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ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ ขาพระพุทธเจา

เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

เลขาฯ ฝากบอกเลขาฯ ฝากบอกเลขาฯ ฝากบอก

หลายทานคงจะพบเห็นตนไมที่มีดอกสีมวงอยูท่ัวไปใน

ทุกภาค แตจะมากหรือนอย จะรูจักหรือไมรูจักบางก็ตาม ซึ่งสวน

แหงนี้ตั้งอยูในจังหวัดนราธิวาส เปนสวนท่ีปลูกรวบรวมพรรณไม

มวงไวมากมายหลายชนิด และทานจะไดสัมผัสกับธรรมชาติและ

รูสึกประทับใจในความสวยงามของสวนและพรรณไมมวง

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระ

ราชดําริ ไดจัดสรางสวนพฤกษศาสตรไมมวงเฉลิมพระเกียรติ 

๖๐ พรรษาขึ้น โดยคัดเลือกบริเวณพื้นท่ีพรุของศูนยศึกษา

การพัฒนาพิกุลทองฯ ซ่ึงเดิมเปนพื้นท่ีขุดยกรองปลูกไมผลแบบ

ผสมผสาน เชน มะพราวนํ้าหอม เงาะ มังคุด ทุเรียน  แตเนื่องจาก

ใหผลผลิตลดนอยลง และไมคุมตอผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

เที่ยวชมสวน... เรียนรูและศึกษามรดกธรรมชาติ
“สวนพฤกษศาสตรพรรณไมมวงเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา”

โดย  ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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พระราชดาํรไิปประยกุตใช รวมทัง้ไดนาํเสนอความคดิ

ในการสรางผลงานการสืบสานพระราชดําริตาม

ความสนใจ และความเหมาะสม เพื่อชิงทุนการ

ดําเนินโครงการเพื่อนําไปตอยอดสรางประโยชน

และเพิ่มองคความรูจากการเขารวมโครงการฯ

ในป ๒๕๕๘ กําหนดจัดโครงการฯ รุนที่ ๕

จํานวน ๒ ครั้ง ๆ ละ ๗ วัน ๖ คืน ครั้งที่ ๑ ภาย

ใตแนวคิด “นํ้าคือชีวิต...สรางไดดวยมือเรา” 

ระหวางวันศุกรท่ี ๒๖ มิถุนายน – วันพฤหัสบดีที่

๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในพื้นที่โครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชดําริภาคกลาง และศูนยศึกษา

การพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา และคร้ังที่ ๒ ภายใตแนวคิด

“ปาสร างนํ้า...เพื่อชีวิตพอเพียง” ระหวาง

วันพุธที่ ๑๕ - วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

ณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริภาคเหนือ 

และศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่อง

มาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม

อัญชัน วานกาบหอย หัวใจมวง ถั่วพูฯลฯ ระดับที่ ๕ ปลูกพืชหัว 

เชน มันเทศ และระดับที่ ๖ พืชนํ้า เชน คลานํ้า บัวผัน บัวสาย 

ผักตบชวา ฯลฯ ซึ่งตนไมแตละชนิดไดจัดทําปายสื่อความหมาย

เกี่ยวกับตนไมตามหลักวิชาการโดยไดระบุชื่อชนิด ชื่อวิทยาศาสตร 

ชื่อวงศ และชื่อพื้นเมือง พรอมคําบรรยายลักษณะทางพฤกษศาสตร 

การขยายพันธุ  การใชประโยชน และสรรพคุณทางสมุนไพรจาก

สวนตาง ๆ ของพืชโดยยอพรอมภาพสีประกอบ ทั้งนี้เพื่อใหผู มา

เท่ียวชมไดรูจักและเห็นคุณคาของตนไม อีกทั้งเปนแหลงเรียนรูและ

ปลูกฝงใหเยาวชนเกิดความรู และหวงแหนมรดกทางธรรมชาติ เพ่ือ

จะไดรวมมือกันอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรทางธรรมชาติ ใหเกิด

ประโยชนอยางยั่งยืนสืบไป หรือหากมองดูสวนในมุมสูง ตัวเลข ๖๐ ซึ่ง

เปนเลขไทย จะเห็นความสวยงามของไมนานาพรรณในอีกมุมมองหนึ่ง

ที่รอทานมาเที่ยวชมและพักผอนหยอนใจภายในสวนพฤกษศาสตรไม

มวงเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา แหงนี้

นอกจากนี้ ทานยังสามารถศึกษา เรียนรู ดูงาน เพื่อการ

พัฒนาอาชีพ และความเพลิดเพลินในดานอื่น ๆ ภายในศูนยศึกษา

การพัฒนาพิกุลทองฯ เช น โครงการแกลงดิน  การทําเกษตร

ทฤษฎีใหม  สวน ๗๒ พรรษา  การปลูกขาวพันธุพื้นเมือง พืชผัก

ไมผล  สวน ๕๐ ปครองราชย ปาพรุจําลอง การปลูกพืชแซมในสวน

ยางพารา  การเพาะเห็ด การปลูกผักไรดิน  สวนสาธิตการเกษตร

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา การเรียนรู เรื่องดิน การผลิตน้ํามัน

ไบโอดเีซล การเลีย้งสตัว การเลีย้งปลา ฯลฯ  โดยศนูยศึกษาการพัฒนา

พกิลุทองฯ ไดจดัรถลากพวงพรอมเจาหนาทีใ่หบรกิารนาํชมและบรรยาย

ตลอดเสนทางการชมงานและจุดศึกษาชมงานไวบริการผูมาเยี่ยมชม

ทุกทาน ทุกคณะ แวะมาเที่ยวกันไดทุกเม่ือ ยินดีใหการตอนรับ

ทุกทาน

จึงไดปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีเพ่ือใชประโยชนในการจัดทําสวนพฤกษศาสตร

ไมมวงเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญ

พระชนมายุ ๖๐ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยไดรวบรวม

พรรณไมตาง ๆ ที่มีสีมวง เพื่อสนองพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดานการอนุรักษพันธุกรรมพืช และ

เพื่อเปนจุดเรียนรูของเด็กเยาวชน นักศึกษา ประชาชน และผูสนใจทั่วไป 

ใหมีจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช ทั้งยังเปนสวนเพื่อการพักผอน

หยอนใจแถมไดรับความรูและความเพลิดเพลินในการเดินชมสวนอีก

ดวย และเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จฯ ไปทรงเปดปายสวน ทรงปลูกตนอินทนิล 

และทอดพระเนตรพรรณไมภายในสวน

เพ่ือใหทุกทานไดรูจักและสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติดวย

ตัวเอง ภายในสวนพฤกษศาสตรไมมวงเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ซึ่ง

มีเนื้อที่ ๑๒ ไร ไดมีการออกแบบเพื่อการใชประโยชนพื้นที่เปน ๒ สวน 

คือ พื้นที่ดอนมีจํานวน ๖ ไร และพื้นที่นํ้าอีก ๖ ไร ซึ่งมีการจัดตกแตง

สวนดวยการปลูกไมนานาพรรณเพื่อความสวยงามโดยมุงเนนพันธุไม

ที่เปน ดอก ใบ ผล และหัว มีสีมวง และไดจําแนกระดับช้ันพรรณไมท่ี

ปลูกเปน ๖ ระดับ คือ ระดับที่ ๑ ปลูกไมยืนตนทรงสูง เชน กระพี้จั่น 

แซะ ตะแบก พญาไม อินทนิลนํ้า ฯลฯ  ระดับที่ ๒ ปลูกไมยืนตนขนาด

กลาง เชน ชํามะเลียงกัลปพฤกษ ชงโค ชมพูพันธุทิพย ตะลิงปลิง เพกา 

มะมวงแกว ศรีตรัง เสลา ระดับท่ี ๓ ปลูกตนไมพุม เชน กลวยบัว 

กะเพราแดง กะหลํ่าปลีมวง ขาวโพดสีมวง เข็มมวง คราม ตอยติ่ง

ฝรั่ง ผักบุ งต น ผักสลัด ผีเสื้อแสนสวย มะเขือมวง รักยี่ โถปนัง 

สันพราหอม สาวสันทราย หญาเนเปยร หญาหนูต น หญาฮี้ยุ ม 

โทะฯลฯ ระดับที่ ๔ ปลูกไมเลื้อยและพืชคลุมดิน เชน พวงคราม 

 “โครงการแกมลิง” 
 “...เมื่ออายุ ๕ ขวบ มีลิง เอากลวยไปใหมัน

เคี้ยว เคี้ยว แลวใสในแกมลิง ตกลง “โครงการแกมลิง” 

นีม้ทีีเ่กดิ เมือ่เราอายุ ๕ ขวบ กน็ีเ่ปนเวลา ๖๓ ป มาแลว 

ลิงสมัยโนนลิงโบราณเขาก็มีแกมลิงแลว เขาเคี้ยว แลว

เอาเขาไปเก็บในแกม นํ้าทวมลงมา ถาไมทํา “โครงการ

แกมลิง” เพื่อที่จะเอานํ้านี้ไปเก็บไว...” 

พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘  

โครงการแกมลิงเปนโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดํารใินการแกไขปญหานํา้ทวมในกรุงเทพมหานคร

และปรมิณฑลโดยการขุดลอกคลองชายฝงตะวนัตกและฝง

ตะวันออกของแมนํ้าเจาพระยาใหเปนคลองพักนํ้าขนาด

ใหญหรอื “แกมลงิ” แลวระบายนํา้ออกสูทะเลโดยใชหลกั

ทฤษฎีแรงโนมถวงของโลก หรอืนํา้ขึน้นํา้ลงตามธรรมชาติ 

ซึ่งปจจุบันโครงการแกมลิงยังไดขยายการดําเนินงาน

ไปที่โครงการบรรเทาอุทกภัยตามพระราชดําริ (แกมลิง

หนองใหญ) จังหวัดชุมพร และโครงการบรรเทาอุทกภัย

พื้นที่ลุมนํ้าคลองอูตะเภา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

เพื่อแกไขปญหานํ้าทวมอีกดวย

 “Monkey Cheek Project” 
 “…When I was five years old, we 

had monkeys and we gave them bananas. 

They would munch, munch, munch, and 

then kept the food in their monkey cheeks.  

It follows that this “Monkey Cheek Project” 

actually originated way back when I was 

five years old.  Five years old, that is, 63 

years ago.  The monkeys of that time, the ancient monkeys, already 

had monkey cheeks.  They munched and stored their food in their 

cheeks.  When flood waters come down, and we have no “Monkey 

Cheek Project”, that flood would inundate all over the place…”

His Majesty’s royal speech granted on 4 December 1995

 The Kaem Ling Project is the Royal Development Project that 

deals with solving flooding problems in Bangkok and metropolitan areas 

by excavating the canals along the coastal areas both in the west and the 

east of the Chao Phraya River to serve as big storage reservoirs or “Kaem 

Ling” (Monkey Cheek) and draining floodwaters away by natural means 

such as gravity flow or tidal flow. At present, the Kaem Ling Project has 

extended to cover other areas namely the Nong Yai Area Development 

Project (Nong Yai-Natural Kaem Ling), Chumphon Province and the Project 

to Relieve Food Problems in the Khlong U Ta Phao Basin, Hat Yai, Songkhla 

Province.

พระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนยพัฒนาการเกษตรภูสิงหอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดศรีสะเกษ มีเยาวชนเขารวมโครงการ จํานวน ๗๕๙ คน เรียนรูในภาค

ทฤษฎีจากการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการทรงงาน พระราชดําริดานการพัฒนา และบทบาท

ของ “สํานักงาน กปร. กับการสนองพระราชดําริ” ไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงทั้งจากตนแบบ

การพัฒนาตามแนวพระราชดําริภายในพ้ืนที่ศูนยศึกษาฯ และบานเกษตรกรที่นอมนําแนว



เลขาฝากบอก

ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 เม่ือวนัพฤหสับดทีี ่๒ เมษายน ๒๕๕๘ หมอมหลวงจิรพนัธุ ทววีงศ พรอมดวยคณะผูบรหิาร และเจาหนาทีส่าํนกังาน กปร. รวมลงนาม

ถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ (๒ เมษายน ๒๕๕๘) ณ พระที่นั่ง

จักรีมหาปราสาท ศาลาหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

พิธลีงนามบนัทกึขอตกลงความรวมมอืโครงการพัฒนา

ระบบภูมิสารสนเทศขอมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เม่ือวันศุกรที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ หมอมหลวงจิรพันธุ   

ทวีวงศ เลขาธิการ กปร. รวมพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ

โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศขอมูลโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริระหวางสํานักงาน กปร. และบริษัท ล็อกซเลย จํากัด 

(มหาชน) ณ หองประชุม ๑๐๑ สํานักงาน กปร.

งานนทิรรศการเฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระเทพรตันราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “๖๐ พรรษา ขวัญหลา ประชาไทย”
เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๒ – วันศุกรท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๘ 

นายชัชชัย  ภูวิชยสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษาดานการประสานงานโครง

การฯ พรอมดวยคณะผูบริหารและเจาหนาที่สํานักงาน กปร. รวม

กับสํานักงานเขตบางพลัดจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “๖๐ พรรษา ขวัญหลา 

ประชาไทย” ณ บริเวณใตสะพานพระราม ๘ 

สัมภาษณองคมนตรีลงในวารสารอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ
เ ม่ือวันจันทร ที่  ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ นายชัชชัย

ภูวิชยสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษาดานการประสานงานโครงการฯ พรอม

คณะ เขาพบศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม  วัฒนชัย

องคมนตรี เพื่อสัมภาษณลงในวารสารอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ฉบับที่ ๒/๒๕๕๘ คอลัมภในความทรงจํา ณ ทําเนียบองคมนตรี    

องคมนตรีตดิตามความกาวหนาโครงการอนัเนือ่งมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อวันจันทรที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ นายพลากร สุวรรณรัฐ 

องคมนตรี ติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานกอสรางโครงการ

หวยโสมงอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิจงัหวัดปราจนีบุร ีซ่ึงเริม่ดาํเนนิ

การมาตั้งแตป ๒๕๕๒ คาดวาจะแลวเสร็จในป ๒๕๖๑

องคมนตรีติดตามความกาวหนาในการดําเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดศรีสะเกษ,  

 บุรีรัมย และอุบลราชธานี
เมื่อวันศุกรที่ ๒๔ – วันเสารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ นาย

พลากร สวุรรณรัฐ องคมนตร ีตดิตามความกาวหนาในการดาํเนนิงาน
โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดําร ิจาํนวน ๕ แหง ไดแก โครงการ
อางเกบ็นํา้ตาจอูนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ จงัหวดัศรสีะเกษ, หมูบาน
หนองสะแกกวน และวิสาหกิจชุมชนโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูป 
จังหวัดบุรีรัมย, โครงการจัดทําแปลงสาธิตการทํานาแบบเปยกสลับ
แหง และอางเก็บนํ้าหวยวังใหญ จังหวัดอุบลราชธานี

องคมนตรีติดตามความกาวหนาในการดําเนินงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดนราธิวาส
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ – วันศุกรที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ นาย

พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามความกาวหนาในการดําเนิน

งานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํรจิงัหวดันราธวิาส จาํนวน ๖ 

แหง ไดแก แปลงเกษตรผสมผสานแบบเศรษฐกจิพอเพียง บานนายดาํ 

หะยะมิน บานพกุิลทอง หมูที ่๖, ศนูยศกึษาการพฒันาพกุิลทองอันเนือ่ง

มาจากพระราชดาํริ อําเภอเมอืง,  สถานสูีบนํา้บางนรา ๓๐ โครงการ

สงนํ้าและบํารุงรักษาลุมนํ้าบางนรา, แปลงนาบานโคกอิฐ-โคกในอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอตากใบ,  วัดประชุมชลธารา และ

โครงการอางเก็บนํ้าโคกยางอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอ

สุไหงปาดี

๑

๒ ๓

๔ ๕

๗

๖

กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

ผูบริหารและเจาหนาที่ของสํานักงาน กปร. ขอถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อแสดง

ความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในดานตาง ๆ อันเปนประโยชนตอราษฎรโดยพระราชทาน

ความชวยเหลือแกราษฎรที่มีความยากลําบากใหมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น

เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติในในโอกาสมหามงคลนี้ สํานักงาน กปร. ไดจัดทําโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในชื่อ “๖๐ พรรษา ขวัญหลา ประชาไทย” โดยรวมมือกับศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริทั้ง ๖ แหง กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร มีกิจกรรม

หลักใน ๓ ดาน คือ กิจกรรมดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมดานการอนุรักษและฟนฟูปาและปลูกพฤกษศาสตรพรรณไมมวงเฉลิม

