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สยามมกฎุราชกมุาร ทรงเจรญิพระชนมพรรษา ๕ รอบ ในวนัที ่๒๘ กรกฎาคม 

๒๕๕๕

ตําแหนง สยามมกุฎราชกุมาร เปนตําแหนงที่พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ สถาปนา

เพื่อเปนลําดับในการสืบสันตติวงศ แทนตําแหนงพระมหาอุปราช หรือกรมพระราชวังบวร (วังหนา) ที่มีมาแตดั้งเดิม

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณฯ ทรงดํารงตําแหนงสยามมกุฎราชกุมาร พระองคที่ ๓ ของพระบรม

ราชจักรีวงศ นับเนื่องแตสมเด็จฯ เจาฟามหาวชิรุณหิศ และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖

ทรงถวายสัตยปฏิญาณในวันที่ไดรับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ สถาปนาเปนสยามมกุฎราชกุมาร 

ตอนหนึ่งความวา

“ขาพเจา...จะปฏิบัติภาระหนาที่ทุกอยางโดยเต็มกําลังสติปญญาความสามารถ และโดยความเสียสละ เพื่อความเจริญ 

สงบสุขและความมั่นคงไพบูลยของประเทศไทย จนตราบเทาชีวิตรางกายจะหาไม”

ภาพแหงความประทับใจที่ปวงชนชาวไทยไดมีโอกาสรับรูมาโดยลําดับตั้งแตทรงพระเยาว คือ ภาพเจาชายพระองคนอย

ที่ประทับนั่งรถไถคันเล็กในออมกอดสมเด็จพอ และทรงชวยหวานขาวในแปลงนาทดลองในสวนจิตรลดา

เมือ่เสดจ็ฯ ไปทรงศกึษาตางประเทศ และเสดจ็ฯ กลบัมาถงึประเทศไทยกท็รงหมอบลงบนพืน้สนามบนิกราบแทบพระบาท

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ที่เสด็จฯ ไปทรงรับ ณ สนามบินดอนเมือง

เมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษา และรับราชการทหาร ก็ไดทรงติดตามเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบทโดยทรงทําหนาที่

ถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถดวย

ในระหวางที่สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงสัมภาษณราษฎรที่สมัครเปนสมาชิกศิลปาชีพ ในการเสด็จฯ 

แปรพระราชฐานไปทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิในภมูภิาคตาง ๆ  นัน้ สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร จะเสดจ็ฯ 

นําขาราชการไปสํารวจพื้นที่เพื่อชวยเหลือราษฎรที่มาขอพระราชทานความชวยเหลือ และเสด็จฯ ไปทรงทอดพระเนตรโครงการ

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมอบหมาย เชน อางเก็บนํ้าหวยหวด จังหวัดสกลนคร เปนตน

ที่อางเก็บนํ้าหวยหวด มีราษฎรมาเฝาฯ รับเสด็จ และขอพระราชทานระบบสงนํ้าไปยังที่ทํากิน ราษฎรมานั่งคุกเขาขางรถ

พระทีน่ัง่ กเ็สดจ็ฯ ลงมาพรอมกบันอมพระวรกายลงไปพยงุราษฎรผูนัน้ใหยนืขึน้พดูคยุกนัโดยมไิดถอืพระองค ยงัความปลาบปลืม้

ใหกับราษฎรที่เฝาฯ รับเสด็จวันนั้นเปนอยางยิ่ง ที่ไดประจักษในพระราชจริยวัตรอันออนโยนงดงามเชนนี้

เมือ่ทรงสอบถามราษฎร และทรงหารอืกบัหนวยงานทีต่ามเสดจ็แลว ขอมลูยงัไมเพยีงพอจงึมพีระราชดาํรใิหกรมชลประทาน

ไปศึกษาจัดทํารายงาน โดยมีพระราชดํารัสวา จะชวยดูใหและจะนํารายงานไปกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ทรงหวงใยสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงงานในพื้นที่จนมืดคํ่า โดยไมมีใครกลากราบบังคมทูลใหทรงเลิก

ทํางาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะเสด็จฯ มาทรงประทับยืนหนาศาลาทรงงานเพื่อให “สมเด็จแม” 

ทรงทราบวา เห็นสมควรหยุดพักงานในวันนั้น ๆ ไวกอน

นี่คือภาพที่ผูติดตามเสด็จ และราษฎรที่มาเฝาฯ รับเสด็จ ไดรับรูและปติตื้นตันกับความรักความหวงใยที่ไดประจักษ

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ขอเทิดพระเกียรติดวยการนําเสนอโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของ

สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร ซึง่มทีัง้โครงการพฒันาแหลงนํา้ โครงการพฒันาปาไมทีต่อยอดจากพระราชดาํริ

ของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ โครงการที่พระราชทานที่ดินสวนพระองคชวยเหลือราษฎร โครงการคลินิกเกษตรที่

ขยายผลถายทอดองคความรูแกไขปญหาใหเกษตรกรทั่วประเทศ เปนตน

ในโอกาสมหามงคลนี้ วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

                  กองบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ

เพื่อเปนลําดับในการสืบสันตติวงศ แทนตําแหนงพระมหาอุปราช หรือกรมพระราชวังบวร (วังหนา) ที่มีมาแตดั้งเดิม



อกัษรพระนามาภิไธยยอ ม.ว.ก. ภายในวงรแีนวนอน ภายใตพระอนรุาชมงกฎุ อนัเปนเครือ่งประกอบ

พระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ภายในพระอนุราชมงกุฎเปน

พระแสงจักรและแสงตรีศูล เคริื่องหมายแหงพระบรมราชจักรีวงศ พระอนุราชมงกุฎนั้น ประดิษฐานอยู

ดานหนาพระสัปตปฎลเศวตฉัตร เบื้องลางอักษรพระนามาภิไธยยอ ม.ว.ก. เปนเลขไทย ๖๐ หมายถึง 

มพีระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ถดัจากเลข ๖๐ ลงมา เปนผาแพรแถบ มปีลายดานบนเปนพญานาค อนัหมายถงึ 

ปมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ซึ่งมีพญานาคเปนเครื่องหมายแหงปมะโรงนักษัตร รองรับ

องคประกอบของตราสัญลักษณทั้งหมด ภายในผาแพรแถบมีขอความวา “พระราชพิธีมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕”

ตราสัญลักษณ 

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

วันศุกรที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕

๑. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

บานตนมะมวง หมูที ่๗ ตาํบลวงักระแจะ อาํเภอ

ไทรโยค จงัหวดักาญจนบรุ ี(กอตัง้เมือ่วนัที ่๒

มิถุนายน ๒๕๒๗) โดยมี นายเฉลิมเกียรติ 

แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. นายชัยวัฒน 

ลิมปวรรณธะ ผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี 

พรอมหนวยงานที่เกี่ยวของเฝาฯ รับเสด็จ 

¾ÃÐÃÒª¡Ã³ÕÂ¡Ô¨

ในการนี้ พระราชทานสิ่งของแกครู ตชด. ผูดูแล

เดก็ เขม็เชิดชูเกียรตแิกผูปฏบิตังิานโครงการตาม

พระราชดาํร ิพรอมกบัทอดพระเนตรการสาธติการ

เรยีนการสอน โครงการฝกอาชพี กจิกรรมสหกรณ 

กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

หองพยาบาล โรงอาหาร หองเรียนเด็กปฏิบัติ

ปฐมวัย หองสมุด ทรงเยี่ยมหนวยแพทย

พระราชทาน ในการนี้มีพระราชดําริความวา
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“ขอใหตดิตามนักเรยีนทีจ่บชัน้ปตาง ๆ  แลว

ไมเรยีนตอเปนเพราะครอบครัวยายทีท่าํกนิหรอื

ไม เกรงวาจะเรียนไมตอเนื่อง”

๒. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

สหธนาคารกรุงเทพ หมูที ่๕ ตาํบลหนองล ูอาํเภอ

สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายโกวิทย 

เพงวาณิชย รองเลขาธิการ กปร. วาที่รอยตรี

เชิดศักดิ์ จําปาเทศ รองผู วาราชการจังหวัด

กาญจนบุรี ผูแทนกรมชลประทาน ขาราชการ

ผูนําทองถิน่ และประชาชนเฝาฯ รบัเสดจ็ ในการนี้

พระราชทานสิ่งของแกครู ตชด. ผู ดูแลเด็ก 

ครูอาสาสมัคร ผูแทนนักเรียนชาย-หญิง และ

พระราชทานพันธุไมผล พรอมกับทอดพระเนตร 

โครงการฝกอาชีพ กิจกรรมสหกรณ กิจกรรม

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน พรอมกับ

ทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวัน

โรงอาหาร โครงการฝกอาชพี ศาลานํา้ดืม่ไอโอดนี 

หองพยาบาล หองสมุด หองคอมพิวเตอร 

หองเรยีนเดก็ปฏบิตัปิฐมวยั กจิกรรมสหกรณ หนวยแพทย

พระราชทาน และทรงเยี่ยมราษฎร
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๓. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

เฮงเค็ลไทย หมูที่ ๔ ตําบลบองตี้ อําเภอ

ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู แทน

สํานักงาน กปร. นายพงศธร สัจจชลพันธ 

รองผูวาราชการจงัหวดักาญจนบรุ ีขาราชการ

ผูนําทองถิ่น และประชาชนเฝาฯ รับเสด็จ 

ในการน้ี พระราชทานสิ่งของแกครู ตชด. 

ผูดูแลเด็ก เข็มเชิดชูเกียรติแกผูปฏิบัติงาน

โครงการพระราชดาํริ พรอมกบัทอดพระเนตร

การสาธิตการเรียนการสอน โครงการฝก

อาชีพ กิจกรรมสหกรณ กิจกรรมโครงการ

เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ห องพยาบาล 

โรงอาหาร หองเรยีนเดก็ปฏบิตัปิฐมวัย หองสมดุ

หน วยแพทย พระราชทาน และทรงเยี่ยม

ราษฎร  
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปนประธานเปดงานพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ

วนัที ่๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ เสดจ็พระราชดาํเนนิไปทรง

เปนประธานเปดงานพชืสวนโลกเฉลมิพระเกยีรตฯิ ณ อทุยาน

หลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ จังหวัดเชียงใหม โดยมี

องคมนตรี เลขาธิการ กปร. พรอมดวยผูบริหารจากสวน

ราชการตาง ๆ และประชาชนเฝาฯ รบัเสดจ็

งาน “มหกรรมพชืสวนโลก เฉลมิพระเกยีรตฯิ ราชพฤกษ 

๒๕๕๔” จดัขึน้ระหวางวนัที ่ ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๔ - ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๕๕ มีวัตถุประสงคเพือ่เฉลิมฉลองเนือ่งในปมหา

มงคล ๓ วโรกาส คอื พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัทรงเจริญ

พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในป ๒๕๕๔ สมเดจ็พระนางเจา

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ 

พรรษา ในป ๒๕๕๕ และสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยาม

มกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ใน

ป ๒๕๕๕ ซึ่งในงานดังกลาว สํานักงาน กปร. ไดเขารวม

จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเพื่อรวมเฉลิมฉลองในโอกาส

มหามงคลครัง้นีด้วย
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 

และจังหวัดแมฮองสอน

วันจันทรที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรม

ราชกมุาร ีไดเสดจ็พระราชดาํเนนิไปทรงเยีย่ม

ราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษพุทธ

ศิลปะไทยอนุสรณ ๒ หมูที่ ๕ บานปุงยาม

ตําบลนาปู ป อม อําเภอปางมะผา จังหวัด

แมฮองสอน โดยมี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ 

เลขาธิการ กปร. ผูบัญชาการกองบัญชาการ

ตํารวจตระเวนชายแดน แมทัพภาคที่ ๓ ผูวา

ราชการจังหวัดแมฮองสอน ตลอดจนขาราชการ

เขาเฝาฯ รับเสด็จ

ทรงเยี่ยมโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ 

(นางอั้งไซอิม แซตั้ง อุปถัมภ) หมูที่ ๒ บาน

แกนอย (หวยลึก) ตําบลเมืองนะ อําเภอ

เชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม โดยม ีนายเฉลมิเกยีรติ 

แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. รองผูบัญชาการ
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กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน แมทัพ

ภาคที ่๓ นายอาํเภอเชยีงดาว ตลอดจนขาราชการ

เฝาฯ รับเสด็จ

ในการนี้ไดมีพระราชดําริกับเลขาธิการ 

กปร. และเจาหนาที่กรมชลประทาน เกี่ยวกับ

งานดานแหลงนํ้าของโรงเรียน ความวา

“ใหดําเนินการซอมแซมระบบประปา

บาดาลที่เสีย แลวใหโครงการหลวงเขามา

สงเสริมสนับสนุนไมผล”

เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดนเบญจมะ ๑ หมูที่ ๖ 

บานสามหมื่น ตําบลเมืองแหง อําเภอเวียงแหง 

จงัหวัดเชียงใหม โดยมี นายเฉลิมเกียรต ิแสนวิเศษ

เลขาธิการ กปร. แมทัพภาคที่ ๓ ผูแทนกอง

บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน นายอําเภอ

เวียงแหง ตลอดจนขาราชการ เฝาฯ รับเสด็จ

วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕

เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดนทุติยะโพธิ์อนุสรณ 

หมูที่ ๑๒ ตําบลแมอาย อําเภอแมอาย จังหวัด

เชียงใหม โดยมี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ 

เลขาธิการ กปร. แมทัพภาคที่ ๓ นายอําเภอ

แมอาย ตลอดจนขาราชการเฝาฯ รับเสด็จ

เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียน

ตาํรวจตระเวนชายแดนเฮยีงไทยธาํรงค หมูที ่๑๕

บานปูหมืน่ใน ตาํบลแมสาว อาํเภอแมอาย จงัหวัด

เชียงใหม โดยมี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ
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เลขาธิการ กปร. นายสุวัฒน เทพอารักษ 

รองเลขาธิการ กปร. แมทัพภาคที่ ๓ ผูแทน

กองบญัชาการตาํรวจตระเวนชายแดน ตลอดจน

ขาราชการเฝาฯ รับเสด็จ

ในการน้ีไดมีพระราชดําริกับเจาของธุรกิจ

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษดอยปูหมื่น (โฮมสเตย 

ดอยปูหม่ืน) และหัวหนาอุทยานแหงชาติดอย

ฟาหมปก เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม 

ความวา “ใหนํานักเรียนไปศึกษาเรื่องการ

จัดการทรัพยากรปาไมที่แหลงทองเที่ยวเชิง

อนุรักษดอยปูหม่ืน เพื่อปลูกจิตสํานึกในการ

ดูแลรักษาปา” และมีพระราชดําริเพิ่มเติมเกี่ยว

กับบานดิน ความวา

“สําหรับเรื่องบานดินของท่ีน่ีคลายกับ

ของทางภาคอีสานมากกวา ถาจะใหเปนแบบ

ของทางภาคเหนือใหไปดูตัวอยางของโครงการ

ในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ที่

จังหวัดเชียงราย (สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง

ตามพระราชดําริหวยหยวกปาโซ)”

 เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร

และปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนอาโอยามา หมูที ่๑๑ บานปาคา 

ตําบลมอนปน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 

โดยมี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ 

กปร. แมทัพภาคที่ ๓ ผูแทนกองบัญชาการ

ตาํรวจตระเวนชายแดน นายอาํเภอฝาง ตลอดจน

ขาราชการเฝาฯ รับเสด็จ
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 เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร

และปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนบานหนองแขม หมูที ่๑๑ ตาํบล

เมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม โดย

มีนายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. 

