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การดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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แกลงดิน 
 มกีารดําเนนิการโครงการ “แกลงดนิ” ทีศ่นูยศกึษาการพฒันาอันเนือ่งมาจาก

พระราชดําริในภาคใตของประเทศไทย เพื่อแกปญหาดินเปรี้ยว หรือดินเปนกรด ซึ่ง

เปนอุปสรรคตอการเพาะปลูก อันมีสาเหตุมาจากการมีสารประกอบกํามะถันอยูมาก

ในดิน โดยวิธีการเริ่มจากวิธีการแกลงดินใหเปรี้ยว คือทําใหดินแหงและเปยกสลับกัน

ไป เพื่อเรงปฏิกิริยาทางเคมีของดิน ทําใหดินเปนกรดจัดจนถึงขั้นสุด จากนั้นจึงแกไข

ปญหาดินเปรี้ยวจัดตามแนวพระราชดําริ คือควบคุมระดับนํ้าใตดิน เพื่อปองกันการ

เกดิกรดกํามะถนั การใสปนูขาว และลางออกดวยนํา้ ปลูกพชืทีไ่ดรบัการแนะนาํ ดวย

วธินีี ้เทคนคิของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวสามารถเปลีย่นพืน้ดนิทีใ่ชประโยชนไม

ไดใหใชในการเพาะปลูกได

Soil Acidity Acceleration and Amelioration 
 The “Soil Acidity Acceleration and 

Amelioration” Project at the Pikun Thong Royal 

Development Study Centre in the South of Thailand.

The project offers a remedy for the problem that 

Southern Thailand faces. That is strong soil acidity 

arising from high sulphur content called pyrite that impedes cultivation. The method consists of drying out and wetting 

the land alternately to accelerate the soil’s chemical reaction and raise the acidity to the maximum. The soil is then 

de-acidified through various techniques such as controlling the ground-water level to prevent the release of sulphuric 

acids, applying lime materials and washing away acidity with water. Selected crops are then introduced. Consequently, 

His Majesty’s techniques have turned wastelands into productive areas.

๑๒ สิงหาคม เนื่องในวโรกาสวันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ขอถวายพระพรขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ดวยเกลาดวยกระหมอมของเดชะ ขาพระพุทธเจา

เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

บทความ วันวานที่ผานเวียน สูวันเกษียณที่ภาคภูมิ

โดย คณะทํางานติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราช

กรณียกิจ ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนอาชีวะ

ศึกษาเชียงราย – พะเยา หมูที่ ๙ ตําบลริมโขง อําเภอ

เชียงของ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันท่ี ๘ กุมภาพันธ 

๒๕๕๕ ไดพระราชทานพระราชดาํรใิหกรมชลประทาน 

และสํานักงาน กปร. พิจารณากอสรางฝายทดนํ้าใน

ลําหวยเย็นพรอมระบบสงนํ้า และถังพักนํ้าสําหรับ

โรงเรยีนตาํรวจตระเวนชายแดนอาชีวะศกึษาเชียงราย -

พะเยา เพื่อใชนํ้าดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 

และสงนํ้าใหแกราษฎรบานกิ่วกาญจน และบานมวง

กาญจนสําหรับทําการเกษตร 

กรมชลประทานไดพิจารณาแนวทางใหความ

ชวยเหลือที่เหมาะสมดวยการกอสรางฝายหวยเย็น 

(หวยกาญจน) พรอมระบบสงนํา้ เปนการดาํเนนิการเพิม่

เติมระบบสงนํ้าของระบบประปาภูเขาหมูบานที่มีอยู

เดิม สามารถสนับสนุนนํ้าใหกับราษฎรบานกิ่วกาญจน

และบานมวงกาญจน และโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนอาชีวะศึกษาเชียงราย - พะเยา จังหวัด

เชียงรายไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพียงพอตอ

กิจกรรมตาง ๆ ตลอดป

โครงการฝายหวยเย็น (หวยกาญจน) พรอม

ระบบสงนํา้ มกีจิกรรมทีด่าํเนินการ คอื การกอสรางฝาย

คอนกรตีเสรมิเหลก็ ยาว ๖ เมตร สงู ๑.๒๐ เมตร พรอม

ถังพักนํ้าขนาดความจุ ๑๕๐ ลูกบาศกเมตร จํานวน ๖ 

ฝายหวยเย็น (หวยกาญจน) 

