




    ประชาชนชาวไทยทัง้หลาย บัดนี้ถงึวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งมอบความปรารถนาดมีา
อวยพรแก่ท่านทกุคนให้มคีวามสุข มคีวามเจรญิ และความส�าเรจ็สมประสงค์ในสิง่ทีป่รารถนา ข้าพเจ้า
ขอขอบใจท่านเป็นอย่างมากทีพ่รัง่พร้อมกันมาให้ก�าลงัใจแก่ข้าพเจ้าในคราววนัเกดิด้วยความหวงัดจีาก
ใจจรงิ น�า้ใจไมตรจีติทีท่กุคนทกุฝ่ายแสดงออกในวนันัน้ยังประทบัอยู่ในความทรงจ�าของข้าพเจ้าไม่รูล้มื 

 ในปีใหม่นี้ ข้าพเจ้ายงัปรารถนาอย่างยิง่ทีจ่ะเหน็คนไทยได้ท�าจติท�าใจให้มัน่คงอยู่ในความเมตตา 
และหวงัดตี่อกนั ดแูลเอาใจใส่กนั ช่วยเหลอืเกื้อกลูกนั ให้ก�าลงัใจแก่กนัและกนั ผกูพนักนัไว้อย่างญาติ
และฉนัมติร ทกุคนทกุฝ่าย ก็ได้ร่วมมอืกนัสร้างสรรค์ความสขุความเจรญิมัน่คงให้แก่ตนและชาตไิด้ ดัง่
ทีต่ัง้ใจปรารถนา ขออานภุาพแห่งคณุพระศรรีตันตรยั และสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์จงคุม้ครองรกัษาท่านทกุคนให้
ปราศจากทุกข์ ปราศจากโรคภัย ให้มคีวามสุขกาย สุขใจ ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน

พระราชด�ารัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย
ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ณ โรงพยาบาลศริริาช





เปิดเล่มวารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิฉบับขึ้นปีที่ ๑๑ 

ด้วยข้อเขยีนของ นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธกิาร กปร. 

ที่บอกเล่าแนวทางการท�างานในปีนี้ของส�านักงาน กปร.

ภาพปกด้านหน้าเป็นภาพชื่อ “สมบูรณ์ธรรมชาติ” ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าร ิจดัประกวดภาพถ่าย “หนึง่ในน�า้พระราชหฤทยั จากยอดเขาสูท่ะเลอ่าวคุง้กระเบน จงัหวดัจันทบรุ”ี  

โดยภาพนี้ได้รางวัลที่ ๑ ประเภทประชาชนทั่วไป ส่วนภาพปกหน้าด้านในชื่อภาพ “ชุ่มฉ�่า จากน�้าพระราชหฤทัย”  

ได้รางวัลที่ ๑ ของประเภทนักเรยีน และผลงานภาพภ่ายเหล่านี้ได้จัดนทิรรศการถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมาร ีทอดพระเนตร เมื่อคราวเสด็จฯ ประทับแรม ณ ศูนย์ฯ อ่าวคุ้งกระเบนฯ ด้วยแล้ว

ขอขอบคุณพลเอก ณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ ที่กรุณาเชิญผู้แทนส�านักงาน กปร. ไปร่วมติดตาม

งานโครงการพัฒนาและฟาร์มตัวอย่างในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และเยียวยาผู้ที ่

ประสบภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

การขยายผลส�าเร็จ และองค์ความรู้ของศูนย์ศกึษาการพัฒนาฯ ต่างๆ ยังสรุปย่อมาลงวารสารฯ อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้ผู้สนใจติดต่อขอรับการฝึกอบรมที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ใกล้บ้านในภูมิภาคต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

แต่อย่างใด

...ส�าหรับชาวกรุงเทพฯ และปรมิณฑล สามารถสมัครอบรมอาชพีเด่น ๘ อาชพี ได้แก่ เห็ดเศรษฐกจิ การเลี้ยง

ไก่ด�า มะนาวนอกฤดู เกษตรผสมผสาน ผักปลอดสารพษิ การเลี้ยงกบ การผลติข้าวพันธุ์ด ีและแปรรูปสัตว์น�า้ ในงาน

เฉลมิพระเกยีรต ิ“๔,๓๕๐ การทรงงาน เพือ่ประโยชน์สขุแห่งมหาชน” ทีศ่นูย์ราชการฯ ถนนแจ้งวฒันะ ระหว่างวนัที่ 

๑๔ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ รวมทัง้ยังได้ชมนทิรรศการ และฟังเสวนาวชิาการเต็มอิ่มด้วย

โครงการค่ายเยาวชนสืบสานพระราชด�าริก็ยังคงคึกคัก มีทีมนักศึกษาท�าโครงการสมัครเข้ามามากมาย  

โดยปีนี้จะจัด ๖ ครัง้ ให้เยาวชนเรยีนรู้ในพื้นที่ศูนย์ศกึษาฯ ทัง้ ๖ แห่งทั่วทุกภูมภิาค

ชอบดูทวี ีขอแนะน�ารายการ “คดิดที�าด”ี ช่อง ๑๑ ทุกวันพฤหัสบด ีเวลา ๑๕.๐๐ น. ที่น�าประชาชนที่ประสบ

ความส�าเร็จในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิบอกเล่าเรื่องราวเน้นวธิกีารที่จะสร้างความส�าเร็จ และเคล็ดลับ

ต่างๆ อกีรายการ “เปิดโลกอาเซยีน” ช่อง ๑๑ ทุกวันอังคาร เวลา ๑๓.๐๐ น. บอกเล่าข่าวสารของส�านักงาน กปร. 

ในช่วงต่างๆ และยังม ี“ร้อยไทยด้วยดวงใจ” ในวาระโอกาสส�าคัญทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกจิ.... โปรดตดิตาม

       กองบรรณาธกิาร

บทบรรณาธิการ



๖พระราชกรณียกิจ

บทความพิเศษ เปิดเล่ม...จาก เลขาธิการ กปร.

๑๖

ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา ทับทิมสยามปากพนัง : ส้มโอมหัศจรรย์ 

คุณภาพจีไอ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

ลุ่มน�้าปากพนัง

นายส�าเริง วงศ์สุรินทร์ : 

ศูนย์เรียนรู ้กลุ ่มการเลี้ยงกบ

บ้านดอนขี้เหล็ก

๒๐

๒๖
แนะน�าโครงการ

จากสายน�้าสู่การขับเคลื่อนอย่างบูรณาการ

ชีวิตใหม่ในฟาร์มตัวอย่าง

ชายแดนภาคใต้

สารบัญ

๑๖ ผลส�าเร็จที่โดดเด่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดจันทบุรี 

สุรภีร์ ทัศนะเมธี ผู้ชมสารคดี

ประโยชน์สุขของแผ่นดิน  



๔๔เศรษฐกิจพอเพียง

สพุจน์ โคมณ ีผูส้านต่อความสขุด้วยศรทัธา

องค์ความรู้/สาระน่ารู้

๑๖ ผลส�าเร็จที่โดดเด่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดจันทบุรี 

๔๘

๗๐
เล่าสู่กันฟัง

สุรภีร์ ทัศนะเมธี ผู้ชมสารคดี

ประโยชน์สุขของแผ่นดิน  

๕๗ความเคลื่อนไหว



พระราชกรณียกิจ

วันจันทร์ที่  ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ เสด็จฯ 

ไปทอดพระเนตรนิทรรศการของโรงเรียนอิสลาม 

ที่อยู่ในโครงการพระราชด�าริ ๑๔ แห่ง ณ ศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบล 

กะลุวอเหนือ อ�าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  

โดยมีนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. อธิบดี 

กรมพัฒนาที่ดิน รักษาการผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษา

การพัฒนาพิกุลทองฯ ผู ้ อ� านวยการส� านักงาน

ชลประทานที่ ๑๗ และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้ได้มีพระราชด�าริกับ เลขาธิการ กปร. ให้

พิจารณาช่วยเหลือราษฎรบ้านเหล่ากอหก อ�าเภอ

นาแห้ว จังหวัดเลย ซึ่งประสบปัญหาที่ดินท�ากิน 

อาชีพและขาดแคลนน�้า รวมทั้งได้มีพระราชด�าร ิ

ให้กรมชลประทานและส�านักงาน กปร. พิจารณา 

แก้ไขปัญหาด้านแหล่งน�้าให้กับโรงเรียนอิสลาม 

ดังกล่าวด้วย

วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ เสด็จฯ ไป

ทอดพระเนตรโครงการต่างๆ ดังนี้

๑. โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย  

หมูท่ี ่๑๑ ต�าบลปาดังเบซาร์ อ�าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา  

มพีระราชด�ารใิห้ส่งเสรมิการปลูกผกั ผลไม้ ภายในโรงเรยีน 

เพือ่ให้นกัเรยีนและชาวบ้านได้บรโิภคอย่างเพยีงพอ

๒. โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์

ประชาบ�ารุง อ�าเภอปะเหลยีน จังหวัดตรัง

๓. โครงการสร้างฝายต้นน�้าสู่การอนุรักษ์แบบ 

ยั่งยืน ณ ฝายต้นน�้าล�าห้วยล�าตรน เป็นโครงการ 

ของมหาวิทยาลัยทักษิณที่ ให ้ความส�าคัญกับการ 

น�าองค ์ความรู ้มาพัฒนาท ้องถิ่นและสร ้างความ 

เข้มแข็งสู่ชุมชนบ้านตะโหมด อ�าเภอตะโหมด จังหวัด

พัทลุง

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี  

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดตรัง และจังหวัดพัทลุง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี

๖



วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ เสด็จฯ  

ไปทอดพระเนตรโครงการต่างๆ ดังนี้ 

๑. โรงเรยีนบ้านครีรีาษฎร์รังสฤษดิ์ หมู่ที่ ๓ 

บ้านสายบน ต�าบลกาหลง อ�าเภอศรีสาคร จังหวัด

นราธวิาส

๒. โรงเรียนบ้านป่าไผ่เจียรวนนท์อุทิศ ๗ 

ต�าบลกาหลง อ�าเภอศรสีาคร จังหวัดนราธวิาส โดย

มพีระราชด�ารกิับที่ปรกึษาส�านักราชเลขาธกิาร และ

เลขาธิการ กปร. ให้พิจารณาจัดหาน�้าช่วยเหลือ

โรงเรียนและราษฎรบ้านป่าไผ่ ซึ่งประสบปัญหา

ขาดแคลนน�้าอุปโภค-บรโิภค

๓. โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้าน

ไอร์บือแต ต�าบลช้างเผือก อ�าเภอจะแนะ จังหวัด

นราธวิาส

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ เสด็จฯ 

ไปทอดพระเนตรโครงการต่างๆ ดังนี้ 

๑. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริ บริเวณแปลงโครงการแกล้งดิน 

ทรงตดิตามความก้าวหน้าการด�าเนนิโครงการศกึษาวจิยั

จลุนิทรย์ีในพื้นทีพ่ร ุ จงัหวดันราธวิาส และการน�าจลุนิทรย์ี 

ดงักล่าวไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและดา้นอืน่ๆ เชน่

การแพทย์และอตุสาหกรรม โอกาสนี้ทอดพระเนตรความ

หลากหลายของพันธุ์นกและเฟิร์นที่งานป่าไม้ ร่วมกับ

สถานวีจิัยสัตว์ป่า ป่าพรุ ป่าฮาลาบาลา ได้ท�าการศกึษา

และรวบรวมข้อมูลดังกล่าว

๒. โครงการหมู ่บ ้านเศรษฐกิจพอเพียงและ 

ฟาร์มตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ  

บ้านรอตันบาตู ต�าบลกะลุวอ อ�าเภอเมอืง โดยโครงการ

ดังกล ่าวมีวัตถุประสงค ์ เพื่อช ่วยเหลือครอบครัว 

เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจาก

เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ อกีทัง้ยังสร้างงานให้ราษฎรมอีาชพีและรายได้

๓. ศนูย์พฒันาเด็กเล็กบ้านรอตนับาต ูส�าหรบัใช้ 

เป็นศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ�ามัสยิดบ้านรอตัน

บาตู โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส�านักงาน 

กปร. และศนูย์อ�านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

๔. โรงเรียนบ้านเปล ต�าบลกะลุวอ ซึ่งเป็น

โรงเรยีนในโครงการพระราชด�าร ิ เปิดสอนชั้นอนุบาลถึง

ประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๗๔ คน โดยนักเรียนม ี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูงขึ้น

๗



วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖

เ ส ด็ จ พ ร ะ ร า ช ด� า เ นิ น ไ ป ยั ง ศู น ย ์ ศึ ก ษ า 

การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

จังหวัดเชียงใหม ่  โดยมีนายสุวัฒน ์  เทพอารักษ ์ 

เลขาธิการ กปร. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดี 

ก ร ม ช ล ป ร ะ ท า น  น า ย ม โ น พั ศ  หั ว เ มื อ ง แ ก ้ ว 

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว ์ป ่า และพันธุ ์พืช 

นายประดับ กลัดเข็มเพชร ผู ้อ�านวยการศูนย์ศึกษา 

การพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ ตลอดจนข้าราชการ เฝ้าฯ รบัเสด็จ

ต่อจากนั้นเสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตร 

กิจกรรมภายในศูนย ์ เรียนรู ้ตามแนวพระราชด�าร ิ

บ ้านนายสุจินต ์  แสงแก ้ว เกษตรกรที่น�าความรู ้ 

ที่ ไ ด ้ จ า ก ก า ร อ บ ร ม ที่ ศู น ย ์ ศึ ก ษ า ก า ร พั ฒ น า 

ห ้วยฮ ่องไคร ้ฯ มาปรับใช ้ ในการประกอบอาชีพ 

อาท ิเลี้ยงกบแบบครบวงจร และเพาะพันธุ์ไก่สวยงาม

วันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ 

เสด็จไปทอดพระเนตรโรงเรียนบ้านโป่งน�้าร้อน 

ต�าบลโป่งน�้าร ้อน อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  

โดยมนีายสุเมธ ตนัตเิวชกุล เลขาธกิารมลูนธิชิยัพฒันา 

นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธาิร กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้มีพระราชด�ารัสกับเลขาธิการ กปร. 

และเจ้าหน้าทีก่รมชลประทาน ความว่า “ให้พจิารณา

ปรับปรุงซ่อมแซมฝายในล�าน�้าแม่ใจ จ�านวน ๕ 

แห่ง ทีเ่สยีหายเนือ่งจากอทุกภยัเมือ่เดอืนกนัยายน 

๒๕๕๔ ให้สามารถส่งน�้าให้กับพื้นที่ท�าการเกษตร

ของราษฎรต�าบลโป่งน�้าร้อน จ�านวน ๗,๐๐๐ ไร่ 

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ พระราชด�าเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

๘



เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

วันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เสดจ็พระราชด�าเนนิไปยงั โครงการพฒันาดอยตงุ 

(พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ โดยม ี

หม่อมราชวงศ์ดศินดัดา ดศิกุล เลขาธกิารมลูนธิแิม่ฟ้าหลวง 

นายพงษ์ศกัดิ ์วงัเสมอ ผูว่้าราชการจงัหวดัเชยีงราย ผูแ้ทน 

ส�านักงาน กปร. ตลอดจนข้าราชการเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ  

ในการนี้มีพระราชด�าริ ให ้ปรับปรุงพระต�าหนัก 

และอาคารต่างๆ ในโครงการพฒันาดอยตงุฯ ทีม่สีภาพ

ทรดุโทรมตามกาลเวลาเนือ่งจากมอีายกุารใช้งานมากว่า 

๒๕ ปี โดยให้ใช้วสัดทุีค่งทนต่อสภาพอากาศและให้ 

คงรปูแบบของสถาปัตยกรรมเดมิไว้ ซึ่งส�านักงาน กปร. 