นายสุวัฒน  เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร. 

แมทัพภาคที่ ๓ ผูแทนกองบัญชาการตํารวจ

ตระเวนชายแดน และรองผูวาราชการจงัหวดั

เชยีงใหม ตลอดจนขาราชการเฝาฯ รบัเสดจ็

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕

เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเย่ียมโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดนบานแมลอง หมูที่ ๓ 

ตําบลบานทับ อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

โดยมี นายสุวัฒน เทพอารักษ รองเลขาธิการ 

กปร. แมทัพภาคที่ ๓ ผูแทนกองบัญชาการ

ตํารวจตระเวนชายแดน และนายอําเภอแมแจม 

ตลอดจนขาราชการเฝาฯ รับเสด็จ

 เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร

และปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนบานตุน (ชมรม ๙ สมาคมจีน

แหงประเทศไทยอปุถมัภ) หมูที ่๔ ตาํบลหวยหอม

อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน โดยมี

นายสุวัฒน เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร. 

แมทัพภาคที่ ๓ และรองผู วาราชการจังหวัด

แมฮองสอน ตลอดจนขาราชการเฝาฯ รับเสด็จ

 เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร

และปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนบานแมลางิ้ว หมูที่ ๑๒ ตําบล

แมลานอย อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน 

โดยม ีนายสวุฒัน เทพอารกัษ รองเลขาธกิาร กปร.

แมทพัภาคที ่๓ ผูแทนกองบญัชาการตาํรวจตระเวน

ชายแดน และนายอําเภอแมลานอย ตลอดจน

ขาราชการเฝาฯ รับเสด็จ

 เสดจ็พระราชดาํเนนิไปทรงเยีย่มราษฎรและ

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนบานใหมพัฒนาสันติ หมูที่ ๑๔ ตําบล

แมนาจร อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม โดยมี

นายสุวัฒน เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร. 

แมทพัภาคที ่๓ ผูแทนกองบญัชาการตาํรวจตระเวน

ชายแดน ตลอดจนขาราชการเฝาฯ รับเสด็จ
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระเทพ

รตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็ฯ ไปทรงตรวจ

เยี่ยมผลการดําเนินงานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

สันตินิมิตร หมูที่ ๑๐ บานสันตินิมิต ตําบลรับรอ 

อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร โดยมี นายเฉลิมเกียรติ 

แสนวเิศษ เลขาธกิาร กปร. และนายโกวทิย เพงวาณิชย 

รองเลขาธิการ กปร. เฝาฯ รับเสด็จ ในครั้งนี้ มี

พระราชดําริใหปรับปรุงฝายเดิมที่สงนํ้ามาสนับสนุน

โรงเรียนและราษฎรในบรเิวณพืน้ทีใ่กลเคยีง ซึง่ฝายไดรบั

ผลกระทบจากปญหานํ้าทวมในชวงที่ผานมา

จากนั้นเสด็จฯ ไปทรงตรวจเยี่ยมโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนบานพันวาล หมูที่ ๑๑ ตําบลรับรอ 

อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร ในการนี้มีพระราชดําริ

เกีย่วกบัฝายชะลอนํา้บานพนัวาลวา ควรใหมกีารบริหาร

จัดการนํ้าที่ดี
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่จังหวัดตาก 

และจังหวัดอุตรดิตถ

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและปฏิบัติ

พระราชกรณียกิจ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบาน

แมจันทะ หมูที่ ๘ ตําบลแมจัน อําเภออุมผาง จังหวัด

ตาก โดยมี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ 

กปร. พล.ต.ท.ประยูร อํามฤต ผูชวยผูบัญชาการตํารวจ

แหงชาติ ผูแทนกรมชลประทาน ตลอดจนขาราชการเขา

เฝาฯ รับเสด็จ

ในการนี้ไดพระราชทานพระราชดําริกับเลขาธิการ 

กปร. และผูแทนกรมชลประทาน ๒ เรื่อง ไดแก

๑. ใหดําเนินการปรับปรุงระบบประปาภูเขาบาน

แมจันทะ ใหมีขนาดทอสงนํ้าที่ใหญขึ้น พรอมกอสราง

ถังพักนํ้า เพื่อเปนแหลงนํ้าสํารองในภาวะฉุกเฉิน ใหมีนํ้า
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เพียงพอสําหรับอุปโภค-บริโภค และทําการ

เกษตร และเปนแหลงนํ้าสํารองใหกับโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดนบานแมจันทะอีกทาง

หนึ่ง โดยตองใหความรูกับราษฎรใหสามารถ

แบงปนนํ้าใหทั่วถึงและเปนธรรม พรอมทั้งให

สงเสริมการปลูกขาวซอมมือ และการพัฒนา

ไฟฟาพลังนํ้าดวย

๒. สืบเนื่องจากการเสด็จพระราชดําเนิน

มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัด

ตาก เม่ือวนัที ่๒๘ ธนัวาคม ๒๕๕๒ ณ โรงเรยีน

ตํารวจตระเวนชายแดนบานเลตองคุ หมูที่ ๑๐ 

ตําบลแมจัน อําเภออุมผาง จังหวัดตาก ซึ่งมี

พระราชดําริใหผูเกี่ยวของพิจารณาหาแนวทาง

ชวยเหลอืใหราษฎรในพืน้ทีบ่านเลตองคสุามารถ

ปลูกขาวไดเพียงพอตอการอุปโภค ตอมา

กรมชลประทาน รวมกับ ตชด. ไดเขารวม

พิจารณาในพื้นที่มีแนวทางในการชวยเหลือโดย

การกอสรางฝายตนน้ํา พรอมระบบทอสงนํ้า 

และถังพักนํ้า เพื่อสงนํ้าใหกับพื้นที่เปาหมาย

เบื้องตน จํานวน ๑๓ แปลง พื้นท่ีเพาะปลูก

ประมาณ ๓๘๐ ไร 

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมาร ีไดพระราชทานพระราชดาํริ

เพิ่มเติม สรุปความวา เมื่อดําเนินการตาม

แนวทางดังกลาวแลว ใหพิจารณาเรื่องการ

จัดสรรนํ้า โดยตองใหความรู กับราษฎรให

สามารถแบงปนน้ําใหท่ัวถงึและเปนธรรมพรอม

ทั้งใหสงเสริมการปลูกขาวซอมมือ และการ

พัฒนาไฟฟาพลังนํ้าใหกับราษฎรตอไป
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วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร

และปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนยอดโพธิท์อง ตาํบลบอเบีย้ อาํเภอ

บานโคก จังหวัดอุตรดิตถ โดยมี นายเฉลิมเกียรติ 

แสนวเิศษ เลขาธิการ กปร. นายสวุฒัน  เทพอารกัษ 

รองเลขาธกิาร กปร. พล.ต.ท.ประยูร อํามฤต ผูชวย

ผูบญัชาการตาํรวจแหงชาต ิผูแทนกรมชลประทาน 

ตลอดจนขาราชการเขาเฝาฯ รับเสด็จ

ในการนี้ ไดพระราชทานพระราชดําริกับ

เลขาธิการ กปร. รองเลขาธิการ กปร. และผูแทน

กรมชลประทาน ใหดําเนินการจัดหาแหลงนํ้า พรอม

ระบบสงน้ําใหกับโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนยอด

โพธิท์อง ตาํบลบอเบ้ีย อาํเภอบานโคก จังหวดัอตุรดติถ 

และชุมชนในหมูบาน เพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อ

การเกษตร เนื่องจากประสบปญหาขาดแคลนแหลงนํ้า

เสด็จพระราชดําเนินทรงเยี่ยมราษฎรและปฏิบัติ

พระราชกรณียกิจ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

บญุธรรม-บญุพริง้ ตาํบลบอเบีย้ อาํเภอบานโคก จงัหวดั

อุตรดิตถ โดยมี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ 

กปร. นายสุวัฒน เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร. 

พล.ต.ท.ประยูร  อํามฤต ผูชวยผูบัญชาการตํารวจ

แหงชาติ ผูแทนกรมชลประทาน ตลอดจนขาราชการ

เขาเฝาฯ รับเสด็จ
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๕

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขต

พ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ 

เลขาธิการ กปร. นายแกนเพ็ชร ชวงรังษี ผูวาราชการ

จังหวัดอุดรธานี นายสุวัฒน เทพอารักษ รองเลขาธิการ 

กปร. ผูแทนกรมชลประทาน พล.ต.วิบูลยพงศ กลั่นเสนาะ 

รองแมทัพภาคที่ ๒ พรอมดวยขาราชการและเจาหนาที่

สํานักงาน กปร. เฝาฯ รับเสด็จ

● โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนชมรมบานหวย

เวยีงงาม (คอ็กนสิไทยอปุถมัภ) หมูที ่๘ ตาํบลนายูง อําเภอ

นายูง จังหวัดอุดรธานี

● โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานเมืองทอง 

หมูที่ ๗ ตําบลโนนทอง อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

● โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนนาชมพู หมูที่ ๘ 

ตําบลบานกอง อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี พระราชทานสิ่งของแกครู 

ตชด. นักเรียน และพระราชทานผาหม

กันหนาวและพนัธุไมผลแกผูแทนชาวบาน

ทรงทอดพระเนตรโครงการเกษตร

เพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมสหกรณ

นักเรียน พรอมทั้งทรงเยี่ยมหนวยแพทย

พระราชทาน และราษฎรในพื้นที่
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๕

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชดาํเนนิไปทรงเยีย่ม

ราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โครงการ

เลี้ยงแพะพันธุแบล็คเบงกอล พระธาตุดอยตุง

และโรงเรียนบานหวยไรสามัคคี (แผนกมัธยม

ศึกษา) หมูท่ี ๒ ตําบลแมฟาหลวง อําเภอ

แมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีผูแทน

มูลนิธิชัยพัฒนา เลขาธิการมูลนิธิแมฟาหลวง  

นายสุวัฒน เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร.

ผู ว าราชการจังหวัดเชียงราย ตลอดจน

ขาราชการเขาเฝาฯ รับเสด็จ

จากนั้นเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยม

ราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โรงเรียน

แมจันวิทยาคม อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 

โดยมี นายสุวัฒน เทพอารักษ รองเลขาธิการ 

กปร. ผูอํานวยการโรงเรียนแมจันวิทยาคม 

ตลอดจนขาราชการเฝาฯ รับเสด็จ

เสดจ็พระราชดาํเนนิไปทรงเยีย่มราษฎร

และปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ศูนยวิจัยและ

พฒันาชานํา้มนัและพชืนํา้มนั ตาํบลเวยีงพางคาํ
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อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย โดยมี นาย

สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 

นายเฉลิมเกียรติ แสนวเิศษ เลขาธกิาร กปร. 

นายสุวฒัน เทพอารกัษ รองเลขาธิการ กปร. 

ตลอดจนขาราชการเฝาฯ รับเสด็จ

วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเย่ียม

ราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต หมูที่ ๑ 

ตําบลหวยชมภู อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด

เชียงราย โดยมี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ 

เลขาธิการ กปร. นายสุวัฒน เทพอารักษ 

รองเลขาธกิาร กปร. ผูบงัคบัการตาํรวจตระเวน

ชายแดน ภาค ๓ ผู แทนกรมชลประทาน 

ตลอดจนขาราชการเฝาฯ รับเสด็จ

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดําริ

ให กรมชลประทานและสํานักงาน กปร. 

พิจารณาจัดหาแหลงนํ้าใหกับโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต และราษฎร

บานแมสาน โดยใหผู นําทองถิ่นและโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดนเปนคณะกรรมการ

กลุมผูใชนํ้า รวมทั้งจัดทําคูมือการสงนํ้าและ

บํารุงรักษาใหกับกลุมผูใชนํ้า และใหพิจารณา

นํานํ้าจากฝายทดนํ้ามาผลิตกระแสไฟฟาให

กับราษฎรตําบลหวยชมภู ตามที่ นายปรีชา 

กนกนาฏกลุ กาํนนัตาํบลหวยชมภู ขอพระราชทาน

ความชวยเหลือ

 เสดจ็พระราชดาํเนนิไปทรงเยีย่มราษฎรและ

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โรงเรียนตํารวจตระเวน
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ชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา หมูที่ ๖ 

ตาํบลริมโขง อาํเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย โดยมี

นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. 

นายสุวัฒน เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร. 

ตลอดจนขาราชการเฝาฯ รับเสด็จ

ในการนี้ พระราชทานพระราชดําริ ให

กรมชลประทาน และสํานักงาน กปร. พิจารณา

จัดหานํ้าใหโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

อาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา เพื่อใชในกิจกรรม

ตาง ๆ ของโรงเรียน และราษฎรบานกิ่วกาญจน 

และบานมวงกาญจน เพื่อใชสําหรับการเกษตร

ดวย

เสดจ็พระราชดาํเนินไปทรงเย่ียมราษฎรและ

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โรงเรียนชุมชนบาน

ตาตลาด ตาํบลตา อาํเภอขนุตาล จงัหวดัเชยีงราย 

โดยม ีนายเฉลมิเกยีรต ิ แสนวเิศษ เลขาธกิาร กปร.

นายสุวัฒน เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร. 