พรอมระบบสงนํ้า อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ถัง และกอสรางระบบแนวทอสงนํ้า PVC ขนาดเสนผานศูนยกลาง ๖ นิ้ว ๓ นิ้ว 

และ ๒ นิ้ว ความยาวรวม ๕,๘๒๐ เมตร ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จเมื่อเดือน

กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ผลที่ไดจากการสรางฝายหวยเย็น ทําใหครูและนักเรียนใน

โรงเรียน ตชด. จํานวน ๒๒๖ คน สามารถใชนํา้เพ่ือกจิกรรมตาง ๆ  ภายในโรงเรยีน 

เชน การกิจกรรมนํ้าดื่มของนักเรียน กิจกรรมนํ้าเพื่ออุปโภคบริโภคของโรงเรียน 

รวมทั้ง ราษฎรบานก่ิวกาญจนหมูที่ ๖ บานมวงกาญจนหมูที่ ๙ จํานวน ๑๖๕ 

ครัวเรือน สามารถใชนํ้าเพื่ออุปโภคบริโภคไดอีกดวย 

การติดตามผลการดําเนนิโครงการ ทาํใหเห็นถงึการจดัหาแหลงนํา้สาํหรบั

การอุปโภคบริโภคใหแกครูและนักเรียนโรงเรียน ตชด. เพิ่มเติมจากระบบน้ํา

ประปาภูเขาหมูบานที่มีอยูเดิม อีกทั้ง ยังมีพื้นที่ทางการเกษตรที่ไดรับประโยชน

กวา ๒๐๐ ไร โดยในฤดูฝนสามารถปลูกพืชสวนได จํานวน ๑๐๐ ไร พชืไร จาํนวน 

๑๐๐ ไร และในฤดูแลงสามารถปลูกพืชสวนได จํานวน ๕๐ ไร พืชไร จํานวน ๕๐ 

ไร นอกจากน้ี ยังมีเห็นถึงความเขมแข็งของกลุมผูใชนํ้า มีการรวมประชุมหารือ 

กําหนดกติกา และวางระบบการดูแลบํารุงรักษาการใชนํ้า และทอสงนํ้าในชวง

หนาฝนเปนประจาํ เพือ่ปองกนัและแกไขทอนํา้ประปาเสยีหาย โดยครแูละราษฎร

ในพ้ืนทีไ่ดรวมกนักาํหนดเวรยามการขึน้เขาไปตรวจสอบแนวทอนํา้ การทาํความ

สะอาด การเปด-ปดวาลวน้ํา รวมทัง้ การดแูลรักษาคณุภาพนํา้กอนไหลเขาถงัพกั

อีกดวย

ในเดือนกันยายน ปงบประมาณ ๒๕๕๘ นับเปนชวงเวลาแหงการสิ้นสุดการทํางานอันยาวนานของขาราชการของสํานักงาน กปร. ในวัย ๖๐ 

ป โดยในปนี้สํานักงาน กปร. มีผูเกษียณอายุราชการถึง ๔ ทาน คือ คุณสุภาพร  สุคนธรังษี เจาพนักงานธุรการอาวุโส (หัวหนางานพัสดุ) คุณวิโรจน 

เทียมเมือง เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา ชํานาญงาน คุณชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษาดานการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ

คุณสุวรรณา  พาศิริ รองเลขาธิการ กปร. ...การเกษียณไมใชชวงเวลาสุดทายของชีวิตที่นาเบื่อ แตเปนชวงเวลาสําหรับการเริ่มตนการกาวเดินไปสูเสน

ทางใหมที่นาคนหา... หากมองในมุมของรุนนอง อาจจะรูสึกใจหายที่ผูแกกลาดานประสบการณการทํางาน จะตองหายไปจากที่ทํางาน แตหากมองใน

มุมของผูเกษียณแลวจะพบวานี่คือ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญครั้งหนึ่งในชีวิต

“การเกษียณไมใชชวงเวลาสุดทายของชีวิตที่นาเบื่อ 

แตเปนชวงเวลาสําหรับการเริ่มตนการกาวเดินไปสูเสนทางใหมที่นาคนหา”