พระเกียรติฯ ๖๐ พรรษา และกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธ 

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต จะเปนการการขยายผลถายทอดองคความรูการพัฒนาตามแนวพระราชดําริของศูนยศึกษาการ

พัฒนาฯ ทั้ง ๖ แหง การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สูเยาวชนและ

ประชาชนใน ๖๐ หมูบาน กิจกรรมดานการอนุรักษและฟนฟูปาและปลูกพฤกษศาสตรพรรณไมมวงเฉลิมพระเกียรติฯ ๖๐ พรรษา จะทําการ

อนุรักษและฟนฟูปาตามแนวพระราชดําริในพื้นท่ีหมูบานและชุมชนตาง ๆ และการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติฯ ดวยพันธุไมสีมวงมงคล 

ในพื้นท่ีศูนยศึกษาการพัฒนาฯ โดยไมสีมวงที่ทําการปลูก เชน พลอง ชงโค ศรีตรัง กัลปพฤกษ ตะแบก เสลา และกระพี้จั่น เปนตน 

และสุดทายกจิกรรมเผยแพรประชาสมัพนัธ เปนการทําสือ่ประชาสมัพนัธเผยแพรแนวคิดการพัฒนาตามแนวพระราชดําร ิรวมทัง้จดัทาํหนังสอืเฉลมิ

พระเกียรติฯ เพื่อเผยแพรแนวพระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในปจจุบัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงงานติดตามการดําเนินงานโครงการในทุกพ้ืนที่ โดยทรงติดตาม

ความกาวหนาของโครงการตาง ๆ และพระราชทานพระราชดําริ เพ่ือการพัฒนาโครงการ ดังนั้น สํานักงาน กปร. ไดรับพระราชดําริมา

ประสานงาน เพื่อใหเกิดโครงการตามที่มีพระราชดําริ ซึ่งการสนองพระราชดํารินี้ ตองดําเนินการดวยความรวดเร็ว เนื่องจากทรงให

ความสําคัญกับความเดือดรอนของราษฎรในพื้นที่ตาง ๆ ที่เสด็จฯ ไปทรงงาน 

 สํานักงาน กปร. ไดเรงดําเนินการโดยประสานความรวมมือกับผูท่ีเกี่ยวของในพ้ืนท่ี ศึกษาขอมูลสภาพขอเท็จจริง รับฟงราษฎรที่

เดือดรอน หาแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริ เนื่องจากงานสนองพระราชดํารินั้น ตองมีความรวดเร็ว และแกไขปญหาไดถูกตอง

เหมาะสม เมื่อพระราชทานพระราชดําริมาแลวจะทรงติดตามอยางใกลชิด ดังนั้น สํานักงาน กปร.

จึงไดเรงประสานความรวมมือหนวยงานที่เก่ียวของ และราษฎรในพื้นที่ เพื่อหาขอมูลที่ถูกตอง 

และจัดทํารายงานความกาวหนาในการสนองพระราชดําริอยางตอเนื่องจะเห็นไดวาการทรง

งานของทุกพระองคจะใหความสําคัญกับความเดือดรอนของราษฎร จะทรงติดตามขอมูลและ

เมื่อทรงไดรับขอมูลที่ สํานักงาน กปร. หรือหนวยงาน ไดทูลเกลาฯ ถวายแลว จะพระราชทาน

พระราชวนิจิฉยัแนะนาํแนวทางในการดาํเนนิงาน เพือ่ทีส่าํนกังาน กปร. และหนวยงานตาง ๆ  ไดรบั

พระราชดําริไปดําเนินการตอไป รวมทั้งทรงติดตามผลสําเร็จของโครงการอยางตอ

เนื่องดวย

สาํนกังาน กปร. จงึไดพฒันาและปรบัปรงุวธีิการทํางานสนองพระราชดาํริ 

โดยมีการเรงรัดงานที่รับพระราชดําริมา และประสานจัดทําโครงการสนอง

พระราชดําริใหไดเร็วที่สุด โดยลดปญหา อุปสรรค และขั้นตอนการทํางานที่ไม

จําเปน พยายามใชการประสานงานกับทุกภาคสวน เพื่อใหไดขอมูล

ที่ถูกตอง และครบถวน การประสานงานระหวางหนวยงานจะทําใน

ทกุรปูแบบทัง้เปนทางการ และการหารอืแบบไมเปนทางการ เพือ่หา

แนวทางในการจัดทําโครงการสนองพระราชดําริใหดีที่สุด

หมอมหลวงจิรพันธุ  ทวีวงศ

เลขาธิการ กปร.
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ไดรวมกับศูนยศึกษา

การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จัดโครงการ “คายเยาวชนรูงานสืบสานพระราชดําร”

(RDPB CAMP) เริ่มตั้งแตป ๒๕๕๓ จนถึงปจจุบันเปนปที่ ๕ 

ในป ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเยาวชนในระดับอุดมศึกษา

ในท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ ไดเขามามีสวนรวมในการเรียนรู 

เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณ และพระราชดําริ

ที่ ได พระราชทานความชวยเหลือผานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริในพื้นที่ตาง ๆ โดยเปนการเรียนรูในรูปแบบของการให

ความรูเชิงบูรณาการ ผสมผสานระหวางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

จากพื้นที่จริงทําใหเกิดการเรียนรูแบบเจาะลึก เพื่อใหเยาวชนไดทํา

หนาที่เปนสื่อกลางในการถายทอดความรูไปสูเยาวชนในพื้นที่ตางๆ 

รวมถึงสถาบันการศึกษาในการรวมสืบสานพระราชดําริไดอยาง

เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น

ในป ๒๕๕๓ ไดเริ่มดําเนินการโครงการฯ รุนท่ี ๑ จํานวน 

๕ ครั้ง ในพื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

๕ แหง มีเยาวชนเข าร วมโครงการจํานวน ๔๐๖ คน เรียนรู 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เรียนรูวิถีชีวิตเกษตร โดยใช

ชีวิตกับเกษตรกรตนแบบ ทําใหมีความเขาใจ เขาถึง และสามารถ

นํากลับไปตอยอดและขยายผลไดอยางสมบูรณยิ่งข้ึน นอกจากน้ี

ยังมีกิจกรรมการประกวดผลงานสื่อสรางสรรค “เดินตามรอยพระบาท 

ในโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร” ๒ ประเภท ประกอบดวย 

สารคดีสั้นทางโทรทัศน และสื่อสิ่งพิมพ

ในป ๒๕๕๕ จัดโครงการฯ รุ นที่  ๒ จํานวน ๕ คร้ัง

ในพื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๕ แหง

มี เยาวชนเข าร วมโครงการ จํานวน ๔๒๘ คน ได  เรียนรู งาน

เก่ียวกับแนวพระราชดําริ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จ
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พระเจาอยูหัว ไดรับความรูจากประสบการณตรงดวยตนเอง ในการ

สัมผัส พบเห็น แลกเปลี่ยนความรู พูดคุย และปฏิบัติจริงจากเกษตร

ผูที่นอมนําแนวพระราชดําริมาปฏิบัติและเดินตามเบื้องพระยุคลบาท 

รวมทั้ง มีทักษะและความรู  ความเขาใจ สามารถถายทอดความรู 

ที่ ได  รับสู  เพื่อน ครอบครัว และชุมชนในรูปแบบมัคคุเทศกอาสา

สืบสานพระราชดําริ

ในป ๒๕๕๖ จัดโครงการฯ รุนที่ ๓ จํานวน ๖ ครั้ง ในพื้นที่

ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๖ แหงมีเยาวชน

เขารวมโครงการ จํานวน ๕๑๐ คน ไดแสดงความสามารถ มุมมอง 

ความคิดใหม ๆ บูรณาการตอยอดสูการสรางประโยชนในรูปแบบของ

โครงการที่เกิดผลสําเร็จเปนรูปธรรม อาทิ เชน โครงการนองใหมรังสิต

รวมใจลงกลาหญาแฝก, โครงการสืบสานงานตามพระราชดําริชันโรง

พัฒนารายไดเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี, โครงการบําบัดนํ้าเสียดวยพืช

กรองนํ้า, โครงการสรางพื้นที่สุขภาพและที่สูบนํ้าจากจักรยานขยะ

และโครงการคุณนายตานี เปนตน

ในป ๒๕๕๗ จัดโครงการฯ รุนที่ ๔ จํานวน ๘ ครั้ง ในพื้นที่

ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ๖ แหง และศูนย

สาขาอีก ๒ แหง คือ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้าปากพนังอันเนื่องมาจาก

โดย สํานักประชาสัมพันธ