ตลอดจนขาราชการเฝาฯ รับเสด็จ

เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร

และปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โรงเรียนวัดเจดีย

หลวงวิทยา ตาํบลเจดยีหลวง อําเภอสรวย จงัหวัด

เชียงราย โดยมี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ

เลขาธิการ กปร. นายสุวัฒน เทพอารักษ 

รองเลขาธิการ กปร. ตลอดจนขาราชการเฝาฯ 

รับเสด็จ

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕

เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร

และปฏบิตัพิระราชกรณียกิจ สาํนกังานโครงการ

ศึกษาและพัฒนาการปลูกชานํ้ามันของมูลนิธิ

ชัยพัฒนา โดยมีเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 

ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย และสํานักงาน 

กปร. ตลอดจนขาราชการเฝาฯ รับเสด็จ
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา ยะลา และนราธิวาส 

วนัที ่๑๔ กมุภาพนัธ ๒๕๕๕ เสดจ็ฯ ไปทรง

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนนิคม

พิทักษราษฎร หมูที่ ๖ ตําบลธารโต อําเภอธารโต 

จงัหวดัยะลา และโรงเรยีนตาํรวจตระเวนชายแดน

ยะหาศิรยานุกูล อําเภอยะหา จังหวัดยะลา

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ เสด็จฯ ไป

ทรงตรวจเย่ียมโรงเรยีนพระดาบส ศนูยศกึษาและ

พฒันาชมุชนยะลา อาํเภอเมอืง จงัหวัดยะลา และ

โรงเรียนบานบเูกะบอืราแง อําเภอรามนั จงัหวดัยะลา

วนัที ่๑๖ กมุภาพนัธ ๒๕๕๕ เสดจ็ฯ ไปทรง

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ศูนยวิจัยและศึกษา

ธรรมชาติปาพรุสิรินธร โครงการศูนยศึกษาการ

พัฒนาพกิลุทอง ตาํบลปาเสมัส อาํเภอสไุหงโก-ลก

จังหวัดนราธิวาส ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทรงตรวจเยี่ยม

โรงเรียนบานสะปอม อําเภอตากใบ จังหวัด

นราธิวาส และโรงเรียนบานหัวเขา อําเภอเมือง 

จังหวัดนราธิวาส

วนัที ่๑๗ กมุภาพนัธ ๒๕๕๕ เสดจ็ฯ ไป 

ทรงตรวจเยีย่มโรงเรยีนตาํรวจตระเวนชายแดน

สื่อมวลชนกีฬา อําเภอสะเดา จังหวัดยะลา 

และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานทุง

สบายใจ อําเภอสะเดา จังหวัดยะลา

โดยมี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ 

เลขาธิการ กปร. และ นายโกวิทย  เพงวาณชิย 

รองเลขาธกิาร กปร. และขาราชการ หนวยงาน

ที่เกี่ยวของรวมติดตามเสด็จ
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่จังหวัดนาน 

จังหวัดลําปาง และจังหวัดแพร

วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยม

ราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โรงเรียน

วดัดอนมงคลสันติสขุวทิยา ตาํบลดูพงษ อําเภอ

สันติสุข จังหวัดนาน โดยมี นายเฉลิมเกียรติ 

แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. นายนพรัตน  

เบญจวัฒนานันท ผู อํานวยการสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติ ตลอดจนขาราชการ

เฝาฯ รับเสด็จ

เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร

และปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โครงการอนุรักษและ

สงเสรมิการปลกูหวายและไผ จงัหวดันาน หมูที ่๑ 

บานแหน ตาํบลผาทอง อาํเภอทาวงัผา จงัหวดันาน 

โดยมี พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุก องคมนตรี 

นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. 

นายสุวัฒน  เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร. 

นายเริงชัย ประยูรเวช รองอธิบดีกรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และขาราชการ 

เฝาฯ รับเสด็จ
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เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร

และปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โรงเรียนบาน

หวยฟอง หมูที่ ๖ ตําบลขุนนาน อําเภอเฉลิม

พระเกยีรต ิจงัหวดันาน โดยมี นายเฉลมิเกยีรติ

แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. นายอําเภอเฉลิม

พระเกยีรต ิเลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน เฝาฯ รับเสด็จ

เสดจ็พระราชดาํเนนิไปทรงเยีย่มราษฎร

และปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ป

วันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรี

นครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ 

หมูที ่๒ บานสะไล ตาํบลบอเกลอืเหนอื อาํเภอ

บอเกลือ จังหวัดนาน โดยมี นายเฉลิมเกียรติ

แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. นายสุวัฒน 

เทพอารกัษ รองเลขาธิการ กปร. พลตาํรวจโท

ประยูร อํามฤต ผูชวยผูบัญชาการตํารวจ

แหงชาต ิผูแทนกรมชลประทาน เฝาฯ รบัเสดจ็ 
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ในการนี ้รอยตาํรวจเอก เสวยีน  เรืองฤทธิ์

ครู ใหญโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

เฉลมิฉลองครบรอบ ๑๐๐ ป วนัคลายวนัพระราช

สมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ กราบบังคมทูลสภาพ

ปญหาความขาดแคลนน้ําของโรงเรียนและ

ราษฎรหมูบานใกลเคียง สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน

พระราชดําริใหกรมชลประทาน และสํานักงาน 

กปร. พิจารณาจัดหาแหลงนํ้าใหกับโรงเรียน

และราษฎรหมูบานใกลเคียง โดยการกอสราง

ฝายนํ้าวา (หวยดู) พรอมระบบสงนํ้า เมื่อ

ก อสรางแลวเสร็จจะสามารถสงน้ําใหกับ

โรงเรียน และราษฎรใชสําหรับการเกษตร และ

การอปุโภค-บรโิภคไดตลอดป และพระราชทาน

พระราชดําริใหปรับปรุงเสนทางการคมนาคม

เพื่อใหราษฎรไดใชในการสัญจรตอไป 

วันพุธที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕

เสดจ็พระราชดาํเนนิไปทรงเยีย่มราษฎร

และปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โรงเรียนรอง

เข็มวิทยา โรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา วัดรองเข็ม หมูที่ ๒ ตําบลรองเข็ม 

อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร โดยมีผูแทน

กรมชลประทาน ผูแทนสํานกังาน กปร. ตลอดจน

ขาราชการเฝาฯ รับเสด็จ
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปนประธานเปดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษา ประโยชนสุขสูปวงประชา” 

ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชดําเนินไปทรงเปนประธานในพิธีเปดงานนิทรรศการเฉลิม

พระเกียรติ “๘๔ พรรษา ประโยชนสุขสูปวงประชา” ที่จัดขึ้น

โดยความรวมมือของสํานักราชเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

และสํานักงบประมาณ มีวัตถุประสงค

เ พ่ื อ เผยแพร พระมหากรุณาธิ คุณ 

พระปรีชาสามารถในโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชดําริที่มีอยูทั่วทุกภูมิภาค

ของประเทศกวา ๔,๑๐๐ โครงการที่สง

ผลสําเร็จ และสรางประโยชนสุขใหแก

ประชาชนมาอยางตอเนื่องยาวนาน 
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โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานถวยรางวัล

สําหรับผูที่ชนะเลิศการประกวดผลงานตามแนว

พระราชดําริ ๔๙ ราย ประกอบดวย การประกวด

ผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ครัง้ที ่๒

จํานวน ๑๐ ประเภท การประกวดเกษตรกร

ตนแบบหมูบานรอบศนูยศกึษาการพฒันาอนัเนือ่ง

มาจากพระราชดําริ การประกวดชุมชนรักษปาไม 

การประกวดการบรหิารจดัการนํา้ การประกวดขบั

รองเพลงพระราชนพินธ การประกวดชดุภาพถาย 

“ความสุขของแผนดิน” การประกวดผลิตสื่อ

วีดิทัศนประกอบเพลง “รอยมือ ลานใจ” 

จากนั้นไดเสด็จพระราชดําเนินไปยังหอง

แสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษา 

ประโยชนสขุสูปวงประชา” เพือ่ทรงเปดนทิรรศการฯ

และทอดพระเนตรนิทรรศการ และรานคาที่

จําหนายผลิตภัณฑโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “๘๔ 

พรรษา ประโยชนสุขสูปวงประชา” ประกอบดวย 

การประมวลภาพการทรงงานดานการพัฒนา ๘๔ 

ภาพ ความประทับใจที่หาชมไดยาก ภาพยนตร 

๔ มิติ “ดิน นํ้า ปา อาชีพ สรางสมดุลที่ยั่งยืน” 

ดวยระบบแสง เสียง และเทคนิคตาง ๆ ใหความ

รูสึกสมจริงในขณะชมภาพยนตร ผลสําเร็จจาก

โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ กวา ๔,๑๐๐ 

โครงการ การพัฒนาในโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดาํร ิ๔ ภาคทัว่ประเทศ อาท ิภาคกลาง

การทําเกษตรทฤษฎีใหม การใชหญาแฝก พืช

มหัศจรรยแกปญหาดินและนํ้า ภาคตะวันออก

เฉยีงเหนอื ชมสตัวเศรษฐกจิ ๓ ดาํ ทีม่ชีือ่เสยีง

และหาชมไดแหงเดียวที่ศูนยศึกษาการพัฒนา

ภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด

สกลนคร ไดแก วัวดําภูพาน ไกดํา และหมูดํา

ภูพาน และวิธีการประกอบอาชีพใหยั่งยืน 

ภาคเหนอื การจดัการปาตนนํา้ลําธาร การปลูก

ปาสรางฝาย และเรื่องเลาจากโครงการหลวง

จากกาแฟตนเดยีว และภาคใต การแกไขปญหา

ดินเปรี้ยว และ ๔ นํ้า ๓ รส การสรางอาชีพ

จากทีท่ีห่ลากหลาย เปนตน นอกจากนัน้ ยงัได

ชมความสําเร็จจากแนวพระราชดําริที่ไดนําไป

ขยายผลสูประชาชน และเยาวชนในรูปของสื่อ

ประกอบภาพยนตรการตนู ๓ มติ ิชุดพระราชา



ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๕
26

ÇÒÃÊÒÃÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡
¾ Ã Ð Ã Ò ª ´í Ò ÃÔ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการ

ศึกษาวิธีการฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุม 

จงัหวดัราชบรุ ีโครงการพฒันาพืน้ทีห่นองอึง่

อันเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิโครงการพฒันา

ลุมนํา้หวยบางทรายตอนบนอันเนือ่งมาจาก

พระราชดําริ โครงการพัฒนาพื้นที่ดอยตุง

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการหลวง 

(มก.) บริษัท พิบูลยชัยนํ้าพริกเผาไทย

แมประนอม จาํกัด บรษิทั พรทพิย (ภเูกต็) 

จาํกดั บรษิทั นธิฟิูดส จาํกดั ไชโปวแมตงักวย

จังหวัดราชบุรี

โอกาสนีน้บัเปนวาระอนัดทีีป่ระชาชน

จะไดรวมชืน่ชมพระปรชีาสามารถในพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว ผานการแสดงในงาน

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษา 

ประโยชนสขุสูปวงประชา” ใหไดประจกัษโดย

ทั่วกัน อีกทั้งจะไดรวมกันสานตอพระราช

ปณิธานใหเกิดประโยชนสุขอยางยั่งยืน

ผูย่ิงใหญ รวมถงึการเผยแพรและนาํเขาขอมลูจาก

ลานภาพ ลานถอยคาํ ลานเรือ่งราว ทีเ่ลาขานงาน

ของในหลวง และการถายทอดเรือ่งราวการนอมนาํ

แนวพระราชดําริ นํ้า ปาไม การประกอบอาชีพ 

ทฤษฎีใหม และเศรษฐกิจพอเพียง ไปขยายผลสู

ครอบครัว ชุมชน เยาวชน และสถาบันการศึกษา

ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอีกดวย

นอกจากน้ี ยังไดเสด็จพระราชดําเนินไป

เยี่ยมชมการจําหนายผลิตภัณฑในโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และผลิตภัณฑจาก

ผูชนะการประกวดผลงานตามปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีง อาท ิรานภทัรพฒัน รานภฟูา รานสายใจ

ไทย รานจิตรลดา รานศิลปาชีพ มูลนิธิพระดาบส 

โครงการสวนจิตรลดา โครงการฟารมตัวอยาง

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โครงการหวยองคต
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรม

ราชกมุาร ีเสดจ็ฯ ไปทรงตดิตามการดาํเนนิงาน

ศูนยชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร ของมูลนิธิ

ชัยพัฒนา อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 

ในการนี้มี นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ

มลูนธิิชยัพัฒนา ผูแทนกรมชลประทาน ผูแทน

สาํนักงาน กปร. ตลอดจนขาราชการ ประชาชน

เฝาฯ รับเสด็จ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี มีพระราชดําริใหมูลนิธิชัยพัฒนา

นําที่ดินที่ นางจรัสศรี จินดาสงวน นอมเกลาฯ 

ถวายเนือ้ท่ี ๙๑-๒-๔๔ ไร ตัง้อยูบานสะพานยาว

ตําบลเนินมะกอก อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เพื่อ

ใชประโยชนที่ดินเพ่ือการเกษตรสําหรับพ้ืนที่ที่มีปญหา

อุทกภัย และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานช่ือ

โครงการวา “ศูนยชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร”

ศูนยชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร มีกิจกรรมดาน

การเกษตรทีเ่ปนประโยชน และนาสนใจสาํหรบัการประยกุต

ใชในการประกอบอาชพี ดงันี ้จดุการเรยีนรูการปลกูพชืผกั

ปลอดภัยและการเพาะเห็ด จุดเรียนรูเรื่องการผลิตเมล็ด

พันธุขาว จุดเรียนรูดานประมง จุดเรียนรูการเลี้ยงโคนม 

กิจกรรมการดูแลบํารุงรักษาไมผลและขยายพันธุไมผล

การสาธิตบอหมักแกสชีวภาพ และกิจกรรมการแปรรูป

ผลิตภัณฑ นอกจากนี้ ยังไดดําเนินการชวยเหลือและฟนฟู 

เกษตรกรผูประสบภัยนํ้าทวม
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังพื้นที่ โครงการศูนย

พัฒนาและบริการกสิกรรม แขวงสะหวันนะเขต 

บานโพนสิม เมืองไกสอน พมวิหาน โครงการ

ศูนยพัฒนาและบริการดานการเกษตรหวยซอน-

หวยซั้ว (หลัก ๒๒) และโครงการสงเสริม

โรงเรยีนวฒันธรรมชนเผาเดก็กําพรา (หลกั ๖๗)

เยือน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ระหวางวันที่ ๑๓ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ดังนี้

วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

โครงการศูนย พัฒนาและบริการ

กสิกรรม แขวงสะหวันนะเขต บานโพนสิม

เมืองไกสอน พมวิหาน โดยมี นาย

สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิ

ชัยพัฒนา นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ 

เลขาธิการ กปร. นายวิทวัส  ศรีวิหค 
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เอกอคัรราชทูตไทยประจาํ สปป.ลาว และ นายคาํเผย 

ผันทะจอน รองเจาแขวงสะหวันนะเขต เฝาฯ รับเสด็จ 

ซึง่สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงวางศิลาฤกษอาคารที่ทําการโครงการฯ และทอด

พระเนตรแบบจําลองโครงการศูนยพัฒนาและบริการ

กสิกรรมฯ แขวงสะหวันนะเขต

เอกอัครราชทูตไทยประจํา สปป.ลาว นาย

อานุพาบ ตุนาลม รองเจาครองนครหลวงเวียงจันทน 

นายอะนุลม ตุนาลม ผูอํานวยการศูนยฯ นายสุวัฒน 

เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร. นายชูชาติ ฉุยกลม 

วิศวกรใหญฯ กรมชลประทาน พรอมดวยขาราชการ 

และเจาหนาทีส่าํนกังาน กปร. เฝาฯ รบัเสดจ็ ซึง่สมเดจ็

พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็ฯ ไป 

ทรงเปดอาคารหอพักและฝกอบรม และทอดพระเนตร

นิทรรศการและผลการดําเนินงานของศูนยฯ

จากนั้นเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมบานเกษตรกร และ

ทอดพระเนตรกจิกรรมการเกษตร นายวนั หลวงสีโยทา

ราษฎรบานนํ้าเกี้ยง เมืองนาซายทอง การ

เตรียมดินผสม การเพาะกลาไม การเลี้ยง

เปดเทศ ไกงวง และไกบาน ฯลฯ

โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผาเด็กกําพรา 

(หลกั ๖๗) เมอืงโพนโฮง โดยม ีนายสวุฒัน 

เทพอารกัษ รองเลขาธกิาร กปร. นายคาํไหว 

ทองทมีะหาไช ครใูหญโรงเรยีนวฒันธรรมชน

เผาเดก็กําพรา ผูแทนกรมชลประทาน เฝาฯ 

รับเสด็จ ทอดพระเนตรนิทรรศการ “๒๐ ป

สานสัมพันธสองแผนดิน” และผลการ

ดําเนินงานของโรงเรียนฯ พรอมทั้งเสด็จฯ 

ไปทรงเปดอาคารเรือนเรียนรูสิรินธร และ

เรือนนอนสิรินธร ๔
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอม

แหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ สมเด็จ

พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดอาคารศูนย

บริการวิชาการ และทอดพระเนตรความ

กาวหนาโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา

สิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ อําเภอบานแหลม จังหวัด

เพชรบุรี โดยมี นายสุเมธ ตันติเวชกุล

เลขา ธิการมูลนิ ธิ ชัยพัฒนา นาย

เฉลมิเกยีรต ิแสนวเิศษ เลขาธกิาร กปร. 