นางสาวสุภาพร  สุคนธรังษี  สํานักงานเลขาธิการ

 เรามาเรียนรูส่ิงดี ๆ ท่ีผูเกษียณอายุราชการขอมอบใหกับพวกเราผูปฏิบัติงานในองคกรแหงนี้

ตอไป ทานแรก คือ พี่ออ นางสาวสุภาพร  สุคนธรังษี เสนทางการรับราชการของพี่ออ เริ่มตนจากเขารับ

ราชการเมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๕ ยาวนาวกวา ๓๔ ป ในตําแหนงเจาหนาที่พิมพดีด ๑ สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) กาวหนาในสายงานสนับสนุนจนปจจุบันดํารงตําแหนง

เจาพนกังานธุรการ อาวโุส ปฏบิตัหินาทีใ่นตาํแหนงหวัหนางานพัสด ุกลุมบรหิารงานการเงนิการคลงัและ

พสัด ุสาํนกังานเลขาธกิาร สิง่ทีพ่ีอ่ออยากมอบใหเจาหนาที ่กปร. คอื การยดึหลกัคาํสอนของพทุธศาสนา 

๔ ขอมาใชในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย การทํางานดวยใจ ตองใชพรหมวิหาร ๔ (เมตตา กรุณา มุทิตา 

อุเบกขา) และการปฏิบัติงานใหดี ตองมีอิทธิบาท ๔ (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา) 

ประสบการณการทํางานที่ผานมาของพี่ออ สิ่งที่ประทับใจ คือ การท่ีไดรับความอบอุน ไดรับความเมตตา และการดูแลเปนอยางดี

จากผูบังคับบัญชาทุกระดับทุกทาน และผูรวมงาน ผูเกี่ยวของทุกทานที่ชวยใหชีวิตการรับราชการสําเร็จลุลวงไปดวยดี อยางภาคภูมิใจ สําหรับ

ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ มีส่ิงที่คิดจะทําไว ๒ ประการ สิ่งสําคัญสิ่งแรกคือ การดูแลตนเองใหมีสุขภาพแข็งแรง เพื่อที่จะดูแลมารดา

อันเปนที่รัก และหวงใยมาตลอด รวมทั้งดูแลปาท่ีชราภาพ และพี่สาวที่รักและหวงใย รวมทุกข รวมสุข และเสียสละทุกอยาง เพื่อใหครอบครัว

มีชีวิตอยู รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้ และส่ิงสุดทายคือ การใชชีวิตอยางมีความสุข สงบ รมเย็นตอไป เพื่อเตรียมพรอมสําหรับชีวิต

ในปนปลายใหคุมคากับที่เกิดมาเปนมนุษย

   นายวิโรจน  เทียมเมือง สํานักงานเลขาธิการ 

สําหรับผูเกษียณอายุราชการทานที่สองคือ พี่โรจน หรือที่นอง ๆ เรียกอีกชื่อวา ปาโรจน หรือปูโรจน 

นายวโิรจน เทยีมเมอืง เร่ิมตนเขารบัราชกาชเมือ่ป พ.ศ. ๒๕๓๔ กวา ๒๔ ปทีป่ฏบิติังานดานการประชาสมัพนัธ 

เริ่มชีวิตราชการจากตําแหนงเจาหนาที่โสตทัศนศึกษา ๑ สศช. จวบจนมาเกษียณอายุราชการตําแหนง

เจาพนกังานโสตทศันศึกษา ชํานาญงาน สาํนกังานเลขาธกิาร สิง่ทีพ่ีโ่รจนอยากมอบใหเจาหนาที ่กปร. ทกุทาน

คือ การใชความซื่อสัตยทํางาน ใชความอดทนตอความทุกข และใชความจงรักภักดีตอพระเจาแผนดิน

ประสบการณการทํางานที่ผานมาของพี่โรจน สิ่งที่ประทับใจ คือ ไดทํางานที่มีเกียรติถึงแมจะเปน

ขาราชการเล็ก ๆ แตเปรียบเสมือนเปนเครื่องมือของพระเจาแผนดินที่จะทรงชวยเหลือราษฎรผูทุกขยากทั่ว

