาติ

อันมีคาของชาติสืบไป โดยมีโครงการที่ดําเนินการในลักษณะดังกลาว ดังนี้

 - โครงการอนุรักษสภาพปาไมในพื้นที่ปาอมกอย จังหวัดเชียงใหม

 - โครงการอนรุกัษฟนฟูสภาพปาไมในเขตปาสงวนแหงชาต ิปาสะเมงิ อาํเภอสะเมงิ 

จังหวัดเชียงใหม

 - โครงการฟนฟสูภาพปาพืน้ทีอ่าํเภอไชยปราการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ อาํเภอ

ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม

 - โครงการฟนฟูอาหารชางปาภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเลย

 - โครงการอนุรักษพันธุสัตวปาเขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

 - โครงการปาชุมชนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสกลนคร

 - โครงการอนุรักษปาไมและสัตวปาในพื้นที่ปารอยตอ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก) 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

 - โครงการอนุรักษปาไมในพื้นที่ภูพาน จังหวัดสกลนคร

 - โครงการสวนปาพระนามาภิไธย จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา และจังหวัดยะลา 

   ฯลฯ

 ...พระเจาอยูหัวเปนนํ้า 

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓  กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗
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ปารักษนํ้า รักษแผนดิน  

เพื่อใหคนมีความรู ความเขาใจถึงความสําคัญของปาไมท่ีเปนตนกําเนิดของนํ้า ของอาหาร และ

การใชประโยชนจากปาไมอยางถูกวิธี จึงพระราชทานพระราชดําริ

ใหดําเนินการ ดังนี้

  สงเสริมใหราษฎรมีความรูความเขาใจในเรื่องของปาไม

ที่เปนแหลงตนนํ้าลําธาร

  เสนอแนะแนวทางเพาะปลูกพืชโดยไมตองบุกรุก

ทําลายปา

  สรางจติสาํนกึและสนบัสนนุใหราษฎรในพ้ืนท่ีเกิดความ

รูสึกหวงแหนในทรัพยากรปาไม

ดังที่ไดทําเปนตัวอยางในโครงการพัฒนาปาไมอันเน่ือง

มาจากพระราชดําริ สวนปาสิริกิติ์ อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม

ธงพิทักษปาเพื่อรักษาชีวิต

 เปนพระราโชบายในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ที่มีพระราชประสงคในการสรางคน

ปกปองปา และเพื่อเปนรางวัลใหกับราษฎรหรืออาสาสมัครพิทักษปา จะไดเปนกําลังใจในการปกปองดูแล

รักษาปา เปนการเสริมแรงทางดานจิตใจมากกวาการใชกฎระเบียบ ขอบังคับ เพื่อใหราษฎรรักษาปาดวยใจ

แนวพระราโชบายนี้ ไดนํามาใชเปนครั้งแรกท่ีบานถอนอก อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ ซึ่งได

พระราชทานธงพิทักษปาใหกับราษฎรจํานวน ๑๒ หมูบาน ที่อยูรอบปาตนนํ้าลําเซบาย จํานวน ๓๐ ๐๐๐ ไร 

ซึ่งไดรวมตัวกันพิทักษรักษาปาไม ซึ่งเปนสมบัติอันทรง

คุณคาของชาติแหงนี้ไวใหลูกหลานในอนาคต

อนุรักษพันธุกลวย มปา วคูเมือง ทย

 กลวยไมปาของไทยเปนทรัพยากรธรรมชาติที่

สําคัญมีอยูประมาณ ๑๕๗ สกุล และมีมากกวา ๑ ๒๐๐ ชนิด 

ขึ้นอยูในทุกภูมิภาคของไทย แตปจจุบันกลวยไมปา

เหลาน้ีลดลงอยางมาก จนกระท่ังบางชนิดใกลจะสญูพนัธุ 

จึงไดพระราชทานพระราชดําริใหสํารวจชนิดของ

พันธุกลวยไมปา รวบรวมพันธุกลวยไมปา โดยเฉพาะ

กลวยไมปาที่ใกลจะสูญพันธุมาปลูกเลี้ยง ดูแลรักษา 

และทําการขยายพันธุ กลวยไมที่รวบรวมไวนําคืน

สูปาในพื้นที่ที่เหมาะสม ดังเชน การดําเนินงานในโครงการคืนชีวิตกลวยไมไทยสูไพรพฤกษอันเนื่องมาจาก

พระราชดาํร ิทีม่หาวิทยาลัยแมโจ จงัหวัดเชยีงใหม และโครงการอนุรกัษกลวยไมรองเทานารอีนัเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ ที่สถานีทดลองขาวกระบี่ จังหวัดกระบี่ เปนตน

ซึ่งไดรวมตัวกันพิทักษรักษาปาไม ซึ่งเปนสมบัติอันทรง
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คืนชีวิตสูธรรมชาติ

ไดพระราชทานพระราชดาํรใิหอนรุกัษและขยายพันธุสัตวหายากและใกลจะสญูพันธุ โดยทรงใหศึกษา

สํารวจรวบรวมพันธุสัตวหายาก แลวทําการขยายพันธุ เมื่อสัตวที่ขยายพันธุไดมีความพรอมที่จะกลับคืนสู

ธรรมชาติ ก็นําไปปลอยคืนสูธรรมชาติ ดังกระแสพระราชดํารัสเกี่ยวกับการปลอยชางคืนธรรมชาติ ความวา 

...การปลอยชางเปนอิสระ ป พ.ศ. ๒๕๔๐ ปลอย ๓ เชือก ป พ.ศ. ๒๕๔๑ ปลอย ๒ เชือก ป พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ปลอย ๒ เชือก แลวดูไดผลดี รูสึกเขาสดชื่น ดูปรับตัวเขากับปาไดเปนอยางดี

 นอกจากนี ้ยงัพระราชทานเกาะมนัใน ซึง่เปนทรพัยสนิสวนพระองคเปนสถานท่ีดาํเนินการโครงการ

สมเด็จฯ อนุรักษพันธุเตาทะเล และยังไดพระราชทานพระราชดําริใหอนุรักษสัตวปาของประเทศไทยพรอม

ขยายพนัธุเพือ่ปลอยคนืสูปา ดงัจะเห็นไดจากการตัง้สถานีเพาะเล้ียงสตัวปาเพ่ือการอนุรักษในภมูภิาคตางๆ 

๑๘ สถานี รวมทั้งไดมีการศึกษาความหลากหลายและนิเวศวิทยาของหิ่งหอย เพื่อใหธรรมชาติเกิดความ

สมดุล

สรางปาชายเลน หสัตวทะเล

ไดพระราชทานพระราชดําริใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําแนว

พระราโชบายตางๆ ทัง้ทางตรงและทางออมมาใชในการปกปองและฟนฟู

ปาชายเลนใหมีความสมบูรณ และคงอยูคูชายทะเลไทย ไมวาจะเปนการ

พระราชทานธงพทิกัษปา การ กอบรมราษฎรพิทกัษปา (รสทป.) การศกึษา

วิจัยและขยายพันธุสัตวนํ้าทะเล การสงเสริมอาชีพตางๆ เพื่อใหราษฎร

มีอาชีพและรายไดอยางเพียงพอ จะไดไมตองไปทําลายปาชายเลน ดังที่

ไดพระราชทานพระราชดําริใหดําเนินการอนุรักษและฟนฟูปาชายเลน 

ทีโ่ครงการฟนฟแูละอนรุกัษปาทุงทะเลอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ จงัหวัด

กระบี่ และไดพระราชทานธงพิทักษปาเพื่อรักษาชีวิตใหกับราษฎรบานทุงสง ตําบลเขาใหญ อําเภออาวลึก 

จังหวัดกระบี่ และใหกับราษฎรบานกลาง หมูที่ ๖ และบานบางพัฒน หมูที่ ๘ ตําบลบางเตย อําเภอเมือง 

จังหวัดพังงา เปนตน

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓  กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗
๒๖



สรางความอุดมสมบูรณ หทองทะเล

จากสภาพปญหาการทําประมงไมถูกวิธี การทําประมงเกินกําลังธรรมชาติและการเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรชาย ง ทําใหทรัพยากรสัตวนํ้าลดลงจนกอใหเกิดปญหาตอการประกอบอาชีพของชาวประมง 

จึงไดพระราชทานพระราชดําริให จัดตั้งส านี

วิจัย เพ่ือเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าแลวปลอยลงสูทะเล

ห น ทูรพัยากรธรรมชาต ิโดยการวางปะการัง

เทียม และ ห กอบรมราษ ร หมีความรู  น

การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า และอนุรักษสัตวนํ้า ด  

ดงัตวัอยางแหงความสาํเรจ็ทีโ่ครงการอนรุกัษและฟนฟู

ทรัพยากรชาย งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

จังหวัดปตตานี และจังหวัดนราธิวาส

จากแนวคดิทฤษฎกีารอนรุกัษและฟนฟทูรพัยากรธรรมชาตใินสมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ 

ที่ยกเปนตัวอยางขางตนน้ัน ไดสรางความอุดมสมบูรณใหกับผืนปา ผืนดิน และทองนํ้า ตลอดจนความ

เปนอยูของราษฎรที่อยูในพื้นที่ไดอยางยั่งยืนตลอดไป

.   โครงการจัดตังถิ่น าน 

 เปนการจัดที่อยูอาศัยและที่ทํากิน เพ่ือใหราษฎรมีพื้นที่ในการประกอบอาชีพอยางยั่งยืน

โดยไมทิ้งถ่ินฐาน พรอมกับสงเสริมการ กอบรมใหความรูทางการเกษตรที่ถูกวิธีและเหมาะสมกับสภาพ

พื้นที่ และจัดหาปจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม โดยมีวัตถุประสงคใหราษฎรอยูดูแลรักษาพื้นที่ 

แบงเปน

 โครงการบานเลก นปา ห  จะคัดเลือกโครงการโดยคัดเลือกพื้นที่ที่อยูในปา เคยเปนไรราง 

ไรเลื่อนลอยของชาวเขามากอน สภาพพื้นที่ปามีความเสื่อมโทรม มีความเสี่ยงภัยตอการถูกทําลายอยาง

ตอเนือ่ง ทัง้ยงัเปนพืน้ทีสู่งเปนปาตนนํา้ลาํธาร จึงไดพระราชทานพระราชดาํรใิหนําราษฎรเขามาอยูในพืน้ที่

โครงการ เพือ่ทดลองใหคนอยูกบัปาไดอยางมคีวามสขุและยัง่ยนื คนไมทาํลายปา ปาใหอาหารและความรมร่ืน

กับคน โดยมีวัตถุประสงคหลักคือ
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๑. จัดระเบียบชุมชนโดยจัดสรรพื้นที่อยูอาศัยและทํากินใหเปนสัดสวน เพื่อใหราษฎรมีที่ทํากิน

เพียงพอไมไปบุกรุกปาอีก

๒.  พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต

๓.  อนุรักษและฟนฟูปาตนนํ้าลําธาร

๔.  ปลูกปาเพิ่มเติมในพื้นที่เสื่อมโทรม

ปจจุบันมีโครงการบานเล็กในปาใหญทั้งสิ้นจํานวน ๗ แหง แบงเปน ภาคเหนือ ๕ แหง ภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ ๑ แหง และภาคใต ๑ แหง

 โครงการพัฒนาราษ รชาว ทย ูเขา/โครงการจัดตั้งหมูบานยาม

ชายแดนเพื่อเปนการแกไขปญหาการอพยพของราษฎรตามแนวชายแดน 

และลดปญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน โดยการจัดใหราษฎรที่อาศัยอยู

ตามบริเวณแนวชายแดนไดมีที่อยูที่ทํากินอยางเปนหลักแหลง ไดรับการ

พัฒนาความเปนอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น มีความรูสึกปลอดภัยที่จะอาศัย

อยูในพ้ืนท่ีของ

ตนเอง โดยไม

อพยพไปพื้นที่

อื่น โดยไดรับความคุมครองจากทางราชการ 

ซึ่งจะเปนการสรางความรูสึกรักและหวงแหน

ในผืนแผนดิน  และจะเปนแหลงขาวความ

เคลื่อนไหวตางๆ ใหกับทางการไดเปนอยางดี

ซึ่งจะชวยใหปญหาความมั่นคงตามแนว

ชายแดนลดนอยถอยลงไป สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ จึงไดมีพระราชดําริให 

พิจารณาแนวทาง นการดําเนินงานจัดตั้ง

หมูบาน นรูปแบบของบานยามชายแดน 

เพื่อพัฒนาราษ ร นพื้นที่ หเขมแขง มีสวนรวมรักษาประเทศชาติอยางมี

ระบบ ตามแนวพระราชดําริ นพระบาทสมเดจพระเจาอยูหัว  ดังเชน

  โครงการหมูบานยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานดอย

ผักกูด ตําบลเวียงเหนือ อําเภอปาย จังหวัดแม องสอน

 โครงการหมูบานยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

บานแมสวยอูตําบลผาบอง อําเภอเมือง จังหวัดแม องสอน

 โครงการหมูบานยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

บานปางคอง ตําบลนาปูปอม อําเภอปางมะผา จังหวัดแม องสอน

 โครงการจัดต้ังหมู บ านยามชายแดนอันเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริ บานอาโจ ตาํบลนาปูปอม อาํเภอปางมะผา จงัหวดัแม องสอน

 โครงการหมูบานยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

บานมะโอโคะ ตําบลแมจัน อําเภออุมผาง จังหวัดตาก

 โครงการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่ยุทธศาสตรชายแดน อําเภอละหานทราย 

จังหวัดบุรีรัมย 

 ฯลฯ

ผักกูด ตําบลเวียงเหนือ อําเภอปาย จังหวัดแม องสอน
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.   โครงการจัดเตรียมอาหารสารองไวบริโภคยามขาดแคลน ประกอบดวย

  ธนาคารอาหารชุมชน (  ) ดวยจังหวัดแม องสอนเปนพื้นที่ที่ประสบปญหา

ความยากจน การบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อทําไรเลื่อนลอย ปญหายาเสพติดในพื้นที่ ทั้งยังเปนจุดยุทธศาสตรท่ี

อยูติดกับชายแดนพมา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงไดพระราชทานพระราชดําริใหจัดตั้งศูนยพัฒนา

ตามพระราชดําร ิ(ศนูยปางตอง) ข้ึน เพือ่เปนศนูยสาธติและถายทอดความรูในดานตางๆ ใหกับราษฎร นอกจากนี้

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดเสด็จฯ ไปประทับ ณ เรือนประทับแรมปางตอง ทรงหวงถึงการ

ดําเนินชีวิตของราษฎร จึงมีพระราชประสงค หทําเกษตรกรรม นพื้นที่

แม องสอน หมีความหลากหลายยิ่งขึ้น โดย หพิจารณาตามความ

เหมาะสมของพื้นที่ และ หปาเปนแหลงสะสมอาหาร

ตามธรรมชาติที่ราษ รสามาร เขา ป ช

ประโยชนพรอมกับรวมดูแลรักษาปา 

หพึง่พาอาหารจากปา ดอยาง

ยั่งยืนและตอเนื่อง ดังเชน

 โครงการธนาคาร

อาหารชุมชน บานนาปา

แปก อําเภอเมือง จังหวัดแม องสอน

 โครงการธนาคารอาหารชุมชน บานแมปาง อําเภอ

แมลานอย จังหวัดแม องสอน ฯลฯ

 ธนาคารขาวพระราชทาน พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 

ทรงสนับสนุนใหมีการจัดต้ังธนาคารขาว ขึ้นตั้งแตป ๒๕๑  

เมื่อครั้งเสด็จพระราชดําเนินไปเยี่ยมราษฎรชาวเขาเผากะเหรี่ยง 

ในเขตอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ไดพระราชทานขาวเปลือกจํานวนหน่ึงใหแกผูใหญบานหลายหมูบาน 

เพื่อใหเปนทุนดําเนินกิจการธนาคารขาว 

ตอมาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ใหจัดตั้งธนาคารขาวพระราชทานใหกับหมูบานในพื้นที่

ตั้งโครงการฯ ตางๆ เพื่อใหราษฎรสามารถยืมขาวไปบริโภค เมื่อยามขาดแคลนไดอยางพอเพียง ปจจุบันมี

ธนาคารขาวพระราชทาน จํานวนท้ังสิ้น ๑๖  แหง แบงเปน 

ภาคเหนือ ๘  แหง ภาคอีสาน ๒  แหง และภาคใต ๕๑ แหง

 ธนาคาร ม น  ม ชสอยตามพระราชดาํริ เปนแนว

ทางหน่ึงท่ีจะชวยบรรเทาปญหาทรพัยากรปาไมถูกทําลายลงได 

ดวยวิธีการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมโดยชุมชน โดยมีแนวทาง

ดวยการใหราษฎรสามารถนําไมในพ้ืนที่ปามาใชเพ่ือเปนเชื้อ

เพลงิในการประกอบอาหาร และนําไมบางสวนมาเปนไมใชสอย 

เชน การซอมแซมที่อยูอาศัย การทําเครื่องมือการเกษตร ฯลฯ

พร อมทั้งส งเสริมให ราษฎรปลูกไม โตเร็วเสริมในพ้ืนที่ป า 

เพื่อทดแทนและเปนไมใชสอยในอนาคตใหกับชุมชน ภายใต

คําแนะนําและการดูแลจากนักวิชาการปาไมอยางใกลชิด ดวยวิธีดังกลาวจะชวยใหผืนปายังคงอยูคูกับชุมชน 

อีกทั้งชวยใหราษฎรมีสวนรวมในการอนุรักษและมีจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ นับเปนแนวทาง

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติไดอยางยั่งยืนตลอดไป ซึ่งโครงการนี้ไดดําเนินในพื้นที่โครงการบานเล็ก

ในปาใหญ และโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริตางๆ

เหมาะสมของพื้นที่ และ หปาเปนแหลงสะสมอาหาร

ตามธรรมชาติที่ราษ รสามาร เขา ป ช

ประโยชนพรอมกับรวมดูแลรักษาปา 

หพึง่พาอาหารจากปา ดอยาง

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 

ทรงสนับสนุนใหมีการจัดต้ังธนาคารขาว ขึ้นตั้งแตป ๒๕๑  

เชียงใหม ไดพระราชทานขาวเปลือกจํานวนหน่ึงใหแกผูใหญบาน
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การพั นา งนํา
ตลอดระยะเวลาแหงการทรงงานในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงใหความสําคัญ

ในเร่ืองศลิปาชพีและฟนฟูทรพัยากรธรรมชาต ิเพือ่เสรมิและสนบัสนนุงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ

ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่สวนใหญจะพระราชทานพระราชดําริในการแกไขปญหาเรื่องแหลงนํ้า 

อยางไรกต็าม ในหลายๆ ครัง้ทีส่มเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ เสดจ็พระราชดาํเนนิไปเยีย่มเยยีน

ราษฎร จะทรงพบวาราษฎรมปีญหาเรือ่งขาดแคลนนํา้ พระองคกจ็ะทรงปรกึษาและขอพระราชทานพระบรม

ราชวินิจฉัยจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว แลวจึงพระราชทานพระราชดําริใหหนวยงานที่เก่ียวของ

ใหความชวยเหลือกับราษฎรตอไป

แหลงนํ้า  ที่สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดพระราชทานพระราชดําริใหสรางขึ้น

สวนใหญเปนโครงการพัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็ก เพื่อใชในการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตรเปนหลัก 

กระจายในทกุภมูภิาคของประเทศเปนจาํนวนมาก ดวยน้ําเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีสาํคญัในการประกอบอาชพี

ของประชาชน เพื่อใหสรางรายไดและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีไดอยางยั่งยืนตอไป 

พระราชกรณยีกจิทงัหลายทงัปวงทีก่ลาวถงึขางตน สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ ทรงทาํ

ดวยพระปรีชาสามารถและพระวิริยอุตสาหะ ลวนแตกอเกิดคุณูปการ

กบัราษฎรทีอ่ยูบนผืนแผนดินไทยอยางมากมายสดุทีจ่ะพรรณนา ทรงรกั

และหวงใยราษฎรเสมือนดังแมรักลูก และคอยอุมชูลูกๆ ที่ยากไรใหมี

อาชพี รายได คอยๆ เตบิโตจนสามารถยนือยูไดดวยตนเอง ทรงพลิกฟน

ผนืปาใหคนืความอดุมสมบรูณเปนปารกันํา้ แหลงเกบ็นํา้ตามธรรมชาติ

ท่ีจะรักษาความชุมชื้นของผืนดิน ทรงสรางบานเล็กในปาใหญใหคน

อยูรวมกับปา โดยดูแลรักษาปา และใชประโยชนจากปาอยางสมดุล

และยั่งยืน พระบารมีแผไพศาลคุมครองชีวิตสัตวปา ตลอดรวมไปถึง

ทรัพยากรชาย งทัง้ปวงทีเ่ปนแหลงอาหารสาํคญั ทรงเปนพระผูสราง

และพระราชทานชวีติทีด่ขีึน้แกราษฎร สมดงัเปน พระราชนิขีองแผนดนิ  ทีไ่ดโดยเสดจ็ และทรงงานเคยีงคู

กับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อประโยชนสุขของพสกนิกรอยางตอเนื่องตลอดมา
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นความทรงจําฉบับนี้ ไดรับเกียรติจาก ดร.จรัลธาดา กรรณสูต ที่ปรึกษาสํานักราชเลขาธิการ 

ซ่ึงมีโอกาสทํางานสนองงานพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

มาเปนระยะเวลานาน โดยเฉพาะอยางย่ิงการสนองพระราชดําริในดานการ

ประมง สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถทรงหวงใยในชีวิตความเปนอยู

ของประชาชนเปนอยางมาก ทรงสัมภาษณถึงความเปนอยูและอาหารการกิน

ชาวบานดวยพระองคเอง โดยเฉพาะอยางย่ิงเรื่องประมง ดวยทรงเล็งเห็นวา

สัตวนํ้าเปนแหลงโปรตีนที่สําคัญและหาไดงาย ทรงเชื่อวาปลาเปนอาหารโปรตีนที่

ดีที่จะชวยพัฒนาคุณภาพบุคลากรของชาติเราทั้งทางรางกายและทางสมอง 

 กงุส เด เพอปากทอง องรา ร ดุเริ ตนการสนองพระราชดําริ
เมื่อราวๆ ๓๐ ปที่แลว สมัยผมยังเปนขาราชการชั้นผูนอย ไดเขาเ าฯ สมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ หางๆ บางเปนครั้งคราว จากการติดตามอธิบดี

กรมประมงในขณะนั้น ไดเห็นวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม

ราชินีนาถทรงงานอยางหนัก และทรงหวงใยราษฎรเปนอยางมาก 

ทกุ สุ องประชาชน
นพระ ทยัต อดเว า

¹¤ÇÒÁ Ò

ดร.จรัล าดา  กรร สูต
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จนกระท่ังเมื่อไดตําแหนงรองอธิบดี

กรมประมง จึงมีโอกาสไดรับใชใกลชิดขึ้น จําได

ว าการไดสนองงานในระยะแรก คือ เรื่อง

กุ งก ามกรามท่ีบางไทร เมื่อครั้ ง ท่ีสมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชนีินาถ มพีระราชดําริ

ใหกอตัง้ศนูยศลิปาชพีบางไทร ในชวงนัน้เสดจ็ฯ 

ไปที่บางไทรคอนขางบอย และทรงสังเกตเห็น

วากุงกามกรามในประเทศไทยลดนอยลง จึงมี

รับสั่งถามวา 

กุงเดียวนี้หาย ป หนหมด มคอยมี

ขาย ตองนําเขากุงจากพมามา  

ความจริงในขณะนั้นกุงในประเทศไทยก็

ยงัมอียู แตเริม่หายไปจากแมนํา้เจาพระยา สวน

ในแมนํ้าแมกลอง แมนํ้าบางปะกง และแมนํ้า

ทางภาคใต เชน สุราษฎธานี แมนํ้าตาป มีบาง

แตไมเพียงพอตอการบริโภคของประชาชน

จงึมีความจาํเปนตองนาํเขามาจากประเทศพมา 

ผมจึงไดทูลถวายรายงานวา ปญหาเกิดจาก

คณุภาพแมน้ําเจาพระยา ออกซเิจนมไีมเพียงพอ

ที่กุ งจะ gr t  (อพยพยายถิ่น) ออกไป

ปากอาวได ทาํใหกุงในแมนํา้เจาพระยาไมสามารถ

จะสืบพันธุได พระองคจึงมีรับสั่งถามวา เราจะแกป หา ดอยาง ร  

จึงไดกราบบังคมทูลไปวา ขณะน้ันกรมประมงสามารถเพาะพันธุกุงไดแลว โดยเอา

นํ้าเค็มมาเพาะพันธุกุงในสถานี แลวก็สามารถนํามาปลอยทดแทนได ซึ่งวันที่พระองคเสด็จฯ 

กรมประมงไดนํากุงไปถวายใหทรงปลอยสูแมนํ้าดวย 

หลังจากนั้นก็มีรับสั่งใหปลอยทุกป

จนกระทั่งถึงปจจุบัน มีรับสั่งวา 

อยาละเลย เพราะวามันเปน

อาชีพของคนยากคนจน ึ่งสามาร ป

ตกกุงนาํ ปขาย สรางราย ดเลีย้งชพี ด  

ประชาชนสามารถจบักุงไดเพิม่มาก

ขึ้น มีรายไดจากการจับกุงขาย ชาวบาน

แถบนั้นจึงเรียกวา กุงสมเดจ  ทรงปลื้ม

พระทยัอยางมาก ชาวบานมกีนิ ไมลาํบาก 
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กาพยเ เรอ สโครงการ น ป า ทยอนัเนอง า ากพระราชดําริ
เมือ่ครัง้ทีม่กีารรือ้ฟนประเพณกีฐินหลวงทางชลมารค สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรม

ราชินีนาถ ทรงประทับใจบทเห

เรือบทหนึ่ง (บทเหชมปลา) ที่

เจาฟากุ ง (เจาฟาธรรมธิเบศร) 

ทรงประพันธขึ้น ในบทประพันธ

นั้นไดกลาวถึงปลาหลายชนิด 

พระองคมีรับสั่งถามวา 

ปลาที่ ูกกลาว ึง น

บทประพนัธนีม้หีลายชนดิมาก 

หลายชนิด มเคยเหนมากอน

เลยวาเปนรปูรางยงั ง ปจจบุนั

ยงัมอียูหรอื ม มนัหาย ป หน

หมด

ในครั้งนั้นจึงกราบบังคมทูลไปวาบางชนิด

เกือบจะสูญพันธุไปแลว มีบางชนิดก็สูญพันธุไปแลว 

เนื่องจากสภาพแวดลอมในอดีตเอื้อใหปลาวางไขและ

เพาะพันธุ แตปจจุบันวิถีชีวิตเปลี่ยนไป สิ่งแวดลอม

เปลี่ยนไป แตสัตวนํ้าไมสามารถเปลี่ยนไดทัน จึง

เปนประเด็นหนึ่งท่ีทําใหปลาสูญพันธุ อีกประเด็นคือ 

นํ้าทวม สมัยนี้ไมเหมือนในอดีต เปนน้ําทวมที่ไมมีชีวิต 

เพราะมีการใชยา าหญา ยา าแมลง นํ้าที่ทวมก็จะมี

การชะลางยาตางๆ เหลานั้นลงไปดวย ทําใหนํ้าเนาเสีย มีสารพิษปะปน ปลาไมสามารถ

อยู หรือวางไข  ได  เหมือนในอดีต พระองค  

ทรงทราบและทรงหารือวา ควรจะทําอยาง ร

ดบาง จึงไดกราบบังคมทูลไปวา การแกปญหา

ราชินีนาถ ทรงประทับใจบทเห

เรือบทหนึ่ง (บทเหชมปลา) ที่
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ในเบื้องตนมีอยูทางหนึ่งคือ พยายามเพาะพันธุขึ้นมาใหม โดยวิธีการผสมพันธุที่ไมใชวิธี

ตามธรรมชาติ โดยการฉีด อรโมนเรงใหไขสกุ เปนการผสมเทียม เมือ่ถึงเวลาท่ีพอเหมาะ

จึงรีดไขจากทองมาผสมกับนํ้าเชื้อ 

เม่ือไดลูกปลาขึ้นมา ซึ่งเราก็จะเอา

ไปปลอยในแหลงนํา้ธรรมชาตเิพือ่ให

ปลาเหลานั้นยังคงอยูไมสูญพันธุไป 

จงึทาํใหเกดิโครงการอนัเนือ่งมาจาก

พระราชดําริขึ้น เรียกวา โครงการ

น ูปลา ทยอันเนื่องมาจากพระ

ราชดําริ  พระองคมีพระราชดํารัส

วา แมนํา้เจาพระยามบีางชนดิทีเ่ปน

ปลาเฉพาะถิ่นที่ไมพบในที่อื่น จึง

จาํเปนตองอนรุกัษฟนฟใูหได เพราะ

ถาทําไมไดก็จะสูญพันธุไปจากโลก 

เชน ปลาหวีเกศ ซึ่งสูญพันธุไปแลว ปลาคางเบือน และอีกชนิดหนึ่งคือปลากระโห

ซ่ึงเปนปลามีเกล็ดท่ีใหญท่ีสุดในโลกที่มีเฉพาะในแมนํ้าเจาพระยาเทานั้น และใกลจะ

สูญพันธุแลว ในเรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริ

ดวย เนื่องจากชวงที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวทรงเรือใบ พระองคทรงสราง

เรือเอง วันหนึ่งขณะทรงแลนเรือในวังสวนจิตรลดา ทรงเห็นวามีสัตวขนาดใหญ 

วายมาจนเรือที่ทรงกระเทือน ทําใหเกิดความสงสัยวาเปนสัตวอะไร จึงเรียกอธิบดี

กรมประมง ใหกรมประมงตรวจสอบดวูามสีตัวอะไรอยูในสระ เมือ่ไดนาํอวนเขาไปตจีงึพบ

วาเปนปลาตัวใหญมาก พระบาทสมเด็จพระจาอยูหัวมีรับสั่งถามวา คือปลาอะไร อธิบดี

กรมประมงไดกราบบังคมทูลวาคือปลากระโหที่อาจจะเขามาอยูตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๖ 

อาจเขามาตอนผันนํ้าเขามาในชวงที่ปลายังเล็กอยู เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ทรงทราบวาปลากระโหเปนปลาท่ีมีเฉพาะในประเทศไทย จึงมีพระราชดํารัสวา เมื่อ

เปนของ ทย และยังมีอยูก

พยายามอยา หสาบสู  

ตองพยายามเพาะพันธุ 

ห ดเพราะเรา มสามาร

จะพึ่งส่ิงแวดลอม ดอีก

ตอ ป เพราะ ะนั้นก

พยายามเพาะ ห ด   

เปนของ ทย และยังมีอยูก

พยายามอยา หสาบสู  

ตองพยายามเพาะพันธุ 

ห ดเพราะเรา มสามาร

ปลากระโห
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นาํพระทยั ส ชาวเ า
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพ่ือสืบสานพระราช

ปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดวยทรงหวงใย

ทุกขสขุของประชาชนในทกุพืน้ที ่ไมเวนแมกระทัง่ชาวเขา

ที่อยูในถิ่นทุรกันดาร พระองคมีรับสั่งวา 

ชาวเขาตามชายแดนกมีความสําคั  ทรงมอง

ในดานความมั่นคง เนื่องจากชายแดนทางภาคเหนือมี 

ชนกลุมนอยอาศยัอยู มสีงครามกนัอยู และเปนหนทางการ

ขนยายสิ่งเสพติดในเรื่องนี้สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม

ราชินีนาถทรงเขาใจดี ไดรับการอธิบายจากพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัวมาโดยตลอด วามีชองทางใดบาง 

ที่เปนจุดเสี่ยงเปนเสนทางที่มีการขนยายยาเสพติดผาน

ประเทศไทย เหตนุีส้มเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ 

จงึมพีระราชดาํรใินการพฒันาพืน้ทีบ่รเิวณนี ้และเลือกพืน้ที่

ใกลเคียงกับเสนทางเหลานั้น เพื่อทําโครงการที่จะพัฒนาชาวเขาในเขตนั้นใหคอยเปนหูเปนตา

ชวยสอดสองดูแล ทรงตระหนักวา การที่จะทํา หประชาชนมา หความรวมมือนั้นตองทํา หเขากินดี

อยูดีกอน และมีพระราชดําริใหทหารเขาไปชวย

ดูแลประชาชนดวย ดวยเล็งเห็นวาทหารมีหนาที่

ตองดูแลชายแดนอยูแลว จึงเปนการเหมาะสมที่

จะใหดูแลโครงการพัฒนาดวย ทําใหเกิดโครงการ

พัฒนาการเกษตรท่ีสูง โครงการบานเลก็ในปาใหญ

โครงการปารักน้ํา ในพ้ืนท่ีน้ันและไดขยายไปใน

พื้นที่อื่นๆ เพิ่มมากขึ้น

นอกจากนีใ้นทกุพืน้ทีท่ีเ่สดจ็พระราชดาํเนนิ

ไป พระองคไมเคยละเลยที่จะทรงใหความสําคัญ

กับเรื่องความเปนอยูของประชาชน โดยมุงหวังให

ราษฎรมีความเปนอยูที่ดี ไดรับประทานอาหาร

ที่มีประโยชน มีสารอาหารเพียงพอเมื่อครั้งท่ี

เสด็จฯ ไปเยี่ยมราษฎรที่ดอยดํา อําเภอเวียงแหง ซ่ึงเปนพื้นที่ติดชายแดนพมา ทางเหนือสุดของ

จังหวัดเชียงใหม ดอยดํามีลักษณะพิเศษคือ ปาไมมีความอุดมสมบูรณมาก และนํ้าก็มีมาก มีลําธาร

ขนาดใหญและนํ้าไหลแรง มีรับสั่งถามชาวเขาที่อยูที่นั่นวา นลําธารมีปลาอะ รบาง พอจะหากิน

ดหรือ ม  ในเวลานั้นชาวบานไดกราบบังคมทูลวา พื้นที่บริเวณนั้นมันหนาว และสูงมาก ทําใหปลา

ขึ้นมาไมคอยถึง นํ้าจึงไมมีปลา จะมีแตปลาเล็กๆ ที่เปนปลาที่อยูในทองถิ่น อาศัยอยูในทราย จึงมี

รับสั่งตอหนาคณะผูติดตามวา ควรจะหาปลาอะ รที่มาเพาะเลี้ยง หเขา ดมีกิน หมีโปรตีน

เพียงพอ เพราะโปรตีนกหายาก ชาวบานจะ ด ม ปลาสัตว  ในตอนนั้นไดกราบบังคมทูลวา อาจจะ

ลองเอาปลาเมอืงหนาวมาทดลองเลีย้ง แตยังไมเคยมหีนวยงานใดเคยทํา จึงอยากขอทดลองทําด ูและได

พิจารณาแลววา ปลาเรนโบวเทราต นาจะเลี้ยงงายที่สุดในสภาพอากาศในพื้นที่นั้น ประกอบกับ

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓  กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗
๓๕



ขณะนั้นกรมประมงมีความสัมพันธกับแคนาดาเปนอยางดี จึงไดประสานประเทศแคนาดาขอพันธุปลา

เรนโบวเทราตมา และยังไดรับความสนับสนุนทางดานวิชาการเปนอยางดีอีกดวย 

การดําเนินงานใชวิธีนําเขาไขที่ผสมแลวมาเพาะพันธุที่เมืองไทย ดําเนินการเลี้ยงในบอ ไมสามารถ

ปลอยตามธรรมชาติไดหากปลอยลงในธรรมชาติจะทําใหปลาไหลไปตามนํ้าลงสูดานลาง ซึ่งมีอุณหภูมิ

ไมเหมาะ ทาํใหไมสามารถมชีวีติรอดได จงึตองเล้ียงในบอซเีมนต แลวผนัน้ําเขามาจากลําธาร และมตีะแกรง

กั้นสองขาง ใหนํ้าผาน เน่ืองจากปลาประเภทนี้ตองใช

ออกซิเจนสูงมากจึงตองใชวิธีใหนํ้าผานเขาออกตลอด

เวลา น้ําจะไดไมเสยี การทดลองเลีย้งปลาเรนโบวเทราต

ที่ผานมาประสบผลสําเร็จเปนอยางดี ภายหลังทาง

โครงการหลวงนาํไปทาํตอ ซึง่ไดผลเปนอยางด ีและเปนท่ี

นยิมบรโิภคของประชาชนเปนอยางมาก เนือ่งจากตนทุน

ในการเลี้ยงสูงมาก ดังน้ันประชาชนในพื้นที่น้ันจึงตอง

ปรับวิธีการใหชาวบานเลี้ยงเพื่อสงขายเปนรายได และ

นําเงินที่ไดไปซ้ือโปรตีนชนิดอื่นที่ราคาถูกและหาไดงาย

กวามารับประทานแทน 

หลังจากการทดลองเล้ียงปลาเทราตประสบผล

สําเร็จ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถไดเสด็จฯ มาท่ีสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงดอยดํา

ตามพระราชดําริ อีกครั้งหนึ่งได พระราชทานพระราชดําริให ลองเลี้ยงปลาสเตอรเจียน เพื่อ

ทําคารเวียร ใหศึกษาทดลองดูว าทําไดหรือไม ตอนน้ันก็ศึกษาจากเอกสารดู จึงไดเลือกพันธุ 

ไซบีเรียนสเตอรเจียน ซึ่งเปนพันธุ ของรัสเซีย ซึ่งนาจะพอนํามาเลี้ยงได ในตอนนั้นไดติดตอกับ

ประเทศสมาพันธรัฐเยอรมนีวามีปลาพันธุ นี้อยู หรือไม ไดลองซื้อไขมา แลวทดลองเลี้ยงแบบ

ที่เล้ียงปลาเทราต แตมาดําเนินการท่ีโครงการหลวงกอน เพราะที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง

ดอยดําตามพระราชดําริยังไมมีไฟฟา การเลี้ยงในสระน้ันไมประสบผลสําเร็จ จากน้ันไดไปขอ

พันธุไซบีเรียนสเตอรเจียนจากประเทศรัสเซียมาเลี้ยงอีกครั้ง ครั้งนี้ไดผล มีไข ซึ่งปกติจะมีไขเมื่อครบ ๘ ป 

ดังนั้นปที่ ๗ จึงเอามาเอกซเรยดู พบวาเริ่มมีไขบางแลว ก็ถือวา

ประสบความสําเร็จระดับหนึ่ง จึงไดทูลเกลาฯ ถวายรายงาน

พระบาทสมเด็จเจาอยู หัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม

ราชนินีาถ และสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี 

มีรับสั่ง หกําลัง จวา กลสําเรจแลว นอกจากนี้ยังไดรับ

พระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี รับส่ังวาเร่ืองที่ มมี ม ช

เรื่องยากเลย แตเรื่องที่ยากคือหนทางขึ้นดอยมัน

ลําบาก เพราะ นน มดี หนา นกแทบจะเดินทาง ม

ด ดงันีจ้งึยายโครงการไปอยูโครงการพฒันาการเกษตรทีส่งู

ดอยดาํตามพระราชดาํร ิเพราะทีน่ัน่อณุหภมูทิกุอยางมคีวามเหมาะสม และไดเสนอโครงการตอสาํนกังาน 

กปร. เพื่อรับสนองพระราชดําริตอไป  

 นอกจากนี้ยังไดรับ

ดงันีจ้งึยายโครงการไปอยูโครงการพฒันาการเกษตรทีส่งู
ปลาไซบีเรียนสเตอรเจียน

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓  กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗
๓๖



ปะการงัเทย ดัทกุ รอน องประชาชน
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงใหความสําคัญกับความทุกขรอนของประชาชน

เปนอยางมาก ทรงทุมเทกําลังพระวรกาย ดวยพระราชหฤทัยหวงใยประชาชนตลอดเวลา เมื่อราวป 

๒๕๔๔ ไดเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บานละเวง อําเภอไมแกน จังหวัดปตตานี ซึ่งเปนหมูบานที่อยู

ริมทะเล ชาวบานสวนใหญทําการประมงขนาดเล็ก ในครั้งนั้นมีราษฎรไดถวายฎีกาเนื่องจากมีความยาก

ลําบากเปนอยางมาก เพราะจับปลาไมได คานํ้ามันแพงออกเรือไปก็ไมคุมทุน เมื่อทรงรับทราบปญหา 

ทรงกังวลมาก เมื่อกลับถึงพระตําหนักจึงได

นําความกราบบังคมทูลตอพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว เปนการเรงดวนทางโทรศัพท

ในวันนั้นเลย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

จงึทรงแนะนาํใหประชมุกบันกัวชิาการเพือ่หา

แนวทางแกไขปญหา 

ดังนั้น ในคืนนั้นเวลาประมาณตี ๒ 

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ จึง

ดเรียกประชุมเจาหนาที่ นักวิชาการอยาง

เรงดวน โดย ม ดหวงพระวรกายของ

พระองคเองแตอยาง ด เพราะทรงหวง

ทุกขรอนของประชาชนเปนสําคั  ซ่ึงใน

ครั้งนั้น ผมไดถวายรายงานไปวา ปญหาที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจาก พื้นที่บริเวณนั้นเปนพื้นทรายลวน ไมมี

เกาะแกง ไมมีกอนหิน ไมมีปะการัง ไมมีที่ใหปลาและสัตวนํ้าอาศัย ประกอบกับมีเรือประมงขนาดใหญ

เขามาทําประมงในบริเวณนั้นไดกวาดจับปลาไปหมด เรือประมงขนาดเล็กไมสามารถจับปลาได เมื่อทรง

ทราบปญหาดังกลาว วันรุงขึ้นสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ จึงไดพระราชทานเลี้ยงอาหาร 

โดยไดเชิญผูประกอบการเรือประมงขนาดใหญ และเรือประมงขนาดเล็กมาทานเลี้ยงดวยกัน แลวรับสั่ง