อธิบดีกรมชลประทาน เจากรมการ

ทหารชาง ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี 

ผู อํานวยการโครงการศึกษาวิจัยและ

พัฒนาสิ่ ง แวดล  อมแหลมผัก เบี้ ย
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อันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมถึงขาราชการ 

และราษฎรในพื้นที่เขาเฝาฯ รับเสด็จ

เวลา ๐๙.๓๐ น. ทรงเปดอาคารศูนย

บริการวิชาการ และพระราชทานของท่ี

ระลึกแกผู แทนหนวยงานที่ใหการสนับสนุน

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอม

แหลมผักเบี้ยฯ ตลอดจนพระราชทานรางวัล

แกผูชนะการประกวดโครงงานขยายผลงาน

วิจัยของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา

สิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยฯ จากนั้นทรงรับ

ฟงบรรยายสรุปผลการดําเนินงานจากผูแทน

หนวยงานตาง ๆ ที่ร วมดําเนินงาน และ

ทอดพระเนตรนทิรรศการทีจ่ดัแสดงไวภายในอาคารศนูยบริการ

วิชาการ

จากนั้นเสด็จพระราชดําเนินโดยรถพวงพระที่นั่งทอด

พระเนตรพื้นที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอม

แหลมผักเบี้ยฯ และเมื่อเสด็จพระราชดําเนินถึงปาชายเลน

ของโครงการ ไดเสด็จพระราชดําเนินตามเสนทางเดินศึกษา

ธรรมชาติ เพื่อทอดพระเนตรพันธุไมและพันธุนกในปาชายเลน

ตลอดจนรับฟงการบรรยายสรุปเกี่ยวกับความหลากหลาย

ทางชวีภาพของปาชายเลนจากผูแทนมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

กระทั่งเวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. เสด็จพระราชดําเนินไป

ทรงเย่ียมราษฎร และหนวยแพทยพระราชทานแลวจึงเสด็จ

พระราชดําเนินกลับ
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สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร เสดจ็พระราชสมภพ 

เมื่อวันจันทรที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

จากนั้นอีก ๒๐ ป เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ พระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ สถาปนา สมเด็จ

พระเจาลกูยาเธอ เจาฟาวชริาลงกรณฯ ขึน้ดาํรงพระอสิรยิยศ สมเดจ็พระบรม

โอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร มพีระนามตามจารกึในพระสพุรรณบฏัวา 

“สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช เจาฟามหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู

สิริกิตยสมบูรณสวางควัฒน วรขัตติยราชสันตติวงศ มหิตลพงศอดุลยเดช 

จักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ สยามมกุฎราชกุมาร” 

ในมงคลวาระนั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

ไดถวายสัตยปฏิญาณในการพิธีถือนํ้าพระพิพัฒนสัตยา ณ พระอุโบสถ

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งแสดงถึงนํ้าพระทัยที่ทรงมุงม่ันจะบําเพ็ญ

สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร
๖๐ พรรษา
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พระราชกรณียกิจเพื่อชาติบ านเมือง และ

ประชาชนชาวไทย เปนที่ซาบซึ้งประทับใจแก

พสกนิกรอยางยิ่ง ดังความวา 

“ขาพระพุทธเจาขอพระราชทานกระทํา

สัตย ปฏิญาณสาบานต อประเทศชาติและ

ประชาชนชาวไทย เฉพาะพระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ เฉพาะพระพทุธมหามณรีตันปฏมิากร

ทามกลางสันนิบาตนี้วา 

ขาพเจาผูเปน สยามมกุฎราชกุมาร จะ

รกัษาเกยีรตยิศและอสิรยิศกัดิ ์ซึง่ทรงพระกรณุา

โปรดเกลาฯ พระราชทานไวดวยชวีติ จะภกัดตีอ

ชาตบิานเมอืง จะซือ่สัตยตอประชาชน จะปฏบิตัิ

ภาระหนาท่ีทุกอยาง โดยเต็มกําลังสติปญญา

ความสามารถ และโดยความเสียสละ เพื่อ

ความเจริญสงบสุขและความม่ันคงไพบูลยของ

ประเทศไทย จนตราบเทาชวีติรางกายจะหาไม” 

บัดนี้กาลเวลาผานไป ไดเปนที่ประจักษวา 

ตลอดระยะเวลานับแตยังทรงพระเยาวตราบจน

ปจจบุนั สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหา

วชริาลงกรณ สยามมกฎุราชกมุาร ไดทรงยดึมัน่ใน

พระปฏิญญาทรงพระวิริยอุตสาหะ มุงมั่นปฏิบัติ

พระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประเทศชาติ

และประชาชนชาวไทยโดยมิไดยอทอ ทรงเจริญ

รอยตามเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหวั และสมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรม

ราชินีนาถ ในการบําบัดทุกขบํารุงสุขแกอาณา

ประชาราษฎร เม่ือยงัทรงพระเยาว ไดโดยเสดจ็ฯ

พรอมพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรม

ราชชนนี ไปในการเยี่ยมราษฎรในภูมิภาค

ตาง ๆ ของประเทศตลอดมา จึงทรงส่ังสม

พระประสบการณเกี่ยวกับบานเมืองและราษฎร

ดังพระราชกรณียกิจดานตาง ๆ นานัปการ ทั้งที่

ทรงปฏิบัติแทนพระองค และทรงปฏิบัติในสวน

พระองคเอง พระราชกรณียกิจทั้งปวงลวนมีการ

สรางสรรคความผาสุกแกประชาชน นําความ

เจริญไพบูลยและความมั่นคงมาสูประเทศ อาทิ



ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๕
34

ÇÒÃÊÒÃÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡
¾ Ã Ð Ã Ò ª ´í Ò ÃÔ

ÇÒÃÊÒÃÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡
¾ Ã Ð Ã Ò ª ´í Ò ÃÔ

ดานการแพทยและการสาธารณสุข
สุขภาพพลานามัยอันดีของประชาชน

เปนปจจัยสําคัญของการสรางสรรคทรัพยากร

บุคคลอันมีคุณภาพไวเปนพลังในการพัฒนา

ประเทศ จึงทรงประกอบพระราชกรณียกิจดาน

การแพทยและสาธารณสุข เชน เมื่อรัฐบาลได

นอมเกลาฯ ถวายโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช

เนือ่งในพระราชพธิอีภเิษกสมรสจํานวน ๒๑ แหง

ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ ก็ได  เสด็จพระ

ราชดําเนินไปทรงเย่ียมโรงพยาบาลสมํ่าเสมอ 

พระราชทานพระราชทรพัยสนบัสนุนใหมีอุปกรณ

การแพทย เคร่ืองมือเคร่ืองใชที่ทันสมัยเพื่อ

สามารถใหบรกิารทีด่แีกประชาชน และเม่ือ พ.ศ. 

๒๕๓๗ ทรงรบัเปนประธานกรรมการอาํนวยการ

จัดสรางอาคารศูนยโรคหัวใจ สมเด็จพระบรม

ราชินีนาถ เปนตน 

ดานการศึกษา
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารยังดอยโอกาส

ในการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดกอตั้ง

โรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร ๖ แหง 

ไดแก โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา จังหวัด

นครพนม กําแพงเพชร สุราษฎรธานี  โรงเรียน

มัธยมสิริวัณวรี จังหวัดอุดรธานี สงขลา และ 

ฉะเชิงเทรา ไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงวาง

ศิลาฤกษ ทรงรับโรงเรียนไวในพระราชูปถัมภ 

พระราชทานวัสดุอุปกรณการศึกษาอันทันสมัย 

เชน คอมพิวเตอร โทรทัศน พระราชทาน
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คําแนะนํา และทรงสงเสริมใหโรงเรียนดําเนิน

โครงการอันเปนประโยชนแกนักเรียน เชน 

โครงการอาชีพอิสระ เพ่ือใหเยาวชนใชความรู

ประกอบอาชีพเลี้ยงตนและครอบครัวไดเม่ือจบ

การศึกษา ไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยม

โรงเรียน ทรงตดิตามผลการศึกษา และโปรดเกลาฯ

ใหพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา

และพระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณวรี

นารีรัตน พระราชธิดาทั้งสองพระองคทรงรวม

กิจกรรมของโรงเรียนตาง ๆ เสมอ ทั้งนี้ ดวย

พระเมตตาหวงใยเยาวชนผูดอยโอกาส นอกจากนี้ 

ยงัทรงพระกรณุาเสดจ็พระราชดาํเนินแทนพระองค

ไปทรงพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตของ

มหาวิทยาลัยตาง ๆ ปละเปนจํานวนมากทุกป 

ดานสังคมสงเคราะห
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

โดยเฉพาะเยาวชนที่ดอยโอกาสและขาดแคลน 

ไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมชุมชนแออัด

ในกรุงเทพฯ หลายแหง เชน ชุมชนแออัดเขต

พระโขนง เขตคลองเตย เขตยานนาวา เปนตน 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานเครื่อง

อุปโภค-บริโภค เครื่องกีฬา เครื่องดับเพลิง

โปรดเกลาฯ ใหกรมทหารในบังคับบัญชารวมกับ

ประชาชนพัฒนาสิ่งแวดลอม ทั้งยังพระราชทาน

พระราชทรัพยสนับสนุนโครงการของชุมชน เชน 

โครงการพัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลน โครงการ

ปราบปรามยาเสพติดในหมูเยาวชนชุมชนแออัด

คลองเตย เพื่อใหเยาวชนผูดอยโอกาสเหลานั้น

เติบโตเปนพลเมืองดีและเปนทรัพยากรบุคคล

ที่มีคุณคาในการพัฒนาประเทศตอไปในอนาคต 
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ดานการตางประเทศ
การมีสัมพันธไมตรีอันดีกับมิตรประเทศ 

เป นรากฐานสําคัญของความสงบสุขและ

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ทรง

ประกอบพระราชกรณยีกจิสาํคญั ๆ  ในการเจรญิ

สมัพนัธไมตรกีบัประเทศตาง ๆ  เสมอมา ไดเสดจ็

พระราชดําเนินแทนพระองคพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหวั และสมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรม

ราชินีนาถ ไปทรงเยือนมิตรประเทศทั่วทุกทวีป

อยางเปนทางการเปนประจาํทกุป ปละหลายครัง้ 

ในการเสด็จพระราชดําเนินไปทุกครั้ง 

ตองทรงเตรียมพระองคดวยการศึกษาหาความ

รูเก่ียวกับประเทศที่จะเสด็จฯ ไปเยือน และ

ระหวางประทับอยูในประเทศนั้น ๆ นอกจาก

ทรงเจริญสัมพันธไมตรีแลว ยังทรงสนพระราช

หฤทัยในการทอดพระเนตรและศึกษากิจกรรม

ตาง ๆ ที่จะทรงนํามาเปนประโยชนในการนํามา

พัฒนาบานเมืองไทยดวย เชน เสด็จฯ ไปทรง

เยี่ยมชมกิจการทหาร การจราจรทางอากาศ 

และเมื่อทรงเยือนประเทศในทวีปอเมริกาใต 

ทอดพระเนตรสถานทีส่าํคญัทางพระพทุธศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมดานอุตสาหกรรมและ

ชีวิตความเปนอยูของประชาชน เม่ือทรงเยือน

สาธารณรัฐสังคมนิยมศรีลังกา ทอดพระเนตร

การดําเนินงานดานการปองกันสาธารณภัยที่

ประเทศเกาหลี เปนตน
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ดานการศาสนา
ทรงแสดงพระองคเปนพุทธมามกะที่วัด

พระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ ๓ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๐๙ กอนเสด็จพระราชดําเนินไปศึกษา

ทีป่ระเทศองักฤษ และมพีระราชศรทัธาทรงออก

ผนวชในพระบวรพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ ๖ 

พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๒๑ ระหวางทรงผนวชทรง

ศึกษา และปฏิบัติพระธรรมวินัยอยางเครงครัด

นอกจากนัน้ ไดเสดจ็พระราชดาํเนนิแทนพระองค

ไปทรงปฏิบัติพระราชกิจทางศาสนาเปนประจํา 

เชน ทรงเปล่ียนเครื่องทรงพระพุทธมหามณี

รัตนปฏิมากร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ตามฤดูกาล เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค

ไปทรงบําเพ็ญพระราชกุศลในวันสําคัญทาง

พระพทุธศาสนา เชน วนัมาฆบูชา วนัวิสาขบูชา 

วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา และการถวาย

กฐินหลวงตามวัดตาง ๆ เปนตน 

ดานการเกษตร
อันเปนอาชีพหลักของคนไทย ไดประกอบ

พระราชกรณียกิจ เชน เสด็จพระราชดําเนิน

แทนพระองคในการพระราชพิธีพืชมงคล ณ 

วัดพระศรีรัตนศาสดารามเปนประจํา ไดเสด็จ

พระราชดําเนินไปทรงเปนประธานในการทํานา

สาธิต การทํานาสาธิตโดยใชปุยหมัก ณ ตําบล

ดอนโพธิ์ทอง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙  ในการนี้

ไดทรงสาธิตการทํานาดวยพระองคเอง เมื่อ

พระราชทานอุปกรณการทํานา พันธุขาวปลูก 

และปุยหมัก ใหขาราชการผูใหญไปดําเนินการ

สาธิตแลว ทรงพระดําเนินลุยโคลน หวานพันธุ

ขาวปลูกและปุยหมักในแปลงนาสาธิต โดยมิได

มีกําหนดการไวกอน ยังความชื่นชมโสมนัส

ปลาบปลื้มปติและซาบซึ้งในพระราชจริยวัตร

แกบรรดาขาราชการและประชาชนที่มาเฝาทูล

ละอองพระบาทในพิธีการวันนั้นเปนอยางยิ่ง 
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ดานการกีฬา
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทั้งในฐานะ

ผู แทนพระองคและในสวนของพระองคเอง

นานัปการ เช น การพระราชทานไฟพระ

ฤกษ กีฬาเยาวชนแหงชาติ พระราชทาน

พระราชวโรกาสใหนักกีฬาไทยผูนําความสําเร็จ

นําเกียรติยศมาสู ประเทศชาติ เข าเฝ าทูล

ละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลนักกีฬา

ยอดเยี่ยม รับพระราชทานพรและทรงแสดง

ความชื่นชมยินดี ซึ่งนักกีฬาของไทยตางสํานึก

ในพระมหากรุณาธิคุณ มีความปลาบปล้ืมใน

สิริมงคลและมีขวัญกําลังใจที่จะนําความสําเร็จ 

นําเกียรติยศมาสูตนเองและวงศตระกูล รวมถึง

ประเทศชาติตอไป และเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๔๑ ไดเสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคไป

ทรงเปดกีฬาเอเชี่ยนเกมส ทําใหนักกีฬามีขวัญ

และกําลังใจในการแขงขัน ประสบชัยชนะนํา

เหรียญรางวัลมาสูประเทศไทย

ดานการทหาร
ทรงสนพระราชหฤทัยในวิทยาการดาน

การทหารมาตั้งแตยังทรงพระเยาว นอกจาก

ทรงรับการศึกษาทางดานการทหารจากประเทศ

ออสเตรเลียแลว ยังทรงพระวิริยอุตสาหะใน

การเพิ่มพูนความรู และพระประสบการณอยู 

ตลอดเวลา โดยเฉพาะในดานวิทยาการการบิน 

กลาวคอื ระหวางเดอืนมกราคม - ตลุาคม พ.ศ. 