จะได้มกีารประสานงานกับมูลนธิแิม่ฟ้าหลวงต่อไป

จากนั้น เสด็จพระราชด�าเนินไปยังศูนย์พัฒนา 

พันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ต�าบลโป่งงาม อ�าเภอแม่สาย 

จงัหวดัเชยีงราย และศนูย์วจิยัและพฒันาชาน�า้มนัและพชื

น�า้มนั ต�าบลเวยีงพางค�า อ�าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย 

โดยมีเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เลขาธิการมูลนิธ ิ

แม่ฟ้าหลวง ผูว่้าราชการจงัหวดัเชยีงราย ผูแ้ทนส�านกังาน 

กปร. ตลอดจนข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วนัพธุที ่๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๖

เสดจ็พระราชด�าเนนิไปยงัโรงเรยีนต�ารวจตระเวน

ชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ. ๓๔๔ อุปถัมป์) ต�าบล 

แม่สลองใน อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมี 

นายสวุฒัน์ เทพอารกัษ์ เลขาธกิาร กปร. พลต�ารวจโท 

ประยูร อ�ามฤต ผู ้ช ่วยผู ้บัญชาการต�ารวจแห่งชาต ิ 

ตลอดจนข้าราชการ เฝ้าฯ รบัเสด็จ 

ในการนี้ เลขาธกิาร กปร. ทลูเกล้าฯ ถวายวดิทีศัน์ 

สารคด ี ชดุ “ประโยชน์สุขของแผ่นดนิ” และ “พระราชนิี 

ด้วยพลังแห่งรัก” เพื่อพระราชทานโรงเรยีน ตชด. และ

โรงเรียน สพฐ. ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน จากนั้น 

พระราชทานพระราชด�าริ ให้กรมชลประทานและ

ส�านักงาน กปร. พิจารณาจัดหาน�้าเพิ่มเติมให้กับ

โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนทัง้ ๒ แห่ง รวมทัง้ 

ราษฎรบริเวณใกล้เคียงโดยการก่อสร ้างฝาย 

ห้วยแม่ค�าน้อยและฝายห้วยโป่ง พร้อมระบบส่งน�้า

และถังพักน�้า เมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จจะสามารถ 

ส่งน�า้ให้โรงเรยีนและราษฎรใช้น�า้การอุปโภค บรโิภค

และการเกษตรได้ตลอดทัง้ปี รวมทัง้พจิารณาปรับปรุง

คุณภาพน�้าให้เหมาะสมกับการดื่มของโรงเรียน 

๙     



ท้ัง ๒ แห่ง ทัง้นีใ้ห้กรมชลประทาน โรงเรยีน และหน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วข้องร่วมกันจัดต้ังกลุม่ผู้ใช้น�า้เพือ่ร่วมกนับรหิารจดัการน�า้ 

ดูแลบ�ารุงรักษาอาคารชลประทาน และอนุรักษ์ต้นน�้า

ล�าธารด้วย มีพระราชด�าริให้มีการส่งเสริมการเรียนการ

สอนในเรื่องความรู้ด้านช่างทางการเกษตรให้กับนักศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตล้านนา ซึ่งได้มีการ

เรียนการสอนที่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนการท่า

อากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติฯ ให้ได้มี

ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันต่อไป ในส่วนของงานก่อสร้าง

ของกรมชลประทานนั้น มีพระราชด�าริให ้น�านักเรียน

ในพื้นที่มาเรียนรู ้นับตั้งแต่เริ่มต้นการก่อสร้างโครงการ 

ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนให้นักเรียนได้น�า 

องค์ความรูท้ั้งด้านฟิสกิส์ คณติศาสตร์ ฯลฯ มาใช้จรงิ และควร

จัดให้นกัเรยีนได้ไปดูงานโครงการพระราชด�าร ิ เชน่ โรงงาน

หลวงอาหารส�าเรจ็รปูแม่จัน ซึง่มเีครือ่งมอืเครือ่งจกัรจ�านวน

มาก ซึง่จะท�าให้นกัเรยีนมคีวามรูค้วามเข้าใจในวชิาการต่างๆ 

ยิง่ขึน้

ต ่อมา เสด็จพระราชด�า เนินไปวัดหนองบัวพิทยา  

ต�าบลแม่เจดีย์ อ�าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ในการนี้ 

มีพระราชด�าริ  ให ้กรมชลประทานและส�านักงาน กปร. 

พิจารณาจัดหาแหล่งน�้าให้กับโรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา 

รวมท้ังราษฎรใกล้เคียงที่ประสบปัญหาขาดแคลนน�้า 

เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร โดยการก่อสร้าง 

ฝายห้วยก้างปลาพร้อมระบบส่งน�้าและถังเก็บน�้า รวมทั้ง 

ก่อสร้างอ่างเก็บน�้าห้วยก้างปลา พร้อมปรับปรุงเหมืองฝาย 

เดิมของราษฎรให้สามารถส่งน�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มากยิ่งขึ้นด้วย

วันพฤหัสบดทีี่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เสด็จพระราชด�าเนินไปยังโรงเรียน

บ้านจะตี ต�าบลเทิดไทย อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง 

จังหวัดเชียงราย โดยมีนายสุเมธ ตันติเวชกุล 

เลขาธกิารมลูนธิชิยัพัฒนา ม.ร.ว. ดศินดัดา ดศิกลุ 

เลขาธิการมูลนิธิแม ่ฟ ้าหลวง นายสุวัฒน์  

เทพอารักษ ์ เลขาธิการ กปร. ตลอดจน

ข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ มีพระราชด�าริ 

ให้พิจารณาด�าเนินการแก้ไขปัญหาการ

ขาดแคลนน�้าของโรงเรียนบ้านจะตี โดย

พจิารณาหาทีเ่กบ็น�า้เพิม่เตมิ อาจเป็นถงัเกบ็

น�า้เพิม่ขึน้ และน�าเครือ่งกรองน�า้ของอาชวีะ 

มาด�าเนินการตามที่ครูใหญ่กราบบังคม

ทูลถวายรายงานว่าประสบปัญหาการ

ขาดแคลนน�้า ท�าให้บางครั้งโรงเรียนต้อง

ปิดเรียน และจ�าเป็นต้องต่อน�้ามาจากที่อื่น

ที่อยู่ห่างไกล 

จากนั้น เสด็จพระราชด�าเนินไปยัง

ส�านักงานโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูก

ชาน�้ามันของมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านปูนะ และ 

ศาลาอเนกประสงค์ บ้านพญาไพรเล่าจอ และ 

โรงเรยีนบ้านพญาไพรไตรมติร จงัหวดัเชยีงราย 

โดยมีเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เลขาธิการ

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ 

เลขาธกิาร กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ

๑๐



เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  

สุราษฎร์ธานี ระนอง และชุมพร

วันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี ได้เสด็จพระราชด�าเนินทรงเยี่ยมราษฎรและ

ปฏบิัตพิระราชกรณยีกจิ โรงเรยีนต�ารวจตะเวนชายแดน

บ้านเขาวัง หมู่ที่ ๑๒ ต�าบลหินตก อ�าเภอร่อนพิบูลย์ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด

ชุมพร นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. 

พร้อมด้วยข้าราชการ เฝ้า ฯ รับเสด็จ ในการนี้ได้

พระราชทานสิ่งของแก่ผู ้แทนครู ตชด. และผู ้แทน

นักเรียน ทอดพระเนตรโครงการฝึกอาชีพ ห้องแสดง 

ผลงานของนักเรียน การสาธิตการเรียนการสอน และ

ห้องเรียนชั้นอนุบาล เรือนพยาบาล ห้องเรียนวิชา

คอมพิวเตอร์ โรงอาหาร โครงการเกษตรเพื่ออาหาร

กลางวัน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และห้องครัว  

จากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร  

ในการนี้มพีระราชด�าร ิสรุปความว่า

…ให้พิจารณาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมของ

ราษฎรบ้านปูนะ ต�าบลเทิดไทย อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง

ให้สามารถสัญจรไปมาให้ได้ โดยเฉพาะในฤดูฝน 

เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  

คนเจ็บป ่วยสามารถเดินทางไปโรงพยาบาล

ในเมืองได้ อาจพิจารณาปรับปรุงท�าเป็นจุดๆ ที่

ส�าคัญเป็นทางขนาดเล็ก ไม ่ต ้องใหญ่มากนัก  

แต่ให้ได้มาตรฐานและปลอดภยัและส่งเสรมิการปลกู

ต้นไม้สองข้างทางด้วย...ส�าหรบัล�าห้วยทีถ่กูถนนขวาง

กัน้ อาจแก้ไขโดยสร้าง check dam เพือ่ชะลอน�า้...

…ที่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน จังหวัด

ราชบุรี มีเด็กพิการในขณะที่แม่อายุยังน้อย หาก

สามารถส่งให้เรียนหนังสือให้มากขึ้นให้มีความรู้  

ให้มีอาชีพ ก็จะสามารถที่จะเลี้ยงดูลูกพิการให้ได้ดี

ไปด้วย...

…ทีโ่รงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านถ�า้หนิ 

อ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เด็กสัญชาติไทยอ่าน

ภาษาไทยไม่ออก ให้พจิารณาแก้ไขโดยเร่งด่วนด้วย...

จากนั้นเสด็จพระราชด�าเนินไปยังโรงเรียน 

ประทีปศาสน์ หมู่ที่ ๖ ต�าบลก�าแพงเซา อ�าเภอเมือง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ทอดพระเนตร 

กิจกรรมภายในห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู ้อาเซียน 

นทิรรศการ และผลงานของนกัเรยีน และทรงเยีย่มราษฎร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๑๑    



วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม 

ราชกุมารี  ได ้ เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติ

พระราชกรณียกิจ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 

บ้านยางโพรง หมู่ที ่๗ ต�าบลป่าหมาก อ�าเภอไชยา จงัหวดั

สุราษฎร์ธานี โดยมีนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ 

กปร. ผู ้ว ่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย 

ข้าราชการเฝ้า ฯ รับเสด็จ ในการนี้พระราชทานสิ่งของ 

แก่ผู้แทนครู ตชด. และผู้แทนนักเรนี พระราชทานผลไม้ 

แก่ผู ้แทนชาวบ้าน ทอดพระเนตรโครงการฝึกอาชีพ 

ห้องสาธิตการเรียนการสอน โครงการเกษตรเพื่อ

อาหารกลางวัน การจัดประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน 

ห้องครวั ผลติภัณฑ์แปรรปูอาหาร ห้องสมุด ห้องพยาบาล 

กิจกรรมสหกรณ์ จากนั้นทรงเยี่ยมหน ่วยแพทย ์ 

พระราชทาน และราษฎร ในการนี้มีพระราชด�าร ิ

สรุปความว่า

…ให้พจิารณาซ่อมแซมระบบท่อส่งน�า้ของฝาย

บ้านยางโพรง ซึ่งปัจจุบันช�ารุดเสียหายเนื่องจาก

อุทกภัยให้สามารถใช้งานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ...

ในโอกาสนี้พลต�ารวจโทประยูร อ�ามฤต ผู้ช่วย

ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ กราบบังคมทูลรายงาน 

ผลการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวของโรงเรียนมัธยม

ขยายโอกาสบ้านหินตั้ง บริเวณพื้นที่โรงเรียนต�ารวจ

ตระเวนชายแดนบ้านทไิล่ป้า ต�าบลไลโว่ อ�าเภอสงัขละบรุ ี

จังหวัดกาญจนบุรี โดยจะก่อสร้างเป็นอาคารชั่วคราว 

ให้สามารถใช้งานได้ และจ�าเป็นต้องเร่งรัดด�าเนินการ 

ให ้แล ้วเสร็จก ่อนหน้าฝนนี้ จึงขอพระราชทานใช  ้

งบประมาณจาก กปร. ในการนี้มพีระราชด�าร ิความว่า 

  …ให้พิจารณาเร่งรัดปรับปรุงอาคารเรียน

ชั่วคราวของโรงเรียนมัธยมขยายโอกาสบ้านหิน 

ต้ังให้มีความมั่นคงแข็งแรงพร้อมจัดหาอุปกรณ์การ

เรียนการสอนที่จ�าเป็น ให้สามารถใช้ท�าการสอนได้

อย่างต่อเนื่อง...

เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 

บ้านกอเตย ต�าบลคลองพา อ�าเภอท่าชนะ จังหวัด

สุราษฎร์ธานี ในการนี้ทอดพระเนตรโครงการฝึกอาชีพ 

ห้องสมุดและสาธิตการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น 

การเรียนการสอนชั้นอนุบาล ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร 

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การเรียนการสอน

ชัน้อนุบาล ห้องพยาบาล และกจิกรรมสหกรณ์นักเรยีน

จากนั้นเสด็จฯ ไปยังโรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ ๑ บ้านบางเตา ต�าบล

บางสวรรค์ อ�าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 

ทอดพระเนตรห้องสมดุ ห้องพยาบาล โครงการฝึกอาชพี  

ห้องครัว ผลติภัณฑ์แปรรูปอาหาร นทิรรศการศูนย์การ

เรียนรู้อาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสหกรณ์

นักเรยีน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทรงเยี่ยม

หน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร

๑๒



วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร 

และปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดนบ้านสวนเพชร บ้านคลองกลาง ต�าบลละแม 

อ�าเภอละแม จังหวัดชุมพร ในการนี้มีพระราชด�าริ

สรุปความว่า ให้กรมชลประทานและส�านักงาน 

กปร. ร่วมกันพิจารณาก่อสร้างระบบส่งน�้าของ

อาคารอัดน�้าคลองกลางเพิ่มเติม รวมทั้งก่อสร้าง 

ฝายคลองตายุทธ์พร้อมระบบส่งน�้า เพื่อให้โรงเรยีน

ต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชรและราษฎร

บริเวณใก้ลเคียงใช้อุปโภคบริโภค และท�าการ

เกษตร...

เสด็จฯ ไปยังโรงเรยีนบ้านในวง บ้านผาผงิ ต�าบล

ในวงเหนือ อ�าเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ทอดพระเนตร

กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ห้องสมุด ห้องพยาบาล 

โครงการฝึกอาชพี การสาธติการเรยีนการสอนหลกัสตูร

ท้องถิ่น ห้องครัว ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร โครงการ

เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์

พระราชทาน และราษฎร

เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 

บ้านคลองวาย ต�าบลตะกุกเหนอื อ�าเภอวภิาวด ีจังหวัด

สุราษฎร์ธานี ในการนี้ทอดพระเนตรโครงการฝึกอาชีพ  

ห้องแสดงผลงานของนกัเรยีน การสาธติการเรยีนการสอน 

ห้องสมุด เรือนพยาบาล ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์  

โรงอาหาร โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั กจิกรรม

สหกรณ์นักเรียน และห้องครัว ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์

พระราชทานและราษฎร ในการนี้มีพระราชด�าร ิ 

สรุปความว่า

…ให้พิจารณาจัดท�าหลักสูตรเพื่อให้ความรู้ 

เกีย่วกบัการชลประทานเบือ้งต้นแก่นกัเรยีน รวมทัง้

ให้โรงเรยีนเป็นศูนย์การเรยีนรู้ด้านชลประทาน โดย

เฉพาะการส่งน�้าในแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

ให้แก่นกัเรยีน และราษฎรในพืน้ทีไ่ด้ฝึกปฏบิตัด้ิวย...