วา จะตองเหน จชาวบานนะ เพราะเขาจําเปนตองทํามาหากินบริเวณนั้น  ทรงขอรองเรือประมง

ขนาดใหญไมใหทําการประมงบริเวณใกล งมาก เพราะมีศักยภาพพอท่ีจะออกเรือไปจับปลาในระยะ

ไกลได นับเปนการจัดการปญหาของพระองคทานอยางหนึ่ง ที่ทําใหเกิดการรับรูทําความเขาใจรวมกัน

และเกื้อกูลซึ่งกันและกันดวย
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นอกจากนี้มีรับส่ังใหหาแนวทางทําใหปลาเขามาอาศัยอยูบริเวณน้ันมากขึ้น ซึ่งผมได

กราบบังคมทูลไปวา อาจใชการทําปะการังเทียม เพื่อใหปลาและสัตวนํ้าไดมีที่อาศัยหลบภัย 

รวมถึงยังชวยปองกันไมใหเรือใหญเขามาใกลชาย งดวยเพราะอวนจะพัง เน่ืองจากปะการัง

เทยีมจะมนีํา้หนกัและมคีวามคมเวลาอวนมาโดนก็จะขาดเสยีหาย เพราะฉะน้ันจึงเปนชองทาง

ที่ปลาจะไดเขามาอาศัยเพิ่มข้ึน ซึ่งตองใชเวลา จากนั้นมีพระราชดําริเพิ่มเติมวา ควรใชวัสดุ

อะไรทีส่ามารถทาํไดอยางรวดเรว็ จึงไดมกีารตัง้คณะกรรมการจากหลายหนวยงานเพือ่ดาํเนิน

การในเรือ่งนี ้ซึง่ทานพลากร สวุรรณรฐั องคมนตร ีเสนอวา จะขอใหการรถไฟสนับสนนุตูรถไฟ

ที่ไมใชแลวเปนวัสดุในการทําปะการังเทียม แตทรงกังวลเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดลอมจึงมีรับสั่งวา 

แลวจะมีความเสียหายอะ รหรือ มกับการที่เอาเหลก ปทิ้งทางทะเล  ไดกราบ

บังคมทูลไปวา เหล็กไมละลายนํ้า ถึงแมมีสนิมก็ไมละลายนํ้าแตจะตกตะกอนไป และในทะเล

ก็มีเหล็กจํานวนมากอยูแลว อยางทรายก็มีแรเหล็กผสมอยู เพราะฉะนั้นไมนามีผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม  เมื่อทรงทราบดังนั้น จึงมีรับสั่งใหรีบดําเนินการ ทางคณะทํางานไดเรงดําเนินการ

ทันที มีการศึกษาพื้นที่ความเหมาะสมในการวางปะการังเทียม ตําแหนงวางปะการัง ภายหลัง

การรถไฟไดสนับสนุนตูรถไฟประมาณรอยกวาตู ใชวิธีขนมาทางเรือขนสงสินคา ภายในระยะ

เวลา ๓  ๔ เดือนก็เสร็จ

จากนั้น สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดเสด็จฯ มาเปดโครงการ และมีรับสั่ง

ใหเชิญผูประกอบการเรือประมงขนาดใหญและขนาดเล็กมาอยูที่หนาชายหาดใหเปนเหมือน

สัญลักษณวาใหทุกคนมาชวยกัน 

ทรงคิดรอบคอบมาก ส จแม นเรื่องเลกนอยที่อาจสรางผลกระทบ หแก

ประชาชน  ในบางเรือ่งทางคณะผูตดิตามยงัไมทันไดคาดคดิ ดังเชนกรณีท่ีเชญิชาวบานมารวม

งาน พระองคทรงนกึถงึวาชาวบานทีม่าในวนันัน้ตองมคีาใชจายในการเดนิทางและตองสละเวลา

ในการประกอบอาชีพ ทําใหขาดรายได จึงไดใหสํารวจดูวาใครมาบาง มีเรือกี่ลํา เรือใหญกี่ลํา 

เรือเล็กกี่ลํา และไดพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคใหชาวประมงที่มารวมงานทุกคน

เพือ่ใชจายเปนคานํา้มนั ไมใหประชาชนเดอืดรอน พอหลงัจากเปดโครงการฯ  ไดหนึง่ปไดเสดจ็ฯ 

อีกครั้ง ปรากฏวาปลาชุกชุมขึ้น ชาวบานบอกวาจากแตกอนที่แทบหากินไมไดแตเดียวนี้เขาได

เดือนละหมื่นกวาบาท เราก็ไมนึกวามันจะเร็วขนาดนั้นเพราะคิดไววานาจะสองปเปนอยางตํ่า

ที่พอจะมีปลามีอะไรเพิ่มขึ้น พระองคทานทรงปลื้มมาก สวนชาวบานก็ดีใจซาบซึ้งนํ้าตาไหล  

จากผลสําเร็จของโครงการดังกลาว สงผลดีตอดานความมั่นคง ซึ่ง ดร.จรัลธาดาฯ ไดเลาวา 

หมูบานนั้นไมมีปญหาเรื่องผูกอการรายเลย เพราะชาวบานตางสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

แลวกก็ลายมาเปนแนวรวมในการสอดสองดแูลความม่ันคงปลอดภยัของพืน้ทีร่วมกบัหนวยงาน

ภาครัฐ และหลังจากนั้นก็มีการขยายผลไปทําในพื้นที่อื่นๆ เรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ เมื่อทุก

ภาคสวนเห็นผลสาํเรจ็ไดมหีนวยงานภาคเอกชนเขาชวยสนบัสนนุทางดานงบประมาณเพิม่มาก

ขึน้ สวนในบรเิวณใกลชาย งแนะนําใหประชาชนใชวสัดใุนทองถิน่ทีท่าํกนัเอง เชน ทางมะพราว 

กิง่ไม มาทาํเปนปะการงัเทยีม หรอืทีช่าวบานเรยีกวา ัง้  ซึง่แตกอนชาวบานกไ็มรูกนัเพราะจะ

ทําอยูในนํ้าจืดหรือปาชายเลนมากกวา ไดไปแนะนํา ภายหลังจากดําเนินการตามพระราชดําริ

ดังกลาวไมนาน ทําใหมีปลาชุกชุมขึ้น ชาวประมงสามารถจับปลาเพื่อเลี้ยงชีพไดมากขึ้น ตางก็

ซาบซึ้งในนํ้าพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถเปนอยางมาก
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น ทรพัยากรสง วด อ ควบคปกบัการพั นาคณุภาพชวติ
นอกจากทรงหวงใยในเรื่องของ

ชวีติความเปนอยูของราษฎรแลว สมเดจ็

พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ ยงัทรง

ใหความสําคัญกับการอนุรักษฟ นฟู

ทรัพยากรส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ

ควบคูไปกบัการพฒันาคณุภาพชวีติของ

ราษฎรดวย ทรงตระหนกัถงึปญหาความ

เส่ือมโทรมของทรัพยากรทางทะเล นํ้า

ทะเลกัดเซาะชาย งเสียหาย สัตวน้ํา

ในทะเลมีจํานวนลดลงอยางรวดเร็ว 

เมื่อราวป ๒๕๔๘ ดมีรับสั่งวา ห

ลองพิจารณาดูวาสามาร ทําอะ ร ด

บาง นางวาสนา เทพหัสดิน ณ อยุธยา    

นอมเกลาฯ ถวายทีด่นิจาํนวน ๘๒ ไร ๒ 

งาน ๕๐ ตารางวา อยูริมทะเล ที่ตําบล

บางแกว อําเภอบานแหลม จังหวัด

เพชรบุรี เนื่องจากขณะนั้นมีคนทําฟารมกุงกันจํานวนมาก และทําใหเกิดการทําลายสิ่งแวดลอม

ทําลายปาชายเลนมากขึน้ เม่ือสิง่แวดลอมเสือ่มโทรม ก็ไมสามารถเลีย้งกุงได บอกุงถูกทิง้เปนบอ

ราง ใหหาหนทางทาํโครงการเพือ่เปนตวัอยางในการประกอบอาชพีทีถู่กวธิ ีไมใหเปนการทาํลาย

สิ่งแวดลอม และมีการวิจัยใหมๆ เพื่อใหเกิดเปนอาชีพใหมแกประชาชน การอนุรักษสัตวนํ้า

บางอยาง เชน หอย ซึ่งมีการเพาะพันธุที่นี่แลวก็ปลอยลงสูธรรมชาติ รวมถึงสามารถใหคนทั่วไปได

มาศึกษา เมื่อผมรับพระราชดําริมาจึงไดประชุมนักวิชาการเพื่อดําเนินงานตอ ดวยเหตุนี้จึงกอให

เกิด โครงการ ารมทะเลตัวอยางอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  โดยมีรูปแบบและออกแบบ

เปนสัดสวน เลือกสัตวที่มาเพาะพันธุให

เหมาะสมกับความเค็มที่แตกตางกัน และ

ทําหลายอยาง เพื่อใหคนที่มาดูงานไดทํา

ตามความเหมาะสมกบัสภาพพืน้ทีข่องตน 

นอกจากทรพัยากรและสิง่แวดลอม

ชาย งทะเลแลว เรื่องของทรัพยากรปาไม

ในพื้นที่สูงเปนอีกสิ่งที่พระองคทรงให

ความสาํคญัมาก ซึง่วฒันธรรมของชาวเขา

อยางหน่ึงคอื จะนิยมปลกูขาวไวทานเอง

และขาวที่ปลูกเปนขาวไร ตองมีการถาง

ปา ทําบนไหลเขา แลวแปลงหนึ่งจะตอง

ทาํใหเขาพอกินไป ๑ ป ฉะนัน้พืน้ทีก่ต็อง

เปนสัดสวน เลือกสัตวที่มาเพาะพันธุให
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ทรงคดิถง ตเรองควา เปนอย ควา ทกุ สุ องประชาชน
ตลอดระยะเวลากวา ๒ ชั่วโมง ที่ ดร.จรัลธาดาฯ ไดถายทอดเร่ืองราวจากประสบการณตรง

ในการทํางานสนองพระราชดําริสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม

ราชินีนาถ ทําใหคณะทํางานจากสํานักงาน กปร.   ตางซาบซึ้ง

ถึงความหวงใยและนํ้าพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ ที่มีตอประชาชนทั่วประเทศ นอกจากนี้

ยังไดรับความรูเกร็ดเล็กเกร็ดนอยที่เปนประโยชนจากเรื่องราว

การตามเสด็จอีกมากมาย ในชวงสุดทายของการสัมภาษณ

ดร.จรัลธาดาฯ ไดกลาวถึงความประทับใจจากการที่ไดมีโอกาส

ทํางานสนองเบื้องพระยุคลบาท 

ตนคงรู สึก มต างจากประชาชนชาว ทยทุกคน

ทุกพระองคเปนที่เคารพรักของพวกเราทุกคน ือเปน

ความ าค ูมิ จอยางหาที่สุด นชีวิตที่ ดรับ ช ตเบื้อง

พระยคุลบาท การทาํงานกบัพระองคทาน ทาํ หเรา ดบุ ปดวยตลอดเวลา และยิง่ ดเหนพระจรยิวตัร

ของพระองคทาน กยิ่งทํา หประทับ จขึ้น ปอีกวา พระองคทานทรงคิด ึงแตเร่ืองความเปนอยู 

ความทุกขและสุขของประชาชน เปนเรื่องที่ ม ดเสแสรง แลวกอยู นพระราชห ทัยตลอดเวลา 

และนอกจากนกึ งึปากทองประชาชนแลวยงัทรงนกึ งึทรพัยากรสิง่แวดลอมทางธรรมชาติทีจ่ะรกัษา

หอยูกับลูกหลานสืบ ป   

ใหญพอควร และเมื่อทําเพียงปเดียวดินก็หมดธาตุอาหาร ตองหาพ้ืนท่ี

ปลูกใหม รอใหดินฟนคืนธาตุอาหารกลับมา เมื่อครบ ๗ ป จึงคอยกลับมา

ทําที่เดิมได เพราะฉะนั้นปาจึงถูกทําลายไปจํานวนมาก สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ ทรงตระหนักถึงปญหาดังกลาวเปนอยางดี จึงใหหนวยงาน

ตางๆ รวมหาแนวทางแกไข เปนที่มาของโครงการปารักษนํ้า โครงการบานเล็ก

ในปาใหญ โครงการสถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชดาํรมิกีารแนะนาํให

ชาวบานเปลี่ยนพฤติกรรมใหม  ตองไปทําความเขาใจกับชาวบาน มาปลูกขาว

แบบนาขั้นบันไดแทน ชวงแรกก็ใหกรมพัฒนาที่ดินไปชวยชาวบาน นอกจากนี้

ยังนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการปลูกหญาแ ก

เพ่ือปองกันการพังทลายของดินดวย พอปลูกขาวไดพอเพียงเราก็ขอพื้นที่

ทีช่าวบานเคยถางไปทาํขาวไรคนื แลวทาํการปลกูปา ใหชาวบานมารวมโครงการ

และมาชวยดูแลปาใหเราดวย 

หลังจากดําเนินโครงการไดระยะหนึ่ง ปาเริ่มเขียว ลําธารที่เคยเหือดแหง

ในหนารอนก็เริ่มกลับมามีนํ้าทั้งป ชาวบานสามารถปลูกขาวทําเกษตรไดท้ังป 

มีรายไดมากขึ้น รับรูวาการอนุรักษปามีประโยชนมากเพียงใด ธรรมชาติเกาๆ 

ก็กลับมา ปจจุบันชาวบานชวยกันรักษาปาอยางจริงจัง เปนเรื่องที่เขาไดเรียนรู

ดวยตนเอง เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวา โครงการปาของสมเดจพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนา ทุกแหง ทํา หปาดีขึ้นหมด
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เรียบเรียงโดย  นางสาวมทิรา ั ทิพวดี
   สํานักประชาสัมพัน

 ากการที่ไดรวมเดนิทางไปกบัคณะตรวจเยี่ยมโครงการพฒันาในพื้นที่ชายแดนภาคใต ของ พลเอก ณพล บุ ทบั 

รองสมุหราชองครักษ เมื่อเดือนกรก าคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และไดเคยนําเรื่องราวลงวารสารอันเนื่องมาจาก

พระราชดาํร ิปที่ ๑๑ บบัที่ ๑ มกราคม - มนีาคม ๒๕๕๖ ไปแลว ปจจบุนันี้ไดมโีครงการหมูบานเศรษฐกจิพอเพยีง และ

ฟารมตวัอยางเกดิขึ้นใหม และมกีารพฒันาตอยอดในหลายพื้นที่ของ ๓ จังหวดัชายแดนใต โดยคอลมันแนะนําโครงการ

บบันี้ จะขอแนะนาํโครงการที่นาสนใจ ๒ โครงการในจงัหวดัปตตาน ีโดยมสีาระสาํคั ดงันี้

โครงการ บานเ ร กิ พอเพยง ะ าร ตวัอยาง บานสปาย
ตําบ ตา อายร อําเภอยะ ริง ัง วัดปตตาน

เมื่อวนัที่ ๒๒ กรก าคม ๒๕๔  พลเอก ณพล บุ ทบั รองสมหุราชองครกัษ พรอมดวย 
นายสหสั บุ าววิฒัน ูชวยเลขา กิารพระราชวงั ายกจิกรรมพเิศษ และคณะ ไดเดินทางไป
สาํรวจขอมูลเบื้องตนบรเิวณพื้นที่สา ารณประโยชน ปาโคกสปีาย  หมูที่ ๑  ๒ ตาํบลตาลอีายร 
อาํเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตตาน ีพื้นที่ประมาณ  ไร ตามที่ราษ รชดุอาสารักษาหมูบาน (อรบ.) 
เสนอขอจัดตั้งโครงการฟารมตัวอยางในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนา  เพื่อใหราษ ร
ได กงานและมีอาชีพการเกษตร โดยโครงการดังกลาวไดเริ่มดําเนินงาน เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๔  ึ่งมรีาษ รจากหมู ๑  ๒  ๓ และ ๔ ึ่งอยูบรเิวณใกลเคียง สมคัรเขาเปนสมาชกิเริ่มแรก
เพื่อทาํการบกุเบกิเปดพื้นที่ จาํนวน ๒๑ คน ปจจบุนัมจีาํนวนสมาชกิเพิ่มขึ้นเปน ๒ ๗ คน และ
มกีจิกรรมภายในโครงการฯ ดงันี้

¹ ¹Ò ¤ Ò
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กำรเกษตร

 ปลูกพชืหมนุเวยีน ๒๕  ไร
 ปลูกไม ล  ๑  ไร
 ปลูกปาชมุชน ๔  ไร 
 (ปลูกปาล มนํ้ามัน) โดยมีการปลูก
ั่ว กยาว บวบเหลี่ยม ักคะนา มะระขี้นก 

กลาหมากแดง ขยายพนั ุไมไ  ลูกหย ีเปนตน

โครงการ าร ตัวอยางอันเนอง า ากพระราชดําริ
บานสปาย ตําบ ตา อายร อําเภอยะ ริง ัง วัดปตตาน พิกัด

พนทโครงการ ร เปดพนท ัดทําโครงการ เต พนททัง ร

แปลงเกษตร

โรงเลี้ยงสัตว

โรงเพาะเห็ด สํานักงาน

แปลงเกษตร, บอนํ้า

๑. แตงราน

๒. ปลูกห าแ กรอบ ๆ ตนปาลมนํ้ามนั

๓. โรงคัดแยกพืช ักชนิดตาง ๆ ึ่งมีราษ ร

 มาขอ ื้อจากฟารมตั้งแตเชา ที่เหลอืจะนาํไป 

 สงจาํหนาย ณ สหกรณหองเยน็ จงัหวดัปดตานี

๔. กัคะนา

๕. เพาะกล า ักให มีความแข็งแรงก อนนํา

 ปลูกในแปลง

๖. แปลงเพาะกลาหมากแดงจํานวนหลาย

 หมื่นตนของฟารมตาลีอายร มี ู สั่งจอง

 จาํนวนมาก
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กำรประมง

 ขดุบอเลี้ยงปลา ๑  บอ เนื้อที่ ๒  ไร 
เลี้ยงปลาดกุ จาํนวน ๑  ตวั เลี้ยงปลา
ในกระชงั ๓  กระชงั เลี้ยงปลานลิ จาํนวน 
๑๕  ตวั

๑.  เลี้ยงปลาทบัทมิในกระชงั

๒. เลี้ยงปลาดกุในบอ เีมนต

๓. อนบุาลลูกปลา

๑.  โรงเรอืนเลี้ยงแพะ

๒. เลี้ยงแพะดวยห า และ

 อาหารสาํเรจ็

๓. เลี้ยงเปดและไกรวมกนั 

กำรปศุสัตว

 เลี้ยงแพะเนื้อ จาํนวน ๓  ตวั

กำรเพำะเห็ด

 เพาะเหด็นางฟา ๑  โรง ให ล ลติ ๒๕ กก./วนั

๑. บรรจุ งุรอจาํหนาย

๒. สมาชกิ ลติกอนเชื้อเหด็

๓. โรงเรอืนเพาะเหด็นางฟา
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งการเก ตรเ านทาํ รา ร อาชพ ราย ดครวัเรอนเพยงพอ ะ ดนาํควา รดานการเก ตร
ป สุตว การประ ง าก าร ตวัอยาง ปทาํทบาน สรางราย ด กับครอบครัวอกทาง นงดวย

กำรแปรรูป

 แปรรูปมะรมุแคป ูล ๒  เมด็/เดอืน 
การทาํมะรมุแคป ลู บรรจขุวดละ ๑  แคป ลู 
จาํหนายขวดละ ๑  บาท มี ูนยิมมาก แตละ
วัน ลิตไดวันละ ๑  ขวด ยังไมเพียงพอกับ
ความตองการของตลาด

๑. อบใบมะรมุดวยพลงังานแสงอาทติย

๒. มะรมุแคป ูลพรอมจาํหนาย

๓. การทํามะรุมแคป ูล บรรจุขวดละ ๑  แคป ูล 

 จาํหนายขวดละ ๑  บาท มี ูนยิมมาก แตละวนั

 ลติไดวนัละ ๑  ขวด ยงัไมเพยีงพอกบัความ

 ตองการของตลาด

 กำรเพำะเลี้ยงหนอนนก 

 เพาะเลี้ยงหนอนนก ๑   าด

๑. คดัเลอืกพอแมพนั ุ

๒. ตวัหนอนพรอมจาํหนาย

๓. การทํามะรุมแคป ูล บรรจุขวดละ ๑  แคป ูล 

 จาํหนายขวดละ ๑  บาท มี ูนยิมมาก แตละวนั

 ลติไดวนัละ ๑  ขวด ยงัไมเพยีงพอกบัความ

๓. การทํามะรุมแคป ูล บรรจุขวดละ ๑  แคป ูล 

 จาํหนายขวดละ ๑  บาท มี ูนยิมมาก แตละวนั

๒. ตวัหนอนพรอมจาํหนาย
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นายสุรัตน จันทรแสง ูให บานโคกหมัก หมูที่ ๒ ตําบลดาโตะ อําเภอหนองจิก 
จั งหวัดป ตตานี  ได  วาย ีการ องทุกข ว  าประสบป  หาความเดือดร อน ราษ ร
ในหมูบานและหมูบานขางเคียง ูกลอบทํารายขณะออกไปประกอบอาชีพรับจางกรีดยาง 
และทํ า งานในตั ว เมื อ งหลายราย โดยต  อ งการจะขับ ไล  คนไทยที่นั บ ื อศาสนา
พุท ใหออกนอกพื้นที่ ดวยการสงจดหมายขมขู ชาวบานใหขายทรัพยสิน ที่ดินทํากิน 
บานเรือน ที่อยูอาศัยในราคา ูกและใหอพยพออกไปอยูนอกพื้นที่ มิ ะนั้นจะไมไดรับความ
ปลอดภยั ดวยเหตนุี้ ชาวบานโคกหมกัไมกลาออกไปทาํงานนอกพื้นที่ เพราะเกรงจะไดรบัอนัตราย
จากกลุม ูกอความไมสงบ จงึไดพรอมใจกนันอมเกลาฯ วายที่ดนิสา ารณประโยชนของหมูบาน
โคกหมัก จํานวน ๕ ไร นํามาจัดทําเปนโครงการพัฒนาบานโคกหมัก สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนา  ทรงรับทราบส านการณดวยความหวงใย จึงนําที่ดินที่ราษ รนอมเกลาฯ
วายมาจดัทาํเปนโครงการฟารมตวัอยางขึ้น โดยมจีาํนวนสมาชกิรวมโครงการฯ ทั้งหมด ๒ ๗ คน 