๒๕๑๙ ทรงเขารบัการฝกเพิม่เตมิ และทรงศกึษา

งานทางการทหารในประเทศออสเตรเลยี โดยทนุ

กระทรวงกลาโหม ทรงประจาํการ ณ กองปฏบิตัิ

การทางอากาศพิเศษ การทําลายและยุทธวิธีรบ

นอกแบบ หลักสูตรตนหนชั้นสูง หลักสูตรการ

ลาดตระเวนและตนหนช้ันสูง หลักสูตรสงทาง

อากาศ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ - มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๒๓ ทรงเขารบัการศกึษาหลกัสตูรการบนิ

เฮลิคอปเตอรใชงานทั่วไป แบบ ยูเอช - ๑ เอช 

และหลักสูตรการฝกบิน เฮลิคอปเตอรโจมตี 

แบบ เอเอช - ๑ เอส คอบรา ของบริษัทเบบล 

นอกจากนั้น ยังทรงเขาการศึกษาหลักสูตร

ตาง ๆ  ทางดานการบนิอ่ืน ๆ  อกีมากมาย ซ่ึงจะเหน็

ไดวา ทรงมีพระประสบการณและทรงเชี่ยวชาญ

การบินในระดับสูงมาก 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ

ราชกุมาร ทรงรับราชการทหารมาโดยตลอด 

นับตั้งแต

● วนัที ่๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ทรงเขา

เปนนายทหารประจาํกรมขาวทหารบกกระทรวง

กลาโหม 

● วันที ่๖ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ทรงดาํรง

ตําแหนงรองผู บังคับกองพันทหารมหาดเล็ก

รักษาพระองค กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็ก

รักษาพระองค 
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● วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๓ 

ทรงดาํรงตาํแหนงผูบงัคบักองพนัทหารมหาดเลก็

รักษาพระองค 

● วนัที ่๑๓ กมุภาพันธ พ.ศ. ๒๔๒๗ ทรง

ดํารงตําแหนงผูบังคับการกรมทหารมหาดเล็ก

รักษาพระองค 

● วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ทรง

ดาํรงตาํแหนงผูบญัชาการหนวยบญัชาการทหาร

มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค 

● วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ทรง

ดาํรงตาํแหนงผูบญัชาการหนวยบญัชาการถวาย

ความปลอดภัยรักษาพระองค สาํนักผูบญัชาการ

ทหารสูงสุด 

เนื่องดวยทรงพระปรีชาชาญในวิทยาการ

ดานการบิน ทรงรอบรูเทคนิคสมัยใหมทั้งภาค

ทฤษฎีและภาคปฏบิตั ิเคยทรงเขารวมการแขงขนั

การใชอาวุธทางอากาศ ณ สนามฝกใชอาวุธทาง

อากาศชยับาดาล จงัหวดัลพบรุ ีและทรงชนะเลิศ

การแขงขัน เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

ทรงมีช่ัวโมงฝกบินอยางตอเนื่องสูงมาก และ

ถือวาเปนสิ่งที่ยากสําหรับนักบินทั่วโลกจะทําได 

ทรงปฏิบัติหนาที่ครูการบินเครื่องบินขับไล แบบ 

F–5 E/F ตัง้แตวนัที ่๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ 

เปนตนมา นับเปนพระมหากรุณาธิคุณ และเปน

ความภาคภมูใิจอยางยิง่ของกองทพัไทย และปวงชน

ชาวไทย 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช

กุมาร ทรงดํารงพระยศทางทหารของ ๓ เหลาทัพ 

คือ พลเอก พลเรือเอก และพลอากาศเอก และได

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดานการทหาร โดยทรง

เขารวมปฏบิตักิารรบในการตอตานการกอการรายใน

ภาคเหนอื และภาคตะวันออกเฉียงเหนอื รวมทัง้การ

คุมกนัพืน้ทีใ่นบรเิวณรอบคายผูอพยพชาวกมัพชูา ที่

เขาลาน จังหวัดตราด ซึ่งแมเปนพระราชภารกิจที่

ตองทรงเสี่ยงภยันตราย แตดวยความที่ทรงเปนชาย

ชาติทหาร และเปนพระราชภารกิจเพื่อความผาสุก

ของพสกนิกร ตลอดจนเพื่อมนุษยธรรมตอผูประสบ

ความทกุขยาก จงึทรงปฏบิตัพิระราชภารกิจดงักลาว

โดยเต็มพระราชกําลัง 

นับเปนบุญของคนไทยที่มีสถาบันพระมหา

กษัตริยที่ทรงพระเมตตา สรางคุณประโยชนตอ

ประเทศชาติและประชาชนอยางอเนกอนันต ในป 

๒๕๕๕ เปนปมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 

๖๐ พรรษา วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ในนาม สํานักงาน กปร. ขอพระราชทานนอมเกลาฯ 

ถวายพระพรชัยมงคล ขอจงทรงพระเจริญ

ยิ่งยืนนาน
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โครงการอางเกบ็นํา้บานพกุรดูอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ 

บานหินสี ตําบลยางหัก อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี หางจาก

อําเภอปากทอ จากเสนทางเขาบานหินสีแยกขวาเขาบานพุกรูด 

ระยะทางถงึพืน้ทีร่บันํา้ของโครงการประมาณ ๔๐ กโิลเมตร สภาพ

การเพาะปลูกในเขตโครงการเดิมเปนพื้นที่ลักษณะที่ราบเชิงเขา

ภูมิประเทศมีความลาดเทคอนขางสูง ลักษณะดินเปนดินรวน 

ราษฎรปลูกพืชไรเปนสวนใหญ

สาํนกัประสานงานโครงการพืน้ที ่๑

นํ้าชุมนํ้าชุมนํ้าชุมนํ้าชุม
ดินชื้น

นํ้าชุมนํ้าชุม
ดินชื้นดินชื้นดินชื้นดินชื้นดินชื้น

นํ้าชุม
ดินชื้น

นํ้าชุมนํ้าชุม
ดินชื้น

นํ้าชุม
ดินชื้นดินชื้นดินชื้นดินชื้นดินชื้นดินชื้นดินชื้น

ที่พุกรูด

ดินชื้นดินชื้นดินชื้น

ที่พุกรูดที่พุกรูดที่พุกรูดที่พุกรูด

ดินชื้น

ที่พุกรูด

ดินชื้นดินชื้น

ที่พุกรูด

ดินชื้นดินชื้น

ที่พุกรูด

ดินชื้น

ที่พุกรูดที่พุกรูด

นํ้าชุม
ดินชื้น

ที่พุกรูด

๒๐ ป พระมหากรุณาธิคุณ



ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๕
41

ÇÒÃÊÒÃÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡
¾ Ã Ð Ã Ò ª í́ Ò ÃÔ

สภาพปาบริเวณตนนํ้าไดถูกทําลายไป

บางบางสวน ทําใหมีการกัดเซาะมาก ลํานํ้า

ธรรมชาติหวยพุหิน มีตนนํ้าจากเขาหนองอุ

ประกอบดวยลาํหวยสาขาหลายสาย แนวธาร

ของหวยพหุนิมนีํา้ไหลมากระหวางพฤษภาคม -

ตุลาคม ชวงลําธารบริเวณโครงการไหลผาน

จากทิศเหนอืไปทางทศิใต แลวไหลไปบรรจบ

กบัหวยพไุทร ทองนํา้เปนทรายและกรวดไมมี

ที่กักเก็บนํ้า

4141

สภาพปาตนนํา้ การกกัเกบ็นํา้ และแนวสนัเขือ่นของอางเกบ็นํา้บานพกุรดู

ปายประกาศ หามจบัสตัวนํา้ทกุชนดิของกลุม

ผูใชนํา้

เจาหนาทีช่ลประทานประชมุรวมกบักลุมผูใชนํา้

เมือ่วนัที ่๑๐ เมษายน ๒๕๓๔ สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ

สยามมกุฎราชกุมาร ไดเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎร และ

ทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติ

ไทยประจันต ณ บานไทยประจัน ตําบลยางหัก อําเภอปากทอ 

จังหวัดราชบุรี และโครงการสวนปาสิริกิติ์ บานหวยมวง ตําบล

ตะนาวศร ีอาํเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบรุ ีพระราชทานพระราชดาํริ

ใหกรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและกอสรางแหลงนํ้า

ชวยเหลือการเพาะปลูก และการอุปโภคบริโภค ตามที่ราษฎร

ในบริเวณพื้นที่โครงการไดกราบบังคมทูล ขอพระราชทาน 

โดยสาํนกัชลประทานที ่๑๐ กรมชลประทาน ไดดาํเนนิการกอสราง
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กลุมผูใชนํา้ฯ เจาหนาทีส่วนทองถิน่ และเจาหนาทีส่วนจงัหวดัรวมกนัปลอยปลา

อางเก็บนํ้าบานพุกรูด แลวเสร็จ ในปงบประมาณ ๒๕๓๙ 

มีความจุ ๕๘๕,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร พื้นที่ชลประทาน 

๑,๐๐๐ ไร

โครงการระบบสงน้ําอางเกบ็น้ําบานพกุรดูเปนโครงการ

ตอเนื่อง เพื่อใหการใชนํ้าเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงข้ึน ดาํเนนิการแลวเสรจ็ ในปงบประมาณ ๒๕๔๔ สามารถ

เพิม่ศกัยภาพในการสงนํา้สูหมูบาน และพืน้ทีก่ารเกษตรของ

ปายโครงการ ศาลาทีพ่กั และจดุพกัผอน ชมทวิทศัน

การขยายแนวทอสงนํา้ใหแกพืน้ทีร่บันํา้ของเกษตรกร

ราษฎรที่อยูหางไกลจากอางเก็บนํ้า มีระยะทาง ๓.๙ กิโลเมตร ปจจุบันไดมีการจัดตั้งเปนกลุมผูใชนํ้าอางเก็บนํ้า

บานพุกรูด โดยจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในดานการบริหารจัดการนํ้า 

การซอมแซม การบํารุงรักษา เพื่อใหการใชนํ้าเกิดประโยชนสูงสุด ในการอุปโภคบริโภคในอันดับตน รักษาสภาพ

แวดลอม ความปลอดภัยของอาคารชลประทาน และการเพาะปลูกไมผล ไมยืนตน พืชไร พืชลมลุก และพืชผัก 

อีกทั้งประมง และปศุสัตว เพิ่มอาชีพและรายไดของเกษตรกรตามลําดับ

เมือ่วนัที ่๑๐ เมษายน ๒๕๓๔ พลโท สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยาม

มกฎุราชกมุาร ไดเสดจ็ฯ ทอดพระเนตรการดาํเนนิงานจดัสราง “สวนปา

สิรกิติิภ์าคกลาง” และทรงปลกูไมพะยงู

แผนท่ีบริเวณอุทยานแหงชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

สวนปาสริกิติิ ์(ศนูยศกึษาพรรณไมปาฯ) และอาํเภอบานคา -

อาํเภอปากทอ จงัหวดัราชบรุี
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นายจนัทร  ทองหว ีประธานกลุมผูใชนํา้ฯ เลาวา แตกอนนี้

ลาํบากมาก ทาํไดแตพชืไร เนือ่งจากการขาดแหลงสาํรองนํา้ การ

เพาะปลกูสวนใหญจะเปนพวกฝาย กบัขาวโพด ขาวโพดเล้ียงสัตว 

พ้ืนท่ีเพาะปลกูไมกีไ่รผูใหญบาน ถวลั ปนทอง เปนผูกราบบงัคมทลู

ขอพระกรุณาขอพระราชทานโครงการแหลงน้ํานี ้ ปจจบุนักลุมผูใช

นํา้น้ีมจีาํนวน ๖๕ ราย พืน้ทีข่องสมาชกิกลุมฯ ประมาณ ๖๐๐ ไร 

สวนใหญเปนสวนยางพาราเตบิโตดแีลว ไมผลยนืตนกม็มีากเปนพวก

กลวยหอม เงาะ ขนุน ทเุรยีน มังคดุ มะละกอ ไรสบัปะรด สวนไผ

และพชืผักสวนครวั ไดแก ถัว่ แตงกวา มะระ พรกิ มะเขอื การ

จาํหนายนาํไปขายทีต่ลาดศรเีมอืง ในจงัหวดัราชบรุ ีราษฎรมชีวีติที่

ดขีึน้ จากการพลกิฟนผนืน้ําผนืดนิใหมีความชุมชืน้ ทาํใหการเกษตร

ดีขึ้น วิถีชีวิตมีความสะดวกสบาย คุณภาพชีวิตก็ดีขึ้น ก็ดวย

พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ

ราชกุมาร
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การใชเทคโนโลยีการเกษตร หรือนวัตกรรมที่เหมาะสมเปน

