
ภารกิจตามเสด็จเลขาฯ ฝากบอก กิจกรรมโครงการอันเน่ืองฯ

	 วันจันทร์ที่	 ๔	 สิงหาคม	๒๕๕๗	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรม 
ราชกุมาร	ีเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงติดตามผลการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช
จกัรพนัธ์เพญ็ศริ	ิจงัหวดัสระบุร	ีโดยม	ีนายสเุมธ	ตนัตเิวชกลุ	เลขาธกิารมลูนธิชิยัพฒันา	
นายภัคพงศ์	 ทวิพัฒน์	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี	 นายโกวิทย์	 เพ่งวาณิชย	์ 
รองเลขาธิการ	 กปร.	 นายบุญสนอง	 สุชาติพงศ์	 วิศวกรใหญ่ฯ	 ด้านวางแผนและ
โครงการ	 กรมชลประทาน	 พร้อมด้วยข้าราชการ	 คณะบุคคลและประชาชนเฝ้าฯ	 
รอรับเสด็จ

	 วันจันทร์ที่	๑๑	สิงหาคม	๒๕๕๗	
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรม	
ราชกุมารี	 เสด็จพระราชด�าเนินทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ	 ณ	 โรงเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ	
ต�าบลหนองเทา	อ�าเภอท่าอเุทน	จงัหวดั
นครพนม	 และศูนย์การเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง	
ต�าบลนาเข	 อ�าเภอบ้านแพง	 จังหวัด
นครพนม	

๑

๒

นือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	 สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ์	
พระบรมราชนินีาถ	วนัที	่๑๒	สิงหาคม	๒๕๕๗	ส�านักงาน	กปร.	

ขอถวายพระพรให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน	 โดยในปีนี้ส�านักงาน	 กปร.	
ได้ร่วมกับรัฐบาลจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ	
พระบรมราชินีนาถ	 เมื่อวันที่	 ๘	 -	 ๑๐	 สิงหาคม	 ๒๕๕๗	 เป็นการ
เฉลิมพระเกียรติและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงช่วยเหลือ 
ราษฎรที่ยากจนในพ้ืนที่ห่างไกลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 มีความรู ้
ในการประกอบอาชีพ	 รวมท้ังทรงให้ความส�าคัญกับการอนุรักษ์และ 
ฟื้นฟูป่าไม้	 ป้องกันการบุกรุกท�าลายป่า	 สร้างแหล่งอาหารให้กับชุมชน
โดยเป็นการให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเหมาะสม
	 	 	 	 พระราชด�าริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 
ทรงให้ความส�าคญักบัชวีติความเป็นอยูข่องราษฎร	พร้อมทัง้การอนรุกัษ์
และฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาต	ิในทีน่ีข้อยกตวัอย่างโครงการที	่ส�านกังาน	

กปร.	 ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	 ท�างานสนองพระราชด�าริ	 
โดยตัวอย่างแรก	คือ	โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่	ที่ทรงมีพระราชด�าริเป็นการสร้างความสมดุลให้คนอยู่กับ
ป่าได้	 ซึ่งโครงการน้ีเกิดจากการเสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่แนวชายแดน	ทรงพบว่าบริเวณ
พื้นที่ดังกล่าวได้ถูกบุกรุกแผ้วถางป่าเป็นแนวกว้างประกอบกับมีปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน	
ทรงมีพระราชด�าริให้จัดตั้งหมู่บ้านตามโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่	 เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า	 และอนุรักษ์แหล่ง
ต้นน�้าล�าธาร	โดยให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างผสมผสานกลมกลืนคนช่วยฟื้นฟูสภาพป่า	และแหล่งต้นน�้า
ป่าให้ความร่มรื่นเป็นแหล่งอาหารของคน	