๑๓   



วันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เสด็จพระราชด�าเนินไปยังโรงเรียนต�ารวจตระเวน 

ชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน อ�าเภอปง จังหวัดพะเยา โรงเรียน 

ห้วยข้าวก�า่วทิยา พระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา อ�าเภอจนุ 

จังหวัดพะเยา โรงเรยีนวังฟ่อนวทิยา พระปรยิัตธิรรม แผนก

สามัญศึกษา อ�าเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมี นายสุวัฒน์  

เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. พล.ต.ท. ประยูร อ�ามฤต 

ผู ้ช ่วยผู ้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ นายชูชาติ กีฬาแปง 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ตลอดจนข้าราชการเข้าเฝ้าฯ  

รับเสด็จ

วันพฤหัสบดทีี่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เสด็จพระราชด�าเนินไปยังโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

วัดพระธาตุแช่แห้ง ต�าบลม่วงติ๊ด อ�าเภอภูเพียง จังหวัด

น่าน โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ ต�าบลชนแดน อ�าเภอสองแคว 

จังหวัดน่าน โรงเรียนบ้านสันเจริญ ต�าบลผาทอง อ�าเภอ

ท่าวงัผา จงัหวดัน่าน โดยม ีนายสวุฒัน์ เทพอารกัษ์ เลขาธกิาร 

กปร. นายชมุพร แสงมณ ีผูว่้าราชการจงัหวดัน่าน  ตลอดจน

ข้าราชการเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ 

ในการนี้ มพีระราชด�ารใิห้ กรมชลประทานพจิารณา 

จดัหาแหล่งกักเก็บน�า้เพิม่เตมิให้กับราษฎรได้ใช้เพือ่การ

อุปโภคบริโภคและการเกษตร เนื่องจากราษฎรประสบ

ปัญหาขาดแคลนน�้าในช่วงฤดูแล้ง 

จากนัน้เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทอดพระเนตรโรงเรอืน

กะเทาะและหมักกาแฟ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปกาแฟ 

สวนยาหลวง ทอดพระเนตรขั้นตอนการแปรรูปกาแฟ  

และการสกีาแฟเชอร์รี่ 

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนที่จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา  

และจังหวัดแพร่

วันศุกร์ที่ ๑ มนีาคม ๒๕๕๖

เสด็จพระราชด�าเนินไปยังศูนย์ภูฟ้าพัฒนา 

ต�าบลภูฟ้า อ�าเภอบ่อเกลอื จังหวัดน่าน ณ แปลง

เกษตรกรต้นแบบศูนย์ภูฟ้าพัฒนา บ้านนากอก 

(นางผนิ สุทธเขต) จากนัน้เสด็จพระราชด�าเนนิไป

ชุมชนบ้านนากอก ทอดพระเนตรอาคารที่ท�าการ 

กลุ ่มอาชีพแปรรูป ร้านค้าชุมชน ธนาคารข้าว

และศาลาอเนกประสงค์ ในการนี้ นายสุวัฒน์ 

เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. ได้ถวายรายงาน 

ความก ้าวหน ้าโครงการพัฒนาพื้นที่ ต� าบล

เหล่ากอหก อ�าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยเฉพาะ 

ด ้านส ่ง เสริมอาชีพ ได ้ด�า เนินการส ่ง เสริม 

การเพาะปลูกแมคคาเดเมีย และสตรอเบอร์รี่  

ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

ในพื้นที่ได ้อย่างดี ในการนี้มีพระราชด�าริกับ

เลขาธิการ กปร. เรื่องการส่งเสริมการปลูก 

สตรอเบอร์รี่ ให้เฝ้าระวังเรื่องการใช้สารเคมี

ในแปลงสตรอเบอร์รี่  ซึ่งหากเกษตรกรใช้

มากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และ 

สิ่ งแวดล ้อม การส ่งเสริมการเพาะปลูก 

แมคคาเดเมีย จะเป ็นอาชีพเสริมให ้แก ่ 

เกษตรกรได้ โดยควรเตรียมความพร้อม

ให้แก่เกษตรกรด้วย และให้เร ่งรัดจัดท�า 

เส ้นทางช ่วยเหลือราษฎร ต�าบลสบโขง 

อ� า เภออมก ๋อย จั งหวัด เชียงใหม ่  เพื่ อ

บรรเทาความเดือดร้อน จากนั้นเสด็จฯ เข้า

อาคารห้องประชุมศูนย์ภูฟ้าพัฒนา เพื่อรับฟัง 

การถวายรายงานการด�าเนินงานพัฒนาด้านต่างๆ  

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๑๔



เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๕๖

เมือ่วนัที ่๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๒๗ น. 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร

ราชกมุาร ีเสดจ็ไปทรงเปิดงานวนัเกษตรแห่งชาต ิประจ�าปี 

๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสุวรรณา พาศิร ิ 

รองเลขาธกิาร กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ ในการนี้ส�านักงาน 

กปร. ได้ร่วมจัดนทิรรศการภายในงานดังกล่าวด้วย

สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี

๑๕



บทความพิเศษ เปิดเล่ม...จาก เลขาธิการ กปร.

๑๖

 ส�ำหรับชำว กปร. นั้น งำนของเรำเป็นภำรกิจสนองพระรำชด�ำริที่ต้องท�ำกันอย่ำง 

เต็มควำมสำมำรถ เพื่อให้โครงกำรอันเนื่องฯ ก่อเกิดประโยชน์สุขต่อประชำชนได้ตำม 

พระรำชด�ำริอย่ำงแท้จริง ในปีงบประมำณ ๒๕๕๖ มีกำรก�ำหนดเป้ำหมำยไว้ ๓ เรื่อง คือ  

กำรขยำยผลของศูนย์ศึกษำฯ กำรบริหำรจัดกำรน�้ำ และเศรษฐกิจพอเพียง



เปิดเล่ม...จาก เลขาธิการ กปร.

๑๗

ในอกีด้านหนึ่งที่ส�านักงาน กปร. ให้ความส�าคัญ

กับเยาวชน ให้มโีอกาสได้เรยีนรูแ้ละสบืสานพระราชด�าร ิ

เมื่อวันที่ ๒๐ มนีาคม ๒๕๕๖ ส�านักงาน กปร. ได้มอบ 

สารคดชีดุ “ประโยชน์สขุของแผ่นดนิ” และ “พระราชนิ ี

ด้วยพลังแห่งรัก” ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้ 

ในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู ่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม

ราชนินีาถ สู่เยาวชนในสถานศกึษาต่างๆ ทั่วประเทศ 

นอกจากนี้ยังมีการจัดค่ายเยาวชนรู้งานสืบสาน

พระราชด�ารขิึ้นในภูมภิาค ทัง้ ๖ ศูนย์ศกึษาการพัฒนาฯ 

ซึ่งมีการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้เป็นปีที่ ๓ 

แล้ว โดยเป็นกิจกรรมที่เยาวชนในทุกภาคทั้ง ๔ ภาค 

มาศึกษางานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย

เฉพาะในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง ๖ แห่งที่ตั้ง 

กระจายทั่วทุกภาค ส�านักงาน กปร. ให้ความส�าคัญกับ 

เยาวชนทีจ่ะเป็นอนาคตของประเทศชาตทิีจ่ะได้ 

มีข้อมูลเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณ 

ของสถาบันพระมหากษัตริย ์ที่มีต ่อ 

ประเทศและประชาชนชาวไทย 

ทีถ่กูต้อง และเผยแพร่องค์ความรู้ 

ต่างๆ ให้เยาวชนสามารถ 

น�าความรู ้ที่ ได ้รับไป

ต่อยอด พัฒนาเพื่อ

สร้างประโยชน์ให้กับ

สังคมตามแนวพระราชด�ารติ่อไป



นอกจากนี้ขอประชาสมัพนัธ์ให้ไปร่วมงาน “มหกรรม

ทวีรีกัษ์โลก ๓๖๐ องศา ๒๐๑๓ Save The World Expo” 

ภายใต้แนวคิด Learn to Live in the World of Change  

หรอืการเรยีนรูก้ารเปลีย่นแปลงโลก ระหว่างวนัที ่๒๐ - ๒๒ 

เมษายน ๒๕๕๖ ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ ๒ ซึ่งส�านักงาน กปร. 

ร่วมกับสถานวีทิยุโทรทัศน์ช่อง ๓ จัดนทิรรศการ “ดนิ น�้า 

ลม ไฟ สมดุลสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชด�าร”ิ 

ขึ้นบนพื้นที่ประมาณ ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ซึ่งเนื้อหา 

จะเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบ

ครบวงจร และภาพรวมโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

ที่คัดเลอืกมาจากกว่า ๔,๓๕๐ โครงการ น�าเสนอด้วยการ 

จัดหมวดหมู ่ตามธาตุพื้นฐานของโลก ดิน น�้า ลม ไฟ  

เพื่อสื่อความหมาย หากธาตุทั้ ง  ๔ มีความสมดุล  

สิ่งแวดล้อมก็ยั่งยืน และเราก็สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับ

ความเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างปลอดภัย

๑๘



ในการจัดงานครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสดีที่ 

พวกเราจะได้เผยแพร่พระราชกรณียกิจ และ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ให ้แก่

ประชาชนได ้ทราบอีกทางหนึ่ ง  อีกทั้ งยังได ้

พฒันาการท�างานเป็นทมี ตลอดจนเป็นการพฒันา

ความรู้และประสบการณ์ในการท�างานอกีด้วย

ส�ำนักงำน กปร. ให้ควำมส�ำคัญกับเยำวชนที่จะเป็นอนำคตของประเทศ

ชำติที่จะได้มีข้อมูลเกี่ยวกับพระมหำกรุณำธิคุณของสถำบันพระมหำกษัตริย ์

ที่มีต่อประเทศและประชำชนชำวไทยที่ถูกต้อง และเผยแพร่องค์ควำมรู ้ 

ต่ำงๆ ให้เยำวชนสำมำรถน�ำควำมรูท้ีไ่ด้รบัไปต่อยอด พฒันำเพือ่สร้ำงประโยชน์

ให้กับสังคมตำมแนวพระรำชด�ำริต่อไป

๑๙



 รสชาตหิวานนุม่ไม่น่าเชือ่ สีของเนือ้แดงทบัทมิ 

ผิวผลนิ่มดังก�ามะหยี่

ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา

ส้มโอทับทมิสยามไม่ใช่พันธุ์ส้มโอดัง้เดมิในพื้นที่ปากพนัง แต่

เป็นส้มโอพันธุ์ใหม่ เกดิขึ้นที่บ้านแสงวมิาน หมู่ ๑๓ ต�าบลคลองน้อย 

อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรธีรรมราช โดยนายสมหวัง มัสแหละ 

เกษตรกรผู้มีองค์ความรู้ภูมิปัญญาการปลูกส้มโอในพื้นที่ ได้น�ากิ่ง 

พันธุ์ส้มโอ “ส้มสีชมพู” พันธุ์พื้นเมืองจากอ�าเภอยะรัง จังหวัด

ปัตตานี มาทดลองปลูก มีการปรับปรุงพันธุ์และดูแลรักษา จนได้

ผลผลิตที่มีคุณภาพ สร้างชื่อและมีค�ากล่าวว่า “รสชาติหวานนุ่ม 

ไม่น่าเชื่อ สขีองเนื้อแดงทับทมิ ผวิผลนิ่มดังก�ามะหยี่”

ทับทิมสยามปากพนัง
ส้มโอมหัศจรรย์ คุณภาพจีไอ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรลุ่มน�้าปากพนัง

ส�ำนักประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๔

๒๐



ส้มโอมหัศจรรย์ คุณภาพจีไอ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรลุ่มน�้าปากพนัง

นักวิชาการให้ความเห็นว่า ที่เป็นเช่นนี้ เพราะดิน

ที่ปลูกได้รับผลดีจากประตูระบายน�้าอุทกวิภาชประสิทธ ิ

ในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริสามารถควบคุมน�้าเค็มไม่ให้รุกตัวเข้ามาใน

พื้นที่เพาะปลูก มีน�้าท�าการเกษตรได้อย่างเพียงพอ และ

บรรเทาการเกดิอุทกภัย น�า้ท่วมขัง ประกอบกับคุณสมบัติ

ของดนิในพื้นที่

นางอัมพร สวัสดิ์สุข 

เกษตรกรชาวสวนส้มโอ “ผู้รังสรรค์โอกาส สร้างชื่อเสยีง 

ส้มโอพันธุ์ทับทมิสยาม”

 นางอัมพร เป็นเกษตรกรตัวอย่างของความ

ส�าเรจ็ในการส่งเสรมิและพฒันาอาชพีในโครงการพัฒนา

พื้นที่ลุ่มน�า้ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิเริ่มต้น

ในอาชีพเกษตรภายหลังจากแต่งงานมีครอบครัวตั้งแต่ 

ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เก็บเงนิซื้อที่ดนิท�าการเกษตรที่หมู่ ๑๕ 

ต�าบลคลองน้อย และเลง็เหน็ว่าพื้นทีบ้่านแสงวมิานซึง่อยู่ 

ใกล้เคียง สามารถปลูกส้มโอได้ผลดี ตัดสินใจปรับ 

สภาพพื้นที่ประมาณ ๔๐ ไร่ เป็นร่องสวนปลูกส้มโอ

พันธุ์ทองดีได้ผลดังที่คาด จึงได้ขยายพื้นที่ปลูกและเริ่ม

ปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๔ ด้วย

ประสบการณ์ การเรียนรู้ และพัฒนาสร้างองค์ความรู้ 

จนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตส้มโอและด้าน

การประยุกต์ใช้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

๒๑



  ความส�าเร็จด้านการผลิตที่ให้ผลผลิตที่ดี

มีคุณภาพ ด้วยการประสานความรู้ทางวิชาการและ

ภูมปิัญญาที่สั่งสมมาพัฒนาการผลติอย่างต่อเนื่อง และ

ให้ความส�าคญักบัการจดัการสวนทีด่เีพือ่ความพงึพอใจ

และความปลอดภัยของผู้บรโิภค

นอกจากมุ่งพัฒนาคุณภาพผลผลิตแล้ว ยังสร้าง

โอกาสการเข้าสู ่ระบบมาตรฐานสินค้า จนได้รับการ

รบัรองแหล่งผลติพชื (GAP) ตามโครงการความปลอดภยั

อาหาร (Food Safety) ด้านพชื ได้ใช้สัญลักษณ์ Q การ 

เข้าร่วมโครงการคดัสรรสดุยอดหนึง่ต�าบล หนึง่ผลติภณัฑ์ 

ไทย ได้รบัการคดัสรรเป็นผลติภณัฑ์ ระดบัห้าดาว (OTOP 

5 ดาว) และขอขึ้นทะเบยีนจนสามารถจดลขิสทิธิ ์สิง่บ่งชี้ 

ทางภูมิศาสตร์, GI (Geographical Indication) นาม  

“ส้มโอทับทมิสยามปากพนัง”

 ส�าหรับการสร้างโอกาสในคุณภาพผลผลิต

สู่ภายนอกพื้นที่ ได้ส่งผลผลติเข้าประกวดระดับประเทศ

และได้รับรางวัลมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังได้มี

โอกาสจากการไปโชว์และขายผลผลิตในการจัดงาน

ต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น งานแสดงสนิค้าโอทอ็ปประจ�าปี  

งานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานของกระทรวง

พาณชิย์ เป็นต้น ผลผลติจงึเป็นทีรู่จ้กัแพร่หลายประกอบ

กับสื่อต่างๆ ท�าข่าวเผยแพร่ ท�าให้ส้มโอทับทิมสยาม 

มชีื่อเสยีง สามารถสร้างศักยภาพในการตลาดทัง้ภายใน

และนอกประเทศ

 ผลจากการท�าการตลาดที่มุ ่งเน้นผลผลิต

ที่มีคุณภาพและซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค ท�าให้ผลผลิตใน

สวนของนางอัมพรเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อและสามารถ

ก�าหนดราคาเองได้ รายได้จากการจ�าหน่ายเพิ่มมากขึ้น 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ รายได้จากการจ�าหน่ายผลผลติในสวน 

มูลค่าประมาณหนึ่งล้านบาทเศษ ส�าหรับปีนี้จ�าหน่าย

ผลผลิตในสวนไปแล้วมูลค่าประมาณสามล้านบาทเศษ 

และเป็นผู้รวบรวมผลผลิตของสมาชิกที่สามารถประกัน

คุณภาพได้อกี มูลค่าประมาณสามล้านบาทเศษ 

สนใจขอรายละเอยีดเพิ่มเตมิ

นางอมัพร  สวสัดิส์ขุ โทรศพัท์ ๐๗๕-๓๙๙๘๐๑, 

๐๘๙-๖๐๕๔๓๘๘

สถานที่ติดต่อ ๓๙ หมู่ที่ ๑๕ ต�าบลคลองน้อย

อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรธีรรมราช ๘๐๓๓๐

๒๒



ทับทิมสยามปากพนัง

๒๓



 นายส�าเริง 

วงศ์สุรินทร์ 

ศูนย์เรียนรู้กลุ่มการเลี้ยงกบบ้านดอนขี้เหล็ก

หมู่ที่ ๑๓ ต�าบลเกาะขนุน อ�าเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา

๒๔

ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา

ส�ำนักประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๑



นายส�าเรงิ วงศ์สุรนิทร์ ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงกบบ้านดอนขี้เหล็ก 

• เข้ารับการอบรมด้านการเลี้ยงกบ และด้านอื่นๆ จากศูนย์ฯ 

เขาหนิซ้อนเมื่อปี ๒๕๓๙  จากนัน้น�าความรู้ไปพัฒนา ประกอบกับศกึษา

เพิ่มเติม ทดลองรูปแบบการเลี้ยงด้วยวิธีการต่างๆ จนประสบผลส�าเร็จ 

ปัจจุบันเป็นศูนย์เรียนรู ้กลุ ่มการเลี้ยงกบบ้านดอนขี้เหล็ก ของศูนย์ฯ 

เขาหินซ้อน และเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้สมาชิกในกลุ่ม ตลอดจน 

ผู้ที่สนใจน�าไปปฏบิัตติาม 

• มรีายได้ส่วนใหญ่จากการขายลูกกบ และกบเนื้อเพื่อส่งออกไป

ยังประเทศฮ่องกง

ความส�าเร็จในการประกอบอาชพี

 ๑. สามารถเลี้ยงกบนาได้ตลอดปีเนื่องจากมีการเลี้ยงแบบปิด 

นอกจากนั้นสามารถผลิตกบนอกฤดูกาลได้ ช่วยสร้างมูลค่ากบเนื้อให้มี

ราคาที่สูงขึ้น

 ๒. มีรายได้สุทธิจากการขายลูกอ๊อด, ลูกกบ และกบเนื้อในปี 

๒๕๕๕ จ�านวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท 

๒๕



๒๖



แนะน�ำโครงกำร

นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวเสด็จ 

ขึ้นครองราชย์ เมือ่ปีพทุธศกัราช ๒๔๘๙ ตราบจนปัจจบุนั

รวมเวลากว่า ๖๗ ปี ทรงทราบถงึปัญหาความเดอืดร้อน

ของประชาชนส่วนใหญ่ ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่ง

ต้องการ “น�้ำ” เป็นปัจจัยส�าคัญเพื่อการเพาะปลูกและ

ด�ารงชีวิต เฉพาะอย่างยิ่งราษฎรผู้อาศัยอยู่ในท้องถิ่น

ชนบททุรกันดารที่ขาดแคลน แม้กระทั่งแหล่งน�า้กนิ น�า้ใช้  

ในช่วงฤดูแล้ง เป็นเหตุให้เกิดปัญหาความยากจน ขาด

เสถียรภาพความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และขาดคุณภาพ

ชวีติที่ดี

ในการเสด็จพระราชด�าเนินทรงเยี่ยมเยียนราษฎร

แต่ละภูมิภาค จึงมิใช่เพียงแต่เสด็จฯ เพื่อให้ราษฎรได้ชม

พระบารม ีแต่เพื่อทรงรับทราบถงึสภาพชวีติความเป็นอยู่ 

การประกอบอาชีพ และความต้องการของราษฎร  

พระราชกรณยีกจิในงานจดัการทรพัยากรน�า้ทีพ่ระราชทาน

พระราชด�ารใิห้หน่วยงานต่างๆ ด�าเนนิการมาโดยตลอด มี

จุดมุ่งหมายส�าคัญเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหรอืบรรเทาความ

เดอืนร้อนเกีย่วกบัน�า้ จนสามารถตอบสนองความต้องการ

ขัน้พื้นฐานของราษฎรได้เป็นหลัก เพือ่จะได้พัฒนาคณุภาพ

ชวีติจากสภาพความยากจนแร้นแค้นให้อยูใ่นฐานะ “พอมี

พอกนิ” หรอืถงึขัน้ “มกีนิมใีช้”

สู่กำรขับเคลื่อนอย่ำงบูรณำกำร

จำกสำยน�้ำ

๒๗

ส�ำนักประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๒



น�้ำ...คอืชวีติ

การพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อการเพาะปลูกหรือการ

ชลประทาน นบัว่าเป็นงานทีม่คีวามส�าคญัและมปีระโยชน์

อย่างมากส�าหรบัประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ในการ 

ช่วยให้เกษตรกรท�าการเพาะปลกูได้อย่างสมบรูณ์ตลอดปี 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสนพระราช

หฤทัยเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน�้า ทรงให้ความส�าคัญ

ในลักษณะ “น�้ำคอืชวีติ” ทรงใฝ่พระราชหฤทัยเกี่ยวกับ

การจดัการพฒันาแหล่งน�้าเป็นอย่างยิง่ มพีระราชด�ารว่ิา

น�้าคือปัจจัยส�าคัญต่อมนุษย์และบรรดาสิ่งมีชีวิตอย่าง

ถ่องแท้ ดงัพระราชด�ารสั ณ พระต�าหนกัจติรลดารโหฐาน 

เมือ่วนัที ่๑๗ มนีาคม ๒๕๒๙ ความตอนหนึง่ว่า “...หลกั 

ส�ำคญัว่ำต้องมนี�ำ้บรโิภค น�ำ้ใช้ น�ำ้เพือ่กำรเพำะปลกู  

เพรำะว่ำชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ำมีน�้ำคนอยู่ได้ ถ้ำไม่มีน�้ำ  

คนอยู่ไม่ได้ ไม่มไีฟฟ้ำคนอยู่ได้ แต่ถ้ำมไีฟฟ้ำไม่มนี�้ำ

คนอยู่ไม่ได้...”

๒๘



น�้ำ...กำรพัฒนำ

ตลอดระยะเวลาอันยาวนานของการทรงงานหนักตรากตร�า

อย่างไม่ทรงเคยหยุดหย่อน งานพัฒนาที่ส�าคัญยิ่งของพระองค์ คือ

งานที่เกี่ยวข้องกับ “น�้ำ” พระองค์ทรงตระหนักในพระราชหฤทัยถึง 

การด�ารงชพีของราษฎรไทย ทีส่่วนใหญ่มอีาชพีเกษตรกรรมมนี�า้เป็นสิง่

หล่อเลี้ยงชวีติโดยส�าคัญ ศาสตร์ทัง้ปวงที่เกี่ยวกับน�้าไม่ว่าจะเป็นการ

พฒันาและจดัหาแหล่งน�า้ การเกบ็กกั การระบาย การควบคมุ การท�า

น�า้เสยีให้เป็นน�้าด ีตลอดจนการแก้ไขปัญหาน�า้ท่วม ย่อมประจักษ์ชัด

และได้พสิจูน์ให้เหน็แล้วว่าพระอจัฉรยิภาพ และพระปรชีาสามารถของ

พระองค์นัน้หาผู้เสมอเหมอืนได้ยากยิ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงทุม่เทพระวรกายในการศกึษาวจัิยและพัฒนาเกีย่วกับทรพัยากรน�้า 

ทรงพระราชทานพระราชด�ารวิางโครงการพัฒนาแหล่งน�า้ต่างๆ ตลอด

จนทรงแก้ปัญหาส�าคัญ ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลนน�้า ปัญหา 

น�า้ท่วม และปัญหาน�า้เน่าเสยี กระทัง่ก่อให้เกดิโครงการอนัเนือ่งมาจาก 

พระราชด�าริมากมาย  ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรง 

ทอดพระเนตรเห็นแหล่งน�้าใน ๓ มติ ิคอื ภาพทางอากาศ ภาพทางบก 

หรือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และภาพทางสังคม โดยพระองค์ทรงท�า 

“แผนที่ทำงสังคม” หรือที่เรียกว่า Social Mapping ของประเทศ 

ด้วยพระองค์เอง จนมกีารกล่าวขานกันว่า พระองค์ทรงมขี้อมูลแหล่ง

น�้ามากที่สุดและดีที่สุดในประเทศไทย จนได้รับพระสมัญญานามว่า

เป็น “ปรำชญ์แห่งกำรบรหิำรจัดกำรน�้ำ”

๒๙



น�้ำ...กำรบรหิำรจัดกำร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความส�าคัญด้านการพัฒนาแหล่งน�้า เพื่อให้เป็นปัจจัยพื้นฐานในการ

ประกอบอาชพีของประชาชน โดยได้พระราชทานพระราชด�าร ิเรือ่งการบรหิารจดัการน�้า เมือ่วนัที ่๑๗ พฤศจกิายน 

๒๕๓๒ ความว่า “...โครงกำรชลประทำนต่ำงๆ ทีไ่ด้ด�ำเนนิกำรก่อสร้ำงเสรจ็แล้ว ควรจดักำรให้รำษฎรมกีำร

ใช้น�ำ้อย่ำงถกูวธิแีละเกดิประโยชน์สงูสดุ โดยเน้นให้หน่วยงำนต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้องร่วมมอืกนัด�ำเนนิกำร...” และ

ทรงรับสั่งถงึโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยหวด จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑ ความว่า “...ยังมคีนใช้

ประโยชน์ไม่พอ เป็นอ่ำงเก็บน�้ำที่ใหญ่มำก มนี�้ำมำก แต่ไม่มคีนใช้ประโยชน์จำกน�้ำมำกเท่ำที่ควร ทรงห่วง

เรื่องกำรใช้น�้ำ เพรำะอ่ำงเก็บน�้ำห้วยหวด ทรงจ�ำได้ว่ำมคีวำมจุ ๒๒ ล้ำนลูกบำศก์เมตร...”

๓๐



๓๑



จากพระราชด�าริและการติดตามผลการพัฒนา 

แหล่งน�า้ฯ ซึง่ส�านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสาน

งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน 

กปร.) ได้ให้การสนบัสนนุงบประมาณแก่หน่วยงานต่างๆ 

เพื่อด�าเนินงานโครงการพัฒนาด้านแหล่งน�้า มากกว่า

ร้อยละ ๕๐ ของงบประมาณทีใ่ห้การสนบัสนนุในแต่ละปี  

และนบัตัง้แต่ปี ๒๕๒๕ - ๒๕๕๖ มโีครงการพฒันาแหล่งน�า้ 

ที่ส�านักงาน กปร. ให้การสนับสนุนงบประมาณไปแล้ว 

จ�านวนกว่า ๒,๙๕๕ โครงการ ทั้งนี้ โครงการแหล่งน�า้

ที่ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วหลายแห่งยังมีการใช้

ประโยชน์ไม่เต็มที่ ซึ่งคงต้องหันกลับมาวิเคราะห์กัน 

อกีครัง้ว่าเป็นเพราะสาเหตใุด ต้องมกีารด�าเนนิการแก้ไข

ปัญหาดังกล่าวอย่างไร เพื่อให้แหล่งน�้าต่างๆ ที่ก่อสร้าง

เสรจ็แล้วได้มกีารใช้ประโยชน์อย่างคุม้ค่า มปีระสทิธภิาพ 

มคีวามยัง่ยนื และขยายผลออกไปอย่างกว้างขวาง จงึเป็น 

จดุเริม่ต้นทีท่�าให้เกดิการประชมุเชงิปฏบิตักิาร “โครงกำร

พฒันำแหล่งน�ำ้อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิในลกัษณะ

กำรพัฒนำพื้นที่เชิงบูรณำกำร” ขึ้น  โดยมีแนวทาง 

ที่ส�าคัญคือการบริหารจัดการด้วยการมีส่วนร่วมจาก 

ทุกภาคส่วนของสังคม ทัง้ภาครัฐ ท้องถิ่น และประชาชน 

ทัง้นี้ มวีัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และกระตุ้น

ให้เกิดกระบวนการเรียนรู ้เรื่องการบริหารจัดการน�้า

ให้แก่กลุ่มผู้ใช้น�้า สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

บริหารจัดการน�้าอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ตลอดจน

หาตัวแบบ (Model) ความส�าเร็จในการบรหิารจัดการน�้า

ทีด่คีวบคู่ไปกับการสร้างเครอืข่ายระหว่างองค์กรผู้ใช้น�า้

ชลประทานกบัหน่วยงานภาครฐัในระดบัต่างๆ ในลกัษณะ

บูรณาการร่วมกัน

พื้นทีเ่ป้าหมายการด�าเนนิการน�าร่องปีงบประมาณ 

๒๕๕๕ ได้ด�าเนินการในพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน�้า 

อันเนือ่งมาจากพระราชด�ารใิน ๑๓ จงัหวดั ประกอบด้วย

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื จ�านวน ๗ จังหวัด 

ได้แก่ จังหวัดสกลนคร จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวล�าภู 

จังหวัดกาฬสนิธุ์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอุบลราชธาน ี

และจังหวัดศรสีะเกษ

พื้นที่ภาคเหนอื จ�านวน ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด

เชยีงราย จงัหวดัน่าน จงัหวดัเชยีงใหม่ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

จังหวัดล�าปาง และจังหวัดล�าพูน

๓๒



ส�าหรับวิธีการด�าเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน�้า

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ในลักษณะการพัฒนาพื้นที่

เชงิบูรณาการ มแีนวทางด�าเนนิงาน ดังนี้

๑)  การทบทวนสถานภาพโครงการแหล่งน�้า 

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิทัง้ด้านโครงสร้างทางกายภาพ 

และการบรหิารจัดการ เพื่อให้ทราบถงึสถานภาพปัจจุบัน

ของโครงการแหล่งน�้าแต่ละแห่ง โดยท�าการแบ่งกลุ่ม

สถานภาพโครงการออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

A : สภาพด/ีใช้ประโยชน์ได้ด/ี กลุ่มเข้มแข็ง

B : สภาพพอใช้งานได้/ มกีลุ่มพื้นฐาน

C : ต้องฟื้นฟู-ปรับปรุง (กายภาพ-กลุ่ม)

๒)  จดัการประชมุเชงิปฏบิตักิาร เพือ่เป็นการระดม

ความคดิร่วมกันระหว่างส�านักงาน กปร. กรมชลประทาน 

จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

และกลุ่มผู้ใช้น�า้ เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จรงิของปัญหาและ

อปุสรรคในการปฏบิตังิานทีผ่่านมา ร่วมกันสรปุหาตวัแบบ 

(Model) ความส�าเร็จ หรือแนวทางที่มุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์ 

การด�าเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน�้า โดยบูรณาการ 

ทุกภาคส่วนในลักษณะระเบดิจากข้างใน

จากการด�าเนนิงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ พบว่า 

กลุ่มผู้ใช้น�้าส่วนใหญ่ประสบปัญหาตะกอนดินจ�านวนมาก

ในอ่างเกบ็น�า้/ ฝาย ส่งผลให้เกบ็น�า้ได้น้อย และปัญหาด้าน

โครงสร้าง ได้แก่ ปัญหาสภาพอ่างเกบ็น�้า/ฝาย ช�ารดุ รัว่ซมึ 

รวมถงึระบบส่งน�า้ทีเ่กดิการช�ารดุเสยีหายส่งผลให้ส่งน�า้ได้

ไม่ทั่วถงึ รองลงมาเป็นปัญหาด้านการบรหิารจัดการกลุ่ม 

ผูใ้ช้น�า้ กล่าวคอื ปัญหาเรือ่งความไม่สามคัคกีนัของสมาชกิ

ภายในกลุ่ม การรวมกลุ่มที่ไม่เข้มแข็งหรือไม่มีกลุ่มผู้ใช้

น�้าที่ชัดเจน รวมถึงปัญหาการบริหารจัดการน�้ายังไม่เป็น

ระบบ ท�าให้เกดิปัญหาการแย่งน�า้ใช้เพื่อการเกษตร ซึ่งใน

การแก้ไขปัญหาต่างๆ จ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมอืจาก

ทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

ทัง้นี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ส�านักงาน กปร. จะ

ด�าเนนิงานโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการน�า้

อันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิเพิ่มเตมิใน ๔ ภูมภิาค ได้แก่ 

พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ภาคเหนอื และ 

ภาคใต้ จ�านวนทั้งสิ้น ๑๖ จังหวัด โดยจัดประชุมเชิง 

ปฏิบัติการฯ แก่กลุ่มผู ้ใช้น�้าโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าร ิตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

๓๓



น�้ำ...ประโยชน์เพื่อประชำชน

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

น�้าในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

มีจุดมุ ่งหมายเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหรือบรรเทา

ความเดือดร้อนเกี่ยวกับน�้า สามารถสนองความ

ต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชนได้เป็นหลัก จาก

การส�ารวจสถานภาพโครงการแหล่งน�้าในพื้นที่

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ก่อนเริ่ม

ด�าเนนิงานในส่วนของโครงสร้างทางกายภาพ และ

การบริหารจัดการ  ซึ่งทั้ง ๒ ส่วน เป็นประเด็น

ส�าคัญในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ กล่าวคือ เพื่อ

พัฒนาองค์ความรู้เรื่องการบรหิารจัดการน�้าให้แก่

เกษตรกรผู้ใช้น�้าชลประทาน สนับสนุน/สร้างการ

๓๔



บริหารจัดการน�้าชุมชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง หารูปแบบการบริหารจัดการ

น�้าที่ดีผ่านองค์กรผู้ใช้น�้าชลประทาน และสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรผู้ใช้น�้า

ชลประทานกบัหน่วยงานภาครฐั ในการวางแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกนั โดยเน้นให้

กลุ่มผู้ใช้น�้าสามารถบริหารจัดการโครงการพัฒนาแหล่งน�า้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

หากมปัีญหา อปุสรรคก็จะได้ให้หน่วยงานราชการระดับจงัหวดัและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ร่วมมอืกันช่วยเหลอืสนับสนุน  ทัง้นี้ การที่จะท�าให้การบรหิารจัดการ

น�้าของโครงการเกิดประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนได้นั้น ต้องอาศัยกระบวนการ

มีส่วนร่วมของเกษตรกรในการบริหารจัดการน�้า ท�าให้เกษตรกรเกิดความเข้าใจ

ในกระบวนการดังกล่าว พร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ชลประทานในการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่างๆ สร้างจิตส�านึกความเป็นเจ้าของโครงการ ช่วยกัน

วางแผนบริหารจัดการน�้าและดูแลบ�ารุงรักษาโครงการ ซึ่งจะท�าให้โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้าในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

เกดิความยั่งยนืตลอดไป

กำรประสำนบูรณำกำรทุกภำคส่วน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกำรใช้ประโยชน์

จำกโครงกำรพัฒนำแหล่งน�้ำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

๓๕



แนะน�ำโครงกำร
ส�านักงาน กปร. ได้มอบหมายให้ นางสาว 

มทริา ภคัทพิวด ีเจ้าหน้าทีก่ลุม่สือ่สารองค์กร ส�านกั

ประชาสัมพันธ์ ร่วมเดินทางไปกับคณะตรวจเยี่ยม

โครงการพฒันาในพื้นทีช่ายแดนภาคใต้ของ พลเอก 

ณพล บญุทบั รองสมหุราชองครกัษ์ เมือ่เรว็ๆ นี้ สรปุ

สาระส�าคัญดังนี้

ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ 

เยี่ยมชม และบันทึกเรื่องราวของฟาร์มตัวอย่างฯ  

ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริของสมเด็จ

พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในเขตพื้นที่ ๓ 

จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัด

ปัตตาน ีและจงัหวดันราธวิาส กับคณะรองสมหุราช

องครักษ์ ซึ่งได้กรุณาจัดการอ�านวยความสะดวก

ในการลงพื้นที่ การเข้าเยี่ยมชมโครงการฟาร์ม 

ตัวอย่างฯ ในครัง้นี้

คณะท�างานจากกรมราชองครกัษ์ ได้เดนิทาง

ไปยังกองบิน ๖ ดอนเมือง เพื่อโดยสารเครื่องบิน 

C-130 ของกองทัพอากาศ เที่ยวเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ไปถงึสนามบนิกองบนิ ๕๖ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพภาค 

๔ ต่อไปยังค่ายอิงคยุทธบริหาร อ�าเภอหนองจิก 

จังหวัดปัตตาน ีเพื่อเยี่ยมชมฟาร์มตัวอย่างฯ ดังนี้

ชีวิตใหม่
ในฟาร์มตัวอย่าง

ชายแดนภาคใต้

๓๖



๓๗

๑. โครงกำรฟำร์มตัวอย่ำง บ้ำนปิยำ ต�ำบล 

ปิยำมุมัง อ�ำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตำน ี

โครงการนี้มีทั้งราษฎรชาวไทยพุทธและมุสลิม 

๒ ต�าบล ได้แก่ ต�าบลปิยามุมัง ต�าบลราตาปันยัง 

สถานการณ์ขณะนี้นับได้ว่าราษฎรในพื้นที่หมดความ

หวาดระแวงต่อกัน (เดิมเคยเกิดเหตุการณ์ลอบยิงกัน 

และท�าให้เกิดความไม่ไว้ใจกันระหว่างราษฎร ๒ ต�าบล

ซึ่งเป็นพุทธและมุสลิม) โดยมีฟาร์มตัวอย่างฯ เป็นที่

ประสานความเข้าใจ โดยราษฎรได้มาท�างานร่วมกัน

ในฟาร์มฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้าง 

ความรู ้ความเข้าใจร่วมกัน ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

เสมอืนเป็นญาตพิี่น้องกันดังเดมิ

ราษฎรมอีาชพี มรีายได้ในครัวเรอืนเพยีงพอ และ

ได้น�าความรู้ทางด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง จาก

ฟาร์มตวัอย่างฯ ไปท�าทีบ้่าน สร้างรายได้ให้กบัครอบครวั

ได้อกีทางหนึ่ง



๒. โครงกำรหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงและ

ฟำร์มตัวอย่ำง บ้ำนรอตันบำตู ต�ำบลกะลุวอเหนือ 

อ�ำเภอเมอืง จ.นรำธวิำส

ราษฎรทั้งชาวไทยพุทธ และไทยมุสลิม ซึ่ง 

สญูเสยีเสาหลกัของครอบครวัไปในเหตกุารณ์ความไม่สงบ 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีที่อยู่อาศัย มีที่ดินท�ากิน

ใหม่ในที่ปลอดภัย

ราษฎรในโครงการ และราษฎรจาก ๔ หมู่บ้านใน

พื้นทีโ่ดยรอบ (ไทยพทุธ ๑๐๖ คน, มสุลมิ ๒๑๗ คน) ได้มี

อาชพี มรีายได้จากกจิกรรมภายในฟาร์มฯ เช่น กจิกรรม

การเกษตร ปศสุตัว์ ประมง รวมถงึกจิกรรมศลิปาชพี เช่น 

เครื่องปั้นดนิเผา เซรามกิ เป็นต้น

กจิกรรมโครงกำร ได้แก่ 

ปลูกพืชผัก หมุนเวียน ๗๓ ไร่ ซึ่งพืชผักที่ปลูก

ประกอบด้วย ผักกวางตุ้ง, ผักบุ้ง, แตงร้าน, ข้าวโพด

หวาน, ข้าวโพดฝักอ่อน, ถั่วพู, มะระจนี, มะเขอืเปราะ, 

บวบเหลี่ยม, ถั่วฝักยาว, ถั่วแขก

สวนผลไม้ ๑๕ ไร่ ได้แก่ กล้วยน�้าว้า, ชมพู ่

มะเหมี่ยว, ฝรั่ง, มะพร้าวน�้าหอม, มะยงชิด, มะม่วง  

๓ ฤดู, มะเฟือง

กำรปลกูไม้ยนืต้น เพือ่สร้างป่าชมุชน จ�านวน ๒๕ 

ไร่ พันธุ์ไม้ที่ปลูก ได้แก่ กระถนิเทพา 

กำรปลูกข้ำว จ�านวน ๓๐ ไร่ พันธุ์ข้าวที่ปลูกคอื 

ข้าวหอมกระดังงา, ข้าวพันธุ์ชัยนาท ได้ผลผลิต ๓๐๐ 

กก./ไร่

นอกจากนี้ยงัม ีกำรปลกูไม้ดอกไม้ประดบั ได้แก่ 

บอนสีสายพันธุ์พื้นเมือง, บอนสีสายพันธุ์ลูกผสม, และ

พันธุ์ไม้ตระกูลปาล์ม การเพาะถั่วงอก

กำรปศุสัตว์ ประกอบด้วย การเลี้ยงแพะเนื้อ 

๘๙ ตัว, แพะนม ๔๒ ตัว ได้น�้านมเฉลี่ย ๖ ลติร/วัน, การ

เลี้ยงแพะลูกผสม ๔๑ ตัว และเลี้ยงพ่อพันธุ์ไก่พื้นเมอืง

สามสายเลอืดจ�านวน ๔๔๒ ตัว รวมพ่อแม่พันธุ์ ๓๒ ตัว

กำรประมง มบี่อเลี้ยงปลา ๗ บ่อ โดยมกีารเพาะ

พันธุ์ปลาออกจ�าหน่าย เช่น ปลานลิ เป็นต้น

เพำะเห็ด เห็ดนางฟ้า ให้ผลผลติ ๑๕ กก./วัน

กำรแปรรปูผลผลติ เพือ่ให้เกดิมลูค่าเพิม่ เช่น ท�า

กล้วยฉาบ ๑๐๐ ถุง/เดอืน, ข้าวเกรยีบ, ไข่เค็ม, ปลาส้ม 

๓๐ กก./เดอืน

ผลผลิตของแต่ละกิจกรรม น�าไปเลี้ยงครอบครัว 

โดยไม่ต้องพึ่งตลาดในตัวเมอืง เพื่อลดอันตรายจากการ

เดินทาง ที่เหลือน�าไปจ�าหน่ายให้กับราษฎรในบริเวณ

ใกล้เคยีง

๓๘



๓. โครงกำรฟำร์มตวัอย่ำง บ้ำนไม้แก่น ต�ำบล

ไม้แก่น อ�ำเภอไม้แก่น จงัหวดัปัตตำน ีและ โครงกำร

ฟำร์มตัวอย่ำง บ้ำนสำรวัน ต�ำบลไทรทอง อ�ำเภอ

ไม้แก่น จังหวัดปัตตำน ี

ทั้ง ๒ โครงการฯ นี้ เพิ่งเริ่มจัดตั้งโครงการเมื่อ

เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ กิจกรรมภายในฟาร์มฯ ด�าเนิน

ไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่สิง่ทีเ่หน็เป็นผลส�าเรจ็ชดัเจน 

คอื ราษฎรทัง้สองต�าบล ได้มธีนาคารอาหารชมุชน (Food 

bank) ไม่ต้องเสีย่งอนัตรายจากการเดนิทางไปจ่ายตลาด 

ซึ่งฟาร์มทั้งสองแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นจากการที่ราษฎรออกไป

ซื้ออาหารไม่ได้มักถูกดักซุ่มยงิ ร้านสะดวกซื้อ หรอืร้าน

อาหารสด เจ้าของร้านก็ถูกยงิเสยีชวีติ รถขายกับข้าวซึ่ง

ตระเวนขายกับข้าวตามหมู่บ้านก็โดนซุ่มยงิ เผารถ

เมื่อมีฟาร์มเกิดขึ้นจึงท�าให้ราษฎรเกิดความอุ่น

ใจได้ว่ามีอาหารรับประทาน มีอาชีพอยู่ในที่ปลอดภัย 

กจิกรรมเพาะเหด็ เลี้ยงไก่ไข่ ปลูกผกั จงึเป็นกจิกรรมแรก

ทีจ่ะสร้างอาหารชมุชนให้กับราษฎรได้ในทนัท ีซึง่ปัจจบุนั

ก็ยังคงให้ผลผลติอยู่อย่างต่อเนื่อง

๓๙



๔. โครงกำรหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงและ

ฟำร์มตัวอย่ำง บ้ำนป่ำหวำยทรำย ต�ำบลปะเสยะวอ 

อ.สำยบุร ีจ.ปัตตำนี

ผลส�าเร็จของโครงการฯ สามารถสร้างบ้านเสร็จ

เรียบร้อยจ�านวน ๓๕ หลัง เนื่องจากราษฎรได้ร่วมมือ

กันก่อสร้างบ้านเองโดยไม่ต้องจ้างแรงงานและผลิตอิฐ

ประสานขึ้นใช้เอง ท�าให้ลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

ได้เป็นจ�านวนมาก ขุดสระน�้าส�าหรับกักเก็บน�้าไว้ใช้ได้

ตลอดปี ขนาดกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ความจุ

น�า้ ๗,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร ขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่หมู่บ้าน 

ท�าระบบประปาหมู่บ้าน ท�าหอกระจายข่าว สร้างรั้ว 

ลวดหนามรอบหมู่บ้าน ๖,๐๐๐ เมตร สร้างป้อมยาม 

จ�านวน ๔ ป้อม และจัดสร้างเล้าไก่พันธุ์ไข่ จ�านวนไก่ 

๑,๐๐๐ ตัว และสร้างธนาคารข้าว ๑ แห่ง

ท�าให ้ราษฎรบ ้านป ่าหวายทรายที่ แต ่ เดิม

ครอบครัวเคยถูกลอบยิงจนเสียชีวิตไปหลายรายจน

แทบจะเป็นหมูบ้่านร้าง ได้พลกิฟ้ืนให้กลบัมามทีีอ่ยูอ่าศัย

ใหม่ทีป่ลอดภยั มอีาชพีในฟาร์มตวัอย่างฯ และมทีีท่�ากนิ

ในครอบครัว พอเลี้ยงตัวและครอบครัวได้
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๕. ศูนย์ครูใต้3

จากพระราชด�ารัสของสมเด็จ

พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ เมื่อ

วันที่ ๑๑ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ความ

ตอนหนึ่งว่า

“...ถ้ำขนืปล่อยให้ข้ำรำชกำร

ครูต้องเผชิญกับชะตำกรรมอย่ำงที่

เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยไม่มีหนทำง

แก้ไขแล้ว ในอนำคตคงไม่มีครูที่มี

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ จะยอมเสีย

สละ อำสำลงไปสอนหนังสือให้เด็ก

นักเรียนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้

อกีต่อไป...”