ปจจัยที่สําคัญตอการพัฒนาการเกษตร ที่จะชวยเพิ่มผลผลิตและ

สรางแรงจูงใจในการกระตุนเศรษฐกิจการผลิตภาคการเกษตร โดย

จาํเปนตองมกีารสรางความเชือ่มโยงระหวางองคกรวจิยั และพฒันา

ภาคการเกษตร ที่เปนแหลงบริการความรูเฉพาะดานกับเกษตรกร

เปาหมายที่จะตองนําความรูวิทยาการใหม และบริการทางวิชาการ

โดยอาศัยชองทางตางๆ ที่สามารถใหบริการตรงความตองการและ

ทันตอเหตุการณ 

การจัดตั้งคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เปนวิธีหนึ่งที่สามารถทําให

การบรกิารทางวชิาการและถายทอดเทคโนโลยบีรรลผุลสาํเรจ็ตามที่

มุงหวังเร็วขึ้น ซึ่งการดําเนินงานในรูปแบบนี้จะเปนการบูรณาการ

นักวิชาการแตละสาขาทั้งดานพืช ปศุสัตว ประมง พัฒนาที่ดิน 

เปนตน โดยอาศัยเครื่องมืออุปกรณ เขาชวยในการปฏิบัติงาน ซึ่ง

สามารถเคลือ่นท่ีเขาไปไดทกุจดุ สรางแรงดงึดดูใจจากเกษตรกรสวน

ใหญในพ้ืนท่ีเปาหมาย เปนการกระตุนเกษตรกรใหเกดิการตืน่ตวั และ

ยอมรับนวัตกรรมใหมๆ ไดเปนอยางดี

โครงการคลนิกิเกษตรเคลือ่นที่

ในพระราชานเุคราะห

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกฎุราชกมุาร
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ในโอกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

สยามมกุฎราชกมุาร ทรงเจรญิพระชนมพรรษา 

๖๐ พรรษา ในปพุทธศักราช ๒๕๕๕ กระทรวง

เกษตรและสหกรณจึงขอพระราชทานพระ

ราชานุญาตจัดทํา โครงการคลิ นิกเกษตร

เคลือ่นท่ี นอมเกลาฯ ถวาย และสมเดจ็พระบรม

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับ

โครงการดังกลาวไวในพระราชานุเคราะห และ

พระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระนามาภิไธย

ยอไวในเครื่องหมายตราสัญลักษณโครงการ

โ ค ร งก า รค ลิ นิ ก เ กษตร เค ล่ื อนที่ มี

วัตถุประสงค คือ

๑. เพ่ือใหบริการการแกไขปญหาดาน

การผลิตทางการเกษตรไดอยางรวดเร็วและทัน

เหตุการณ แกเกษตรกร

๒. เพ่ือบูรณาการความรวมมือระหวาง

หนวยงานวิชาการ หนวยงานสงเสริมและ

ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจําตําบล ในการพัฒนาฟนฟูเกษตรกรให

สามารถทําการผลิตทางการเกษตรไดอยางมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมไปถึงการแกไข

ปญหารวมกัน

และมีเปาหมายโครงการ คือ

๑. ใหบรกิารทางการเกษตรแกเกษตรกร

ตามความตองการ และความเหมาะสมของ

พื้นที่ รวมทั้งการแกไขปญหารวมกัน

๒. เสริมสร างความรู และฝ กอบรม

ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรหรือนวัตกรรม

ที่เหมาะสมแกเกษตรกร

รูปแบบกิจกรรม
● กิจกรรมดานคลินิก ไดแก การให

คําปรึกษา ตรวจวิเคราะห และวินิจฉัยและให

บรกิารโดยการใชอปุกรณและเครือ่งมอืทางหอง

ปฏิบัติการ

 ๑. คลินิกพืช (กรมวิชาการเกษตร) 

โรคและแมลงศัตรูพืช วัชพืช สารพิษตกคาง  

การขาดธาตุอาหารพืช วัตถุมีพิษทางการ

เกษตร 
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 ๒. คลินิกดิน (กรมพัฒนาที่ดิน) วิเคราะหและตรวจ

สอบดินและปุย 

 ๓. คลนิกิสตัว (กรมปศสุตัว) โรคสตัว ควบคมุบาํบดั

โรคสัตว ตรวจรักษาพยาบาลสัตว ฉีดวัคซีนสัตว 

 ๔. คลนิกิประมง (กรมประมง) โรคสตัวนํา้ เพาะเลีย้ง

สัตวนํ้า คุณภาพนํ้า กิจกรรมเสริมสรางความรู การฝกอบรม

และจัดนิทรรศการที่เปนความตองการของเกษตรกร หรือ

เปนเทคโนโลยีที่เกษตรกรควรรู  ไดแก 

 ๕. คลินิกบัญชี (กรมตรวจบัญชีสหกรณ) การจัดทํา

บัญชีฟารม 

 ๖. คลนิิกชลประทาน (กรมชลประทาน) การบรหิาร

จัดการนํ้า ฯลฯ 

 ๗. คลนิกิสหกรณ (กรมสงเสรมิสหกรณ) การดาํเนนิ

งานดานสหกรณ ระเบียบปฏิบัติตางๆ

 ๘. คลินิกกฎหมาย (สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม) การดําเนินงานดานกฎหมายที่ดิน

● กิจกรรมสนับสนุนโครงการสายใยรัก

จากแมสูลูก

 ๑. คลินิกอาชีพเสริมสําหรับแม (เพื่อ

เพิ่มรายไดของครอบครัว) 

  - การแปรรูปอาหาร 

  - หัตถกรรม อื่นๆ 

 ๒. นิทรรศการเกษตรสมบูรณเพิ่มพูน

สุขภาพแมลูก (เพื่อโภชนาการของแมและเด็ก 

ลดรายจายของครอบครัว) 

  - ชุมชนในชนบท 

  - ชุมชนในเมือง 
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การติดตามใหบริการตอเนื่อง
๑. สํานักงานเกษตรจังหวัดร วมกับ

หนวยงานใหบริการคลินิกเกษตรแตละดาน

จําแนกกลุมเกษตรกรที่เขารับบริการออกเปน 

๒ กลุม ตามระดับปญหา คือ

 กลุ มที่ ๑ กลุ มที่ต องไดรับการ

ชวยเหลือเปนรายครัวเรือน โดยหนวยงานใด

หนวยงานหนึ่งหรือหลายหนวยงาน 

 กลุมที่ ๒ กลุมที่สามารถแกไขโดย

การชวยเหลือในภาพรวม หรือชวยเหลือเปน

รายกลุม/พื้นที่ 

๒. จัดทําโครงการและแผนดําเนินงาน 

ในการชวยเหลือรวมกับเกษตรกรที่เขารับ

บรกิารองคการบริหารสวนทองถิน่ และหนวย

งานท่ีเก่ียวของ โดยแบงงาน/โครงการออก

เปน ๒ ระดับ ไดแก

 ๒.๑ รายครัวเรือน เชน ดานพืช ดาน

ปศุสัตว ดานประมง 

 ๒.๒ รายกลุมหรือรายพื้นที่ เชน ดานดิน 

ดานสหกรณ ดานชลประทาน ดานกฎหมาย

๓. ดาํเนนิการตามแผนการชวยเหลือเกษตรกร

ที่เขารับบริการ 

๔. การใหบริการตอเนื่องนั้นอาจดําเนินการ

โดยใชศนูยบรกิารและถายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร

ประจําตําบล เปนกลไกในการดําเนินงาน และให

เกษตรจังหวัดเปนผู ประสานงานกับหัวหนาสวน

ราชการที่เกี่ยวของ (ปศุสัตวจังหวัด ประมงจังหวัด 

พัฒนาที่ดินจังหวัด ฯลฯ) ในระดับจังหวัดหรือระดับ

เขต เพือ่จดัหาแผนการหมุนเวียนการเขาไปใหบริการ

กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยใชขอมูลรายชื่อเกษตรกรที่

เคยเขามารับบริการ แตละคลินิกเปนขอมูลพื้นฐาน

ในการใหบริการ ดังแผนผังการดําเนินงานดังนี้

ทีม่า : จากเวบ็ไซต กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
http://clinic2.doae.go.th/home/detail.php#c1

การตดิตามใหบรกิารตอเนือ่ง

ดําเนนิการใหความชวยเหลอื

รายครวัเรอืน

(เชน ดานพืช ดานสัตว ดานประมง)

รายกลุม/รายพืน้ที่

(เชน ดานดนิ ดานชลประทาน

ดานกฎหมาย)

สํานักงานเกษตรจงัหวดัรวมกบัหนวยงานใหบรกิารจําแนกกลุมสมาชกิ



โครงการเกษตรวชิญา จงัหวดัเชยีงใหม กอตัง้ขึน้โดยไดรบัพระมหากรณุาธคิณุ

จาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไดมีพระราชดําริ 

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของทําการสํารวจ

และวางแผนการใชที่ดิน รวมทั้งการพัฒนาแหลงนํ้า และพระราชทานที่ดิน

สวนพระองคในพืน้ทีบ่านกองแหะ ๔ ตาํบลโปงแยง อาํเภอแมรมิ จงัหวดัเชยีงใหม 

มีเนือ้ทีท่ัง้หมดจาํนวน ๑,๓๕๐ ไร ใหกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ เพือ่เขาไป

ชวยพัฒนาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นบนพื้นที่สูงโดยเฉพาะดานการเกษตร โดย

สรางเปนศูนยเรียนรูดานการเกษตร คลินิกเกษตร คหกรรมการเกษตร และ

ศูนยฝกอบรมการทําเกษตรบนพื้นที่สูงเพื่ออนุรักษทรัพยากรดิน นํ้า และปาไม 

ใหคงความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติอยางยั่งยืน
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สํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๓

โครงการเกษตรวชิญา



๑. พื้นที่สวนราชการ ๑๓๘ ไร

เป นที่ตั้งของอาคารศูนยเรียนรู ฯ 

อาคารฝกอบรม และอาคารศูนย

อภิบาลเด็กสายใยรักจากแมสู ลูก 

รวมถึงแปลงสาธิตจุดเรียนรู การ

พัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร 

๒. พื้นที่ทรงงาน ๓๒ ไร 

๓. พืน้ทีพ่ฒันาการเกษตร ๑๓๙ 

ไร ขณะนี้มีเกษตรกรใชประโยชนจาก

ที่ดินเดิมจํานวน ๖๐ ราย มีการจัด

ระบบอนรุกัษดนิและนํา้ ฟนฟปูรบัปรงุ

ดิน พัฒนาแหลงนํ้า สงเสริมอาชีพ และเปนศูนยเรียนรู 

๔. พื้นที่วนเกษตร และธนาคารอาหารชุมชน ๑๒๓ ไร 

มีการพัฒนาพื้นที่ปาเสื่อมโทรม อนุรักษแหลงตนนํ้าลําธาร 

รวมทั้งเปนแหลงรวบรวมพัฒนาพืชสมุนไพร และเปนแหลง

อาหารตามธรรมชาติใหชุมชน

มสีวนรวม และสวนสดุทาย

คือ พื้นที่ปาไม ๙๑๘ ไร 

หรือคิดเปนเกือบ ๗๐% 

ของพืน้ทีท่ัง้หมด ทีไ่ดรวมกบั

กรมปาไมในการอนรุกัษปาไม

ตามธรรมชาติ และพัฒนาให

เปนแหลงทองเทีย่ววนเกษตร 

ที่จัดใหเปนเสนทางเดินปา

ศึกษาธรรมชาติ

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๙ สมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

ไดพระราชทานชื่อใหมใหโครงการฯ จาก

ช่ือเดิมคือ โครงการพัฒนาพื้นที่สวนบาน

กองแหะ จงัหวดัเชยีงใหม เปนโครงการเกษตร

วิชญา โครงการตามแนวพระราชดําริสมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

จังหวัดเชียงใหม

โครงการเกษตรวิชญา แปลวา ปราชญ

แหงการเกษตร อยูในพื้นที่สวนบานกองแหะ 

ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่เปนเนินเขาและ

ภเูขาสูงลาดเทสูหบุเขาเลก็ ๆ  พืน้ทีม่คีวามสงู 

๑,๐๖๐ - ๑,๓๒๐ เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล

ปานกลาง เปนปาประเภทปาดิบเขา มี

ไรหมุนเวียนเนื่องจากมีการบุกรุกเขาไปใช

ประโยชน ทําใหพื้นที่ปาเดิมกลายเปนปา

เสื่อมโทรมใหพบเห็นอยูทั่วไป

ในระยะเวลาที่ผานมาไดมีเจาหนาที่

จากหลายหนวยงาน เขามาอบรมและสง

เสริมกิจกรรมและทักษะความรูทั้งทางดาน

การเกษตร และพยายามยกระดับคุณภาพ

ชีวิตใหแกเกษตรกรในพื้นที่ ไดมีการพัฒนา

ปรับปรุงพื้นที่ใหเหมาะสมและมีศักยภาพ ใน

พื้นที่พระราชทาน ๑,๓๕๐ ไร ประกอบดวย

พื้นที่ ๕ สวนดวยกัน คือ 
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สํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๓

พระเมตตา...เมือ่คราวดนิถลม

โครงการฟนฟูทรัพยากรปาไม
ในพืน้ทีเ่กดิอทุกภยั และดนิถลม จงัหวดัอตุรดติถ
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๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ วันที่ทองฟาเหนือจังหวัดอุตรดิตถและพ้ืนที่

ทัว่ภาคเหนอืตอนลางปกคลมุไปดวยเมฆฝนทะมนึ สายฝนทีป่ระปรายอยาง

ไมขาดสายเปนเวลากวา ๑๒ ชัว่โมง โดยไมมทีาทวีาจะบอกลาเมือ่ไร ทาํใหใน

ชวงวนัที ่๒๑ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ มปีรมิาณฝนถงึ ๓๐๐ มลิลเิมตร โดย