ประเทศของพระองค

สําหรับชวิีตหลังเกษยีณอายรุาชการ มส่ิีงทีคิ่ดจะทาํคือ การใชชวิีตอยางเรียบงาย ใหมคีวามสุขตามอตัภาพ ยดึความพอเพยีงตามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

สําหรับผูเกษียณอายุราชการทานที่สองคือ พี่โรจน หรือที่นอง ๆ เรียกอีกชื่อวา ปาโรจน หรือปูโรจน 

นายวโิรจน เทยีมเมอืง เร่ิมตนเขารบัราชกาชเมือ่ป พ.ศ. ๒๕๓๔ กวา ๒๔ ปทีป่ฏบิติังานดานการประชาสมัพนัธ 

เริ่มชีวิตราชการจากตําแหนงเจาหนาที่โสตทัศนศึกษา ๑ สศช. จวบจนมาเกษียณอายุราชการตําแหนง

เจาพนกังานโสตทศันศึกษา ชํานาญงาน สาํนกังานเลขาธกิาร สิง่ทีพ่ีโ่รจนอยากมอบใหเจาหนาที ่กปร. ทกุทาน

ประสบการณการทํางานที่ผานมาของพี่โรจน สิ่งที่ประทับใจ คือ ไดทํางานที่มีเกียรติถึงแมจะเปน

ขาราชการเล็ก ๆ แตเปรียบเสมือนเปนเครื่องมือของพระเจาแผนดินที่จะทรงชวยเหลือราษฎรผูทุกขยากทั่ว

 สุดทายนี้ นอง ๆ ใน กปร. ขออัญเชิญอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดไดดลบันดาลใหพี่ทั้ง
สองคน และครอบครัวจงประสบแตความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคาพยาธิ และอุปทวันตรายทั้งหลายตลอดไป ฉบับหนานําเสนอขอคิด
ดี ๆ อีกสองทาน



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธานเปดอางเก็บนํ้าแมเสริม 

จังหวัดลําปาง
เมื่อวันจันทรที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธานเปด

อางเก็บนํ้าแมเสริมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอแมเสริม จังหวัดลําปาง 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 

จังหวัดลําปาง
เมือ่วันจนัทรที่ ๑๗ สงิหาคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรตัน

ราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชดาํเนนิไปทรงปฏบิตัิ

พระราชกรณียกิจในจังหวัดลําปาง ณ ศูนยศิลปาชีพบานแมตํ๋า 

อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดําเนินเปดงานภาคนิทรรศการ มหกรรมงาน

วิจัยแหงชาติ ๒๕๕๘
เมื่อวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดงานภาค

นทิรรศการ มหกรรมงานวจิยัแหงชาต ิ๒๕๕๘ (Thailand Research 

Expo 2015) และการสมัมนารวมทางวชิาการระหวางไทย – อนิเดยี 

ครั้งที่ ๙ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และบางกอกคอนเวนชั่น

เซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ 

ภารกิจตามเสด็จ

กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

เดือนสิงหาคมนี้  ในวันพุธที่  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป นโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผูบริหารและเจาหนาที่ของสํานักงาน กปร. ขอถวายพระพรชัยมงคล  และสํานึกใน

พระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในดานตาง ๆ อันเปนประโยชนตอราษฎรตลอดมา 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นั้นเกิดจากการทรงงานท่ีปฏิบัติ

พระราชกรณียกิจในพื้นที่ต าง ๆ ทรงชวยเหลือราษฎรใหมีอาชีพมีรายไดเลี้ยงครอบครัว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น 

โดยเฉพาะโครงการศิลปาชีพพิเศษ และฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ เปนตน และทรงใหความสําคัญกับการอนุรักษฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะปาไม ใหคนอยูรวมกับปาได อยูอยางเกื้อกูลกัน โดยคนอาศัยปาเปนแหลงอาหาร แหลงรายได และ

ชวยกันปกปองปาไมไมมีการถูกบุกรุกทําลาย โดยมีตัวอยางเชน โครงการบานเล็กในปาใหญ ในพื้นที่ตาง ๆ ของภาคเหนือ และ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนตน

การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้น สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเปนแบบอยางที่

ทรงทุมเทพระวรกายในการเสด็จฯ ไปเยี่ยมราษฎรในพื้นที่หางไกล ทุรกันดาร ทรงใชเวลาอยูกับราษฎร เพื่อทรงสอน ใหความรู และ

สรางความเขาใจคุณประโยชนในการดูแลรักษาผืนปาไว โดยเฉพาะคนไทยในพื้นที่สูงภาคเหนือที่แตเดิมมีการบุกรุกทําลายปา เพื่อนํา

พืน้ทีม่าทําการเกษตรแบบยงัชพี ใหปรบัเปลีย่นวถิชีวีติ ลดการทาํลายธรรมชาติ โดยทรงสรางความเขาใจเพือ่ใหราษฎรชาวเขาเหลานัน้

ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตมาทําอาชีพที่ไมเปนการทําลายธรรมชาติ โดยพระราชทานพระราชดําริใหหนวยงานที่เกี่ยวของสงเสริม สนับสนุน

ใหทาํการเกษตรแบบไมตองบุกรุกทาํลายปา รวมทัง้ หารายไดเสรมิจากงานหตัถกรรมพืน้บานท่ีเปนเอกลกัษณของทองถ่ิน ซึง่นอกจาก

เปนการเสริมรายไดแลวยังเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นใหคงอยู มีการเรียนรู และถายทอดสูเยาวชนรุนหลังตอไปดวย 

โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริในสมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ มกีระจายไปทัว่ประเทศ สาํนกังาน กปร. 

ไดทํางานสนองพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในปจจุบันมีการติดตามและสนับสนุนการดําเนินงาน

อยางตอเนื่อง ซึ่งในเดือนนี้มีคณะองคมนตรี พรอมเจาหนาที่ และสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมการดําเนินงานโครงการฟนฟูและอนุรักษปา

ทุงทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดกระบี่ ซึ่งเปนโครงการที่ทรงรับพื้นที่ปาทุงทะเลเนื้อที่ประมาณ ๔,๗๐๐ไร ตามที่จังหวัด

กระบี่นอมเกลาฯ ถวาย เมื่อป ๒๕๓๗ มีพระราชเสาวนียใหดําเนินการจัดตั้งเปนโครงการอนุรักษและฟนฟูปาไมสัตวปาและสัตวนํ้า 

เพื่อรักษาไวซึ่งระบบนิเวศนของปาทุงทะเล โดยทรงใหอนุรักษและฟนฟูสภาพปาชายเลน ให

มีการศึกษา วิจัย ทดลอง และขยายพันธุสัตวนํ้าทะเลที่คาดวาจะเปนสัตวนํ้าทะเลเศรษฐกิจ

ที่ดี ในอนาคตจะไดนําไปสงเสริมเปนอาชีพของราษฎร รวมทั้ง มีการอนุรักษระบบนิเวศน

ของปาทุงทะเล ผลสําเร็จของโครงการทําใหปจจุบันชาวบานในพื้นที่มีความสามารถเลี้ยง

ปลาทะเล มกีารวมกลุมเลีย้งปลา ทาํใหราษฎรมรีายไดเพิม่ขึน้ มคีณุภาพชวีติทีด่ ีและ

มีโอกาสที่จะพัฒนาไปสูการเลี้ยงปลาเชิงพาณิชยได 

โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํรทิีไ่ดพระราชทาน เพือ่ชวย

เหลอืราษฎรในทกุพืน้ที ่ทกุภูมิภาคนัน้ ยงัคงสรางประโยชนตอราษฎร

อยางตอเนื่อง ดังนั้น ราษฎร และหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองชวย

กนัดแูลรกัษาโครงการฯ ใหมีสภาพทีส่มบรูณ และปรบัปรงุพฒันา

ใหสามารถใชประโยชนไดอยางยั่งยืนดวย

หมอมหลวงจิรพันธุ ทวีวงศ

เลขาธิการ กปร.

เลขาฝากบอก

Í§¤Á¹µÃÕ à»š¹»ÃÐ¸Ò¹à»�´â¤Ã§¡ÒÃ “à¤Ã×Í¢‹ÒÂ

Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÊ×ºÊÒ¹¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔ” ÃØ‹¹·Õè ò
เมื่อวันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายพลากร สุวรรณรัฐ 

องคมนตรี เปนประธานเปดโครงการ “เครือขายสถาบันการศึกษา

สืบสานพระราชดําริ” รุนท่ี ๒ ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันอังคารที่ ๔ -

วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สํานักงาน กปร. 

ÃÍ§àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ ¡»Ã. ¾ÃŒÍÁ¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ 

µỐ µÒÁ¡ÒÃ¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃÃ³Ã§¤�¡ÒÃãªŒËÞŒÒá½¡Ï 
¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ÃÒÂ

เมือ่วนัพธุที ่๕ – วนัศกุรที ่๗ สงิหาคม ๒๕๕๘ นางสวุรรณา  

พาศิริ พรอมดวยคณะอนุกรรมการรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่อง

มาจากพระราชดําริ ติดตามผลการดําเนินงานโครงการในจังหวัด

เชียงราย ณ โครงการพัฒนาถนนสายหญาแฝกเชิงนิเวศน โครงการ

ดอยตงุ ศนูยสาธติการพฒันาและรณรงคการใชหญาแฝกดานปาไมที่ 

๑ สาขาขุนแมกก และสํานักงานสถานีวิจัยดอยปุย จังหวัดเชียงราย

àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ ¡»Ã. à»š¹»ÃÐ¸Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁËÒÃ×ÍàÃ×èÍ§ 

¡ÒÃ¼Ñ¹¹íéÒ¨Ò¡à¢×èÍ¹¢Ø¹´‹Ò¹»ÃÒ¡ÒÃªÅ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤Ã¹ÒÂ¡
เม่ือวันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ หมอมหลวงจิรพันธุ  

ทววีงศ เลขาธกิาร กปร. เปนประธานการประชมุหารอืกับหนวยงาน

ที่เกี่ยวของเรื่อง การผันนํ้าจากเขื่อนขุนดานปราการชล โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ณ หองประชุม ๒๐๑ สํานักงาน กปร.

Í§¤Á¹µÃÕà»š¹Í§¤�»ÃÐ¸Ò¹à»�´§Ò¹ “øó ¾ÃÃÉÒ 

à·Ô´ä·ŒÍ§¤�ÃÒªÔ¹Õ” ¨Ñ§ËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ
เม่ือวนัจนัทรที ่๑๐ สงิหาคม ๒๕๕๘ นายอําพล  เสนาณรงค 

องคมนตรี เปนประธานเปดงาน “๘๓ พรรษา เทิดไทองคราชินี 

ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

Í§¤Á¹µÃÕà»š¹Í§¤�»ÃÐ¸Ò¹à»�´§Ò¹ “áÁ‹¢Í§á¼‹¹ Ố¹” 
¨Ñ§ËÇÑ´ÃÒªºØÃÕ

เมื่อวันศุกรที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายอําพล  เสนาณรงค 

องคมนตรี เปนประธานเปดงาน “แมของแผนดิน” เนื่องในวันเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิตต พระบรมราชินีนาถ และ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีใน

โอกาสฉลองพระชนมาย ุ๕ รอบ และปดนิสากล งานจดัระหวางวนัที ่๑๒ -

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนยศึกษาวิธีการฟนฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุม

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดราชบุรี 

¾Ô̧ ÕÅ§¹ÒÁºÑ¹·Ö¡¢ŒÍµ¡Å§¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¡ÒÃ¹íÒÍ§¤�¤ÇÒÁÃÙŒ
¨Ò¡¼Å¡ÒÃÇÔ̈ ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Òä»ÊÙ‹¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹�ÍÂ‹Ò§à»š¹ÃÙ»¸ÃÃÁ

เมื่อวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ หมอมหลวงจิรพันธุ ทวีวงศ 

เลขาธิการ กปร. รวมพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการนําองค

ความรูจากผลการวิจัยและพัฒนาไปสูการใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม

ระหวางสํานักงาน กปร. กับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ณ 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

กรุงเทพฯ 

Í§¤Á¹µÃÕµÔ´µÒÁ¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒã¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹

â¤Ã§¡ÒÃÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª í́ÒÃÔ̈ Ñ§ËÇÑ́ ¹¤ÃÈÃÕ̧ ÃÃÁÃÒª áÅÐ

¨Ñ§ËÇÑ´¡ÃÐºÕè
เมื่อวันพุธที่  ๑๙ – วันพฤหัสบดีที่  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามความกาวหนาในการ

ดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดนครศรีธรรมราช 

จํานวน ๒ แหง ไดแก โครงการพัฒนาพื้นที่บานเนินธัมมังฯ และโครงการ

ศกึษาทดลองการปลกูปาจาก เพือ่ฟนฟนูเิวศลุมนํา้ปากพนงั และในจงัหวดั

ÃÍ§àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃà»š¹»ÃÐ¸Ò¹Ã‹ÇÁà»�´§Ò¹¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ

»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÀÒ¾ÅÑ¡É³�ä·Âà¤Å×èÍ¹·Õè
เมื่อวันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ นางสุวรรณา  พาศิริ รอง

เลขาธกิาร กปร. เปนประธานรวมในพธิเีปดงานนทิรรศการประชาสมัพนัธ

ภาพลกัษณประเทศไทยเคลือ่นที ่ภายใตหวัขอเรือ่ง “Royal Wisdom and 

Thai Culture” จดัโดยกรมประชาสมัพันธ ณ สถาบันเทคโนโลยแีหงเอเชีย 

(เอไอที) จังหวัดปทุมธานี

๑ ๓๒ ๔

๕

๖

๗

๘

กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

เพื่อรักษาไวซึ่งระบบนิเวศนของปาทุงทะเล โดยทรงใหอนุรักษและฟนฟูสภาพปาชายเลน ให

มีการศึกษา วิจัย ทดลอง และขยายพันธุสัตวนํ้าทะเลที่คาดวาจะเปนสัตวนํ้าทะเลเศรษฐกิจ

ที่ดี ในอนาคตจะไดนําไปสงเสริมเปนอาชีพของราษฎร รวมทั้ง มีการอนุรักษระบบนิเวศน

ของปาทุงทะเล ผลสําเร็จของโครงการทําใหปจจุบันชาวบานในพื้นที่มีความสามารถเลี้ยง

ปลาทะเล มกีารวมกลุมเลีย้งปลา ทาํใหราษฎรมรีายไดเพิม่ขึน้ มคีณุภาพชวีติทีด่ ีและ

มีโอกาสที่จะพัฒนาไปสูการเลี้ยงปลาเชิงพาณิชยได 

โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํรทิีไ่ดพระราชทาน เพือ่ชวย

เหลอืราษฎรในทกุพืน้ที ่ทกุภูมิภาคนัน้ ยงัคงสรางประโยชนตอราษฎร

อยางตอเนื่อง ดังนั้น ราษฎร และหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองชวย

กนัดแูลรกัษาโครงการฯ ใหมีสภาพทีส่มบรูณ และปรบัปรงุพฒันา

ใหสามารถใชประโยชนไดอยางยั่งยืนดวย

หมอมหลวงจิรพันธุ ทวีวงศ

เลขาธิการ กปร.

เพื่อรักษาไวซึ่งระบบนิเวศนของปาทุงทะเล โดยทรงใหอนุรักษและฟนฟูสภาพปาชายเลน ให

ที่ดี ในอนาคตจะไดนําไปสงเสริมเปนอาชีพของราษฎร รวมทั้ง มีการอนุรักษระบบนิเวศน

ปลาทะเล มกีารวมกลุมเลีย้งปลา ทาํใหราษฎรมรีายไดเพิม่ขึน้ มคีณุภาพชวีติทีด่ ีและ

เหลอืราษฎรในทกุพืน้ที ่ทกุภูมิภาคนัน้ ยงัคงสรางประโยชนตอราษฎร

อยางตอเนื่อง ดังนั้น ราษฎร และหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองชวย

กนัดแูลรกัษาโครงการฯ ใหมีสภาพทีส่มบรูณ และปรบัปรงุพฒันา

กระบี่ จํานวน ๒ แหง ไดแก โครงการฟนฟูและอนุรักษปาทุงทะเลฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาและอนุรักษพันธุปูปาทุงทะเลฯ และโครงการ

อนุรักษพันธุกลวยไมรองเทานารีฯ

๑

๒ ๓