																				โดยโครงการฯ	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ราษฎรมีที่อยู่	ที่ท�ากิน	เป็นหลักแหล่งมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น	มีอาชีพพึ่งพาตนเองได้	สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน	มีกิจกรรมที่ส�าคัญคือ	
การพัฒนาอาชีพของราษฎรแล้ว	 มีการจัดตั้งธนาคารอาหารชุมชน	 มีการปรับปรุง 
ระบบนิเวศต้นน�้า	 มีการป้องกันการปัญหาไฟป่า	 เป็นต้น	 ท�าให้ในปัจจุบันสภาพพื้นที่สูง 
ทางภาคเหนือที่เคยมีปัญหาทรัพยากรป่าไม้เส่ือมโทรม	 และปัญหาความขาดแคลน	 
ได้รับการแก้ไขจากโครงการที่ได้พระราชทานพระราชด�าริ	 ในปัจจุบันทรงติดตามงาน
โครงการผ่านทางการรายงานผลการตรวจเยีย่มโครงการทีอ่งคมนตรไีด้ไปตดิตามโครงการ
เป็นประจ�าทุกปี	
	 			ส�าหรับโครงการในสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	อีกโครงการที่เป็นการ
อนรุกัษ์พืน้ทีป่่าผนืใหญ่ในภาคตะวนัออก	 คือ	 โครงการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่า	
ในพื้นที่ป่ารอยต่อ	 ๕	 จังหวัด	 (ภาคตะวันออก)	 อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 มีพื้นที่
ครอบคลุม	จังหวัดฉะเชิงเทรา	จังหวัดสระแก้ว	จังหวัดชลบุรี	จังหวัดระยอง	จังหวัดจันทบุรี	

ฝายคลองทดน�้าคลองคุรอด จังหวัดพังงา

	 วนัพฤหสับดทีี	่๗	สงิหาคม	๒๕๕๗	คณะจากประเทศเยอรมนี	พร้อมด้วย	
เอกอัครราชทูตไทยประจ�าเยอรมนี	 สื่อมวลชนชาวเยอรมัน	 และเจ้าหน้าที่
กระทรวงการต่างประเทศ	 ศึกษาดูงาน	 ณ	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน 
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	 จังหวัดสกลนคร	 โดยมีนายชัชชัย	 ภูวิชยสัมฤทธิ์	 
ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการ	 ส�านักงาน	 กปร.	 และเจ้าหน้าที ่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	ให้การต้อนรับ

๑

	 วันพุธที่	 ๑๓	 สิงหาคม	 ๒๕๕๗	 พิธีลงนามความร่วมมือโครงการ 
เพ่ือส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพในศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ระหว่าง	กฟผ.กับ	สนง.	กปร.

๒

	 วันจันทร์ที่ 	 ๑๘	 สิงหาคม	 ๒๕๕๗	 คณะ 
ผู้เข้าร่วมโครงการบัวแก้วสัมพันธ์	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๗	
เดินทางไปศึกษาดูงาน	 ณ	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

๓

	 วนัที	่๑๙	สิงหาคม	-	๗	กนัยายน	๒๕๕๗	โครงการฝึกอบรม
หลกัสตูรวทิยากรและการน�าเสนอเพ่ือเผยแพร่	และขยายผลการพฒันา
ตามแนวพระราชด�าริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 รุ่นที่	 ๓	 
ภาคราชการและภาคท้องถิน่โดยความร่วมมอืระหว่างส�านักงาน	กปร.
และสมาคมสนันบิาต	 เทศบาลแห่งประเทศไทย	 กบัคณะครศุาสตร์	
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

๔

๖	 วนัที	่๒๙	-	๓๑	สงิหาคม	๒๕๕๗	การประชมุสมัมนาวชิาการ
ศูนย์ศึกษาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	 ณ	 อิมแพค	 
เมอืงทองธานี

๕	 วนัที	่ ๒๒	 -	๒๓	สงิหาคม	๒๕๕๗	การฝึกอบรมหลกัสตูร 
เพิม่ประสทิธภิาพลกูจ้างประจ�าและพนกังานราชการ	ณ	 โรงแรม 
ฟาวน์เท่นทร	ีรสีอร์ท

โดยเกิดจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรม
ราชนินีาถ	ได้มพีระราชด�ารทิีจ่ะให้มกีารอนรุกัษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า	 ให้มี 
ความอุดมสมบูรณ์	เพื่อเป็นแหล่งต้นน�้าล�าธาร
และรักษาสภาพแวดล้อม	 ตลอดจนพัฒนา
คุณภาพชีวิตของราษฎร	 โดยเฉพาะราษฎรใน
ชมุชนทีอ่พยพออกจากป่าและชมุชนทีอ่าศยัอยู	่
ติดแนวเขตป่าอนุรักษ์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	
	 การด�า เ นินงานสนองพระราชด�าริ
เป็นการร่วมมอืกนัของทกุส่วนราชการทัง้ทหาร	
พลเรือนและประชาชน	 เพื่อป ้องกันและ 
ปราบปรามการบุกรุกท�าลายป่าและสัตว์ป่า	
พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาอาชีพควบคู่กันไป	
ในส่วนของพื้นที่โครงการประมาณ	๑.๒	ล้านไร่	
มีการส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรเพื่อแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกท�าลายป่าและเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต	 โดยประโยชน์ที่เกิดขึ้น	 ท�าให้
สามารถพัฒนาฟื้นฟูป่าธรรมชาติและแหล่งน�้า
ต้นน�้าล�าธาร	 จ�านวน	๕๒,๖๐๐	 ไร่	 และฟื้นฟู
สภาพป่าทีถ่กูท�าลายโดยปลกูป่าใหม่	๑๖,๕๐๐	ไร่	
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ในพื้นที่โครงการด้วย
	 เนื่องจากพื้นที่ป่ารอยต่อ	๕	จังหวัดเป็น
ผืนป่าที่ใหญ่มากแห่งหน่ึงของประเทศ	 การที่
พระราชทานพระราชด�าริให้ดูแลรักษา	 จึง
สามารถปกปักรักษาพื้นที่ป่าผืนนี้ไว้ได้	อย่างไร
ก็ตามการด�าเนินการโครงการในปัจจุบันยังคง
ต้องมีการดูแลอย่างต่อเนื่องไม่เพียงแต่การ
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่ งแวดล ้อมเท ่า น้ัน	 ยังต ้องมีการพัฒนา 
คุณภาพชีวิต	 การพัฒนาอาชีพและยกระดับ 
รายได้		การพฒันาสาธารณสขุและสขุภาพอนามยั	
ของชุมชนโดยรอบเพ่ือสร้างอาชีพและรายได้
ให้พอเพยีงต่อการยงัชพี	จะได้ไม่เกดิปัญหาการ
เข้าไปบกุรกุพืน้ทีป่่า	รวมทัง้สร้างการมส่ีวนร่วม
ในการช่วยกนัดแูลรกัษาป่าไม้ร่วมกนัด้วยซึง่ใน
ปัจจบุนัยงัคงมกีารด�าเนนิการโดยยดึพระราชด�าร	ิ
เป็นกรอบการด�าเนนิงาน	ก�าหนดพืน้ทีเ่ป้าหมาย	
การด�าเนินงานร่วมกันทุกหน่วย	 โดยเน้นการ
พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 ควบคู่
ไปกับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	
	 จากตวัอย่างทีย่กมาให้เห็นถงึโครงการใน
สมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนินีาถ	จะเหน็
ได้ว่าพระองค์ได้ทรงงานหนักอย่างต่อเน่ือง	
เพ่ือราษฎรจนเกิดเป็นผลส�าเร็จท�าให้ราษฎร 
มีความเป็นอยู ่ที่ดีข้ึน	 พร้อมกับพื้นที่ป่าไม ้
ยังคงมีอยู่ให้ชนรุ่นหลังต่อไป

 
นายสุวัฒน์	เทพอารักษ์

เลขาธิการ	กปร.



ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗

เลขาฯ ฝากบอก วันวานที่ผ่านเวียน สู่วันเกษียณท่ีภาคภูมิ
ภารกิจตามเสด็จ      กิจกรรมโครงการอันเน่ืองฯ

จดหมายข่าว	 ส�านักงาน

  พบเห็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	 หรือ
ประสงค์แสดงความคิดเห็น	 และให้ข้อแนะน�า
การปฏิบตัริาชการ	กรณุาแจ้งไปยังศนูย์ปฏิบตักิาร 
ต่อต้านการทุจริต	 (ศปท.)	 นายวัชระ	 หัศภาค 
(รก.ผอ.ปท.)
โทรศพัท์	๐-๒๔๔๗-๕๘๐๐	ต่อ	๑๐๑,	
๐-๒๔๔๗-๘๕๔๙	สายตรง
โทรสาร	๐-๒๔๔๗-๘๕๔๕
E-mail:	wat604@yahoo.com
ส�านักงาน	 กปร.	 ๒๐๑๒	 ซ.อรุณอมรินทร์	 ๓๖	 
ถ.อรุณอมรินทร์	 แขวงบางยี่ขัน	 เขตบางพลัด	 
กทม.	๑๐๗๐๐

วัตถุประสงค์

๑.  เพ่ือเป็นช่องทางสือ่สารภายในองค์กรและภายนอก
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Events บทความวันวานที่ผ่านเวียน สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิข่าว

“ป่าไม้ช่วยซึมซับน�้าฝนไว้ใต้ดิน เรียกว่า น�้าใต้ดินค่อย ๆ ระบายลงมาเป็นธารน�้า 
เป็นล�าคลอง เป็นแม่น�้า ให้เราได้ใช้กันตลอดมา 

เราจึงควรถนอมรักษาป่าไว้ให้คงอยู่เป็นต้นน�้าล�าธาร 
เพื่อว่าลูกหลานเราจะได้ไม่ล�าบาก”

พระราชด�ารัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๔

เปิด ประตูสู่อาเซียน :

โดย กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 

ส�ำนักแผนงำนและวิเทศสัมพันธ์

เปิด ประตูสู่อาเซียน :
เรือ่งน่ารู้โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 

(ตอนที่ ๕)

“รู้ รัก สามัคคี”
	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด�ารัสในเรื่อง	อย่างต่อเนื่อง	ซึ่งเป็นแนวทาง

ปฏิบัติที่มีคุณค่าและมีความหมายลึกซึ้ง	สามารถปรับใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย

รู้ : การตระหนักรู้ถึงความหมายของความสามัคคี

รัก : การให้ความส�าคัญ	คุณค่า	กับความสามัคคี	

สามัคคี : การที่จะลงมือปฏิบัติควรค�านึงเสมอว่าเราจะท�างานคนเดียวไม่ได้	ต้องร่วมมือ

ร่วมใจกันเป็นองค์กร	เป็นหมู่คณะจึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

 “Know How to Treasure Unity”
 His Majesty has continuously gave a speech concerning, “know how to 

treasure unity” which has become a valuable and meaningful guideline for 

daily conduct that can be adapted to any time and period.

 To know: to be aware of the meaning of Unity

 To treasure: to appreciate, treasure or value Unity

 Unity: Everyone must know how to treasure Unity; that is, everybody must 

know how to compromise, even though the solution does not seem to be 

absolutely right; that is, it does not seem to be theoretically acceptable. 

We must cooperate with in our  

organizations or groups. This 

will enhance the power f o r 

successfully handling 

the problems. 

ก็นับได้ว่าเป็นบุคคลอีกท่านหนึ่งที่เป็นตัวอย่างในด้านของการอุทิศตน
ท�างานให้กบัองค์กรอย่างเตม็ที่

	 และเมือ่เดนิทางมาถงึวยัเกษยีณ...นบัได้ว่ายาวนานพอสมควรส�าหรับ
ชีวิตการท�างานผ่านเรื่องราวอะไรมามากมาย	 เมื่อมองย้อนไปในอดีต 
มีทั้งเรื่องสุข...ทุกข์...ปัญหา...อุปสรรค...ความรัก...ความผิดหวัง... 
ความส�าเรจ็...	 ดแูล้วเหมอืนโรงละครโรงใหญ่	 ไม่ว่าอะไรเกดิขึน้กต็ามจน
สุดท้ายมันก็ผ่านมาแล้วด้วยดีจนมาถึงวันนี้	 ล้วนแล้วแต่เป็นบทเรียน 
ไว้สอนน้องๆ	ทีจ่ะต้องเดนิทางต่อจากท่าน	สอนให้เขาอดทนให้พวกเขา
มัน่ใจในสิง่ดีๆ 	 ทีพ่ี่ๆ 	 เคยท�าไว้ให้เรยีนรูเ้ป็นแบบอย่างในการท�างานให้
องค์กรแห่งนีส้บืต่อไป