ตกหนักทีส่ดุในเขตอาํเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ 

จากปรมิาณนํา้ฝนทีต่กหนกัและตอเนือ่ง เปนเหตใุหเกดินํา้ปาไหลหลาก

และดินโคลนถลมเขาทวมหมูบานและที่ทํากินของราษฎรทั้งในพื้นที่อําเภอ

ทาปลา อาํเภอลบัแล และอาํเภอพชิยัของจงัหวดัอตุรดติถ เกดิความเสยีหาย

ตอชวีติและทรพัยสนิของราษฎรจาํนวนมหาศาล คดิเปนมลูคาความเสยีหายกวา 

๒,๐๐๐ ลานบาท มรีาษฎรประสบภยัจาํนวน ๑๒๗,๒๓๘ คน ๓๖,๖๑๑ ครวัเรอืน 

เสยีชวีติ ๗๕ คน สญูหาย ๒๘ คน บาดเจบ็ ๑,๓๔๘ คน บานเรอืนเสยีหาย

ทัง้หลงั ๕๗๖ หลงั เสยีหายบางสวน ๖,๑๙๓ หลงั พืน้ทีเ่กษตรกรรมเสยีหาย

ประมาณ ๒๑๑,๙๐๖ ไร ราษฎรในพืน้ทีป่ระสบปญหาในการดาํเนนิชวีติจนแทบ

สิน้เน้ือประดาตวั

การเขาชวยเหลือของหนวยงานที่เกี่ยวของไดดําเนินการอยางตอเนื่อง 

ทัง้ในสวนของการคนหาผูทีค่าดวาจะรอดชวีติ และผูเสยีชวีติ ตลอดจนการจดัหา

ที่พักพิงชั่วคราวใหกับราษฎรที่ไมมีที่อยู การจัดทําระบบ

สาธารณูปโภคชั่วคราว การแจกจายอาหารและยารักษา

โรคเพือ่การยงัชพี เพือ่เปนการบรรเทาทกุขใหกบัราษฎรใน

เบือ้งตน จากความเดอืดรอนของราษฎรดงักลาว สมเดจ็

พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไดเสด็จ

พระราชดาํเนนิพรอมดวย พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา

ศรรีศัมิ ์พระวรชายาฯ มายงับานนํา้ล ีอาํเภอทาปลา จงัหวดั

อตุรดติถ โดยไดทอดพระเนตรสภาพความเสยีหายและทรง

ตดิตามความกาวหนาในการใหความชวยเหลือผูประสบภยั 

ทัง้ไดพระราชทานเงินกองทนุ พระเจาหลานเธอ พระองค

เจาทีปงกรรัศมีโชติ เพื่อใชเปนทุนในการประกอบอาหาร

สําหรับนักเรียน พรอมทั้งพระราชทานถุงยังชีพใหกับ

ราษฎร
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รวมทั้งทรงติดตามความคืบหนาและแผนการดําเนิน

งานของหนวยงานทีเ่กีย่วของเพือ่เรงรดัฟนฟใูหกบัราษฎรได

สามารถดาํรงชีวติและประกอบอาชีพได โดยมพีระราชดาํริ

ใหหนวยงานรวมกันศึกษาแนวทางในการใหความชวยเหลอื

ทางดานการจดัหาทีท่าํกินแหงใหม แมวาในระหวางทีเ่สดจ็

พระราชดาํเนนิไปทรงเย่ียมราษฎรไดมีฝนตกลงมาอยางหนกั 

แตทัง้สองพระองคไดมพีระราชปฏสินัถารกบัราษฎรอยางทัว่ถงึ

และเปนกนัเอง ซึง่แมวาเหตกุารณดงักลาวจะผานไปกวา ๖ ป แต

การดาํเนนิงานสนองพระราชดาํรก็ิยังคงดาํเนนิการอยูตอไป ไมวาจะ

เปนการพฒันาแหลงนํา้ในพืน้ที ่๓ ลุมนํา้สาํคญั ไดแก ลุมนํา้หวยปูเจา ลุมนํา้

หวยแมเฉย และลุมนํา้หวยขนุฝาง โดยเพิม่ศกัยภาพในการเกบ็กกันํา้และการระบายนํา้

ในกรณทีีฝ่นตกหนัก การฟนฟทูรพัยากรปาไม โดยเนนการมสีวนรวมของราษฎรในพืน้ที่

ดวยการสรางการมสีวนรวมและปลกูจติสาํนกึ

ในการอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาต ิตลอดจน

การสรางระบบการอนุรักษดินและนํ้า เพื่อ

ปองกนัการพงัทลายของหนาดนิ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในพื้นที่เสี่ยงภัย อาทิ การจัดทํา

ฝายตนนํ้าลําธาร การปลูกปา ๓ อยาง 

ประโยชน ๔ อยาง การปลกูหญาแฝก การใช

ผาหมคลมุดนิ การใชกระสอบแบบมปีก เพือ่ชวยยดึหนาดนิ ซึง่ไดรบัความรวมมอือยาง

ดยีิง่จากภาคเอกชนทีเ่ขามามสีวนรวมในการบาํบดัทกุขใหกบัราษฎร 

นอกจากน้ียังไดสรางเครือขายในการเฝาระวังเตือนภัยดินถลม สํารวจพื้นที่

ปลอดภยั ตดิตัง้ระบบเตอืนภยัควบคูกบัการจดัทาํแผนทีส่าํหรบัการอพยพ เพือ่เปนการ

รองรบัในกรณสีถานการณฉกุเฉนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต ซ่ึงนบั

วาในพืน้ทีด่งักลาวไดมกีารพฒันาฟนฟคูวบคูไปกบัการเตรยีมพรอม

รองรบักบัปญหาไดเปนอยางดี

เม่ือสายฝนซาทองฟาก็ยังคงกลับมาสดใสเชนเดิมอีก

ครั้ง ดวยพระเมตตาที่พระราชทานใหกับราษฎร สามารถ

พลิกฟนคืนชีวิตใหกับชุมชนอีกครั้ง แมวาเหตุการณที่ผานมา

จะเปนเหตุการณที่ยากจะลืมเลือน แตดวยพระมหากรุณาที่

พระราชทานแกราษฎรก็จะยังคงจารึกตราตรึงอยูในหัวใจของ

ชาวจงัหวดัอตุรดติถสบืไป

รองรบัในกรณสีถานการณฉกุเฉนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต ซ่ึงนบั

วาในพืน้ทีด่งักลาวไดมกีารพฒันาฟนฟคูวบคูไปกบัการเตรยีมพรอม

รองรบักบัปญหาไดเปนอยางดี

ครั้ง ดวยพระเมตตาที่พระราชทานใหกับราษฎร สามารถ

พลิกฟนคืนชีวิตใหกับชุมชนอีกครั้ง แมวาเหตุการณที่ผานมา

ชาวจงัหวดัอตุรดติถสบืไป
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สํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๔

ดวยพระบารมี

พลกิฟน
“อยัจาดา”
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“ยะลา ปตตานี และนราธิวาส” ๓ จังหวัด

ชายแดนภาคใต ทีห่ลายคนอาจหลงลมืและไมปรารถนา

ที่จะเดินทางไปทองเที่ยวหรือเยี่ยมชมวิถีชีวิต

ความเปนอยู ของประชาชนในเขตพื้นที่ดังกลาว 

เหตุก็อาจเปนเพราะปญหาความไมสงบที่เกิดขึ้นอยู

บอยครั้ง และนํามาซ่ึงการสูญเสียชีวิตและความ

เสียหายอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่ง “จังหวัด

นราธิวาส” ซึ่งถือเปนจังหวัดชายแดนที่อยูปลายสุด

ของดามขวานไทยและเกิดเหตุการณความไมสงบที่

ทําใหตองหวาดระแวงและระแวดระวังตัวในการดําเนิน

ชีวิตอยูตลอดเวลา

จังหวัดนราธิวาส ตั้งอยูบนฝงทะเลดานตะวัน

ออกของแหลมมลายู มีเนื้อที่ ๔,๔๗๕.๗๓ ตาราง

กโิลเมตร ประชากร ๘๙๘,๘๘๙ คน ลกัษณะภมูปิระเทศ

สวนใหญเปนปาและภเูขาประมาณ ๒ ใน ๓ ของพืน้ที่

ทั้งหมด
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ถึงแมวา “นราธิวาส” อาจเปนจังหวัด

ที่ใคร ๆ ก็ไมอยากแวะเวียนมาเที่ยวชม แต

สําหรับพอหลวงของชาวไทย และพระบรม

วงศานุวงศทุกพระองค กลับเปนไปในทางตรง

กันขาม ทุกพระองคยังคงเสด็จพระราชดําเนิน

ไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและทรงรับฟงปญหา

และความทกุขของเหลาพสกนิกรอยูทกุเม่ือเชือ่

วัน นาํมาซ่ึงความซาบซึง้ถงึพระมหากรณุาธคิณุ

ที่เกิดขึ้นในทุกตารางเมตร 

ราษฎรบานอัยจาดา ตําบลโคกสะตอ 

อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปนหน่ึง

ในหลายหมูบานที่ไดรับพระมหากรุณาธิคุณ

จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ

ราชกุมาร เมื่อคราวที่สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินพรอม

ดวยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ

ราชกุมาร ไปยังศูนยศิลปาชีพวัดชนาราม บาน

ไทยสุข ตําบลลาโละ อําเภอรือเสาะ จังหวัด

นราธิวาส เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๕ เพื่อ

ทรงงานศิลปาชีพและเยี่ยมราษฎร ซึ่งใน

ระหวางท่ีสมเด็จพระนางเจ าฯ พระบรม

ราชินีนาถ ประทับทรงงานอยูน้ัน สมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

ไดเสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรความ

เปนอยูของราษฎรบานธนูศิลป ตาํบลโคกสะตอ 

อาํเภอรอืเสาะ จงัหวดันราธวิาส ซึง่เปนหมูบาน

ที่จัดตั้งโดยนิคมสรางตนเองศรีสาคร จังหวัด

นราธิวาส เมื่อประมาณ ๒๐ ป โดยนิคมฯ ได

จัดสรรที่ดินใหครอบครัวละ ๑๘ ไร ซึ่งหมูที่ ๘ 

ที่นิคมฯ ศรีสาครจัดตั้งประกอบดวย กลุมบาน

ธนศิูลป บานอัยจาดา และบานตะบงิรโูตะ สวน

ใหญประกอบอาชพีทาํสวนยางพารา สวนผลไม 

ราษฎรใชนํา้จากอาคารทดนํา้ขนาดเล็กช่ัวคราว

ในรองนํ้า ซึ่งอยูในสภาพชํารุดใชการไมได ใน

การนี้ ไดพระราชทานพระราชดําริแกหนวย

งานที่เก่ียวของ โดยใหชวยจัดหานํ้าอุปโภค- 

บริโภคใหกับราษฎรหมู ที่ ๘ ทั้งหมู บ าน

และปรับปรุงถนนใหสามารถใชสัญจรไปมาได

สะดวก

จากแนวพระราชดําริดั งกล าว 

หน วยงานที่ เกี่ ยวข องและราษฎร

ในพื้นที่ ได ร วมพิจารณาแนวทางที่

เหมาะสมและไดดําเนินการกอสราง

ฝายทดนํ้ าคอนกรีต เสริม เหล็ก 

ขนาดสันฝายสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว

๒๐.๐๐ เมตร พรอมอาคาร

ประกอบ รวมทั้งถังเก็บนํ้า

จํานวน ๔ แหง ในป ๒๕๔๖ 

โดยตั้งอยูบานอัยจาดา ตําบล

โคกสะตอ อําเภอรือเสาะ 
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จังหวัดนราธิวาส เพื่อจัดหานํ้าและสงนํ้าใหกับบานเรือนราษฎรและ

พื้นที่การเกษตรในพื้นที่ ซึ่งโครงการดังกลาวสามารถสนับสนุนนํ้า

ใหกับราษฎรบานอัยจาดา จํานวน ๖๓ ครัวเรือน ราษฎร ๒๕๙ คน 

สุเหราบานอัยจาดา โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนทาอากาศยาน

เฉลิมพระเกียรติฯ ไดมีนํ้าใชสําหรับอุปโภค-บริโภค และการเกษตร

เพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนไดตลอดทั้งป

ทุกวันนี้ ราษฎรหมูที่ ๘ ตางสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารที่ไดพระราชทาน

โครงการจัดหานํ้าใหราษฎรบานอัยจาดาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ซึง่ถอืเปนโครงการทีส่ามารถสรางชีวติใหมและเปนแรงสนบัสนนุสาํคญั

ทีจ่ะทาํใหราษฎรสามารถประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมไดอยางยัง่ยนื

และกอเกิดรายไดทีพ่อเพยีงตอการดาํเนนิชีวติประจาํวนั ดงัคาํบอกเลา

ของ นายอิสะมะแอ ฮูลูจืองา ผูนําศาสนาของพื้นที่หมูที่ ๘ ความวา

“...แตกอนราษฎรมีความเดือดรอนนํ้ากินนํ้าใชมาก 

จะใชนํ้าจากลําธารมาดื่มกินและใชอาบ และถนนสัญจร

ไปมาก็ลําบาก โดยเฉพาะในชวงหนาฝนจะออกไปไหน

ไมได

เดี๋ยวนี้ ราษฎรมีความสะดวกอยูดีกินดี เนื่องจากมี

นํ้ากินนํ้าใชที่สะดวก นํ้าไปถึงบาน ราษฎรมีความสุข และ

ราษฎรที่ยายออกไปก็ยายเขากลับมาในหมูบานอีกครั้ง 

คนนอกก็มีความสนใจที่จะเขามาอาศัยอยูดวย มาทํางาน

ดานการเกษตร เนื่องจากสะดวกทุกอยางไมวาเรื่องนํ้า, ไฟฟา, ถนน และราษฎรมีความ

อยูดีกินดีทุกครัวเรือน...”

“...ขอบคุณที่พระองคทาน ไดพระราชทานนํ้าใหราษฎรบานอัยจาดา ไดมีความ

สะดวก นํ้ากิน-นํ้าใช ราษฎรมีความสุขมีความเปนอยูที่ดี มีรายไดเพิ่มทุกครัวเรือน 

ขอใหพระองคทรงพระเจริญ...”

นอกจากนี้ จากประโยชนสุขที่ราษฎรในพื้นที่ไดรับ ยังความซาบซ้ึงตอ

นํ้าพระทัยที่ไดรับพระราชทานโครงการเปนยิ่งนัก ดังคํากลาวของนายอาดือเระ 

ดาโอะ ตําบลโคกสะตอ อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ความวา

“...ตอนนี้ชีวิตมีความสะดวกมาก มีนํ้าใชในการอุปโภค-

บริโภค และสามารถนํานํ้ามาทําการเกษตรอีกดวย มีความสุข 

มีรายไดเพิ่มขึ้น และมีความอยูดีกินดี ครอบครัวมีความสุข...

...มีความรู สึกดีใจมากที่ไดพระราชทานนํ้ากินนํ้าใช 

และถนนสัญจรที่สะดวก หลังจากที่พระองคทานไดเสด็จฯ มา
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แลว ไดถนนลาดยาง ไฟฟา มีความสะดวกมาก หมูบานมีความเจริญ ราษฎรที่ยายออก

ไป ไดกลับเขามาในหมูบานอีกครั้ง เพื่อประกอบอาชีพทําการเกษตร ขอใหพระองคทรง

พระเจริญยิ่งยืนนาน...”

อกีท้ัง โครงการฯ ดงักลาว ยงัประโยชนใหเกดิขึน้กบัเยาวชนทีก่าํลงัศกึษาเลาเรยีน

ในพืน้ท่ีหมูท่ี ๘ ดงัคาํกลาวของรอยตาํรวจโท มลูฮาน มะแม ผูอํานวยการโรงเรยีนตาํรวจ

ตระเวนชายแดนทาอากาศยานแหงประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติฯ ที่วา

“...สมัยกอนโรงเรียนเดือดรอนในเรื่องนํ้าดื่ม นํ้าใช ตองใชเครื่องสูบนํ้าจากลําธาร

แตกไ็มพอใช ตองขอสนบัสนนุนํา้จากกองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนที ่๔๔ จงัหวัด

ยะลา โดยไดรับนํ้า อาทิตยละ ๔ คันรถบรรทุกนํ้า เพื่อใหนักเรียนไดมีนํ้าดื่ม นํ้าใช แตก็

ไมเพียงพอสําหรับใชในการเกษตร การเลี้ยงสัตวปก เลี้ยงปลาในบอปูนซีเมนต ซึ่งปลา

เปลี่ยนนํ้าประมาณเดือนละครั้ง เรื่องถนนหนทางลําบาก ไฟฟาไมมีใช...