และมกีจิกรรมภายใน ดงันี้

โครงการ าร ตัวอยางอันเนอง า ากพระราชดําริ
บานโคก ัก ตําบ ดาโตะ อําเภอ นอง ิก ัง วัดปตตาน

พิกัด พนทโครงการ ร งาน ตารางวา

โรงปศุสัตว

โรงปศุสัตว

ปาชา
ปาอนุรักษ

แปลงเกษตร

บอเลี้ยงปลา

เลี้ยงปลาในกระชัง

โครงการ บานเ ร กิ พอเพยง ะ าร ตวัอยาง บานโคก กั
ตําบ ดาโตะ อําเภอ นอง ิก ัง วัดปตตาน
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กำรเกษตร

 ปลูกพชืหมนุเวยีน ๖๔.๕ ไร
 ปลูกไม ล  ๑.๕ ไร
 ปลูกปาชมุชน  ๑๓ ไร
(พื้นที่ปา ๓ ไร นน ๒ ไร บออนุบาล ๕ ไร 

สระนํ้า ๕ ไร อาคาร ๒ ไร) โดยมกีารปลกูมะเขอื แปลง กั 
พรกิ ชะอม ขาวโพด กลวย เปนตน

๑.  แปลง กักาด

๒.  พรกิ

๓.  ฟารมแหงนี้ งึแมจะมพีื้นที่จาํกดั และมสีมาชกิ

 ทาํงานเพยีง ๑ คน แตสามาร ทาํรายไดเ ลี่ย

 เดือนละประมาณ ๒  บาท สมาชิก

 ในฟารมเปนคนขยันสมควรที่จะใหฟารมอื่น ๆ  

 ไดดูเปนตวัอยาง

กำรประมง

 ขดุบอเลี้ยงปลา ๗ บอ เนื้อที่ ๕ ไร เลี้ยงปลากระชงั ๔ กระชงั
 ปลาสวาย ๓  ตวั
 ปลานลิดาํ ๔  ตวั
 ปลาทบัทมิ ๒  ตวั
 ปลากดเหลอืง ๒   ตวั
 ปลาจาระเมด็ ๑ ๕  ตวั

๑. ปลาทบัทมิ 

๒. ปลานลิดาํ  ปลาสวาย
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กำรปศุสัตว

 เลี้ยงววัเนื้อ ๑  ตวั
 เลี้ยงไกไข ๒ ๖ ตวั
 เลี้ยงเปดไข  ตวั
 นกกระทา ๒  ตวั

๑. ลูกเปด 

๒. ไกไข

กำรเพำะเห็ด

 เหด็นางฟา  ๓ โรง
 หอง ลติเชื้อ ๑ หอง
กำรแปรรูปอำหำร

 ขนมกะหรี่ปบ ไสฟกแฟง ไส ั่ว 
 ขนมดอกจอก
นำข้ำว 

 โดยมกีารทาํนาตกปละ  ๒  ครั้ง

๑. ขนมกะหรี่ปบ ไสฟกแฟง ไส ั่ว ขนมดอกจอก

๒. เหด็นางฟา

๓. ทาํนาขาวปละ ๒ ครั้ง

ล ลติแตละกจิกรรม สามาร นาํไปเลี้ยงครอบครวั โดยไมตองพึ่งตลาดในตวัเมอืง เพื่อลดอนัตรายจากการเดนิทาง 
สวนที่เหลอืนาํไปจาํหนายใหกบัราษ รในบรเิวณใกลเคยีงได

ากการตอยอด องโครงการ บานเ ร กิ พอเพยง ะ าร ตัวอยาง อง พนท
ชาย ดน ตนนั ทาํ าพเ า ดรบั อ ทเปนประโยชนเพิ เติ าก าย ะ ดนาํโครงการอนัเนอง
า ากพระราชดาํริ องส เด พระนางเ า พระบร ราชนนาถ าเ ย พร การดําเนนิงาน ทงัน
ตอง อ อบคุณควา เออเ อ อ เปนอยางด าก ทานพ เอกณพ บุ ทบั รองส ุ ราชองครกั 
คณะทํางาน ะ ะนําราย ะเอยดเรองราวโครงการอน านําเสนอ นโอกาสตอ ป
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ตําบ บาง กว อําเภอบาน ัง วัดเพชรบุร

“... ในอนาคตผลผลิตสัตวนํ้าทะเลชนิดตางๆ จากฟารมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

จะเปนอีกทางเลือกสําคัญ ทดแทนการออกไปจับสัตวนํ้าในทะเลที่หางไกล..”

พระราชดําริ ของ สมเด็จพระนางเจ าสิริกิต ิ
พระบรมราชนินีา  เมื่อวนัที่ ๑ กรก าคม ๒๕๕๑ เนื่องจาก
ทรงทราบป หาสตัวทะเล รรมชาตใินนานนํ้าไทยลดนอยลง
มาก รวมทั้งนํ้ามันเชื้อเพลิงและปจจัยอื่นๆ ที่ใชในการ
ออกเรือไปจับสัตวนํ้า รรมชาติในทะเลที่หางไกลมีตนทุน
ที่สงูขึ้นมาก จนกระทั่งสตัวนํ้าที่จบัไดขายแลวไมคุมทนุ จงึทรงมี
พระราชดาํรใิหทาํฟารมทะเลตวัอยางแบบ สม สาน ในพื้นที่
ดินนาเกลือริมทะเล ึ่งนางวาสนา เทพหัสดิน ณ อยุ ยา 
นอมเกลาฯ วาย จาํนวน ๒ ไร ๒ งาน ๕  ตารางวา ณ 
หมู ๕ ตําบลบางแกว อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุร ี
เพื่อใหเปนฟารมตวัอยางแก ูจบัสตัวนํ้า ูเพาะเลี้ยงสตัวนํ้า 

โครงการ าร ทะเ ตัวอยาง บบ ส สานตา พระราชดําริ

นส เด พระนางเ าสริกิติ พระบร ราชนนาถ

และ ูที่สนใจทั่วไป ไดศึกษาเรียนรู ดูงาน แลกเปลี่ยน
ประสบการณ และนําไปปรับใชให ูกตองเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมทอง ิ่นของตนเองตอไป

โครงกำร ำรมทะเลตัวอย่ำงแบบผสมผสำน  
นับเปนฟารมตัวอยางแหงใหมภายใตมูลนิ ิศิลปาชีพ
เช นเดียวกับฟารมตัวอยางแหงอื่นทั่วประเทศ โดยมี
วัต ุประสงคเพื่อเปนแหลงศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูความรู
ดานการประมงแกเกษตรกรทั้งในและตางพื้นที่ ไดนาํไปปรบัใช
ในการประกอบอาชีพประมงทางเลือก โดยไมตองออกเรือ
ไปจับสัตวนํ้าในทะเลที่หางไกล ึ่งมีภาระคาใชจายดาน
นํ้ามนัเชื้อเพลงิที่สูงขึ้น สง ลตอราคาสนิคาสตัวนํ้า

โดย สํานักประสานงานโ รงการพืนที่ ๑
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ในฟารมดวย นํ้าที่เคม็จดัจากการเลี้ยงไรนํ้าเคม็จะสงตอไปยงั
แปลงสา ิตการทํานาเกลือ ึ่งไดพัฒนาตอยอดไปสูการทํา
นํ้าทะเล รรมชาติแบบ ง เปนการเพิ่มมูลคาใหกับ ล ลิต
เกลือใหมีราคาสูงขึ้น และกระบวนการสุดทายของการทํา
นาเกลือจะไดปุยสําหรับนําไปเพาะปลูกตนไม นอกจากนี้ 
ฟารมทะเลตัวอยางแบบ สม สานฯ ยังมีการดําเนินการ
เพื่อคงความเค็มของนํ้าทะเลในทุกฟารมยอยตางๆ ใหคงที่
ตลอดทั้งป ึ่งจะสง ลตอการพฒันาระบบสบืพนั ุของสตัวนํ้า 
โดยมีการพัฒนาระบบนํ้าไหลเวียนขึ้น-ลง เลียนแบบ
รรมชาติ หรือหลักการนําพาออก ิเจน แร าตุ รวมทั้ง

สารอาหารไปหา ูใชประโยชน คอื สาหรายเ ลลเดยีวจน งึ
สาหรายขนาดให ครบวงจร ทําใหลดการเนาเสียหรือ
การลมลงของหวงโ อาหารทุกหวงโ  เปนองคความรูที่
เกษตรกรสามาร นาํไปใชเปนแบบอยางได

กรมประมง จึงไดวางแ นโครงการ
พัฒนาพื้นที่ดินเดิมของโครงการฯ ึ่งเปน
ดินเค็ม มีความเค็มสูงระหวาง ๒๕ - ๔  
สวนในพัน เนื่องจากเปนนาเกลือทิ้งราง ลักษณะดินเปน
ตะกาด ประกอบกับมีนํ้าทะเลทวม ึงพื้นที่ ใหเปนส านที่
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า จึงจําเปนตองนําดินมา มสรางคันบอ
และพื้นบอเพื่อกกัเกบ็นํ้าทะเล และวางระบบการหมนุเวยีน
ของนํ้าระหวางนํ้าจดืและนํ้าทะเลใหสมดลุและเหมาะสมกบั
การดาํรงชวีติของสตัวนํ้าทะเลแตละชวงชวีติดวย นอกจากนี้
ในบริเวณพื้นที่โครงการฯ ยังมีแหลงนํ้าจืดจากคลอง อย
ชลประทาน ทําใหสามาร ปรับความเค็มของนํ้ามาใชได
ตั้งแต ๕ สวนในพนั งึมากกวา ๑๗  สวนในพนั จงึสามาร
เลี้ยงสัตวสองนํ้า เชน กุงกามกราม ปลานวลจันทรทะเล 
ปลากะพงขาว และปลานํ้าเคม็ เชน ปลากดุสลาด ปลากะรงั 
และปลาหมอทะเล ไดอกีดวย

จุดเด่นของ ำรมทะเลตวัอย่ำงแบบผสมผสำน  

แห่งนี้คือ จะไมมีการปลอยนํ้าเสียจากฟารมสูสิ่งแวดลอม 
หรือที่เรียกวา ฟารม ีโรเวสท (  ) โดยมีระบบ
ทอนํ้าเชื่อมโยง ึงกันทุกฟารมยอย ของเสียจากทุกฟารม
ยอยจะ ูกนํามาใชเปนอาหารของไรนํ้าเค็ม (อารทีเมีย) 
ที่ดํารงชีวิตโดยการกรองกินอินทรียสารทุกชนิด และตัวไร
นํ้าเค็มเองสามาร นํามาใชเปนอาหารของสัตวนํ้าวัยออน
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นอกจากเปนฟารมซโีรเวสทแลว ฟารมทะเลตวัอยาง

แบบผสมผสานฯ แหงนี้ ยงัเปนที่รวมของนวตักรรมการพฒันา

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่เกษตรกรสามารถพึ่งพา

ตนเองได โดยไมจาํเปนตองซื้อจากตางประเทศ เชน อปุกรณ

แยกของเสียจําพวกโปรตีนออกจากนํ้า (protein skimmer) 

เรือและถังลําเลียงปลาใหมีชีวิตรอด ถังรวบรวมไขปลาทู

หลงัการวางไข เครื่องใหอากาศพลงังานแสงอาทติย เครื่องให

อาหารสตัวนํ้าอตัโนมตั ิกระชงัเลี้ยงสตัวนํ้าที่เคลื่อนที่ได ฯลฯ

สําหรับพื้นที่ในทะเล ไดจัดทําแปลงสาธิตการเลี้ยง

หอยแมลงภูแบบแพเชือก ซึ่งเปนรูปแบบการเลี้ยงแบบใหม

ที่ลดปญหาการตายของหอยแมลงภูจากการหักลมของ

หลักไมในฤดูมรสุม และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม

บริเวณแปลงเลี้ยงที่เกษตรกรมักตัดโคนหลักทิ้งตอไว 

ในพื้นทะเล รวมทั้งการปกหลักลอหอยที่หนาแนน ซึ่งเปน

สาเหตุของการเปนโรคพยาธิในหอยสองฝาหลายชนิด 

นอกจากนี้ แพเชอืกเลี้ยงหอยแมลงภูยงัมปีระโยชนที่เปรยีบ

เสมือนปะการังลอยนํ้าเปนที่อาศัยหลบซอนของปลาและ

สัตวนํ้าขนาดเล็ก ใหหลบซอนอาศัยจนถึงวัยเจริญพันธุ 

สรางความอดุมสมบูรณแกทองทะเลบรเิวณนี้ตลอดไป

ปจจบุนัโครงการฟารมทะเลตวัอยางแบบผสมผสานฯ 

ยังคงมีการดําเนินงานเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง ซึ่งผลลัพธ

ที่เกิดขึ้นไดสะทอนผานชาวบานและเกษตรกรโดยรอบพื้นที่

โครงการฯ ที่บอกวา เมื่อมฟีารมทะเลตวัอยางฯ แหงนี้เกดิขึ้น

ก็เหมือนมีธนาคารสัตว ทะเลธรรมชาติอยู ใกล ชุมชน 

มีพันธุสัตวนํ้าพวกยึดเกาะ เชน หอยแมลงภู หอยนางรม 

หอยตะโกรม หอยมกุ ลอยตามนํ้าเขามาเกาะแพเชอืกในฟารม

โดยไมตองซื้อหา ไมตองใหอาหาร และยงัเปนที่หลบภยัและ

ขยายพนัธุของสตัวทะเล เชน ป ูกุง ทาํใหชาวประมงในพื้นที่

สามารถจับสัตวนํ้าโดยรอบฟารมได เปนการพลิกฟนชีวิต

ชาวประมงพื้นถิ่นใหกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง สามารถ

ออกเรอืไปหาสตัวทะเลใกลบานได โดยไมตองออกไปเสี่ยงกบั

คลื่นลมแรงเหมือนแตกอน นับเปนพระมหากรุณาธิคุณ

แกชาวประมงอยางหาที่สดุมไิด ขอพระองคทรงพระเจรญิ
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การที่ขาพเจาเตือน หคน ทยรักษาปา ม ชจะเหนปาสําคั กวาคน แต ห
รักษาปา วสําหรับเกบนํ้าจืด วเพื่อคนเพราะนํ้ามีความสําคั ตอชีวิตมนุษย ขาพเจา
จงึขอวงิวอน หคน ทยชวยกนัรกัษาปา ึง่เปนแหลงนํา้เพียงแหลงเดยีวของประเทศ ทย
ว หดี...

พระราชดํารัส พระราชทานแกค ะบุคคลตางๆ ที่เขาเ า  ถวายชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา                                         

 ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต วันที่  สิงหาคม 

พระ ง นปา 
ปกปอง คุ ครอง นดนิ ทย

❚  โดย สานักประสานงานโครงการพืนที่ 

»ÃÐªÒË¹ŒÒãÊ
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นพื้นที่ทุรกันดารตามขุนเขาในพื้นที่ภาคเหนือ

ท่ีซึ่ งการคมนาคมติดต อระหว างหมู บ าน

เป  น ไปด  วยความยาก ลํ าบาก  ราษฎรประสบ

ปญหาในเรื่องการผลิตท้ังในสวนของการผลิตเพ่ือ

การเลี้ยงชีพและการผลิตเ พ่ือสร างรายได  ให  กับ

ครอบครัวท่ีไมสามารถหลอเลี้ยงใหดํารงชีพอยู ได 

จึงทําใหตองทําการบุกรุกพื้นที่ปาแหงใหม เพื่อทําเปน

ไรเลื่อนลอยสลับกันไปมาตามแตความสมบูรณของดิน

จะมีอยู จากการบุกรุกทําลายปาไมพื้นที่สูง ซึ่งสวนใหญ

เปนพื้นที่ตนนํ้าลําธารที่สําคัญของพื้นที่ภาคเหนือ ยังผล

ใหเกิดความแหงแลง สภาพแวดลอมถูกทําลาย ราษฎร

ที่ประสบป ญหาอยู แล วก็ยิ่ งได รับป ญหาพอกพูน

มากขึ้น การแกไขปญหาดังกลาว สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ไดมีพระราชดําริใหแกหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ ถึงแนวทางการพัฒนาใหราษฎรสามารถดํารง

ชีพอยูในพื้นที่ทํากินเดิมไดอยางมีความสุข มีอาหาร

เพียงพอตอการบริโภคทั้งป มีความมั่นคงในชีวิตและ

มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอันมีคา 

พึ่งพาและรักษาไดอยางยั่งยืน
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ปา นคนสธรร ชาติ คนยงัยนตา วิถ โครงการสถานพั นาการเก ตรทสงตา พระราชดาํริ
การดําเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ เปนแนวทางหนึ่งในอันที่จะชวยแกไข

ปญหาของราษฎรขางตน ึ่งจะมีขอแตกตางกับโครงการ ารมตัวอยางตามพระราชดําริคือ การเนนการปลูกพืช

มากกวางานดานการปศุสัตว เนื่องจากในบางพ้ืนท่ีท่ีจัดตั้งสถานีหรือพ้ืนท่ีท่ีราษฎรไดอาศัยทําอยูนั้นไมเหมาะสม 

ปริมาณนํ้าที่ใชไมเพียงพอ รวมถึงราษฎรบางสวนอาจจะมีความชํานาญดานการปลูกพืชมากกวา ดังน้ัน จึงได

พระราชทานพระราชดําริในเรื่องของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงขึ้น โดยมีแนวทางเดียวกันกับฟารมตัวอยางกลาวคือ

ใหราษฎรเขามามสีวนในกจิกรรมตางๆ ของสถาน ีเพือ่ซมึซบัความรูและเกิดทกัษะ ทัง้ยงัไดรบัความรูในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ สําหรับนําไปใชในพื้นที่ของตนเองไดอยางเหมาะสม โดยมีสถานที่ดําเนินการปจจุบัน รวม 

๑๘ สถานี ดังนี้

นป าํนวน สถาน

๑. สถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไม 

และสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บาน

แปกแซม อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม  

โดดเดน  ดานการทองเที่ยวทางธรรมชาติ

นป าํนวน สถาน

๑. สถานีพัฒนาการ

เกษตรที่สูงตามพระราชดําริ

ดอยแบแล อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 

โดดเดน  ดานการ

เพาะปลูกพืชผักเมืองหนาว

นป าํนวน สถาน

๑. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริหวยแมเกียง 

อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม         

โดดเดน  ดานการเพาะปลูกพืชผักเมืองหนาว

๒. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริดอยอมพาย อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

โดดเดน  ดานการเพาะปลูกสตรอวเบอรรี่

๒. สถานีพัฒนาการ

เกษตรที่สูงตามพระราชดําริ

บานปางขอน อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย 

โดดเดน  ดานการ

เพาะปลูก และเปนแหลง

จําหนายกาแ บานปางขอน

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓  กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗
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๓. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริธารทอง อําเภอ

เชียงแสน จังหวัดเชียงราย

โดดเดน  ดานการเพาะปลูกหวาย และผลผลิตหวายอบแหง

๔. สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตาม

พระราชดําริหวยหยวกปาโซ อําเภอแมฟาหลวง 

จังหวัดเชียงราย

โดดเดน  ดานการเพาะปลกูพชืผกัเมอืง

หนาว และการทํานาขั้นบัน ด

๕. สถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชดาํรภิพูยัค  อาํเภอ

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน

โดดเดน  ดานการเพาะปลูก/จําหนายกาแ  และหมอน 

พรอมแปรรูปเปนอาหารชนิดตาง

นป าํนวน สถาน

๑. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริเสาแดง 

อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม

โดดเดน  ดานการเพาะปลูกพืชผักเมืองหนาว

๒. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ

มอนลาน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม

โดดเดน  ดานแหลงทองเที่ยว

๓. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริหวยเมืองงาม 

อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

โดดเดน  ดานการเพาะปลูกพืช ผัก และ มผลเมืองหนาว

๔. สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดํารดิอยบอ 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

โดดเดน  ดานการทํานาขาวขั้นบัน ด

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓  กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗
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๕. สถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชดาํรสิะจกุ - สะเกีย้ง 

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน

โดดเดน  ดานการทาํนาขัน้บนั ด และการปลกูหมอนพรอม

แปรรูป

๖. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริสบขุน 

อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน

โดดเดน  ดานการเพาะปลูกพืชผักเมืองหนาว

นป าํนวน สถาน

๑. สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดํารินาเกียน 

อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม

โดดเดน  ดานการเพาะปลูกกาแ พันธุดี

๒. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริสันติสุข 

อําเภอปง จังหวัดพะเยา

โดดเดน  ดานการทํานาขาวขั้นบัน ด

๓. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริภูขัด ภูเมี่ยง 

ภูสอยดาว อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

โดดเดน  ดานการเพาะปลูกพืชผักเมืองหนาว

นป าํนวน สถาน

๑. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริปาคา 

อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร

โดดเดน  ดานการเพาะปลูกพืชผัก

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓  กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗
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ดวยพระบาร งเกดิ งควา สาเร
จากการดํ า เนินงานที่ ผ  านมาของสถานี

พัฒนาการ เ กษตรที่ สู ง ต าม

พระราชดําริในพื้นท่ีตางๆ ของ

ภาคเหนอืทีผ่านมา ยงัผลใหราษฎร

ในพื้นที่ทุรกันดาร ซึ่งสวนใหญ 

เปนพี่นองชาวไทยภูเขา จํานวน 

๖ เผา ไดแก เผาลีซอ เผามง 

เผามูเซอ เผาอาขา เผาลัวะ และเผา

กะเหรีย่ง ไดมคีวามรูความเขาใจทีด่ใีนการประกอบอาชีพ

ดานการเกษตรทีเ่หมาะสมในพ้ืนทีข่องตน และเปนสวนหน่ึง

ที่ชวยใหมีขาวเพียงพอตอการบริโภค และราษฎรยังมี

รายไดท่ีมั่นคงและตอเน่ืองตลอดป ซึ่งเปนรายไดจากการ

เขามารวมกิจกรรมกับสถานีและการผลิตในพ้ืนท่ีของตนเอง 

ทําใหคุณภาพชีวิตของราษฎรดีขึ้น โดยจะเห็นไดจากการที่

ราษฎรไดสงบุตรหลานเขาเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น มีชีวิต

ความเปนอยูท่ีดีเหมาะสมตอการดํารงชีวิตในพื้นท่ีสูง 

ในดานของทรัพยากรธรรมชาติที่เคยถูกทําลายในอดีต

ไดรบัการพัฒนาข้ึนอยางตอเน่ือง 

จนเห็นผลชัดเจนเปนรูปธรรม จากการที่ผืนปาจํานวนกวา ๒๐๐ ๐๐๐ ไร 

ไดรับการดูแลและฟนฟูทําใหปริมาณและคุณภาพนํ้าในลําหวย ซึ่งเปน

สายเลือดหลักหลอเล้ียงชีวิตของราษฎรไดรับการฟนฟู จนคืนสภาพท่ี

เหมาะสมตอการอปุโภคบรโิภคและการเกษตร สตัวปาทีไ่มเคยพบหรอืพบ

ไดนอยในพื้นที่ก็ไดกลับมาหากินในพื้นที่ เชน ไกปา นก ฯลฯ นอกจากนี้

ชี วิ ตของราษฎร

ไดรบัการพฒันาจนดขีึน้มาเปนลําดบั เชน การรู

หนังสือภาษาไทย การมีรายไดเสริมนอกภาค

เกษตร เชน งานหัตถกรรมเครื่องเงิน งานผา

ทอมือ ฯลฯ และปญหายาเสพติดซึ่งเคยเปน

ปญหาท่ีสําคัญในพ้ืนท่ีก็ไดรับการดูแลแกไข

จนปญหาความรุนแรงไดบรรเทาลง อีกทั้ง

ราษฎรยังมีสวนรวมกับเจาหนาที่ในการเปน

แหลงข าวและร วมกันสกัดก้ันยาเสพติด

ไมใหเขามาในชมุชนของตน จึงอาจกลาวไดวา 

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ

ที่กระจายอยูในทุกพื้นที่ของภาคเหนือ เปนแนวทางการพัฒนาและแกไขปญหาแบบเบ็ดเสร็จ 

ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม คือ การเกษตร และการประกอบอาชีพของราษฎร ตลอดจนแกไขปญหา

ความมั่นคงของชาติ ทั้งเรื่องยาเสพติด และชนกลุมนอยบนพื้นที่สูง 

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓  กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗
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สถานพั นาการเก ตรทสงตา พระราชดาํรบิานปาง อน อาํเภอเ อง งั วดัเชยงราย
การสงเสริมการปลูกกาแ นพื้นที่เพื่อทดแทนการบุกรุกปา ม และเพื่อเปนการสรางราย ด

หแกเกษตรกร นพื้นที่ ดเปนอยางดี ปจจุบันมีราย ด/ครัวเรือน/ป เ ลี่ย ๑ ๔  บาท (ป ๒ )

ปจจุบันชาวบานไดปรับเปลี่ยน

วิถีการผลิตมาปลูกกาแฟ ปริมาณการ

พังทลายหนาดนิก็ลดลง เน่ืองจากกาแฟ

เปนพืชที่มีคุณสมบัติเปนตัวชะลอนํ้า 

และยิ่งใชระบบการปลูกแบบ -  

ควบคูกบัการปลกูหญาแ กกย็ิง่ชวยเปน

แนวกนันํา้ไดเปนอยางดี ซึง่ปจจบุนัปลกู

กาแฟไปแลวในพื้นท่ีไรเดิม ๑ ๖๑๐ ไร 

จากพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท้ังหมด ๒ ๕๐๐ ไร

คงเหลือ ๘ ๐ ไร และผลพลอยได

จากการปลูกกาแฟถือเป นระบบที่

เก้ือกูลตอระบบนิเวศจากการผลัดใบ

การ ก า ากการประเ นิ โครงการสถานพั นาการเก ตรทสง
าํนวน สถาน ปงบประ าณ

วิถีการผลิตมาปลูกกาแฟ ปริมาณการ

กอนดาเนินการ

ปจจุบัน

สถานสาธิต ะถายทอดการเก ตร
ปา สง วด อ อันเนอง า ากพระราชดาํริ  
บาน ปก อําเภอเวยง ง ัง วัด
เชยง

พื้นที่ปาของโครงการ จํานวน ๑ ๓๗๕ ไร

ได รับการบํารุงดูแล ทําใหระบบนิเวศปาไม

คืนความสมบูรณอีกครั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่

ท่ีราษฎรไดบกุรกุแผวถาง เพือ่ทาํไรเลือ่นลอย และ

ไดมอบคืนใหกับทางราชการ 

จํานวน ๔ ๐๐๐ ไร สงผลให

สภาพผืนปาไดรับการฟนฟู

อยางตอเนื่องจากป พ.ศ.

๒๕๔๓  - ๒๕๕๗ (๑๕ ป)

พื้ นที่ ป  า ได  รั บการปลู ก

เพิ่มขึ้นถึง ๘๓๕ ไร

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓  กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗
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ของตนกาแฟที่หลนลงพื้นดินและเมื่อทับถมรวมกันใน

ปริมาณที่มากขึ้นก็กลายเปนปุยสรางความอุดมสมบูรณ

แกทรัพยากรดินและลดการเกิดวัชพืชที่เปนอาหาร

ชั้นดีสําหรับกาแฟ ภายหลังจากการฟนฟูปามีปริมาณ

เพิ่มขึ้น ๒๕  การฟนฟูและอนุรักษ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมของ

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง 

บานปางขอน จังหวัดเชียงราย สงผล

หส าพผืนปา ดรับการ น ูอยาง

ตอเนื่องจากขอมูลแปลงปลูกปาจะเหน ดวาตั้งแตป พ.ศ. ๒ ๔  จน ึง

ป พ.ศ. ๒  พื้นที่ปา ดรับการปลูกเพิ่มขึ้น ึง ๔๑  ร

สถานพั นาการเก ตรทสงตา พระราชดาํรภิพยคั  บานนํารพั นา
อาํเภอเ ิ พระเกยรติ งั วดันาน

 ผลสําเร็จจากการทํานาข้ันบันได 

๑ คน ๑ ร ลดการ ชพืน้ที่  ซึง่เปนการสงเสรมิ

ใหเกษตรกรในพ้ืนที่เปลี่ยนพื้นที่ปลูกขาวไรมา

เปนการเพาะปลูกแบบนาขั้นบันได เนื่องจาก

การทํานาแบบขั้นบันไดจะใหผลผลิตมากกวา

การทํานาขาวไร โดยพื้นที่นาขั้นบันได ๑ ไร 

จะใหผลผลิตขาวจํานวน ๕๐ ถัง ซึ่งเพียงพอ

สําหรับบริโภค ๑ คน ใน ๑ ป ปจจุบัน (พ.ศ. 

๒๕๕๖) ในเขตพื้นที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่

สูงตามพระราชดํารภิพูยัค  มพ้ืีนท่ีนาขาวแบบ

ขั้นบันไดแลวกวา ๔๐๐ ไร 

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓  กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗
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 การปลกูและแปรรปูกาแฟโดยจดัตัง้ กลุมวสิาหกจิกาแ พูยคั   ใหราษฎรเขารวมโครงการ

ปลกูกาแฟในพืน้ทีร่วมเกษตรกรทีเ่ขารวม ๔๘ ราย ใหผลผลติแลว

ในป  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ รวม ๔๘ ราย ไดผลผลติชนิดผลสด จํานวน 

๓ ๕๑๗ กิโลกรัม คิดเปนมูลคา ๕๒ ๗๕๕ บาท  กลุมวิสาหกิจ

กาแฟภูพยคั รบัซือ้ผลผลติของราษฎรในกลุมมาแปรรปูแลวขาย

เปนกาแฟกะลาใหโรงคัว่กาแฟภพูยคั   กาแฟทีค่ัว่เสรจ็แลวจดัสง

ไปจําหนาย ณ รานกาแฟสดภูพยัค  จังหวัดนาน

การปลูกหมอนชนิดรับประทานผลสด เพื่อนําผลผลิต

มาจําหนายเปนรายได ซ่ึงผลผลิตหมอนสามารถทํารายได

ใหราษฎรปลูกหมอน จํานวน ๐ ราย ผลผลิตรวมจํานวน ๕๗ ๕๒๗.๗๐ กิโลกรัม  

มลูคา ๑ ๖๕๒ ๒๖๗.๕๐ บาท ซ่ึงทางสถานฯี ภพูยคั  รบัซ้ือ

หมอนผลสดของราษฎรมาแปรรปูเปนผลิตภณั   มี ๔ รปูแบบ 

คอื นํา้หมอนพรอมดืม่ น้ําหมอนเขมขน นํา้หมอนสกดั และ

หมอนอบแหง  ผลิตภัณ ที่แปรรูปทั้ง ๔ ชนิด นําสงราน

กาแฟสดภูพยัค  และรานศิลปาชีพ (ตลาด อตก.) เพื่อนํา

จําหนายตอไป

การสงเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ โดยสถานี

พัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริภูพยัค  จะมอบ

กลาพันธุ ผัก เชน กะหลํ่าหัวใจ ตนหอมญี่ปุ น แก

ชาวบานในชุมชนเพื่อนําไปเพาะปลูกไวบริโภคภายในครัวเรือน โดยจะมอบกลาผักใหแกชาวบาน

ครัวเรือนละ ๑๐ ถาด สําหรับพื้นที่เพาะปลูก ๑ ไร (กลาผัก ๑ ถาดมี ๑๐๔ หลุม ๑ หลุมมีกลาพันธุ 

๒ ตน) โดยพื้นที่ ๑ ไร ใชกลาพันธุพืชประมาณ ๒ ๐๐๐ ตน

การปลูกปา  เพื่ออนุรักษพื้นที่ตนนํ้านาน ซึ่งโดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณปาในเขตอําเภอขุนนาน 

เปนเขตพื้นที่ตนนํ้าลําธารชั้น 1  ที่สําคัญของแมน้ํานาน ตั้งแตเริ่มโครงการพ้ืนท่ีปาไมของโครงการ

เพิม่มากขึน้อยางตอเนือ่ง จนปจจบุนัโครงการมพ้ืีนท่ีปาไมสงูถึง ๘ ๕๐๐ ไร โดยแบงเปนพ้ืนท่ีปาอนุรกัษ 

๗ ๕๐๐ ไร และปาธรรมชาติ ๑ ๐๐๐ ไร

มลูคา ๑ ๖๕๒ ๒๖๗.๕๐ บาท ซ่ึงทางสถานฯี ภพูยคั  รบัซ้ือ
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นับตั้งแตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหจัดการพระราชพิธี

ราชาภิเษกสมรสเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔ ๓ ขึ้น ณ วังสระปทุม และโปรดเกลาฯ สถาปนา

หมอมราชวงศสิริกิติ์ ขึ้นเปน สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ จากวันน้ันจวบจนถึงวันน้ี สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม

ราชินีนาถ ไดทําหนาที่แมอยางสมพระเกียรติ ทรงเปนแบบฉบับในการเล้ียงดูพระราชโอรสและพระราชธิดา 

ทรงอบรมดูแลในทุกๆ ด าน และทรงปฏิบัติ

พระราชกิจและพระภาระหนาที่ถวายงานใกลชิด

เบื้องพระยุคลบาท นอกจากทรงเปนแบบฉบับ

ในการเลี้ยงดูพระราชโอรสและพระราชธิดาแลว 

ยังทรงเปนแมของแผนดินท่ีทรงปฏิบัติพระราช

กรณียกิจเคียงขางพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ในกา รพระราชทาน โคร งกา รต  า งๆ  เพื่ อ

ช วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร

ให มีความเป นอยู  ท่ีดี  ผ านโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชดําริด านตางๆ อาทิ โครงการ

ศิลปาชีพ โครงการปารักนํ้า โครงการอนุรักษ

พันธุสัตวปา โครงการฟารมตวัอยาง โครงการบานเล็ก

ในปาใหญ โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง เปนตน อาจกลาวไดว าโครงการที่สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชนินีาถ ไดพระราชทานไวนัน้ ตางประสานเกือ้กลูกนักบัแนวพระราชดํารทิีพ่ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ไดพระราชทานไว อันเปนการสรางสุขใหแกผืนแผนดินไทยอยางแทจริง

พระเคยง าง
คบุ บารàÅ‹ÒÊÙ‹¡Ñ¹¿˜§
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นายสวุฒัน เทพอารกัษ เลขาธกิาร กปร. พรอมคณะสือ่มวลชนไทย ทัง้สือ่

โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ จํานวน ๑๕ คน รวมเผยแพรเพื่อถายทอด

แนวพระราชดาํรแิละผลสัมฤทธิจ์ากโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

ตลอดรวมถึงผลผลิตที่เกิดขึ้นจากงานพัฒนาและจากงานศิลปาชีพ และ

โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ เพื่อใหประชาชนชาวไทยและตางประเทศไดรับทราบ

ถึงผลความสําเร็จที่ทรงมุงมั่นและทุมเทงานพัฒนาเพ่ือใหบังเกิดผล

เปนที่ประจักษถึงวันนี้ที่ทําใหราษฎรมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น หลุดพน

จากความทุกขยาก มีอาชีพและรายไดที่มั่นคงควบคูกับทรัพยากร

ที่สมบูรณ

โครงการสื่ออาสา สืบสานพระราชดําริในตางแดนครั้งน้ี ได

นํานิทรรศการผลสําเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 เปนเวลากวา ๖๗ ป ที่สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดพระราชทานความชวยเหลือใหกับ

พสกนกิรชาวไทย ลวนเปนท่ีประจักษชดัถึงแนวพระราชดาํร ิและผลสาํเรจ็ทีเ่กิดจากโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ

ลวนสรางคุณูปการใหกับปวงชนชาวไทยและสรางความมั่นคงใหกับประเทศชาติเสมอมา  พระเกียรติคุณไมเพียง

สถิตในใจของชาวไทย แตยังกองกังวานไกลถึงตางแดน คราวใดที่พระองคเสด็จพระราชดําเนินเยือนตางประเทศ

จะฉลองพระองคเปนชุดผาไหมที่แสดงใหเห็นถึงความเปนเอกลักษณความเปนไทย และเผยแพรผาไทยเพื่อเปน

หนทางที่ทําใหนานาประเทศไดรู จักประเทศไทยดียิ่งขึ้น และในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม 

ทีผ่านมา สาํนกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเน่ือง

มาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ไดจัดโครงการ สื่ออาสา สืบสาน

พระราชดาํริ นตางแดน  เพือ่เผยแพรแนวพระราชดาํร ิหลกัการทรงงาน 

ผลสําเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชดําริใหกับประชาชนคนไทยที่

พาํนกัในประเทศสาธารณรฐั รัง่เศส และสหพนัธสาธารณรฐัเยอรมน ีนาํโดย

โครงการอันเนื่องมาจาก
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ผลิตภัณ จากเกษตรกรทั้งทางดานเกษตร ผลิตภัณ แปรรูป หัตถกรรม และงานศิลปาชีพ ซึ่งเปนการแสดงใหเห็น

ถึงความสําเร็จที่เกิดจากการพระราชทานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ รวมถึงการบรรยายเก่ียวกับการ

พัฒนาตามแนวพระราชดาํรทีิก่อเกดิโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํรทิัว่ประเทศถงึ ๔ ๔๔๗ โครงการ โอกาสนี้

ยังไดจัดใหมีการลงนามถวายพระพรทางเว็บไซต ซึ่งขอความท่ีถวายพระพรเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความจงรักภักดี

และเทิดทูนที่คนไทยและตางชาติมีตอทั้งสองพระองคเสมอมา 

พรอมกับรวมจุดเทียนชัยถวายพระพรในโอกาสนี้ดวย   

 อรวิล สุขโต หนึ่งในคนไทยที่พํานักอยูที่สาธารณรัฐ

รั่งเศสไดกลาวกับคณะวา รูสึกดีใจที่ไดมีโอกาสมารวมงาน

ครัง้น้ีไดเหน็ถึงการป บิตัพิระราชกร ยีกิจของท้ังสองพระองค

ทําใหนึกถึงตอนเดก็ ๆ  ท่ีไดมโีอกาสดขูาวพระราชกร ยีกจิของ

ทั้งสองพระองคทุกวันทางทีวี และซึมซับตั้งแตเล็ก ๆ  พอมาอยู

เมืองนอกทําใหรูสึกถึงความแตกตาง การท่ีเราอยูท่ีเมืองไทย

เรามพีระองคทานท้ังสองพระองค เหมือนกบัวาทานเปนพอเปนแม

ของเมือง ทรงเปนตัวอยางที่ดีใหกับเยาวชนและคนไทยทุกคน   

 ภาพกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นภายใตโครงการ สื่ออาสา 

สืบสานพระราชดําริในตางแดน  ครั้งนี้ ทําใหผูเขารวมงานไดประจักษ

แ ล ะ ต ร ะ ห นั ก ถึ ง พ ร ะ

มหากรุณาธิคุณอยางหา

ที่สุดมิไดและหลอหลอม

รวมดวงใจของคนไทยแมจะอยูหางไกลไดใกลชิดกับงานของในหลวง

ไดมากขึ้น และที่สําคัญสิ่งที่ไดเรียนรูและสัมผัสในชวงระยะเวลาสั้นๆ 

สามารถกระตุนเตือนถึงความเปนไทย ความรักและความเทิดทูน

ท่ีทุกคนมีตอสถาบันพระมหากษัตริย และพรอมที่จะรวมสืบสาน

พระราชดําริ ใหมีความชัดเจนและถูกตองย่ิงขึ้น อันเปนการสราง

ประโยชน ความมั่นคงและยั่งยืนใหแกผืนแผนดินไทย สมดังพระราชประสงคสืบไปประโยชน ความมั่นคงและยั่งยืนใหแกผืนแผนดินไทย สมดังพระราชประสงคสืบไปประโยชน ความมั่นคงและยั่งยืนใหแกผืนแผนดินไทย สมดังพระราชประสงคสืบไป
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 สขิอแตงแตม วาดขดีเขยีนกลอน
เปนสนุทรโวหาร ตาม าอสีานพื้น
ภูมปิ าพื้นบาน มมีาแตเกา
คนเฒาแกเพิ่นไดเวา สอนไวแตนาน
สขิอกลาวเลาเรื่อง ออกคายสบืสาน
บูรณาการสมัพนั  เศรษฐกจิพอเพยีงทาน
องคราชาเพิ่นไดให ปรชั าแนวการคดิ
ใหปวงชนพี่นอง เอาไวใหสูคน
ไดเขามาอยูคาย ภูสงิห ิ่นเกษตร
หมองในหลวง เพิ่นไดสราง แปลงไวใหอยูดี
คายเยาวชนอาสาสราง สบืสานดาํรเิพิ่น
องคภูมพิลนามชื่อ องคราชามหาราช
กปร. องคกรชวย สรางเสรมินาํสง
นาํเยาวชนทกุที่ ทั่วไทยแท วยสบืสาน
ไดเขามาอยูคาย สามวนัดอกมาอยู
เริ่มวนัแรกหดหู บอยากอยู อดคาย
อยากกลบับาน แมนที่มา
แตเวลา านมื้อ เริ่มมวนศกึษา
ไดวชิาพอเพยีง หลากหลายความ ู
ยามคํ่าคนืกะไดสนกุโ อง กจิกรรมมวน ื่น
พวกเอื้อยอายในคายได แมนสขุสนัต
มหีมูเพื่อน หลากหลายที่ มารวมกนั 
สรางสมัพนั  เชื่อมไมตร ีแลกเรยีนความรู 
ไดมา อมกนัเลน เบกิบาน ทกุแลงคํ่า
รวมสมัพนั  พอควรแลว พกั อนไวเอาแ ง
มื้อที่สองตื่นแตเชา พรอมความเมื่อย แสนลา
แตเวลาบคอยคน ตองทาํ กจิกรรมในคาย
ทาํภารกจิสวนตวัตอนเชา อาบนํ้าแตงตัว
ออกมากนิอาหาร รบัประทาน ประทงัชพี
ใหไดมแีรงกลา สูตอกจิกรรม
สรางความสมัพนั ศกึษา ปรชั าพอเพยีงพอ
วนัที่สองตอนเชาเริ่มกอสราง าย 
ชะลอนํ้าคลอง ชวยให พื้นดนิชื่น
เ าไดพากนัสราง สอง าย กั้นอยู

สนกุสนานครกึครื่น ยกหนิขึ้นลงสราง าย
มคีวามสขุเหลอืลน ดใีจเหลอืหลาย
เพราะไดทาํความด ี วยพี่นอง
ทาํ ายเสรจ็สิ้น ไดทาํการพกั อน
ในอาวาสกวาง ไพรไมปาพง
สาํนกัสง เพิ่งสราง ชื่อวา เพิ่ง รรม
เปนศูนยรวมจติใจ ชาวไทภูสงิหนี้
เสรจ็จากนี้ กะไดเดนิทางตอ
มุงเขาสู หมูบาน รบีเรงเดนิทาง
เสนทางนั้น กะมแีตทางหลมุ
หาหมองกะหลบบทนั แตกะดนัไปได
พอแตไป งึบาน มลีงุสมพวง ารบัอยู
นํ้าเยน็ๆ จบิเอามาแจกให กนิแลวกะชื่นใจ
ลงุปาเพิ่นกะได ใหความรู การปลูกไร นา สม
ที่ไดเรยีนจากภูสงิห ิ่นที่เคยมาเรยีนรู
ประสบการณนานปแลว สะสมมาเตม็ที่
ภูมคิวามรูมากม ีเอามาเลาสูพี่นอง
ลูกหลานได แมนไดฟง
หลงัจากนั้น ไดพาเที่ยว พาชม
สวนเกษตร สม สานนาไร
ไดเดนิไปที่แรก สระนํ้ารมิ นน
เพิ่นไดเลี้ยงปูปลา เตม็สระ ออน อนเด
สดุสะออน ยางเลน รมิสระของลงุเพิ่น
ตนมะขามเรยีน ายหลาย กาํลงัเริ่มออก ล
แลวเ ากะได ออกเดนิทางตอ
แหลงตอมา เบิ่งตนไม สวนพชืพรรณ กั
บูรณาการสมัพนั  ปลูก สมไปทั่ว
สวน สม สานนี้ มมีากพชืพรรณ
เพิ่นจดัสรร มาปลูก ลงมาในไร
สดุวไิลความรู สมกบัความเปนอยู
มคีวามสขุแบบชาวบาน สขุลนแมนกวาไ
สมปรชั าพระองคทาน ภูมพิล เพิ่นไดกลาว
ตรสัไวแกพี่นอง ประชาไดแมนอยูเยน็ เดอ

นายปฏภิาณ พานทอง สาขาคอมพวิเตอรศกึษา
มหาวทิยาลยัราชภฏัรอยเอด็

โทร ๐๙๕-๔๕๙๖๘๙๘
โครงการคายเยาวชนรูงานสบืสานพระราชดาํร ิ(RDPB CAMP) รุนที่ ๔ ครั้งที่ ๔

ณ ศูนยพฒันาการเกษตรภูสงิหอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัศรสีะเกษ

ส อ ตง ต วาด ดเ ยนก อน

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓  กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗
๖๓



นำยสุวั น เทพอำรักษ เลขำธิกำร กปร. พรอมดวย ูบรหิารและเจาหนาที่สาํนกังาน กปร. นาํแจกนัดอกไมสด
วายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสา ิราชฯ สยามมกุ ราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ 

ณ พระที่นั่งอมัพรส าน

นำยพลำกร สุวรรณรัฐ องคมนตรี นายสุวัฒน 
เทพอารกัษ เลขา กิาร กปร. พรอมดวย ูบรหิารจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เดินทางไปพบปะราษ รบานเยาเลา ีกวย อําเภอ
แมจนั จงัหวดัเชยีงราย ไดมอบสิ่งของพระราชทานใหแกราษ ร
ในพื้นที่ พรอมกนันี้ ไดกลาว งึพระมหากรณุา คิณุในพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม
ราชนินีา  ที่ทรงมคีวามหวงใยตอราษ ร และไดพระราชทาน
สิ่งของ เพื่อใหราษ รมคีวามเปนอยูที่ดขีึ้น 

   

องค นตร อบสิง องพระราชทาน
ะเปนประธาน นพิธเปดงาน กรร ชาติพันธุ ะชนเ าพนเ อง งประเท ทย

ประ ําป พรอ ทังติดตา ควา กาว นาการดําเนินงาน องสถานพั นา

การเก ตรทสงตา พระราชดําริบานสันติสุ อําเภอปง ัง วัดพะเยา

วันท สิง าค

¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ

สํานักงาน กปร ถวายพระพรชัย งค
ส เด พระบร โอรสาธิราช สยา กุ ราชกุ าร

วันท กรก าค

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓  กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗
๖๔



นำยพลำกร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี เปนประ านในพิ ีเปดงาน 
มหกรรมชาติพัน ุและชนเ าพื้นเมืองแหงประเทศไทย  ประจําป ๒๕๕๗ 

ณ ขวงวฒัน รรมเชยีงราย อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย ึ่งจดัขึ้นโดย กรมพฒันา
สังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
ภายใตแนวคิดการจัดงาน ชาติพัน ุ  รวมใจ พัฒนาชาติไทย  โดยมี
วตั ปุระสงค เพื่อเ ลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั เนื่องในโอกาส
มหามงคลเ ลิมพระชนมพรรษา ๗ พรรษา และสมเด็จพระนางเจาสิริกิต ิ
พระบรมราชนินีา  เ ลมิพระชนมพรรษา ๒ พรรษา ทั้งยงัแสดงความจงรกั
ภกัด ีและเ ยแพรพระราชกรณยีกจิสาํคั ของทั้ง ๒ พระองค และพระบรม
วงศานวุงศทกุพระองค ในดานการพฒันาและสงเคราะหกลุมชาติพนั ุใหไดอาศยัอยูใตพระบารมขีองพระองคตลอด ๕ ทศวรรษที่
านมา นอกจากนี้ เปนการฟนฟูพฒันากลุมชาตพินั ุชมุชนบนพื้นที่ราบสงูของประเทศไทยที่ไดกอเกดิการรวมตวัของกลุมชาตพินั ุตาง ๆ  

มากมายมคีวามแตกตางหลากหลายทางอตัลกัษณ และวฒัน รรม ความเชื่อ ศาสนา และวิ ชีวีติ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความ
มั่นคงของมนษุย ในฐานะที่มบีทบาทในการดูแลมนษุย เปาหมายในครั้งนี้คอื ดูแลชวยเหลอืกลุมชาตพินั ุใหมคีณุภาพชวีติใหดขีึ้น
รวมทั้งกระตุนใหเกดิความตระหนกัในหนาที่และสทิ ขิองตนเองที่มตีอแ นดนิ ิ่นกาํเนดิ เพื่อเ ยแพรวิ ชีวีติและอตัลกัษณของกลุม
ชาตพินั ุ ไดรกัษาฟนฟวูิ ชีวีติ ศลิปะ วฒัน รรมอนัดงีามของทอง ิ่นและของชาตเิพื่อเปนมรดกตกทอดแกเยาวชนรุนหลงั สนบัสนนุ 
แลกเปลี่ยนทางวิชาการและเสริมสรางเครือขายการทํางานดานกิจการชาติพัน ุกลุมชาติพัน ุที่รวมงานในครั้งนี้จากทั่วประเทศ
กวา ๑ ๕  คน รวมงาน

จากนั้น องคมนตรีพรอมคณะ ไดเดินทางไปยังส านีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริบานสันติสุข อําเภอปง
จังหวัดพะเยา เพื่อมอบปุยอินทรีย  และรวมดํานากับราษ รในพื้นที่ พรอมทั้งติดตามความกาวหนาการดําเนินของ

โครงการส านีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริบานสันติสุข ที่เกิดขึ้นจาก 
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนา  ไดเสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตร
สภาพพื้นที่บริเวณดอย าชาง บานสันติสุข ตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัด
พะเยา จากนั้นไดพระราชทานพระราชดําริใหจัดตั้งส านีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม
พระราชดาํร ิ บานสนัตสิขุ-บานขนุกาํลงัขึ้น ในพื้นที่ที่ ูกบกุรกุแ ว าง โดยใหราษ ร
ทั้ง ๒ หมูบาน เขารวมโครงการฯ เพื่อเรยีนรูวิ ทีาํการเกษตรอยาง ูกหลกัวชิาการ โดยใช
พื้นที่ดนิอยางจาํกดัใหได ล ลติเพิ่มขึ้นพอเลี้ยงตนเองได ทั้งยงัมสีวนรวมในการอนรุกัษ
และฟนฟูทรพัยากร รรมชาตใิหคนืความสมบูรณ

หนวยงานที่เกี่ยวของจงึไดดาํเนนิงานสนองพระราชดาํรแิบบบูรณาการ โดยการ
จดัตั้งส านพีฒันาการเกษตรที่สูงฯ บานสนัตสิขุขึ้นโดยมพีื้นที่ดาํเนนิการจาํนวน ๔ ไร แบงเปนพื้นที่บานสนัตสิขุ ๖๔ ๑๗ ไร 
บานขนุกาํลงั ๓๔ ๔๔ ไร พื้นที่ทรงงานระยะแรก ๕  ไร ระยะที่ ๒ พื้นที่ ๑ ๖   ไร ตั้งอยูในเขตรกัษาพนั ุสตัวปาดอย าชาง 
เดมิพื้นที่สวนให เปนพื้นที่ปาไมที่ ูกบกุรกุแ ว างเพื่อทาํการเกษตร มลีุมนํ้ายอย ไดแก ลุมนํ้าแมสาว ลุมนํ้าแมกาํลงัและลุมนํ้า
ตอง ึ่งเปนแหลงกาํเนดิของแมนํ้ายม ปจจบุนัมสีภาพ กูบกุรกุทาํลายทาํใหใน ดแูลงมปีรมิาณนํ้านอย ไมเพยีงพอตอการบรโิภคจน
ราษ รไดรบัความเดอืดรอน นอกจากนั้นยงัประสบป หา ล ลติทางการเกษตรราคาตกตํ่า เกษตรกรขาดความรูทางการเกษตร ทาํให
ล ลติตอไรตํ่า และมปี หายาเสพตดิ  โครงการส านพีฒันาการเกษตรที่สูงตามพระราชดาํรบิานสนัตสิขุจงึไดมกีารดาํเนนิการ

เปนเสมือนหนึ่งวิทยาลัยของชุมชน เพื่อใหความรูแกราษ รในการทําการเกษตรอยาง ูกหลักวิชาการ โดยใชพื้นที่ดินอยางจํากัด
ใหได ล ลติเพิ่มขึ้น สงเสรมิการปลกูพชื กัปลอดภยัจากสารพษิ ทั้งในส านแีละแปลงของเกษตรกรในหมูบาน รวมทั้งการสงเสรมิ
การปลูกขาวโดยไดทดลองปลูกขาว ในพื้นที่โครงการฯ เพื่อ ายทอดเทคโนโลยีการ ลิตขาวอยาง ูกตองเหมาะสม และเปน
ตนแบบการทาํนาดาํแบบยั่งยนื และใชพื้นที่อยางมีประสทิ ภิาพสูงสดุ โดยการทดสอบและพฒันาเพิ่มศกัยภาพการ ลติขาวนาดาํ 
เพื่อเพิ่มระดับ ล ลิตขาวนาดําใหสูงขึ้น ึ่งจากเดิมได ล ลิตขาว ๔ - ๕ ังตอไร ปจจุบันได ล ลิตประมาณ ๔  - ๕  
ังตอไร พอเลี้ยงตนเองได ใหยึด ือแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว เรื่องระบบเศรษฐกิจพอเพียง

เปนหลักในการดําเนินงาน ทําการอนุรักษและฟนฟูเขตรักษาพัน ุ สัตวปา และอนุรักษแหลงตนนํ้า ในพื้นที่เพื่อปองกัน
วิก ติการณขาดแคลนนํ้าในอนาคต รวมทั้งสรางงานใหราษ รมีอาชีพ มีรายได ึ่งสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 
ในการขจัดป หาความยากจนและการวางงาน และใหโอกาสแกราษ ร ูดอยโอกาสไดมีงานทํา เพื่อชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ใหราษ รมคีวามเปนอยูที่ดขีึ้น

วันท สิง าค

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓  กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗
๖๕



สํานักงาน กปร. รวมกับศูนยพัฒนาการเกษตรภูสิงห
อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัศรสีะเกษ จดังาน ๒๐ ป ใต้ร่ม
พระบำรมี ศูนยพั นำกำรเกษตร ูสิงหอันเนื่องมำจำก
พระรำชด�ำริ  ขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒  ป ของการดาํเนนิงาน
โครงการ โดยม ีนายอาํพล เสนาณรงค องคมนตร ีเปนประ านใน
พิ เีปดงาน พรอมดวย นายสวุฒัน เทพอารกัษ เลขา กิาร กปร. 
นายประทีป  กีรติเรขา ูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายสวัสด ิ
สมสะอาด ูอาํนวยการศูนยพฒันาการเกษตรภูสงิห  อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิเจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ สื่อมวลชน 
รวมในพิ เีปดงานครั้งนี้ 

โครงการศูนยพัฒนาการเกษตรภูสิงหอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชดาํรใินสมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีา  เมื่อวนัที่ ๑๕ พ ศจกิายน ๒๕๓๗ ในการ
เสดจ็ฯ ไปทรงเยี่ยมราษ รในเขตกิ่งอาํเภอภูสงิห จงัหวดัศรสีะเกษ  ในการนี้ไดพระราชทาน
พระราชดาํรใิหสวนราชการตาง ๆ รวมกนัพจิารณาจดัตั้งศูนยพฒันาการเกษตรแบบเบด็เสรจ็ขึ้น
เพื่อชวยเหลอืราษ รในพื้นที่ ึ่งประกอบอาชพีทาํนาไมได ลและขาดแคลนนํ้าในการประกอบ
อาชพี ในลกัษณะเชนเดยีวกบัศนูยศกึษาการพฒันาอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิโดยใหความ
ชวยเหลือประชาชนในดานการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในรูปแบบของการจัดแปลงสา ิต
การ ายทอดความรูและ กทกัษะทางอาชพี รวมไป งึการสนบัสนนุปจจยัการ ลติพื้นฐาน
ใหแกเกษตรกร

แนวทางการดําเนินงานมีลักษณะเดียวกับศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ คือเปนแหลงรวมสรรพวิชาและการบริการดานเกษตรกรรมในลักษณะเบ็ดเสร็จ
เพื่อใหราษ รไดเขามาศกึษาเรยีนรู รวมทั้งขยาย ลการพฒันาไปสูพื้นที่เปาหมาย สวนที่มคีวาม
แตกตางจากศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คือ ไมมีกิจกรรมดานการศึกษา 
คนควา ทดลองและวจิยัในระดบัพื้นที่เหมอืนดงัเชน ศูนยศกึษาการพฒันาฯ แตจะเนนการนาํเอา
องคความรู เทคโนโลยีและ ลสําเร็จที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมมาใหบริการและขยาย ลสูเกษตรกร 

โดยมีแนวทางการดําเนนิงานประกอบดวย ด้ำนอ�ำนวยกำร จัดเตรียมความพรอมในดานการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ ๕๔  ไร
จัดหาโครงสรางพื้นฐานทั้งอาคารสํานักงาน อาคาร กอบรม บานพัก และ นน รวมทั้งพัฒนาระบบสา ารณูปโภค 
ด้ำนวชิำกำร ดาํเนนิการ ายทอดองคความรูดานเกษตรกรรมสาขาตาง ๆ  การอนรุกัษทรพัยากร รรมชาต ิและการประกอบ
อาชพี ในลกัษณะแปลงสา ติตนแบบภายในพื้นที่ศูนย ๕๔  ไร เพื่อใหเปนแหลงเรยีนรูและศกึษาดูงานของประชาชนและ
หนวยงานที่สนใจ ด้ำนกำรขยำยผล ขยาย ลไปสูเกษตรกร ึ่งเปนหวัใจสาํคั ในการดาํเนนิงานสนองพระราชดาํรขิองศนูย
แหงนี้ โดยเปนการนําเอาองคความรู และปจจัยการ ลิตที่เหมาะสมและ านการศึกษาคนควาโดยหนวยงานตาง ๆ แลว 

ไปขยาย ลและ ายทอดสูประชาชนในพื้นที่เปาหมายหลกัในเขตอาํเภอภสูงิหทั้ง ๗ ตาํบล และพื้นที่เปาหมายรองในบรเิวณใกลเคยีง
จากการดาํเนนิงานมาอยางตอเนื่อง และมี ลงานเปนที่ประจกัษ ทาํใหในป ๒๕๕๖ ศูนยพฒันาการเกษตรภูสงิหอนัเนื่อง

มาจากพระราชดาํรแิหงนี้ ไดรบัการยกฐานะใหเปนศูนยสาขาของศูนยศกึษาการพฒันาภูพานอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ จงัหวดั
สกลนคร ึ่งจะมีบทบาทสําคั ในการขยาย ลการพัฒนาตามแนวพระราชดําริของศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํร ิในเขตพื้นที่ภาคตะวนัออกเ ยีงเหนอืตอนลาง ทาํใหในระยะตอไป จะมกีารนาํองคความรูที่ไดมกีารศกึษาทดลองและ
กลั่นกรองแลวมา ายทอดสูประชาชนในพื้นที่เปาหมายของโครงการใหทั่ว งึมากยิ่งขึ้น และนบัเปนโอกาสอนัดขีองเจาหนาที่ ูป บิตังิาน
ในการสรางเครือขายระหวางกัน ึ่งจะชวยเพิ่มพูนประสิท ิภาพในการดําเนนิงานของศูนยพัฒนาการเกษตรภูสิงหอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ และพรอมที่จะไดเปนแหลงเรียนรูใหกับประชาชนสมดังพระราชประสงคในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนีา  
ที่ตองการชวยเหลอืราษ รใหมอีาชพี มรีายไดที่มั่นคง สามาร ดาํรงชวีติไดอยางมั่นคงตอไป 

วันท สิง าค

โดยมีแนวทางการดําเนนิงานประกอบดวย 
จัดหาโครงสรางพื้นฐานทั้งอาคารสํานักงาน อาคาร กอบรม บานพัก และ นน รวมทั้งพัฒนาระบบสา ารณูปโภค 
ด้ำนวชิำกำร
อาชพี ในลกัษณะแปลงสา ติตนแบบภายในพื้นที่ศูนย ๕๔  ไร เพื่อใหเปนแหลงเรยีนรูและศกึษาดูงานของประชาชนและ
หนวยงานที่สนใจ หนวยงานที่สนใจ 
อาชพี ในลกัษณะแปลงสา ติตนแบบภายในพื้นที่ศูนย ๕๔  ไร เพื่อใหเปนแหลงเรยีนรูและศกึษาดูงานของประชาชนและ
หนวยงานที่สนใจ 
อาชพี ในลกัษณะแปลงสา ติตนแบบภายในพื้นที่ศูนย ๕๔  ไร เพื่อใหเปนแหลงเรยีนรูและศกึษาดูงานของประชาชนและ

แหงนี้ โดยเปนการนําเอาองคความรู และปจจัยการ ลิตที่เหมาะสมและ านการศึกษาคนควาโดยหนวยงานตาง ๆ แลว 
ไปขยาย ลและ ายทอดสูประชาชนในพื้นที่เปาหมายหลกัในเขตอาํเภอภสูงิหทั้ง ๗ ตาํบล และพื้นที่เปาหมายรองในบรเิวณใกลเคยีง
แหงนี้ โดยเปนการนําเอาองคความรู และปจจัยการ ลิตที่เหมาะสมและ านการศึกษาคนควาโดยหนวยงานตาง ๆ แลว 

ไปขยาย ลและ ายทอดสูประชาชนในพื้นที่เปาหมายหลกัในเขตอาํเภอภสูงิหทั้ง ๗ ตาํบล และพื้นที่เปาหมายรองในบรเิวณใกลเคยีง
แหงนี้ โดยเปนการนําเอาองคความรู และปจจัยการ ลิตที่เหมาะสมและ านการศึกษาคนควาโดยหนวยงานตาง ๆ แลว 

จากการดาํเนนิงานมาอยางตอเนื่อง และมี ลงานเปนที่ประจกัษ ทาํใหในป ๒๕๕๖ ศูนยพฒันาการเกษตรภูสงิหอนัเนื่อง
ไปขยาย ลและ ายทอดสูประชาชนในพื้นที่เปาหมายหลกัในเขตอาํเภอภสูงิหทั้ง ๗ ตาํบล และพื้นที่เปาหมายรองในบรเิวณใกลเคยีง

จากการดาํเนนิงานมาอยางตอเนื่อง และมี ลงานเปนที่ประจกัษ ทาํใหในป ๒๕๕๖ ศูนยพฒันาการเกษตรภูสงิหอนัเนื่อง
ไปขยาย ลและ ายทอดสูประชาชนในพื้นที่เปาหมายหลกัในเขตอาํเภอภสูงิหทั้ง ๗ ตาํบล และพื้นที่เปาหมายรองในบรเิวณใกลเคยีง

องค นตร เปนประธาน นพิธเปดงาน
ป ตร พระบาร นยพั นาการเก ตรภสิง อันเนอง า ากพระราชดําริ

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓  กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗
๖๖



นำยอ�ำพล เสนำณรงค องคมนตรี เปน

ประ านในพิ ีเปดงานทองเที่ยวเชิงเกษตรเขาชะงุม 

ควำมสุขของคนไทย ใต้ร ่มพระบำรมี  ณ 

โครงการศึกษาวิ ีการฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุม

อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิอาํเภอโพ าราม จงัหวดั

ราชบรุ ีโดยม ีนายสวุฒัน เทพอารกัษ เลขา กิาร กปร.

นายอภชิาต จงสกลุ อ บิดกีรมพฒันาที่ดนิ นายนสิติ

จันทรสมวงศ ู ว าราชการจังหวัดราชบุรี และ

นายบุ ชวย  ชวยระดม ูอาํนวยการโครงการศกึษา

วิ กีารฟนฟูที่ดนิเสื่อมโทรมเขาชะงุมอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิพรอมดวยเจาหนาที่จากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของรวมพิ เีปดในครั้งนี้

โครงการศกึษาวิ กีารฟนฟทูี่ดนิเสื่อมโทรมเขาชะงุมอนัเนื่องมาจาก

พระราชดาํร ิไดดาํเนนิการศกึษา คนควา ทดลอง วจิยั ในการพฒันาพื้นที่

ดนิเสื่อมโทรม และพื้นที่ที่มปี หาตาง ๆ  ในลกัษณะ ห้องเรยีนธรรมชำติ

ขนำดใหญ่  ลจากการดําเนนิงานไดประสบ ลสําเร็จเปนอยางดีอัน

เปนตัวอยางแหงความสําเร็จในการพัฒนากิจกรรมตาง ๆ ไดอยางครบ

วนสมบูรณมาอยางตอเนื่อง สามาร ขยาย ลการพัฒนาสูพื้นที่เปา

หมายตามแนวพระราชดําริไดอยาง ูกตองเหมาะสม มีประชาชนเขามา

เยี่ยมชมการดําเนนิงานของโครงการศึกษาวิ ีการฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรม

เขาชะงุมอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิอยางตอเนื่องตลอดทั้งป นอกจาก

เปนแหลงเรยีนรูดานการพฒันาตามแนวพระราชดาํรทิี่ยั่งยนืแลว ยงัเปน

ส านที่ทองเที่ยวเชงิเกษตรที่สาํคั แหงหนึ่งที่สามาร ใหความรูความเพลดิเพลนิ และการพกั อนหยอนใจ จากประสบการณตรง

ของ ูเขาเยี่ยมชม ที่จะไดนาํไปประยกุตใชในการพฒันาอาชพีใหเหมาะสมกบัตนเองไดตอไป 

ในการนี้ โครงการศึกษาวิ ีการฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดราชบุรี จึงไดจัดงาน

ทองเที่ยวเชงิเกษตรเขาชะงุม ควำมสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบำรมี  ขึ้นในระหวางวนัที่ ๒๑ - ๒๓ สงิหาคม ๒๕๕๗ เพื่อเ ยแพร

พระปรชีาสามาร และพระมหากรณุา คิณุในพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ที่ไดพระราชทานแนวพระราชดาํรกิารพฒันาดานตาง ๆ

จาก ลงานในดานวชิาการ การศกึษา ทดลอง กอเกดิกระบวนการเรยีนรู และขยาย ลสาํเรจ็จากการศกึษา คนควา ทดลอง ไปสู

เกษตรกรไดเขามาเรยีนรูและนาํความรูไปปรบัใชตามความเหมาะสมกบัภมูสิงัคมตอไป กจิกรรมภายในงานประกอบดวย การแสดง

นทิรรศการเ ลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ของหนวยงานตาง ๆ ภายในโครงการศกึษาวิ กีารฟนฟูที่ดนิเสื่อมโทรม

เขาชะงุมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การจัดอบรมเทคโนโลยีทางการเกษตรในพื้นที่ฐานเรียนรูเกษตรอินทรียตามวิ ีเศรษฐกิจ

พอเพยีง อาท ิความลบัของดนิ นํ้ายาสารพดัประโยชน การทาํปุยอนิทรยีนํ้า การทําปุยหมกั จกัรยานนํ้าเพื่อการเกษตร คนเอา าน 

มหศัจรรยห าแ ก พชืปุยสดเพื่อการปรบัปรงุบาํรงุดนิ และสมนุไพรใกลตวั ตลอดจนการออกรานจาํหนาย ลติ ลทางเกษตรของ

เกษตรกร และการแสดงความบันเทิงอยางตอเนื่องตลอดทั้ง ๒ วัน และยังเปนการเปดโอกาสใหนกัทองเที่ยวไดรูจักกับโครงการ

อนัเนื่องมาจากพระราชดาํรทิี่สาํคั อกีแหงหนึ่งของจงัหวดัราชบรุไีดมากขึ้นดวย

พระราชดาํร ิไดดาํเนนิการศกึษา คนควา ทดลอง วจิยั ในการพฒันาพื้นที่

วันท สิง าค

องค นตรเปนประธานเปดงานทองเทยวเชิงเก ตรเ าชะงุ
ควา สุ องคน ทย ตร พระบาร

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓  กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗
๖๗



วันท สิง าค

องค นตร ตรว เยย นยเรยนรการเก ตร บบพงพาตนเอง
บานเนิน า อันเนอง า ากพระราชดําริ ัง วัดชัยนาท

พลอำกำศเอก ก�ำธน สนิธวำนนท องคมนตร ีเดนิทางไปตรวจ

เยี่ยมศนูยเรยีนรูการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองบานเนนิขามอนัเนื่องมาจาก

พระราชดาํร ิ อาํเภอเนนิขาม จงัหวดั

ชยันาท โดยม ีนายสทุ พิงษ จลุเจริ

ูวาราชการจงัหวดัชยันาท นายโกวทิย 

เพงวาณิชย รองเลขา ิการ กปร.         

นายวิ รูย สรินิกูุล นายอาํเภอเนนิขาม

นายสุนทร นอยสําลี ู แทนเกษตรและสหกรณจังหวัดชัยนาท หัวหนาสวนราชการ 

พรอมดวย ูนาํชมุชน และราษ รใหการตอนรบั

ศูนยเรียนรูการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองบานเนนิขามอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

ตาํบลเนนิขาม อาํเภอเนนิขาม จงัหวดัชยันาท เปนโครงการที่พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานที่ดินใหจังหวัดชัยนาทใชประโยชนเปนศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก และแปลงสา ิตการเกษตรปลอดสารพิษเพื่อบริการชุมชน ตามที่ 

พนัโทห งิ สริณิั ฐ อนิทรสวุรรณ ไดนอมเกลาฯ วายที่ดนิ เนื้อที่ ๖ ไร ๒ งาน ๔๖ ตารางวา 

โดยมีวัต ุประสงคเพื่อเปนศูนยกลางการเรียนรูการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองของชุมชน 

ศูนยการสา ติการเกษตรแบบ สม สานที่ปลอดสารพษิ เพื่อเปนแหลงเรยีนรูของเกษตรกร

และ ูสนใจเขาศกึษาดงูาน และเพื่อ ายทอดเทคโนโลยกีารจดัการการ ลติทางการเกษตร

สูชมุชนในการประกอบอาชพีดานการเกษตรแบบพึ่งตนเอง โดยเกษตรและสหกรณจงัหวดั

ชยันาทเปน ูรบั ดิชอบโครงการ

ในโอกาสนี้ องคมนตรไีดใหขอเสนอแนะวาแกสวนราชการ ูนาํชมุชน วาการจดัทาํโครงการตาง ๆ ขอใหคาํนงึ งึ

ความตองการและประโยชนที่ประชาชนจะไดรบั และขอใหประชาชนนอมนาํแนวปรชั าเศรษฐกจิพอเพยีงมาปรบัใชในการ

ดาํรงชวีติ ตลอดจนควรจดัทาํบั ชีครวัเรอืนเพื่อความมั่งคงและยั่งยนืของครอบครวัและสังคมสบืไป

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓  กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗
๖๘



องค นตร เปนประธานเปดงาน
นิทรร การโครงการอันเนอง า ากพระราชดําริ

นำยอ�ำพล เสนำณรงค องคมนตรี เปนประ าน

เปดงานเ ลิมพระเกียรติ นิทรรศการโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชดําริ  จัดขึ้นโดย สํานกังาน กปร. รวมกับ 

กรมประชาสมัพนั  และศนูยแสดงสนิคาและการประชมุอมิแพค็ 

เมอืงทอง าน ี ในระหวางวนัที่ ๒  - ๓๑ สงิหาคม ๒๕๕๗ 

ณ   ศนูยแสดงสนิคาและการประชมุอมิแพค็ เมอืงทอง าน ีกรงุเทพมหานคร พรอมกบัชมการแสดงภาพยนตรมลัตมิเีดยี 

ชุด การทรงงานเพื่อประโยชนสุขของประชาชนไทย  เดินชมนทิรรศการ และการสา ิตอาชีพของศูนยศึกษาการพัฒนา

อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิทั้ง ๖ แหง และการนาํเสนอ ลการศกึษา วจิยั ที่โดดเดนของศูนยศกึษาการพฒันาอนัเนื่อง

มาจากพระราชดาํร ิเปนตน

ก า ร จั ด แ ส ด ง

นทิรรศการเ ลิมพระเกียรต ิ

นิทรรศการโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ  

จัดขึ้นเพื่อเ ลิมพระเกียรต ิ

แ สด ง ค ว ามจ ง รั ก ภั ก ด ี

แ ล ะสํ า นึ ก ในพ ร ะมห า

กรุณา ิคุณในพระบาท

สมเดจ็พระเจาอยูหวั สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีา  พรอมกบัเ ยแพรประชาสมัพนั องคความรูในการดาํเนนิงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และปรัช าเศรษฐกิจพอเพียงไปสูประชาชนทุกภูมิภาค ึ่งภายในการจัดงานประกอบดวย

๑. จดันทิรรศการเฉลมิพระเกยีรต ิและแสดง ลติภณั ของโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ึ่งเปน ลสําเร็จของศูนยศึกษาการ

พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๒. การประชุมสัมมนาทาง

วิชาการ  ลสําเร็จในการศึกษาวิจัยของศูนยศึกษาการพัฒนา

อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ๓. การเสวนา เผยแพรผลสําเร็จเพื่อ

ขยายผลไปสูประชาชน  ายทอดองคความรูโดยเกษตรกร ูประสบ

ความสําเร็จ ๔. การฝกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้นพรอม

แจกจายปจจยัการ ลติ คอื หลกัสูตรการเพาะเหด็ หลกัสูตรการ

เลี้ยงไกดาํภูพาน และหลกัสูตรการปลูกมะนาวนอก ดู โดยจะรบั

ูเขา กอบรมหลกัสูตรละ ๑  ทาน พรอมคูมอืประกอบอาชพี 

๕. การแจกหนงัสืออาชีพที่โดดเดน จากองคความรูของศูนยศกึษาการพฒันาอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ

การจดังานแสดงนทิรรศการเ ลมิพระเกยีรตใินครั้งนี้ เพื่อยกระดบัคณุภาพชวีติ และการประกอบอาชพีของประชาชน

ใหสามาร พึ่งพาตนเอง และครอบครวัมชีวีติความเปนอยูที่พอเพยีง สามาร เลี้ยงตนเองไดอยางยั่งยนืตลอดไป

วันท สิง าค

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓  กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗
๖



นำยอ�ำพล เสนำณรงค องคมนตรี เปนประ านในพิ ี
เปดงาน ชมศูนยศกึษำ พั นำควำมรู ้ดนิูทรรศกำร  ณ ศูนยศกึษา
การพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนรา ิวาส 
โดยม ีนายสวุฒัน เทพอารกัษ เลขา กิาร กปร. นายณฐัพงศ ศริชินะ 
ูวาราชการจังหวัดนรา ิวาส และนางสายหยุด เพ็ชรสุข รักษาการ
ูอาํนวยการศูนยศกึษาการพฒันาพกิลุทองอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ

พรอมดวยเจาหนาที่จากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ และสื่อมวลชน
ศลิปนดารารวมพิ เีปดในครั้งนี้ 

ในการนี้ ประ านในพิ ีไดเยี่ยมชมนทิรรศการดานวิชาการ ลการดําเนนิงานของหนวยงานตาง ๆ 
ที่ไดนอมนําแนวพระราชดําริไปป ิบัติจนกระทั่งประสบ ลสําเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชดําร ิ
รวม งึการพฒันาในพื้นที่ศนูยศกึษาการพฒันาพกิลุทองอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิที่สรางความรู และรายได
ใหแกราษ รไดเปนอยางด ีพรอมทั้งไดเดินชมรานจาํหนายสนิคา ล ลติทางการเกษตร และเยี่ยมเกษตรกร
ที่นําสินคามาออกรานจําหนายภายในงาน จากนั้นนั่งร พวงชมงานตามจุดตางๆ และรวมปลูกตนสาละ 
ณ สวน ๗๒ พรรษา เพื่ออนุรักษและฟนฟูพัน ุไมทอง ิ่น และเปนการสรางการมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรพัยากร รรมชาตใิหกบัประชาชนในทอง ิ่นอกีดวย

การจดังาน  ชมศนูยศกึษำ พั นำควำมรู ้ ดนูทิรรศกำร  ในครั้งนี้ศนูยศกึษาการพฒันาพกิลุทอง 
อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิจดัมาอยางตอเนื่องเปนปที่ ๑๕  ึ่งครั้งแรกจดัในเดอืนกนัยายน ๒๕๔๒ และ

ในครั้งที่ ๑๕ นี้จดัขึ้นเปนเวลา ๖ วนั ระหวางวนัที่ ๑ - ๖ กนัยายน ๒๕๕๗ เพื่อเ ยแพรพระราชกรณยีกจิ พระปรชีาสามาร  พระอจั รยิภาพ
และพระราชดําริดานตางๆ ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระบรมวงศานุวงศ ที่มีตอพี่นองประชาชนในพื้นที่ภาคใตมา
อยางตอเนื่อง และเพื่อใหพสกนกิรไดตระหนกัและสาํนกึในพระมหากรณุา คิณุที่มตีอปวงชนชาวไทยตลอดมา อกีทั้งไดเ ยแพร ลงาน
ดานการพฒันาของศนูยศกึษาการพฒันาพกิลุทองอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิที่ไดดาํเนนิงาน
สนองพระราชดาํรใินพื้นที่ตาง ๆ  มากวา ๓๒ ป จนกอใหเกดิ ลสาํเรจ็อยางมากมายอนัจะ
เปนแนวทางในการนาํไปป บิตัใินการดาํรงชวีติไดอยางพอเพยีงและพึ่งตนเองไดอยางยั่งยนื

ภายในงานมกีจิกรรมตาง ๆ  มากมาย ประกอบดวย การจดันทิรรศการทางวชิาการ
ของศูนยศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ ทั้งดานดนิ นํ้า พชื สตัว ประมง ปาไม สา ารณสขุ  
และดานอตุสาหกรรม แสดงเกี่ยวกบั ลสาํเรจ็ที่ไดภายในศูนยฯ และสวนราชการตาง ๆ 
ในจงัหวดันรา วิาส มารวมจดันทิรรศการเกี่ยวกบัทางเลอืกสูการพฒันาอาชพี  ึ่ง ูเที่ยว
ชมงาน สามาร เขาชมศึกษา เรียนรู และ กป ิบัติ ทั้งรูปแบบนทิรรศการทางวิชาการ
และพื้นที่ทําจริง ในแปลงสา ิต ทดลอง วิจัย เพื่อให ูชมงานทุกทานไดรวมกิจกรรม
ทั้งภาคความรูและบนัเทงิมากมาย นอกจากนี้ ภายในงานจดัใหมสี านที่สาํหรบั ายภาพเปนที่ระลกึ  และจดุลงนาม วายพระพรออนไลน 
เพื่อเปนการแสดงความสํานกึในพระมหากรุณา ิคุณที่ทรงมีตอพสกนกิรไทยตลอดระยะอันยาวนานเกือบ ๗  ป รวม ึงการจําหนาย
สินคาและ ลิตภัณ ทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ จากพื้นที่ขยาย ลของศูนยฯ การจําหนายอาหารพื้นบานนานาชนิด 
เกมทางวิชาการ การใหบริการดานตางๆ อีกมากมาย และไดรับความรวมมือจากเหลาศิลปนดาราที่เปนจิตอาสามารวมสราง
ความรู ความบนัเทงิ ใหกบัเยาวชนและประชาชนในพื้นที่จงัหวดันรา วิาสอกีดวย 

นอกจากนี้ ยังมีการแขงขันตอบป หาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ชิง วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีครั้งที่ ๑๕ ประจาํป ๒๕๕๗ ของนกัเรยีนระดบัชั้นมั ยมศกึษาตอนตน ทั้งโรงเรยีนสามั และโรงเรยีน
เอกชนสอนศาสนาอสิลาม ในจงัหวดันรา วิาส ปตตาน ี และยะลา ึ่งมนีกัเรยีนสมคัรเขารวมการแขงขนัในครั้งนี้ทั้งสิ้น ๖๑ โรงเรยีน 
๑๒  ทมี และไดทาํการแขงขนัรอบแรก ในวนัเสารที่ ๒๓ สงิหาคม ๒๕๕๗ เพื่อคดัเลอืกใหเหลอื ๕ ทมี มาแขงขนัรอบชงิชนะเลศิ
ในวนัเสารที่ ๖ กนัยายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ูสนใจสามาร เขารวมชมงานได ตั้งแตวนัที่ ๑ - ๖ กนัยายน ๒๕๕๗ 

วันท กันยายน

นย ก าการพั นาพิกุ ทองอันเนอง า ากพระราชดําริ ัง วัดนราธิวาส

ัดงาน ช นย ก า พั นาควา ร ดนิทรร การัดงาน ช นย ก า พั นาควา ร ดนิทรร การ

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓  กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗
๗๐



วันท กันยายน

องค นตร ตรว เยย การดําเนินงานโครงการ ก าวิธการ น ทดินเสอ โทร
เ าชะงุ อันเนอง า ากพระราชดําริ ัง วัดราชบุร

พลอำกำศเอก ก�ำธน สินธวำนนท

องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยม ลการ

ดํ า เนินง าน โคร งการศึ กษาวิ ี ก า รฟ น ฟู

ที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ มอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดราชบุรี เพื่อเปนกําลังใจให

เจ าหน าที่ที่ ร  วมกันดํา เนินงานโครงการฯ 

โดยม ีนายโกวทิย เพงวาณชิย  รองเลขา กิาร 

กปร. นายณรงคศักดิ เ ลิมเกียรติ รอง ูวา

ราชการจังหวัดราชบุรี นายอํานาจ แยมศิริ นายอําเภอ

โพ าราม และนายบุ ชวย ชวยระดม หัวหนาโครงการศึกษาวิ ีการฟ นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ มอันเนื่อง

มาจากพระราชดาํร ิพรอมคณะเจาหนาที่ใหการตอนรบั

ในการนี้ รอง ู ว าราชการจังหวัด

ราชบุรี ไดกลาวใหการตอนรับ จากนั้น

องคมนตรีรับชมวีดิทัศนแสดงความเปนมา

และ ลสาํเรจ็ของโครงการ จากนั้นหวัหนา

โครงการเขาชะงุมฯ กลาวสรุป ลสําเร็จ

จากการดําเนินงานของโครงการศึกษา

วิ ีการฟ นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ ม

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ พรอมกันนี้ 

องคมนตรไีดลงนามในสมดุเยี่ยม กอนนั่ง

ร ตู ชม ลการดําเนินงานภายในพื้นที่

โครงการฯ เขาชะงุมฯ

ในการตรวจเยี่ยมโครงการศึกษา

วิ ีการฟ นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ ม

อนัเนื่องมาจากพระราชดาํรคิรั้งนี้ องคมนตรไีดใหแนวคดิเกี่ยวกบัการดาํเนนิงานโครงการฯ เขาชะงุมฯ ไว ดงันี้ 

ขอใหช วยกันพิจารณาวาโครงการศึกษาวิ ีการฟ นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ มฯ ที่ดําเนินการอยู นั้น 

ไดสง ลประโยชน งึประชาชนอยางแทจรงิแลวหรอืยงั และขอใหดาํเนนิโครงการฯ คาํนงึ งึประโยชนที่เกดิขึ้นกบัประชาชน

เปนที่ตั้ง ไมอยากใหความเจริ เติบโตอยูเ พาะในพื้นที่โครงการฯ เพียงอยางเดียว อยางเชน การใชประโยชน

จากห าแ ก สงเสริมการปลูกขาวใหเหมาะสมกับสภาพดิน ใหคนอยูกับปาและใชประโยชนจากปา การเลี้ยงปลา

ที่จาํหนายไดและสนบัสนนุพนั ุพชื พนั ุไมที่มคีณุภาพแกเกษตรกร   

ราชบุรี ไดกลาวใหการตอนรับ จากนั้นราชบุรี ไดกลาวใหการตอนรับ จากนั้น

องคมนตรีรับชมวีดิทัศนแสดงความเปนมา

และ ลสาํเรจ็ของโครงการ จากนั้นหวัหนา

โครงการเขาชะงุมฯ กลาวสรุป ลสําเร็จ

จากการดําเนินงานของโครงการศึกษา

วิ ีการฟ นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ ม

ราชการจังหวัดราชบุรี นายอํานาจ แยมศิริ นายอําเภอ
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ครบรอบ ป สํานักงาน กปร

นำยอ�ำพล เสนำณรงค องคมนตรี เปนประ านในพิ ีมอบประกาศนียบัตรใหแก ู สําเร็จการอบรมหลักสูตร 
นกับรหิารการพฒันาตามแนวพระราชดาํร ิสาํหรบัเทศบาล  รุนที่ ๑ หลกัสูตร นกับรหิารการพฒันาตามแนวพระราชดาํริ  

รุนที่ ๓ หลักสูตร การพัฒนาองคความรูและเสริมสรางเครือขายขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามแนวพระราชดําริและปรัช าของเศรษฐกิจพอเพียง  รุนที่ ๓ และ
สาํหรบัเทศบาล รุนที่ ๑ และหลกัสูตร วทิยากรและการนาํเสนอเพื่อเ ยแพรและ
ขยาย ลการพฒันาตามแนวพระราชดาํรแิละปรชั าของเศรษฐกจิพอเพยีง  รุนที่ 
๓ และสาํหรบัเทศบาล รุนที่ ๑ รวมทั้งสิ้น ๑๖๓ คน พรอมกบัใหโอวาทแก ูสาํเรจ็
การอบรม ทั้ง ๔ หลกัสูตร ที่ดาํเนนิการโดย สาํนกังาน กปร. เพื่อให ูเขารบัการ
อบรมจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครฐั และเอกชน ไดทาํหนาที่สนองพระราชดาํริ
และรวมมอืกนัเปนกาํลงัสาํคั ในการขบัเคลื่อนการพฒันาใหโครงการอนัเนื่องมาจาก
พระราชดาํร ิและอกีวตั ปุระสงคที่สาํคั คอื เสรมิสรางความตระหนกัรูในความ

สาํคั ของส าบนัพระมหากษตัรยิ
พระมหากรุณา ิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชนินีา  และพระบรมวงศ ที่มตีอพสกนกิรชาวไทย และรวมใจกนัที่จะ
พทิกัษรกัษาเทดิทูนส าบนัอนัเปนศูนยรวมจติใจชาวไทยใหยั่งยนืสบืไป 

พรอมกันนี้ นายสุวัฒน เทพอารักษ เลขา ิการ กปร. พรอมดวย 
นายโกวิทย เพงวาณิชย รองเลขา ิการ กปร. หมอมหลวงจิรพัน ุ ทวีวงศ 
รองเลขา กิาร กปร. และนางสวุรรณา  พาศริ ิรองเลขา กิาร กปร. รวมแ ลงขาว ๓๓ ป
สํานกังาน กปร.  เพื่อสรุป ลการดําเนนิงานสนองพระราชดําริของสํานกังาน

คณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ(สาํนกังาน กปร.) ในป ๒๕๕๗ ที่ านมา และขอบคณุ
ูรวมทาํหนาที่ในการสนองพระราชดาํรเิพื่อประโยชนสขุของประชาชนและประเทศชาตมิาโดยตลอด

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓  กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗
๗๒



วันท กันยายน

สํานกังาน กปร. ึ่งเปนหนวยงานหลักในการสนองพระราชดําริ ึ่งในปจจุบันมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ึง ๔ ๔๔๗ โครงการ กระจายอยูทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเปนโครงการพัฒนาดานแหลงนํ้า จํานวน ๓ ๓๑ โครงการ 

โครงการพัฒนาดานสงเสริมอาชีพ จํานวน ๓๒๕ โครงการ 
และโครงการพัฒนาดานการเกษตร จํานวน ๑๖๕ โครงการ 
เปนตน ึ่งในพื้นที่ภาคเหนือเปนภาคที่มีโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริมากที่สุด ึง ๑ ๖ ๑ โครงการ และในพื้นที่ภาค
กลางและกรุงเทพมหานครมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
นอยที่สดุ คอื ๗ ๑ โครงการ ในป ๒๕๕๗ ที่ านมา สาํนกังาน กปร. 
มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เกิดจากการพระราชทาน
ความชวยเหลือ าน ีกามาก ึง ๗๓ เรื่อง ึ่งสวนให ราษ ร
ไดรบัความเดอืดรอนในเรื่องการขาดแคลนนํ้าเพื่อการอปุโภคบรโิภค 
และทําการเกษตร นอกจากนี้จาก ลการดําเนินงานที่ านมา
มี ลสําเร็จเกิดขึ้นมากมาย
และสํานักงาน กปร. 

ไดดาํเนนิการขยาย ลการพฒันาตามแนวพระราชดาํรจิาก ลสาํเรจ็ของศูนยศกึษา
การพฒันาอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ งึ ๓ เรื่อง พรอมทั้งไดจดัตั้งศูนยเรยีนรู
อกี ๑๒  ศนูย และจดัตั้งศนูยเรยีนรูเศรษฐกจิพอเพยีง จาํนวน ๔๗ แหง ประชาชน
ทั่วไปสามาร เขามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดําเนนิงานเพื่อนําไปประยุกตใช
ในการดาํรงชวีติไดตรงตามความตองการของราษ รเอง

ในการนี้ เพื่อใหการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
มีประสิท ิภาพ และกอใหเกิดประโยชนตอประชาชนสูงสุด สํานกังาน กปร. จึง ลักดันใหเกิดการสรางเครือขายในทุกมิต ิ
ทั้งภาครฐั เอกชนและสื่อมวลชน เพื่อทาํหนาที่ในการเ ยแพรแนวพระราชดาํรไิปสูประชาชนใหบงัเกดิการตอยอดและขยาย ล
การพฒันาไปสูประชาชนไดอยางมปีระสทิ ภิาพยิ่งขึ้นตอไป

สํานักงาน กปร ัดโครงการ เครอ ายสถาบันการ ก าสบสานพระราชดําริ รุนท

รว เรยนรการพั นาตา นวพระราชดําริ นโครงการอันเนอง า ากพระราชดําริ

นำยพลำกร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เปนประ านเปด

โครงการ เครอืขายส าบนัการศกึษาสบืสานพระราชดาํริ  รุนที่ ๑ 

ณ อาคารสํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดย

มี นายสุวัฒน เทพอารักษ เลขา ิการ กปร. กลาวรายงาน ึง

กา รจั ด โค ร งกา ร เค รื อ ข  า ยส าบั น

การศึกษา สืบสานพระราชดําริ พรอม

ดวย ูบริหาร เจาหนาที่สํานกังาน กปร. และคณาจารย

จากส าบันการศึกษาทั่วประเทศ จํานวน  คน พรอมสื่อมวลชนแขนงตางๆ เขารวม

โครงการฯ ในครั้งนี้ 

สํ านักงานคณะกรรมการพิ เศษเพื่อประสานงานโครงการอัน เนื่องมาจาก

พระราชดาํร ิ (สาํนกังาน กปร.) ไดจดัโครงการเครอืขายส าบนัการศกึษาสบืสานพระราชดาํริ 

ก า รจั ด โค ร งกา ร เค รื อ ข  า ยส าบั นกา รจั ด โค ร งกา ร เค รื อ ข  า ยส าบั น

การศึกษา สืบสานพระราชดําริ พรอม

ดวย ูบริหาร เจาหนาที่สํานกังาน กปร. และคณาจารยดวย ูบริหาร เจาหนาที่สํานกังาน กปร. และคณาจารย
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รุ นที่ ๑ ขึ้น โดยมีระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ๓ วัน ๒ คืน 

ระหวางวนัศกุรที่ ๒๖ - ๒  กนัยายน ๒๕๕๗ เพื่อขยายเครอืขาย

ในการนําองค ความรู  จากการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ

ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม

ราชินีนา  และพระบรมวงศ  ให แก คณาจารย จากส าบัน

การศึกษาทั่วประเทศ ไดมีความรูความเขาใจในแนวพระราชดําริ

และ ลสัม ท ิจากการ

พัฒนาในโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําร ิ

ที่ได พระราชทานใหกับ

พสกนิกรชาวไทยตลอด

ระยะเวลากวา ๖๕ ป 

จ น ก ร ะ ทั่ ง ป  จ จุ บั น มี

โครงการอันเนื่องมาจาก

พ ร ะ ร า ชดํ า ริ ก ร ะ จ า ย

อยู ทั่วประเทศ ึง ๔ ๔๔๗ โครงการ ทั้งนี้เพื่อใหคณาจารยจากส าบันการศึกษาทั่วประเทศ ไดทําหนาที่

เปนสื่อกลางสําคั ในการ ายทอด ปลูก งความรู จากแนวพระราชดําริ ตลอดรวม ึงนํา ลสําเร็จจาก

การพัฒนาสงตอยังนิสิต นักศึกษา ึ่งเปนพลังสําคั ในการสรางความเจริ และมั่นคงใหแกประเทศชาติ

ใหมีความรู ความเขาใจ และสามาร นอมนํา พรอมกับรวมสืบสานพระราชดําริไดอยาง ูกตองเหมาะสม

และชดัเจน อนัจะสง ล งึการพฒันาที่สอดรบักบัการสรางรากฐานที่มั่นคงในการพฒันาประเทศตอไป

โครงการอันเนื่องมาจาก

พ ร ะ ร า ชดํ า ริ ก ร ะ จ า ย
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บบสอบถา ควา คิดเ น
วารสารอันเนอง า ากพระราชดําริ บับท
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(๑) พระราชกรณยีกจิ

(๒) บทความพเิศษ

(๓) ประโยชนสขุสูปวงประชา

(๔) แนะนาํโครงการ

(๕) เศรษฐกจิพอเพยีง

(๖) องคความรู/สาระนารู/เลาสูกนัฟง

(๗) ความเคลื่อนไหว

๑. ควำมคิดเห็นในคอลัมนต่ำง ๆ

๒. คอลัมนที่ท่ำนชอบที่สุด (ตอบเพียงข้อเดียว)
 ๑.   พระราชกรณยีกจิ    ๔. แนะนาํโครงการ      ๗.  ความเคลื่อนไหว
 ๒.   บทความพเิศษ     ๕. เศรษฐกจิพอเพยีง

 ๓.   ประโยชนสขุสูปวงประชา   ๖. องคความรู/สาระนารู

๓. ท่ำนได้น�ำวำรสำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริไปใช้ประโยชนอย่ำงไรบ้ำง  (ตอบได้มำกกว่ำ ๑ ข้อ)
 ๑.   เพิ่มความรู      ๔.  ใชเปนขอมูลอางองิ (อภปิราย/รายงาน/การเรยีนการสอน ฯลฯ)
 ๒.  ใชในการพฒันาอาชพี   ๕.  อื่น ๆ (ระบ)ุ .................................................................................. 
 ๓.  ใชเปนแนวทางในการดาํเนนิชวีติ ......................................................................................................................

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

ชื่อ-สกลุ ..............................................................................         ตาํแหนง ............................................................................
หนวยงาน ...........................................................................         โทรศพัท ............................................................................
ที่อยู ..............................................................................................................................................................................................

ขอขอบคณุที่กรณุาใหขอคดิเหน็ตอวารสารอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิความเหน็ของทานจะเปนประโยชนตอการปรบัปรงุวารสารฯ ใหดยีิ่งขึ้น  

กรุณำส่งคืนมำที่  ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
    ตำมที่อยู่ด้ำนหลัง หรือ โทรสำร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๑-๒

    หำกตอบรับกลับไป ๑๐ ท่ำนแรก ส�ำนกังำน กปร. มีของที่ระลึกมอบให้
    สำมำรถตรวจสอบรำยชื่อได้ที่ www.rdpb.go.th มุมวำรสำร
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(พื้นที่ส่วนนี้ส�ำหรับโฆษณำ)

ใบอนญุำตเลขที่ ปณ.(น)/3981 ปณฝ. ท�ำเนียบรัฐบำล
ถำ้ฝำกส่งในประเทศไม่ต้องผนกึตรำไปรษณียำกร

ส�ำนกังำน กปร.

ตู้ ปณ. ๗

ปณฝ. ท�ำเนียบรัฐบำล

กรุงเทพมหำนคร

๑๐๓๐๒

บริกำรธุรกิจตอบรับ



คณะอํานวยการ

เลขาธิการ กปร. (นายสุวัฒน เทพอารักษ)
รองเลขาธิการ กปร. (นายโกวิทย เพงวาณิชย)
รองเลขาธิการ กปร. (ม.ล.จิรพันธุ ทวีวงศ)
รองเลขาธิการ กปร. (นางสุวรรณา พาศิริ)
ที่ปรึกษาดานการประสานงานโครงการฯ (นายดนุชา สินธวานนท)
ที่ปรึกษาดานการประสานงานโครงการฯ (นายชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์)
ที่ปรึกษาดานการพัฒนา (นายลลิต ถนอมสิงห)
ผูอํานวยการสํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๑
ผูอํานวยการสํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๒
ผูอํานวยการสํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๓
ผูอํานวยการสํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๔
ผูอํานวยการสํานักงานเลขาธิการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ
ผูอํานวยการสํานักศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดําริ
ผูอํานวยการสํานักติดตามและประเมินผล
ผูอํานวยการสํานักแผนงานและวิเทศสัมพันธ
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ

คณะบรรณาธิการ

นายอนันต   ทองประชุม   หัวหนาคณะบรรณาธิการ
นายตรีวิทย   วินิชสําเภาทิพย ผูอํานวยการกลุมประสานงานพื้นที่ ๔/๑
นางกมลินี   สุขศรีวงศ   ผูอํานวยการกลุมวิเทศสัมพันธ
นายหทัย   วสุนันท    ผูอํานวยการกลุมประสานงานพื้นที่ ๑/๑
นางสุพร   ตรีนรินทร    ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ
นางศศิพร    ปาณิกบุตร    ผูอํานวยการกลุมประชาสัมพันธ
นายภัททะพงศ   เทียนศรี   ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
นายศุภรัชต   อินทราวุธ   ผูอํานวยการกลุมประสานงานพื้นที่ ๓/๒
นางสาวศีตกร   ตันกําแหง   ผูอํานวยการกลุมสื่อสารองคกร
นางสาวสมลักษณ บุนนาค   ผูอํานวยการกลุมเศรษฐกิจพอเพียง
นายปริญญวัฒน   วัชรอาภากร   ผูอํานวยการกลุมประสานงานพื้นที่ ๒/๒
นายวัชระ   หัศภาค   ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร
นางสาวมานิกา   ณ กาฬสินธุ   สํานักติดตามและประเมินผล
นางเบญจรัตน    อัครพลวงศ   สํานักประชาสัมพันธ
นางสาวมทิรา   ภัคทิพวดี   สํานักประชาสัมพันธ  
เจาหนาที่สํานักประชาสัมพันธ

ภาพประกอบ

นายวิโรจน   เทียมเมือง  สํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๔
นายวิชาญ   ธีระสืบสกุล  สํานักงานเลขาธิการ
นายทวีศักดิ์   แปนคุมญาติ   สํานักประชาสัมพันธ
นายพิสิทธิ์   วิเชียรทศพร   สํานักประชาสัมพันธ
นายพลวรรธน   สายะเสวี    สํานักประชาสัมพันธ
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วัตถุประสงค

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และ
 พระบรมวงศ
๒. เพื่อเผยแพรพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จ
 พระเจาอยูหัว สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ 
 และพระบรมวงศ ที่ไดพระราชทานแนวพระราชดําริ 
 การพฒันาประเทศและการพัฒนาชวยเหลอืประชาชน
๓. เพือ่สรางความรูความเขาใจเกีย่วกบัแนวพระราชดาํริ
 และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ให แก 
 ประชาชน หนวยงานภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน 
 ใหไดรบัทราบขอมลูอยางถกูตองและกวางขวางยิง่ขึน้

ดําเนินการโดย

 กลุมสื่อสารองคกร สํานักประชาสัมพันธ
 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
อาคารสํานักงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร 
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศพัท ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐-๖  โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒
htttp://www.rdpb.go.th

โปรดทราบ

- บทความและขอเขยีนตางๆ ในวารสารอนัเนือ่งมาจาก
พระราชดําริ เปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน ไมใช
ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
(สํานักงาน กปร.)
- หากมีความประสงคจะนําขอมูลไปเผยแพรโปรดระบุ
แหลงที่มาของขอมูลดวย

(วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

จัดทําขึ้นเพื่อแจกจาย หามจําหนาย)

คําขวัญพระราชทานในวันแมแหงชาติ ป ๒๕๕๗ “รักเรียน รูงาน ถนอมบานเมือง

ไทย รวมใจสามัคคี คือ ลูกที่ดีของแม”

นับเปนความภาคภูมิใจและความโชคดีสําหรับคนไทยท้ังประเทศ ท่ีมีสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ ประดุจดัง “แมแหงแผนดิน” เพราะมิไดทรงเปนพระบรมราชินีนาถในพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัวเทานั้น ยังทรงเอื้อประโยชน อํานวยความสุขแกประชาราษฎรดวยโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการฟารมตัวอยาง โครงการปารักษน้ํา โครงการเกษตรที่สูง และ

โครงการศิลปาชีพ รวมทั้งพระราชกรณียกิจที่กอใหเกิดประโยชนแกประเทศชาติ สะทอนใหเห็นถึง

พระราชปณธิานอนัแนวแนและทรงคณุคา ผลของโครงการทุกโครงการท่ีทรงปฏิบติัลวนเกดิประโยชนสขุ

ตอประชาชน เปนที่กลาวขานและชื่นชมไปท่ัวโลก สมกับที่พระองคไดรับการยกยองใหเปน 

“พระมิ่งแกว คูพระบารมี” พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโดยแทจริง  วารสารฉบับนี้จึงขอนํา

พระราชกรณียกิจบางสวนบางตอนมานําเสนอ และนําเรื่องเลาในความทรงจําของบุคคลที่มีโอกาส

ติดตามเสด็จและถวายงานอยางใกลชิด ตลอดจนประชาชนคนธรรมดามาเลาเรื่องราวที่อาจไมเคย

รูมากอน  อาทิ  

ทานอภิญาโณภิกขุ จากวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เลาใหฟงถึงสิ่งที่ยิ่งใหญแมแตเด็กเล็กๆ 

ก็สามารถภาคภูมิใจที่ไดรวมมอบของขวัญแดมหาราชินีของพวกเขาได  ดร.จรัลธาดา กรรณสูต 

เลาถึงความทุกขสุขของประชาชนนั้นอยูในพระทัยตลอดเวลา  พลเอก ณพล บุญทับ เลาถึง

ชวีติใหมในชายแดนภาคใต...แลวจะทราบวาทีไ่หนท่ีสามารถสรางชวิีตใหมได...หรอืแมแตในตางแดน

แสนไกล กย็งัมีโอกาสไดใกลชดิกบังานของในหลวง และท่ีพเิศษสุด... นองๆ จากโครงการคายเยาวชน

ของสํานักงาน กปร. ยัง “สิแตงแตม วาดขีดเขียนกลอน” จะลึกซึ้งกินใจ หรือบอกเลาอะไร

จากหัวใจ ติดตามไดในวารสารฉบับนี้ 

แลวจะรูสึกวา...เพราะทรงเปนพระราชินีของแผนดิน

ขอขอบคุณ คุณหญิงสรอยระยา เรืองวิเศษ กองศิลปาชีพ ซึ่งไดรับมอบหมายจากทานผูหญิง 

จรุงจิตต ทีขะระ ใหเปนผูประสานงานในการเชิญพระบรมฉายาลักษณให วารสารอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ นําลงเปนหนาปกฉบับเฉลิมพระเกียรติ นับเปนพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได

แกสํานักงาน กปร.



ภาพพระราชทาน
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