	 และพวกเรากม็ัน่ใจว่า	 ผส.อนนัต์	 ทองประชมุ	 จะมชีวีติทีม่คีวามสขุ 
ในทกุๆ	ด้านของชวีติหลงัจากเกษยีณ...	โชคดค่ีะ

 ทุกปีในสิ้นเดือนกันยายน	เป ็น เดือนที่ จะสิ้นสุด
ปีงบประมาณของงานทีเ่กีย่วข้องกบั
งบประมาณของรัฐและเป็นเดือน 
แห่งการสิน้สดุการท�างานอนัยาวนาน	
ของบุคลากรหลายท่านขององค์กร 

ในวัย	๖๐	 ปี	 หรอืเทศกาลเกษยีณอายรุาชการทีเ่ราๆ	 ท่านๆ	 รูจั้กกนัดี	
หากมองในมมุของรุน่น้องอาจจะรูส้กึใจหายทีผู่แ้ก่กล้าด้านประสบการณ์
การท�างาน	 จะต้องหายไปจากทีท่�างาน	 แต่หากมองในมมุของผูเ้กษยีณ
แล้วจะพบว่านีค่อืการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ครัง้หนึง่ของชวีติ...

	 	 	 และส�าหรับบุคคลอีกท่านหนึ่งที่เดินทางมาถึงวันเกษียณคือท่าน 
ผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์	 หรือพี่อนันต์
ของน้องๆ	 น่ันเอง	 เส้นทางการรับราชการของ 
พีอ่นนัต์นัน้	เริม่ต้นจากเข้ารบัราชการปี	พ.ศ.	๒๕๒๒	

ในต�าแหน่งช่างศิลป์	 ๒	 สศช.	 โลดแล่นอยู่ที่	
สศช.อยู่ได้เกือบสิบสี่ปีก็ได้โอนย้ายมาที่	 
กปร.	ในปี	๒๕๓๖	และได้ปรบัเปลีย่นต�าแหน่ง
เป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	
ปฏิบัติงานด้วยความมุ ่งม่ันและต้ังใจ 

จนประสบผลส�าเร็จในชีวิตรับราชการ 
จนต�าแหน่งสุดท้าย	 คือผู้อ�านวยการส�านัก
ประชาสัมพันธ์	 (นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนเชี่ยวชาญ)	 เราจะพบเห็นความส�าเร็จ 

ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของส�านักงาน	
กปร.ในหลายรูปแบบ	 ผลงานที่ปรากฏน้ัน 
ล้วนแล้วแต่เป็นการท�างานที่มีประสิทธิภาพ 
ของส�านักประชาสัมพันธ์ที่มีบุคลากรและ 
ผู้บังคับบัญชาที่มีวิสัยทัศน์จนส่งผลให้มีผลงาน 

ที่น่าชื่นชมเหล่านี้เกิดขึ้น	 และพ่ีอนันต์ของน้องๆ	 

การประชมุวชิาการศนูย์ศกึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 
                                                 ประจ�าปี ๒๕๕๗
 ส�านักงาน	กปร.	ได้จัดการประชุมสัมมนา

วิชาการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง	
มาจากพระราชด�าริ	 เม่ือวันที่ 	 ๒๙	 สิงหาคม	 
พ.ศ.	 ๒๕๕๗	ณ	 อาคาร	๗	 ศูนย์แสดงสินค้าและ 
การประชุมอิมแพค	เมืองทองธาน	ีจังหวัดนนทบุรี	 
โดยเป็นการประชุมวิชาการประจ�าปี	๒๕๕๗	ซึ่งได ้
รับเกียรติจาก	 ฯพณฯ	 นายอ�าพล	 เสนาณรงค	์
องคมนตรี	ที่ปรึกษา	กปร.	และประธานกรรมการ
บริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าริ	 มาเป็นประธานและกล่าว
ปาฐกถาให้ความรู้เกี่ยวกับ	 “แนวทางการศึกษา	
ทดลองของศูนย์ศึกษาฯ”	 ทางด้านการน�าเสนอ 
ผลงานทางวิชาการเพื่อแสดงความส�าเร็จของการ
ศึกษา	 วิจัย	 และเป็นงานวิชาการเด่น	 ๆ	 ของทุก 
ศูนย์ศึกษาฯ	ประกอบด้วย
 •	ศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด 
ของดินก�ามะถัน	(โครงการแกล้งดิน)	โดย	นางสาว
คศกิาญจน์	สขุม	ีนกัวทิยาศาสตร์ช�านาญการพเิศษ	
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
 •	การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย ์ที่ เป ็น
ประโยชน ์ ในพ้ืนที่พรุจั งหวัดนราธิวาส	 โดย	
ดร.ฉวีวรรณ	 เหลืองวุฒิวิโรจน์	 ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน	กรมพัฒนาที่ดิน	

 •	การทดลองเชิงสาธิตการปรับปรุงดินท่ีแข็งเป็นดานเพ่ือการปลูกไม้ยืนต้น
โดยใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชด�าริ	โดย	ว่าที่	ร.ต.อารี	สุวรรณจินดา	ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยทรายฯ
 •	การศึกษาเบื้องต้น	 ๓	 ด�า	 มหัศจรรย์แห่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	 
โดย	น.สพ.วิสุทธิ	์เอื้อกิ่งเพชร	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
 •	ความหลากหลายของกล้วยไม้ในพืน้ทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ	
และป่าสงวนแห่งชาตขินุแม่กวง	โดย	นางพรรตัน์	ศริคิ�า	นกัวทิยาศาสตร์	ช�านาญการ	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ	
 •	ความเปลีย่นแปลงในระบบนเิวศลุม่น�า้ห้วยฮ่องไคร้ฯ	ภายหลงัสามทศวรรษ
ของการฟื้นฟู	โดย	ดร.สุภาพ	ปารมี	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
 •	การศึกษาผลของน�า้ท้ิงจากกจิกรรมการเล้ียงสัตว์น�า้ชายฝ่ังในอ่าวคุง้กระเบน	
ปี	๒๕๕๕	-	๒๕๕๖	โดย	นายประจวบ	ลรีกัษาเกยีรต	ิผูอ้�านวยการศนูย์ศึกษาการพฒันา	
อ่าวคุ้งกระเบนฯ
 •	ศักยภาพการเก็บกักคาร์บอนและมูลค่าคาร์บอนเครดิตป่าชายเลนอ่าว 
คุง้กระเบน	จงัหวดัจนัทบรุี	โดย	นายสมชาย	ดษิฐศร	ทีป่รกึษางานป่าไม้	ศนูย์ศกึษา
การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
 •	การจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกข้าวโพด
หวานพันธุ์	 “ฉัตรทอง	 2-9	 F1”	 ในชุดดินมาบบอน	 โดย	 นางวิชิตา	 อินทรศรี	 
นักวิชาการเกษตร	ช�านาญการ	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
 •	ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพร	 ๕	 ชนิด	 ในการป้องกันทาก 
และการทดลองผลิตสเปร์ยป้องกันทากผสมสารสกัดจากพืชสมุนไพร	 โดย	 
ดร.วรดลย์	แจ่มจ�ารูญ	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
	 การประชมุสัมมนาวชิาการศนูย์ศกึษาฯ	 ในครัง้นีป้ระสบผลส�าเรจ็เป็นอย่างดี	
ท�าให้เกดิการแลกเปล่ียนองค์ความรู	้ประสบการณ์ในการศึกษา	วจิยั	ของแต่ละพ้ืนที่	
เพื่อท�าให้การด�าเนินงานสนองพระราชด�าริเกิดผลส�าเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป