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม

ราชนินีาถ มพีระราชเสาวนย์ีให้ พลเอก 

ณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ 

ป ร ะ ธ า น ค ณ ะ ท� า ง า น โ ค ร ง ก า ร 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เข้าเฝ้า 

ทลูละอองธลุพีระบาท รบัสนองพระราช 

เสาวนย์ีไปจัดสร้างศนูย์ครขูึ้นในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นที่พักแรมของ

ครู เปิดโอกาสให้ครูที่อาสามาจาก

ต่างจังหวัดได้เข้ามาพักอาศัย โดยมี

การดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างดี

เยี่ยม สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม

ราชนินีาถ มพีระราชด�ารัสกับ พลเอก 

ณพล บุญทับ ว่า 

	 						ฉันขอมอบเงินที่มีผู้น�ำมำให้ฉันในวันเกิด	กลับคืนให้น�ำไปสร้ำงศูนย์ครูใต้	

โดยหวังว่ำศูนย์ครูใต้จะเป็นที่พักพิงอันร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ครูที่ต้องเผชิญชะตำกรรม 

อันแสนทุกข์ทรมำนมำเป็นเวลำช้ำนำน	 เสมือนหนึ่งเป็นอ้อมแขนของคนไทยทั่วประเทศ	 

ที่ร่วมกันโอบอุ้มคุ้มครองครูใต้	 กำงกั้นครูทั้งหลำยไว้จำกควำมทุกข์	 ควำมกังวลใน

ช่วงเวลำที่พักอำศัยอยู่ในศูนย์ครูใต้นี้	 เพื่อเติมแรงใจ	 และแรงกำยให้ผองครูใต้ได้ฝ่ำฟัน

อันตรำยออกไปท�ำหน้ำที่เพื่อลูกศิษย์และเพื่ออนำคตของประเทศชำติต่อไปโดยไม่ต้อง

ท้อถอย
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การด�าเนินงานของโครงการ สร้างบ้านพัก 

๑๕๐ หลัง มสีิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน เช่น 

เตียงนอน, ตู้เสื้อผ้า, ตู้เย็น, โทรทัศน์, เตาแก๊ส, 

เครื่องครัวต่างๆ ส�าหรับประกอบอาหารได้ทันที

ที่เข้ามาพักอาศัย มีร้านค้า ร้านตัดผม มีโรงยิม

ส�าหรบัออกก�าลงักายเพือ่ผ่อนคลายความเครยีด มี

ห้องสมดุ มหีนงัสอืที ่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม

ราชินีนาถ ทรงคัดเลือกพระราชทานมาไว้ประจ�า

ห้องสมดุ มอีนิเทอร์เนต็ส�าหรบัให้ครไูด้สบืค้นข้อมลู

เพิ่มพูนความรู้ และห้องฝึกฝนภาษาต่างประเทศ

เพื่อเพิ่มทักษะให้แก่ครู มีร้านค้าส�าหรับบริการ 

จ�าหน่ายสิ่งของเครื่องใช้ที่จ�าเป็นในชีวิตประจ�าวัน 

และมห้ีองเอนกประสงค์ส�าหรบัคณะครูได้ใช้พบปะ

สังสรรค์ และเปลี่ยนความรู้และนันทนาการ

พร้อมทัง้มฟีาร์มตวัอย่างเป็นธนาคารอาหาร

ชุมชนไว้ให้บรโิภคโดยไม่ขาดแคลน มโีรงเรยีนศูนย์

ครูใต้ (ระดับประถมศกึษา) เปิดสอนแก่บุตรหลาน

ของครูที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การก่อ

ความไม่สงบ และสมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่าง 

และราษฎรใกล้เคยีง

ในครั้ ง นี้ ข ้ าพ เจ ้ า ได ้ รั บข ้ อมู ล  และ

ประสบการณ์มากมาย เพื่อน�ามาเผยแพร่ผล

การด�าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม

ราชินีนาถ ที่ได้สร้างชีวิตใหม่ให้แก่ราษฎรและครู

ที่ประสบภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบในภาค

ใต้ ทั้งนี้ ต้องขอขอบพระคุณความเอื้อเฟื้อเป็น 

อย่างดีจากท่านพลเอก ณพล บุญทับ รอง 

สมุหราชองครักษ์ และจะน�ารายละเอียด และ 

เรื่องราวโครงการอื่นๆ มาน�าเสนอในโอกาสต่อไป
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เศรษฐกิจพอเพียง

หลายครั้งที่ความส�าเร็จของการงานใดๆ เกิดจาก 

แรงศรทัธาต่อสิง่ใดสิง่หนึง่อย่างมุง่มัน่ เช่นเดยีวกบัคุณสพุจน์ 

โคมณ ีทีม่คีวามศรทัธาและความเชือ่มัน่ในพระราชด�ารขิอง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว มุ ่งมั่นที่จะเดินตามรอย 

พระยคุลบาท ส่งผลให้ประสบความส�าเรจ็บนเส้นทางเกษตร 

ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นความสุข

ที่ยั่งยืน และยืนหยัดที่จะถ่ายทอดองค์ความรู ้ตามแนว 

พระราชด�าร ิเพื่อสานต่อความสุขที่เกดิจากการด�าเนนิชวีติ

ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

  จากเดิมที่ท�าเกษตรเชิงเดี่ยวและเน้นปริมาณ

ผลผลติ มปีัญหาทัง้การผลติ การตลาด และภัยธรรมชาต ิ

ท�าให้มีหนี้สินจ�านวนมาก บ่อยครั้งที่ต้องล้มลุกคลุกคลาน 

แต่คุณสุพจน์คดิเสมอว่า “ผดิเป็นครู” 

สุพจน์ โคมณี
ผู้สานต่อความสุขด้วยศรัทธา

 ผมท�ำด้วยควำมจงรกัภกัดแีละจะท�ำ

อย่ำงนี้ไปตลอดชีวิต

สำ�นักศึกษ�เเละขย�ยผลก�รพัฒน�ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ
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ต่อมา จึงมานะ อดทน ด้วยความซาบซึ้งใน 

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ที่พระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณสุพจน์จึง 

ได้น้อมน�ามาประยุกต์ใช้ในการด�ารงชีวิตและประกอบ

อาชีพ เปรียบเสมือนเทียนส่องสว่างน�าทางชีวิตของตน

และครอบครัวให้พบกับความสุขอกีครัง้ 

แม้คณุสพุจน์จะมคีวามรูร้ะดบัประถมศกึษาปีที ่๖ 

แต่คณุสพุจน์เป็นคนใฝ่รกัการเรยีนรู ้อตุสาหะ ขวนขวาย

อ่านต�าราต่างๆ รวมถงึหนงัสอืเกีย่วกบัหลกัการทรงงาน 

หลกัการพฒันา และแนวพระราชด�ารขิองพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ศกึษาสารคดดี้านการเกษตรจากรายการ

ทางโทรทัศน์ เรยีนรู้จากผู้มปีระสบการณ์ จดจ�า แล้วจงึ

น�าไปปฏิบัติจนประสบความส�าเร็จ ท�าให้เกิดการสั่งสม 

ความรู ้  และได้ร ่วมเข ้ารับการฝึกอบรมโครงการ 

พระราชด�าร ิ“โครงการเกษตรทฤษฎใีหม่” จดัโดยส�านกังาน 

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ จึงมีแรงจูงใจ

ในการเปลี่ยนจากการท�าเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นการท�า

เกษตรแบบผสมผสาน ตัดสินใจเปลี่ยนความคิดจาก

การท�าเกษตรเพื่อขาย มาเป็นการท�าเกษตรแบบพออยู่

พอกิน หากเหลือจึงน�าไปขาย ไม่คิดแข่งขันกับใคร ท�า

ตามก�าลังของตนเองและครอบครัว จัดสรรที่ดินแบบ

การเกษตรทฤษฎใีหม่ คอื ๓๐-๓๐-๓๐-๑๐ ประกอบ

ไปด้วย นาข้าว สวนผลไม้ ผักสวนครัว บ่อน�า้ เลี้ยงปลา

เลี้ยงไก่ และที่อยู่อาศัย 

คุณสุพจน์และครอบครัวต่างใช้ความพยายาม 

ขยัน ประหยัด อดทน และซื่อสัตย์สุจรติ วันเวลาผ่านไป 

พืชผักสวนครัวเริ่มให้ผลผลิต ส่วนหนึ่งใช้เป็นอาหารใน 

ครัวเรือน ส่วนที่เหลือสามารถแบ่งปันและขายให้ 

เพือ่นบ้านละแวกใกล้เคยีงได้ จงึเริม่มรีายได้เลก็ๆ น้อยๆ เป็น 

ค่าขนมให้บุตร 

คณุสพุจน์ เหน็ความส�าคญัของการปลกูต้นไม้ ได้

ศกึษาแนวคดิและทฤษฎกีารพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเกีย่วกบั “ ปลกูไม้ ๓ อย่าง 

ประโยชน์ ๔ อย่าง” ซึ่งคุณสุพจน์ได้มองถึงอนาคตไว้

ว่าเกษตรกรสามารถมีวันเกษียณให้ตนเองเช่นเดียวกับ

ข้าราชการ โดยการมไีม้ผลและไม้ยนืต้นเหล่านี้เป็นหลัก

ประกันในวันเกษยีณ เป็นที่พึ่งพาชวีติยามบัน้ปลาย เป็น

มรดกให้ลูกหลานได้ คุณสุพจน์มีพันธุ์ไม้ยืนต้น ไม้ผล 
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ไม้มงคล ไม้ป่าหายากและสมนุไพรมากกว่า ๓๐๐ ชนดิ เช่น 

พยุง กันเกรา ตะเคยีน ยางนา ประดู่ ตะแบก สัก มะม่วง 

ฝรัง่ กระท้อน กล้วย สะเดา แคนา จามจรุ ีฯลฯ ต่อมาเมือ่

ไม้ผลเริ่มออกผลผลิต จึงน�าออกขายภายในตลาดของ

อ�าเภอ เริม่จากการหาบเดนิขาย สร้างรายได้เพิม่อกีทาง

หนึง่ ท�าบญัชคีรวัเรอืนไว้บรหิารค่าใช้จ่าย จากนัน้ผลผลติ

ทางการเกษตรออกดอกออกผลให้เกบ็ทกุปี จนสามารถ

เป็นรายได้หลกัของครอบครวัได้ และด้วยความประหยดั

อดออม ท�าให้สามารถปลดหนี้สนิได้ภายในเวลา ๔ ปี 

ด ้วยประสบการณ์การประยุกต ์ใช ้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงสู่ความส�าเร็จในชีวิต มีความรู้เกี่ยว

กับการท�าเกษตรทฤษฎีใหม่ และการไม่หวงความรู้ของ

คุณสุพจน์ จึงท�าให้คุณสุพจน์เป็นที่สนใจของเพื่อนบ้าน

ที่หมั่นเข้ามาพูดคุยและขอดูพื้นที่ท�าการเกษตรอยู่เสมอ 

เนือ่งจากสามารถพลกิผนืดนิทีเ่สือ่มโทรมมากให้กลบัมา

ท�าการเพาะปลูกได้ มกีารชกัชวนเพือ่นบ้านให้เข้าร่วมท�า

เกษตรทฤษฎีใหม่ ชาวบ้านให้ความเชื่อถือและไว้วางใจ

จงึน�ามาปฏบิัตติ่อกันมา ทุกวันนี้ นอกจากคุณสุพจน์จะ

มีมารดาเป็นบุคคลต้นแบบในการด�ารงชีวิตแล้ว ความ 

ส�าเร็จในชีวิตคุณสุพจน์เกิดขึ้นได้เพราะการน้อมน�า 

พระราชด�ารปิรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็ 

พระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ ด้วยหลักการพอประมาณ 

มเีหตผุล มภีมูคิุม้กัน ควบคูไ่ปกับการมคีวามรูคู้ค่ณุธรรม 

ท�าให้ครอบครัวมีความมั่นคง อบอุ่น และมีความสุข 

๔๖



อย่างแท้จรงิ ได้รบัความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครฐั 

ให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู ้ เช ่น ส�านักงาน 

คณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่ง

มาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.) ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส�านักงาน

เกษตรและสหกรณ์จงัหวดันครสวรรค์ เป็นต้น ได้สร้าง

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบนที่ดินของตนเองเป็น 

โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ได้สืบสานและบอกเล่าแนว

พระราชด�าริของพระองค์ท่านได้อย่างเต็มภาคภูมิ 

ให้เกษตรกร นกัเรยีน นกัศกึษา ตลอดจนประชาชนทัว่ไป 

ได้รบัฟังและเกดิแรงบนัดาลใจในการสานต่อเป็นห่วงโซ่ 

ที่แผ่ขยายออกไปไม่มวีันสิ้นสุด  

“การที่ผมได้ท�าให้ชาวบ้านดูนะ จรงิๆ ผมไม่ได้

คิดเอง ในหลวงทรงสอนและทรงปฏิบัติให้เราเห็นมา

นานแล้ว พระองค์บอกว่า การที่จะสอนคนที่ดทีี่สุดคอื 

ท�าให้คนดู นี่เป็นสาเหตุที่พระองค์ท�านา เพราะความ

ส�าคญัคอืต้องท�าให้คนด ูเพราะฉะนัน้สิง่ทีผ่มท�าส�าเรจ็

นีก็่เพราะผมได้ดพูระองค์ปฏบิตั ิด้วยความมุง่มัน่ ท�าดว้ย

ความเอาจรงิเอาจงั ท�าให้คนอืน่ดแูล้วดอูกี และการทีเ่รา

ได้เล่าได้ท�าก็ดูเหมือนได้เป็นการสนองพระราชด�าริ ได้

ช่วยงานพระองค์เหมือนกัน ผมท�าด้วยความจงรกัภกัดี

และจะท�าอย่างนี้ไปตลอดชวีติ” การกล่าวของนายสพุจน์ 

โคมณ ีที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธาอันแรงกล้าและความ

มุ่งมั่นสนองงานพระราชด�าริ

๔๗



องค์ความรู้/สาระน่ารู้

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ ได้ท�าการศึกษา ค้นคว้าทดลอง 

และวจิัย เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร ชาวประมง 

จนเกิดเป็นองค์ความรู้ ผลส�าเร็จที่โดดเด่นสามารถ

ขยายผลให้กับประชาชนน�าไปปฏบิัตมิ ี๑๖ เรื่อง ดังนี้

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดจันทบุรี

ผลส�าเร็จที่โดดเด่น

๑. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติท้องทะเล

อดตีทรพัยากรธรรมชาตท้ิองทะเลในบรเิวณพื้นที่

ชายฝั่งทะเลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  

อันเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิค่อนข้างเสือ่มโทรม ทรพัยากร 

ประมงถูกท�าลาย เนื่องจากการท�าประมงที่ผิดวิธี และ

การจับสัตว์น�้าเกินก�าลังการผลิตของธรรมชาติ จึงได้

น้อมน�าแนวพระราชด�าริ มาบริหารจัดการและฟื้นฟู

ทรัพยากรประมงให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ โดย

มุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาตทิ้องทะเล เช่น การอนุรักษ์ปะการัง 

การอนุรักษ์หญ้าทะเล การท�าปะการังเทยีม การปล่อย

พนัธุส์ตัว์น�า้ และธนาคารปมู้า เพือ่เป็นการสร้างจติส�านกึ

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติท้องทะเล และท�าให้

ประชาชนมรีายได้อยูร่่วมกบัทรพัยากรธรรมชาตไิด้อย่าง

ยั่งยนื
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๒. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน

ป่าชายเลนเปรยีบเสมอืน “บ้าน” เป็นที่อยู่อาศัย

ของสิ่งมีชีวิต เป็นแหล่งรวมของพันธุ์ไม้และสัตว์นานา

ชนดิ โดยเฉพาะสัตว์น�้าได้อาศัย วางไข่ ตัวอ่อนได้อาศัย

เป็นทีห่ลบภัยก่อนเตบิโต และออกสูท่ะเล ท�าหน้าทีด่ดูซบั

กรองของเสยี และสิ่งปฏกิูลที่ปะปนมากับน�้า ทัง้ยังฟอก

น�า้เสยีให้เป็นน�้าด ีป้องกันการพังทลายของดนิโดยสร้าง 

รากยดึเกาะ มส่ีวนสร้างสมดลุของระบบนเิวศ ป่าชายเลน 

เป็นเหมือน “อู่ข้าวอู่น�้า” ของชาวบ้านที่อาศัยบริเวณ

ชายฝ่ังทะเล การอนรุกัษ์และการจดัการป่าชายเลนอย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม จึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะช่วยให ้

ป่าชายเลน คงอยู่ต่อไปอย่างอุดมสมบูรณ์ และสามารถ

น�ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยนื

๓. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และ

สัตว์ป่า

ทรัพยากรที่ส�าคัญที่สุดของโลก คอื ดนิ ป่าไม้ 

สัตว์ป่า น�้า แร่ธาตุ สิ่งแวดล้อม ป่าไม้เป็นทรัพยากร

ทีม่คีวามส�าคญัต่อการด�ารงชวีติ และเป็นแหลง่อาศยั

ของสัตว์ ป่ามีประโยชน์ในการรักษาความสมดุลของ

สิ่งแวดล้อม ถ้าป่าไม้ ถูกท�าลายลงไป ย่อมส่งผล 

กระทบกบัสภาพแวดล้อมทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ เช่น สตัว์ป่า 

ดิน น�้า อากาศ และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ

สังคมได้ 
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๔. การเลี้ยงกุ้งทะเลระบบปิด

การเลี้ยงกุ้งทะเลระบบเปิด “แบบพัฒนา” ด�าเนินการได้ยาก เนื่องจากรูปแบบ 

การเลี้ยงกุง้ในอดตี จะมกีารเปลีย่นถ่ายน�า้ทิ้งระหว่างฟาร์มกับแหล่งน�า้ธรรมชาตโิดยตรง 

ซึ่งมีโอกาสจะได้รับอันตรายจากคุณภาพน�้าที่เป็นพิษและติดเชื้อโรค จึงได้ส่งเสริมให้

เกษตรกรเลี้ยงกุ้งทะเลด้วยระบบปิด โดยน�าระบบชลประทานน�า้เค็ม เข้ามาแทนที่ระบบ

คลองส่งน�้าธรรมชาต ิเพื่อลดปัญหาการระบาดของโรค เพิ่มอัตรารอดของกุ้งได้มากขึ้น

๕. การเพาะและการอนุบาลปลาการ์ตูน

ปลาการ์ตูน เป็นปลาที่มีสีสันสดใส สวยงาม น่ารัก ปลา

การ์ตนูจะมกีารวางไข่เดอืนละ ๒ ครัง้ วางไข่ครัง้ละ ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ 

ฟอง หลกัจากวางไข่ ๗ - ๘ วนั ไข่ฟักตวั อาย ุ๒ - ๓ เดอืน ลูกปลา 

จะมีขนาด ๑ นิ้ว สามารถจ�าหน่ายได้ โดยมีต้นทุนเริ่มแรก  

ค่าโรงเรอืน/ระบบน�้า/ค่าอุปกรณ์ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ค่าพ่อพันธุ์

และแม่พนัธุ ์(๕๐ คู)่ ๔๐,๐๐๐ บาท ต้นทนุผนัแปร ต้นทนุการผลติ 

ต่อเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท ต้นทุนการผลิต ๙.๑๐ บาท/ตัว  

และค่าตอบแทน จ�าหน่ายปลาอายุ ๒ เดอืน (ขนาด ๑ นิ้ว) 

ตัวละ ๓๐ บาท
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๗. การปรับปรุงบ�ารุงดินการป้องกันโรค

พืชและแมลงโดยชีววิธี

เป ็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่  การ

ปรับปรุงบ�ารุงดิน เป็นการลดต้นทุนการผลิต 

เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินด้วยการผลิตปุ๋ย

หมักหรือสารสกัดชีวภาพ เพื่อเป็นประโยชน์แก่

เกษตรกรในการพัฒนาไปสู่เกษตรอินทรีย์  ซึ่ง

เกษตรกรสามารถน�าไปปฏบิัตไิด้จรงิ โดยเห็นได้ 

จากผลส�าเร็จการปรับปรุงบ�ารุงดินในนาข้าว 

นาข้าว ๙ ไร่ สามารถผลิตข้าวได้ ๕,๓๐๐ 

กโิลกรัม
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๖. การผลิตปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้ง

ปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้งเป็นการปรับเปลี่ยนของเสียให้

เป็นของดี โดยน�าดินเลนนากุ้งมาผ่านกระบวนการหมักร่วม

กับวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เช่น เปลือกผลไม้ ฟางข้าว 

พชืสด ฯลฯ เพื่อให้เกดิการย่อยสลาย ปุ๋ยหมักดนิเลนกุ้งช่วย

ให้ดินไม่เสื่อมสภาพ ดินร่วนซุย ช่วยประหยัดและลดอัตรา

การใช้ปุย๋เคม ีปุย๋หมกัจากดนิเลนนากุ้งสามารถใช้ได้ดกีบัพชื

ผักกนิใบ ไม้ดอกและไม้ประดับ สามารถใช้ได้กับต้นผลไม้ได้

หลายชนดิ ต้นทุนการผลติ มวีัตถุดบิดังนี้ ฟางข้าว ปุ๋ยยูเรยี 

ดนิ ถุง รวมต้นทุน ๑,๐๗๒ บาท ผลตอบแทน ๑,๕๐๐ บาท

๕๑



๙. การผลิตผักปลอดสารพิษในพื้นที ่

ดินทราย

ผลผลิตที่ได้จะมีคุณภาพดีและปลอดภัย

จากสารพษิตกค้าง โดยวธิกีารปลูกพชืหมุนเวยีน

อย่างเป็นระบบ เลอืกชนดิพชืที่จะปลูกคนละชนดิ

และปลูกพชืในหลุมเดยีวกัน แต่จะปลูกหมุนเวยีน

ต่างเวลา เพื่อป้องกันปัญหาการระบาดของโรค

และแมลง ท�าให้ประหยัดต้นทุนในการเตรียมดิน 

จึงเป็นระบบการปลูกพืชรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ

และให้เกษตรกรสามารถน�าไปปฏบิัตไิด้

 ตารางต้นทุนการผลติและรายได้

รายการ กวางตุ้งใบ ผักบุ้ง ฮ่องเต้ คะน้า

รายได้ (บาท/ไร่) ๘๔,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐

ต้นทุน (บาท/ไร่) ๑๔,๗๙๐ ๒๐,๓๙๘ ๑๔,๔๓๔ ๑๕,๙๐๒

ผลตอบแทน (บาท/ไร่) ๖๙,๒๑๐ ๙,๖๐๒ ๕๗,๕๖๖ ๗๔,๐๙๘

ในพื้นที่สามารถปลูกพชืทัง้ ๔ ชนดิ หมุนเวยีนตลอดปี และแต่ละชนดิพชื

ปลูกได้ ๒ ครัง้ต่อปี

ชนดิเห็ด ต้นทุน ผลก�าไร

                        (บาท/ก้อน)              (บาท/ก้อน)

เห็ดนางฟ้า ๔ บาท ๒.๒๕   บาท

เห็ดโคนญี่ปุ่น ๕ บาท ๑๖.๐๐   บาท

เห็ดฮังการ ี ๔ บาท ๓.๕๐ บาท

เห็ดหลนิจอื ๔ บาท ๓๓.๕๐   บาท

เห็ดขอนขาว ๔  บาท ๘.๕ บาท

เห็ดเป๋าหื้อ ๔    บาท ๘.๕๐ บาท
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๘. การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ

เห็ดมีคุณค่าทางโภชนาการสูงและอุดมไปด้วย

โปรตีน วิตามินและเกลือแร่ ปัจจุบันสามารถเพาะเลี้ยง

เห็ดได้ตลอดปี เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดขอนขาว ขอนด�า  

เห็ดบด นางรม เป๋าฮื้อ ฮังการ ีหูหนู ตนีแรด เห็ดโคนญี่ปุ่น 

ซึ่งการเพาะเลี้ยงเห็ดจะใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อยและใช้วัสดุ

เพาะที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น ฟางข้าว เศษมันส�าปะหลัง 

เปลอืกถั่วเหลอืง ถั่วเขยีว ซังข้าวโพด ใบแฝก และขี้เลื่อย 

สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างด ี
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๕๒



๑๑. การปลูกไม้ผลเศรษฐกิจปลอดสารพิษ

รายการ ทุเรยีน มังคุด เงาะ ลองกอง

ต้นทุน   ๑๐  ๑๒  ๘  ๑๐

(บาท/กโิลกรัม)

ก�าไร   ๒๐  ๒๘  ๗  ๒๐

(บาท/กโิลกรัม)

     ๑๐. การผลิตไม้ดอกในพื้นที่ในพื้นที่ดินทราย

ไม ้ดอก มีความส�าคัญกับชีวิต

ประจ�าวนัของผูค้นมากขึ้น มคีวามต้องการ

ใช้ไม้ดอก เพื่อใช้ในการประดับตกแต่ง 

ตามงานต่างๆ  การปลกูไม้ดอกให้สวยงาม

ตลอดทั้งปี และมีคุณภาพตรงกับความ

ต้องการของตลาด จ�าเป็นต้องมีความรู้

และเทคนิคในการผลิต ต้นทุนการผลิต

ไม้ดอกและผลตอบแทนที่ได้ต่อไร่ เช่น 

ดาวเรือง ลงทุน ๕๔,๗๙๐ บาท ก�าไร 

๖๒,๘๒๒ บาท,  ลงทนุ ๑๓๓,๔๗๕ บาท 

ก�าไร ๒๔๙,๕๖๕ บาท

10

 การผลิต ไม ้

ผลเศรษฐกิจปลอดภัย

สารพิษ เป็นการน�าเอา

เทคโนโลยีการผลิตพืช

ที่ เหมาะสมมาปรับใช ้ 

ผลผลติทีไ่ด้จะมคีณุภาพด ี

ตรงความต้องการของ

ตลาดและผู ้บริโภค วิธี

การผลติมคีวามปลอดภยั 

ไม่เกดิผลกระทบต่อผูผ้ลติ 

ผู้บรโิภค และสิ่งแวดล้อม 

นอกจากนี้ยังเหมาะสม

ต่อไม้ผลเศรษฐกิจพันธุ์

เมือง เช่น เงาะ ทุเรียน 

มั งคุ ด  และลองกอง 

เป็นต้น

11

๕๓



๑๓. การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า

สั ต ว ์ น�้ า อุ ด ม ไ ป ด ้ ว ย วิ ต า มิ น แ ล ะ 

แร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย แต่สัตว์น�้า 

มักเน ่าเสียได้ง ่ายกว่าเนื้อสัตว ์ประเภทอื่น 

เพื่อเป ็นการรักษาคุณภาพของสัตว ์น�้ าให ้

นานยิ่งขึ้น จึงมีการแปรรูปสัตว์น�้า เพื่อเพิ่ม

มูลค่าและสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร 

เช่น การแปรรูปหอยนางรม การผลิตกะปิ

และน�้าปลาคุณภาพดี การผลิตหอยหวาน 

ก า ร แ ป ร รู ป แ ม ง ก ะ พ รุ น แ ล ะ ก า ร ผ ลิ ต 

ปลาหวาน เป็นต้น 

การลงทุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ข้าว

เกรียบหอยนางรม มีต้นทุนวัตถุดิบและ

แรงงานทั้งสิ้น ๖,๙๓๐ บาท ได้ผลก�าไร 

๖,๕๗๐ บาท

๑๒. การเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันเพื่อทดแทนโปรตีนจาก 

อาหารสัตว์

ปัจจัยที่ส�าคัญส�าหรับการเลี้ยงสัตว์ปีก หรอืสัตว์ทั่วไปคอื อาหาร

ที่ดีมีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน และราคาถูก ปัจจุบัน

เกษตรกรประสบปัญหาจากต้นทุนค่าอาหารที่มีราคาแพง จึงมีการน�า

วัตถุดบิที่เหลอืใช้จากภาคการเกษตรที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น กากปู หัวกุ้ง 

เปลอืกไข่ ร�าหยาบ ร�าละเอยีด และผลไม้สุก มาเป็นวัตถุดบิในการเพาะ

หนอนส�าหรบัเลี้ยงสตัว์ปีก เพือ่ทดแทน หรอืลดต้นทนุค่าอาหารส�าเรจ็รปู

ที่มีราคาแพง อีกทั้งยังปลอดภัยต่อผู้บริโภคและไม่สร้างมลภาวะต่อ 

สิง่แวดล้อม เปรยีบเทยีบต้นทนุระหว่างอาหารส�าเรจ็รปูกับหนอนแมลงวนั

- อาหารส�าเร็จรูป กโิลกรัมละ ๑๖ บาท

- หนอนแมลงวัน กโิลกรัมละ ๔.๓๓ - ๕.๔๕ บาท
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๕๔



๑๔. การแปรรูปผลผลติทางการเกษตร

คอืการน�าผลผลติทางการเกษตรทีอ่ยู่ในพื้นที่

น�ามาแปรรปู เพือ่เพิม่มลูค่าของผลผลติ ช่วยยดืระยะ

เวลาและเก็บรักษาคุณภาพของผลผลิตได้นานขึ้น 

โดยไม่เน่าเสีย เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีรูปแบบและ

รสชาตทิีห่ลากหลาย ช่วยเพิม่ช่องทางของการตลาด

ให้มากยิง่ขึ้น เช่น ข้าวเกรยีบ แยมลกูหม่อน ข้าวกล้อง

งอก น�้าข้าวกล้องงอก หน่อไม้บรรจุถุงสุญญากาศ 

ไอศกรมี เป็นต้น 

การลงทนุการแปรรปูผลติภณัฑ์ ข้าวกล้อง 

งอกหอมมะลิ จากข้าวเปลือก ๓๐ กิโลกรัม  

ได้ข้าวกล้องงอก ๒๒ กิโลกรัม ต้นทุนการผลิต 

๓๗ บาท/กโิลกรัม ก�าไร ๓๓ บาท/กโิลกรัม

๑๕. การแปรรูปสมุนไพร

คือ การเปลี่ยนแปลงสถานะของสมุนไพร 

มีสรรพคุณทางยาที่แตกต่างกัน การแปรรูป

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีคุณภาพดี ตลอดจนการเก็บ

รักษาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพใกล้เคียงผลิตภัณฑ์

เดิมมากที่สุด เนื่องจากผลิตภัณฑ์บางประเภทไม่

สามารถคงสภาพอยูไ่ด้นาน การแปรรปูจงึเข้ามามี

บทบาทส�าคญั เพือ่ให้คณุค่าและสรรพคณุสมนุไพร

คงอยู่ การแปรรูปสมุนไพรเพื่อให้เกษตรกร และ

กลุม่แม่บ้าน มรีายได้เสรมินอกภาคการเกษตร ลด

รายจ่ายในครัวเรอืน  ต้นทุนการแปรรูป การท�า

ประสักเชื่อม ๒,๔๐๐ บาท ก�าไร ๑,๒๐๐ บาท 

ต่อประสัก ๑๐ กโิลกรัม
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๕๕



ความส�าเร็จของการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริดังกล่าว 

สามารถให้ผู ้สนใจเข้าไปฝึกอบรมที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าว 

คุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบลคลองขุด อ�าเภอ

ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๒๐ โทร. ๐๓๙-๔๓๓๒๑๖-๘ หรือ  

http://www.fisheries.go.th/cf-kung_krabaen/

๑๖. การเลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์

จากผึ้งและชันโรง

ผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงผึ้งและชันโรง 

เช่น น�้าผึ้ง รอยัลเยลลี่เกสรผึ้ง โปรโปลิส ไข

ผึ้ง พษิผึ้ง สามารถน�ามาแปรรูปเป็นผลติภัณฑ์

เครื่องส�าอาง อาหารเสริม อุตสาหกรรม

เทยีนไข ฯลฯ ซึง่เป็นการเพิม่มลูค่าให้ผลติภณัฑ์

และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างด ี

เช่น น�้าสมุนไพรผสมน�้าผึ้ง แชมพูสมุนไพร 

น�า้ผึ้ง สบู่นมผึ้ง โลชั่น ลปิบาล์ม ครมีทาส้นเท้า 

ต้นทุนการเลี้ยงผึ้ง ค่าพันธุ์ผึ้ง + ค่าขยายรัง 

๔,๒๐๐ บาท ก�าไร ๗๕,๘๐๐ บาท
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๕๖



ความเคลื่อนไหว

ในระหว่างเดอืนมกราคม - เดอืนมนีาคม ๒๕๕๖  

ที่ผ่านมา นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตร ีพร้อมคณะ 

ซึง่ประกอบด้วยนายสวุฒัน์ เทพอารกัษ์ เลขาธกิาร กปร. 

และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปตรวจ

เยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ในพื้นที่ 

ดังต่อไปนี้

	 วันที่	๓	-	๔	มกราคม	๒๕๕๖	จังหวัดน่าน	และ	

จังหวัดพะเยา

 สถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชด�าริ

สะจุกสะเกี้ยง อ�าเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจังหวัดน่าน  

 โครงการพัฒนาบ้านกอก - บ้านจูนอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าร ิอ�าเภอปัว จังหวัดน่าน 

 สถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชด�าริ

บ้านสนิตสิุข อ�าเภอปง จังหวัดพะเยา 

การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด�าเนินงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ของ	

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

๕๗



	 วันที	่๒๐	-	๒๑	กมุภาพันธ์	๒๕๕๖	จงัหวดัเชียงใหม่	

และจังหวัดตาก

 โครงการบ้านเลก็ในป่าใหญ่ตามพระราชด�าริ

ดอยด�า อ�าเภอเวยีงแหง จังหวัดเชยีงใหม่

 สถานีสาธิตและถ ่ ายทอดการ เกษตร 

ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

บ้านแปกแซม อ�าเภอเวยีงแหง จังหวัดเชยีงใหม่

 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่

ป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชยีงใหม่

 โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าร ิอ�าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

๕๘



พิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทาน	และ	การตรวจเยี่ยม	

ติดตามผลการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ของ 

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี

 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี

 ประธานพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทาน และ

ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิจังหวัด

อุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

 เมื่อวันเสาร์ที่	๒๓	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖ 

 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เดินทางไป

เป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทาน 

ณ โรงเรยีนบ้านไร่วทิยา อ�าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธาน ี

และตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน�้าคลองหวาย อันเนื่อง

มาจากพระราชด�าร ิต�าบลคอกควาย อ�าเภอบ้านไร่ โดยม ี

นายบญุถิน่ ม่ันเกษวทิย์ รองผูว่้าราชการจงัหวดัอทุยัธาน ี

ดร.ประวิช รัตนเพียร ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายโกวิทย์  

เพ่งวาณชิย์ รองเลขาธกิาร กปร. นายอนิทร์จนัทร์ บรุาพนัธ์  

รองราชเลขาธกิาร นายชชูาต ิฉยุกลม  ทีป่รกึษาโครงการ

พัฒนาตามพระราชด�าริ ส�านักราชเลขาธิการ รศ.ธันย์ 

สุภัทรพันธุ์ ผู้แทนโรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้อ�านวยการ

โรงเรยีนบ้านไร่วทิยา นักเรยีน ข้าราชการและประชาชน

ในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

๕๙



 เมื่อวันอาทิตย์ที่	๒๔	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	

 

 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ได้เดินทางไป

เป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทาน  

และเยี่ยมชมงานปรับปรุงคันกัน้น�้าใหญ่ ฝายน�้าล้นเขื่อน

เจ้าพระยา - เขากระดี่ ต�าบลเขาท่าพระ อ�าเภอเมือง 

จังหวัดชัยนาท โดยม ี นายจ�าลอง โพธิ์สุข ผู้ว่าราชการ

จงัหวดัชยันาท นายเฉลมิศกัดิ ์จนัทรทมิ เลขาธกิารส�านกั

ผู้ตรวจการแผ่นดนิ นางพรรณ ีงามข�า รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดชัยนาท นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ รองเลขาธิการ

กปร. นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์ รองราชเลขาธิการ  

นายชู ชาติ  ฉุยกลม ที่ ปรึ กษาโครงการพัฒนา 

ตามพระราชด�าร ิส�านกัราชเลขาธกิาร รศ.ธันย์ สภุทัรพนัธุ์  

ผู ้แทนโรงพยาบาลรามาธิบดี ผู ้อ�านวยการโรงเรียน 

ศรีสโมสรวิทยา นักเรียน ข้าราชการและประชาชน 

ในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

๖๐



พิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทาน	และการตรวจเยี่ยม	

ติดตามผลการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ของ 

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี

 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตร ี 

ประธานพธิมีอบความช่วยเหลอืพระราชทาน และตรวจ

เยีย่มโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจงัหวดัสโุขทยั 

และจังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ มนีาคม ๒๕๕๖

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	๗	มีนาคม	๒๕๕๖

 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เดิน

ทางไปเป ็นประธานในพิธีมอบความช ่ วย เหลือ

พระราชทาน ณ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อ�าเภอ

ทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยมีคณะผู้บริหารส�านัก

ราชเลขาธิการ และ หม่อมหลวง จิรพันธุ ์ ทวีวงศ ์

รองเลขาธกิาร กปร. ร่วมตดิตามโครงการประตรูะบายน�า้ 

แม่น�้ายมอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (บ้านหาดสะพาน

จันทร์) ต�าบลในเมอืง อ�าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

โดยมี นายมงคล สุภากาย ผู ้อ�านวยการโครงการ 

ชลประทานสโุขทยั กล่าวต้อนรบัคณะ และกล่าวรายงาน 

ผลการด�าเนนิงานโครงการ

๖๑



	 วันศุกร์ที่	๘	มีนาคม	๒๕๕๖

 

 เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือ 

พระราชทาน ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ�าเภอ

แม่สอด จังหวัดตาก โดยมนีายสุรยิะ ประสาทบัณฑติย์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และคณะข้าราชการเดนิทางไป

มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎร ในการนี้ นายธวัชชัย  

สงิห์ทอง ผูอ้�านวยการส�านกังานก่อสร้าง ๔ ส�านกัพฒันา

แหล่งน�า้ขนาดกลาง กรมชลประทาน กล่าวต้อนรบัคณะ 

และกล่าวรายงานการด�าเนินงานโครงการเขื่อนทดน�้า

โกกโก่ 

๖๒



 วันที่	๑๘-๑๙	มีนาคม	๒๕๕๖	

 โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�าร ิ

บ้านดงเย็น อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่

 โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี 

อินทนนท์ตามพระราชด�าริในพื้นที่ภาคเหนือ อ�าเภอ

จอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่

 หน่วยจัดการต้นน�้าแม่กลาง อ�าเภอจอมทอง 

จังหวัดเชยีงใหม่

 สถานีควบคุมไฟป่าดอยอินทนนท์ อ�าเภอ

จอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่

ในการนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตร ี

ได้ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ เยี่ยมราษฎรและมอบสิ่งของพระราชทาน

ให้กับราษฎรในพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งให้ก�าลังใจ 

เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติหน้าที่อยู ่ในพื้นที่โครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�ารใินเขตพื้นที่ภาคเหนอื

๖๓

นายพลากร	สุวรรณรัฐ	องคมนตรี

ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	

จังหวัดเชียงใหม่



๖๔

 เมื่อวันที่	๑๙	มกราคม	๒๕๕๖

ส�านักงาน	กปร.	ร่วมทุกเหล่าทัพจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ

 นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร.  

เข้าร่วมหารือกับพลเอก เชาว์ฤทธิ์ ประภาจิตต์ 

ผู ้อ�านวยการประสานงานโครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริและความมั่นคง เรื่องการ

จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม

ราชินีนาถ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ในการ 

ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ 

โดยมีนายการัณย์ ศุภกิจเลขาการ ผอ.มูลนิธิ 

ปิดทองหลังพระ เจ้ากรมกิจการพลเรือนจาก 

ทุกเหล่าทัพ และผู้แทน บช.ตชด. เข้าร่วมด้วย  

ณ สลีมวลิเลจ กรุงเทพฯ



การประชุมหารือระหว่าง	

ส�านักงาน	กปร.	-	กระทรวงมหาดไทย

  นายสุวฒัน์ เทพอารกัษ์ เลขาธกิาร กปร. พร้อมผู้บรหิารส�านกังาน เข้าพบหารอื

กบัปลดักระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การขยายผลการด�าเนนิงานโครงการอนัเนือ่งมาจาก

พระราชด�าริ ทั้งนี้ มีผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในสังกัดของกระทรวงมหาดไทย 

ได้แก่ ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน กรมการปกครอง

และกรมส่งเสรมิปกครองท้องถิน่ ได้เข้าร่วมประชมุหารอื เพือ่หาแนวทางในการขยาย

ผลการด�าเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ การ

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาแหล่งน�้า (กลุ่มผู้ใช้น�้า) การ

พจิารณาสอบฎกีาตลอดจนการน้อมน�าผลส�าเรจ็ของหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ไปสู่ชุมชนให้กว้างขวางครอบคลุมและให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่	๒๔	มกราคม	๒๕๕๖

๖๕



เลขาธิการ	กปร.	เข้าพบหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 เมื่อวันที่	๔	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖ 

 นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. พร้อม 

ผูบ้รหิารส�านกังาน กปร. เข้าพบหารอืกบัรฐัมนตรว่ีาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยคุล ลิ้มแหลมทอง) ณ 

ห้องประชมุรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

เรื่อง การขยายผลการด�าเนินงานโครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าร ิทัง้นี้ มผีูแ้ทนส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องใน 

สงักดัของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วมประชมุ

หารือการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าร ิ๓ แห่งเพิม่เตมิ เพือ่เน้นการบรกิารประชาชน 

ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้ร่วมหาแนวทางในการ

ขยายผลการด�าเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ การเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบรหิารจดัการโครงการพฒันาแหล่งน�า้ (กลุ่มผูใ้ช้น�า้) 

ตลอดจนการน้อมน�าผลส�าเรจ็ของหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีงไปสู่ชุมชนให้กว้างขวาง และให้เห็นเป็นรูปธรรม

มากยิ่งขึ้น

๖๖



เลขาธิการ	กปร.	เข้าพบหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๖๗

ส�านักงาน	กปร.	จับมือกับกองทัพไทย	

จัดงานเฉลิมพระเกียรติ	๘๖	พรรษา	

  นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. พร้อม

คณะ ได้เข้าพบหารอืกับ พลเอก ธนศักดิ์ ปฏมิาประกร 

ผู ้บัญชาการทหารสูงสุด ณ ห ้องรับรองชั้น  ๖ 

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยจะร่วมมือกันจัดงาน 

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว  

เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา 

ซึ่งงานครั้งใหญ่จะจัดที่ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ 

กิจกรรมหลักเป็นการแสดงนิทรรศการของกองทัพบก 

กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

และส�านักงาน กปร. นอกจากนี้ยังมีการจ�าหน่าย 

ผลิตภัณท์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

สนิค้า OTOP การแสดงของเหล่าทัพต่างๆ มขีองที่ระลกึ 

แจกในงานมากมาย ทั้งนี้จะก�าหนดจัดงานในช่วง 

เดอืนกรกฎาคมศกนี้

เมื่อวันที่	๑๙	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖



ส�านักงานทรัพย์สินฯ	และส�านักงาน	กปร.

ร่วมเป็นภาคีเผยแพร่งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

 เมื่อวันที่	๑๓	มีนาคม	๒๕๕๖ 

 

  คณะผู ้ แทนจากส� านั ก ง านท รัพย ์ สิ นส ่ วน 

พระมหากษตัรย์ิ เข้าพบ นายสวุฒัน์ เทพอารักษ์ เลขาธกิาร 

 กปร. เพือ่ขอร่วมเป็นภาคใีนการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์

พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนา และงานในโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ โดยการจัดนิทรรศการ

เฉลมิพระเกยีรตเินือ่งในวาระส�าคญัๆ ณ อาคารนทิรรศน์ 

รัตนโกสินทร์ ถนนราชด�าเนินกลาง กรุงเทพฯ ซึ่งใน 

ครั้งแรกก�าหนดจัดเนื่องในวาระเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในเดือน

สงิหาคมนี้

๖๘



ส�านักงาน	กปร.	มอบวิดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติฯ	 

ให้โรงเรียนน�าร่องกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่	๒๐	มีนาคม	๒๕๕๖ 

 

 นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. มอบวิดีทัศน์ชุด 

“ประโยชน์สขุของแผ่นดนิ” และชดุ “พระราชนิ ีด้วยพลงัแห่งรกั” 

จ�านวน ๓,๐๐๐ ชดุ ให้แก่กระทรวงศกึษาธกิาร โดยมนีายเสรมิศกัดิ ์

พงษ์พาณชิ รัฐมนตรชี่วยว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร เป็นผู้แทน

รับมอบวิดีทัศน์ชุดดังกล่าวส�าหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน

ในโรงเรียนน�าร่อง ในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อให้เยาวชนได้เรยีนรู้เรื่องราวการทรงงาน 

พัฒนาประเทศที่สร้างประโยชน์สุขให้ประชาชนด้วยโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�ารกิว่า ๔,๓๕๐ โครงการ
๖๙



... ที ่ต.พนมสารคาม ทีพ่ีอ่ยู ่ฝนตกกจ็รงิ แต่จะตกน้อย

กว่าทางเขาหนิซ้อน และทางสนามชยัเขตมาก เพราะทางนัน้ 

ต้นไม้เยอะกว่า แต่ก็จะมีน�้าใช้ได้ตลอดเวลา ซึ่งมาจาก 

ทางอ่างเก็บน�้าแควระบม ฯ และลงมาทางคลองท่าลาด 

ออกทางคลองชลประทานต่าง ๆ ท�าให้เราไม่ขาดน�้าจืด 

และไม่มีน�้ากร่อย แต่ถ้าอยู่ในตัวเมืองก็จะมีน�้ากร่อยมาก 

และน�้าจะเค็มกับจืดสลับกัน แต่เราก็จะใช้น�้าอย่าง

ประหยัด เพราะนึกถึงคนที่ไม่มีน�้าใช้ ถ้าคนไม่ตัดไม้

ท�าลายป่ากนัมาก ก็จะไม่แล้งมากขนาดนี้ ถ้าพวกชาวไร่

ไม่เผาป่า และเขาขุดลอกคูคลอง รักษาธรรมชาติตาม 

พระราชด�ารสัและพระราชเสาวนย์ี รวมถงึท�าตามทีส่มเด็จ

พระเทพ ฯ ท่านเคยแนะน�าว่าอย่าเผาตอซงัข้าว ดินคง

ไม่ขาดปุ๋ย คนอสีานและในพื้นที่ต่าง ๆ คงไม่แล้งขนาดนี้ 

ถ้าผู ้คนท�าตามเศรษฐกิจพอเพียงของที่ไม่ให้ปลูกพืช

เชิงเดีย่ว คงจะไม่มหีนีส้นิครวัเรอืน ถ้าเชือ่กจ็ะมสีิง่ทีด่ ีๆ  ...

... เราได้แต่สอนหลาน ๆ ของเราให้รู้จกัในหลวง 

เล็ก ๆ ก็สอนให้ไหว้ โตขึ้นเราม ีCD มภีาพที่จะถ่ายทอด 

ออกไป และไม่ใช่เพียงในบ้านเราเท่านั้น เราบอกไป 

นอกบ้านด้วย พระองค์ท่านไม่เพยีงแต่ช่วยเราด้านร่างกาย 

แต่จิตใจที่เคยท้อแท้หลายครั้งก็มีท่านเป็นก�าลงัใจ ...

เล่าสู่กันฟัง

สรุภรี์ ทศันะเมธี
ผู้ชมสารคดปีระโยชน์สขุของแผ่นดินเคยร่วมโครงการศึกษาดงูาน

โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด�าริ

๗๐











แบบสอบถามความคิดเห็น

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๖

๑. ความคดิเห็นในคอลัมน์ต่าง ๆ

คอลัมน์

อ่านทัง้หมด

อ่านบ้าง ไม่ได้อ่านมปีระโยชน์

มาก

มปีระโยชน์

ปานกลาง

มปีระโยชน์

น้อย

ไม่มี

ประโยชน์

(๑) พระราชกรณยีกจิ

(๒) บทความพเิศษ

(๓) ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา

(๔) เเนะน�าโครงการ

(๕) เศรษฐกจิพอเพยีง

(๖) องค์ความรู้ / สาระน่ารู้

(๗) ความเคลื่อนไหว

๒. คอลัมน์ที่ท่านชอบมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า ๑ คอลัมน์) ระบุเหตุผล
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 

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

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

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

ขอขอบคุณที่กรุณาให้ข้อคดิเห็นต่อวารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิความเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงวารสารฯ ให้ดยีิ่งขึ้น

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

หมายเหตุ :  ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมายังส�านักงาน กปร. ๑๐ ท่านแรก จะได้รับของรางวัลจากส�านักงาน กปร. 
  สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทาง website : www.rdpb.go.th



ติดแสตมป์

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

อาคารส�านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์

แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

กรุณาส่ง
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