...ปจจุบันมีนํ้าใชเพียงพอ โดยเฉพาะนํ้าดื่มไดรับถังนํ้า จํานวน ๒ จุด บรรจุนํ้า 

๑๐๐ ลูกบาศกเมตร จึงเพียงพอตอความตองการ อีกทั้งมีไฟฟาใช ถนนเสนทาง

สะดวกสบาย พืชผักเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เจริญงอกงามเพียงพอสําหรับนักเรียน 

การเลี้ยงสัตวปกและปลาในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีนํ้าพอเพียงตอการ

ดูแลสัตวเหลานั้น อีกทั้งเมื่อมีนํ้าอุดมสมบูรณ โรงเรียนก็ไดสนับสนุน

กิจกรรม การแปรงฟน โครงการนํ้าไอโอดีน และอื่น ๆ ใหกับนักเรียน

อยางตอเนื่อง...”

ไมวาเมืองไทยจะกวางใหญสักแคไหน เสนทางจะลําบากยาก

เย็นสักเพียงใด ก็ไมสามารถหยุดยั้งนํ้าพระทัยของสมเด็จพระบรม

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงตองการใหปวงชนชาวไทย

ในทุกหยอมหญาไดพนจากความทุกขโศกและดํารงชีวิตดวยตนเอง

ไดอยางยั่งยืนตลอดไป
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สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง 

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

สํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๒

รากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนใน

โครงการพัฒนาพื้นที่

บริเวณหนองอึ่ง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดยโสธร
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ราษฎรในเขตตําบลคอเหนือ อําเภอเมืองยโสธร 

จํานวน ๗ หมูบาน กวา ๗๔๐ ครัวเรือน ตองประสบ

กับปญหานํ้าทวมไรนาและที่อยูอาศัยเปนประจําทุกป 

เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกลาวมีสภาพลุมตํ่า และเปน

จุดที่ลํานํ้ายัง ไหลมาสมทบกับแมนํ้าชี เมื่อถึงฤดูฝน

นํ้าจึงไหลหลากเขาทวมไรนา เสนทางคมนาคม และ

ที่ตั้งชุมชนเปนบริเวณกวางนับหมื่นไร สงผลใหพืชผล

สวนใหญของราษฎรโดยเฉพาะขาวนาปเสียหายเปน

จํานวนมาก การเดินทางสัญจรเปนไปดวยความ

ยากลําบาก และในบางชุมชนราษฎรตองอพยพขาว

ของหนีนํ้าไปอยูอาศัยบนพื้นที่สูง 

เ ม่ือถึงฤดูแล งราษฎรส วนใหญยังต อง

เผชิญกับภาวะขาดแคลนนํ้าสําหรับทําการเกษตร 

เนื่องจากในพื้นที่มีแหลงเก็บกักนํ้าไมเพียงพอ 

ทําใหไมสามารถเพาะปลูกเพื่อชดเชยโอกาสและ

ผลผลิตที่เสียหายไปในชวงนํ้าหลากไดอยางเต็มที่ 

“หนองอึ่ง” แหลงนํ้าธรรมชาติสําคัญใน

พื้นที่ก็มีสภาพตื้นเขินจากตะกอนนํ้าหลาก ทําให

ไมสามารถเก็บกักนํ้าไวไดมากพอสําหรับทําการ

เกษตร และระดับนํ้าในแมนํ้าชีในชวงฤดูแลงก็ลด

ลงตํา่มากเกินกวาทีจ่ะนาํขึน้มาใชประโยชนไดอยาง

งาย ๆ นอกจากจะใชเครื่องสูบนํ้าขนาดใหญดึงนํ้า

ขึ้นมา 
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นอกจากปญหาน้ําทวมและน้ําแลงซํ้าซาก

แลว ปญหาหลักอีกอยางหนึ่งในพื้นที่ก็คือ ความ

เสื่อมโทรมของ “ปาดงมัน” ปาดิบแลงผสม

เต็งรังบนเนินทรายขนาดใหญเกือบ ๓,๐๐๐ ไร 

ใกลกบัหนองอึง่ ซึง่ถกูราษฎรบกุรกุแผวถางเปนที่

ทาํกนิ รวมทัง้เกบ็หาของปาและใชเปนพืน้ทีเ่ลีย้ง

ปศุสัตวอยางไมมกีารควบคมุ จนกระทัง่เหลือปาที่

มสีภาพอดุมสมบูรณเพียง ๘๐๐ ไร สงผลกระทบ

กับวิถีชีวิตของคนในชุมชนโดยรอบซึ่งอาศัยปา

แหงนี้เปนแหลงอาหารประจําครัวเรือน โดย

ปญหานี้มีแนวโนมวาจะรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ ตาม

การขยายตัวของประชากรและระบบเศรษฐกิจ 

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ สมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได

เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเย่ียมราษฎรตําบล

คอเหนือ ที่ไดรับความเดือดรอนจากปญหา

อุทกภัย ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกฎุราชกมุาร มีพระราชดาํริใหสวนราชการ

พจิารณาปรบัปรงุและพฒันาทรพัยากรธรรมชาติ

เพือ่ชวยพัฒนาคณุภาพชวีติและความเปนอยูของ

ราษฎรในพื้นที่ ประกอบดวย 

๑. การขุดลอกหนองอ่ึง เพ่ือใหเปนแหลง

นํ้าสําหรับทําการเกษตรและเปนแหลงขยาย

พันธุปลา 

๒. การพัฒนาและปรับปรุงสภาพดิน เพื่อ

ลดปญหาดินชะลางพังทลาย

๓. การฟนฟสูภาพปาดงมนับรเิวณหนองอึง่ 

เพื่อใหคนสามารถอยูรวมกับปาอยางเกื้อกูลกัน 

นับตั้งแตนั้นเปนตนมา การดําเนินงาน

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมา

จากพระราชดาํร ิจงึไดเริม่ตนขึน้ โดยเปนโครงการ

ในลกัษณะบรูณาการ ทีส่วนราชการรวมถงึราษฎร

ในชุมชน มีบทบาทในการวางแผนและขับเคลื่อน

กิจกรรมการพัฒนาตางๆ รวมกันใน ๓ มิติ คือ

มิติที่ ๑ การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

๑) ปรับปรุงและพัฒนาหนองอึ่ง พื้นที่

ประมาณ ๔๕๐ ไร โดยการขุดลอกตะกอนดิน 

ทําใหสามารถเก็บกักนํ้าไดเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มี

ความจุประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร 

ศูนยประสานงานและอาคารฝกอบรมของโครงการ

สภาพของหนองอึ่งในปจจุบัน เปนแหลงเก็บกักนํ้าเพื่อ

การเกษตรและแหลงขยายพันธุปลา
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เปนประมาณ ๖๔๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร สวน

ดินท่ีขุดลอกขึ้นมาไดนําไปปนเปนคันดินโดยรอบ

บริเวณหนองนํ้า เพื่อทําหนาที่เก็บกักนํ้าไว ใน

ขณะเดียวกนักเ็ปนดานปองกนัตะกอนดนิทีแ่มนํา้

พดัพามา รวมทัง้เปนเสนทางสญัจรของราษฎรใน

พื้นที่อีกดวย

นอกจากน้ียังไดกอสรางอาคารบังคับนํ้า

จํานวน ๙ แหง ในบริเวณหนองอึ่งดานที่รับนํ้า

จากแมนํ้าชี เพื่อทําหนาที่เปดรับนํ้าหลากในชวง

ฤดูฝนมาเก็บกักไว และเปนตัวควบคุมการสงนํ้า

โดยแรงโนมถวงของโลกผานระบบคลองสงนํ้า ๓ 

สาย ความยาวรวม ๓,๐๐๐ เมตร จากหนอง

อึ่งไปยังพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรในชวงฤดูแลง 

หรือเมื่อเกิดภาวะฝนทิ้งชวง

การปรับปรุงและพัฒนาแหลงนํ้าดังกลาว 

ทําใหในปจจุบันหนองอ่ึงมีสภาพเปนอางเก็บนํ้า

ขนาดเล็ก ซึ่งนอกจากจะมีประโยชนโดยตรงใน

ดานการเก็บกักน้ําไวใชในพื้นที่การเกษตรและ

อุปโภคบริโภคแลว ยังเปนแหลงเพาะพันธุปลา

และทาํประมงทีสํ่าคญั รวมทัง้เปนแหลงอยูอาศยั

ของนกนํ้าหลายชนิดอีกดวย 

๒) ปรับปรุงและพัฒนาดิน ดําเนินการ

ปลูกตนไมและหญาแฝกเพื่อปองกันการชะลาง

พังทลายของดินในบริเวณพื้นที่โดยรอบหนองอึ่ง 

ซึง่มคีวามลาดชันคอนขางสงู และดนิมสีภาพเปน

ดนิรวนปนทราย อนัเปนสาเหตสุาํคญัทีท่าํใหเกดิ

ปญหาดนิชะลางพงัทลาย และสงผลใหเกดิปญหา

แหลงนํ้าตื้นเขินตามมา 

๓) ฟนฟูและพัฒนาปาไม ดําเนินการ

ฟนฟู “ปาดงมัน” ซึ่งมีสภาพเสื่อมโทรม พรอม

ทั้งกันแนวเขตพื้นที่ป าให ชัดเจน รวมพื้นที่

ประมาณ ๓,๐๐๐ ไร โดยการดําเนินงานตาม

แนวพระราชดําริ “ปลูกปา ๓ อยาง ประโยชน 

๔ อยาง” เปนหลัก เพื่อใหปาผืนดังกลาวคง

สภาพการเปนปาชุมชนซึ่งประชาชนสามารถเขา

มาใชประโยชนได ควบคูไปกับการอนุรักษและ

สรางความสมบูรณใหกับผืนปา พรอมกันนั้นก็

เปดโอกาสใหราษฎรเขามามีสวนรวมในกิจกรรม

ดานอนุรักษของโครงการและปลูกฝงจิตสํานึกรัก

และหวงแหนทรัพยากรปาไมในชุมชน ตอมาในป 

๒๕๔๖ ราษฎรใน ๗ ชุมชนและสวนราชการได

รวมกันจัดตั้งปาดังกลาวเปน “ปาชุมชนดงมัน” รวมกันจัดตั้งปาดังกลาวเปน “ปาชุมชนดงมัน” 
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โดยมกีารกาํหนดระเบยีบกตกิาการใชประโยชนจาก

ปารวมกันอยางชัดเจน

ผลจากดําเนินงานรวมมือกันอยางตอเนื่อง 

ทําใหปาดงมันฟนคืนสูความอุดมสมบูรณอยาง

รวดเร็ว พรรณไมใหญจําพวกยางนา พะยอม 

และแดง เติบโตโดยไมถูกตัดฟน และราษฎรไดใช

ประโยชนจากปาในรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนไม

ฟนและไมใชสอย รวมถึงของปา และสมุนไพรชนิด

ตาง ๆ

มิติที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๑) การบริหารจัดการนํ้า ดําเนินการจัดสรร

การใชประโยชนจากแหลงน้ําในหนองอ่ึง โดยให

ความสําคัญเปนอันดับแรกกับการเก็บกักน้ําเพื่อ

เปนแหลงขยายพันธุปลาซึ่งเปนแหลงอาหารและ

แหลงประมงของราษฎรในพื้นที่ และการรักษา

ระบบนิเวศธรรมชาติ สําหรับนํ้าสวนที่เหลือจะ

ถูกสงไปสนับสนุนการเพาะปลูกในชวงฤดูแลงผาน

ระบบคลองสงนํ้าที่กอสรางไว โดยในจุดน้ีราษฎร

กลุมผูใชนํ้าจะวางแผนการใชนํ้าและเพาะปลูกรวม

กับทางราชการ 

อยางไรก็ตาม ในปจจุบันราษฎรสวนใหญ

ในพื้นท่ีโครงการยังคงประสบปญหานํ้าไมเพียง

พอเพาะปลูกในชวงฤดูแลงอยู เนื่องจากปริมาณ

นํ้าในหนองอึ่งมีอยูจํากัด สามารถสงไปใหพื้นที่

การเกษตรไดไมมากนัก ซึ่งเปนสิ่งที่โครงการ

จะวางแผนดําเนินงานใหความชวยเหลือราษฎร

ตอไป

๒) การจัดการท่ีดิน โครงการไดจัดแบง

ที่ดินวางเปลาบางสวนบริเวณริมหนองอ่ึง และ

ปาชุมชนดงมัน ออกเปนแปลงๆ ใหกับราษฎร

ที่ “หัวไว ใจสู” แตมีที่ดินทํากินจํากัดไดเขา

มาใชประโยชนทําการเกษตรตามที่ตนเองถนัด 

พรอมทั้งใหการสงเสริมและสนับสนุนดานความ

รูทางการเกษตรและปจจัยการผลิตตางๆ ทั้ง

การปลูกพืชเศรษฐกิจ เลี้ยงสัตว และการประมง 

ทางหนึ่งก็เพื่อใหความชวยเหลือราษฎรที่ดอย

โอกาส อีกทางหนึ่งก็เพื่อจัดเปนพื้นที่สาธิตดาน

การประกอบอาชีพเกษตรกรรม สําหรับใหคนใน

พื้นที่และผูสนใจเขาไปศึกษาดูงาน ในลักษณะ 

“เกษตรกรตนแบบ”

๓) การจัดการทรัพยากรปาไม โครงการ

ไดวางระบบการบริหารจัดการและดูแลพื้นที่

ปาชุมชนดงมัน รวมกับราษฎร รวมทั้งดําเนิน

การตอยอดการพัฒนาโดยสงเสริมการแปรรูป

ผลิตภัณฑอาหารจากปาชุมชนซึ่งมีปริมาณมาก

นับสิบตันในแตละป ไดแก เห็ดโคนชนิดตางๆ 

ปาชุมชนดงมัน “ธนาคารอาหารชุมชน” ของราษฎรในพื้นที่โครงการ
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มิติที่ ๓ การพัฒนาอาชีพ

การสงเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม

ซึง่เปนอาชพีหลกัของราษฎรในพืน้ที ่เปนกจิกรรม

ที่โครงการไดดําเนินการควบคูไปกับการพัฒนา

และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติปาและ

นํ้า โดยเนนบทบาทในดานการสงเสริมและให

ความรูทางการเกษตรสาขาตางๆ ทั้งในรูปแบบ

การฝกอบรมอาชีพและการจัดแปลงสาธิต รวม

ทั้งสนับสนุนปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกร เชน 

เห็ดเผาะ เห็ดตับเตา เห็ดระโงก ไขมดแดง และ

แมเปง (มดแดงที่เปนราชินีมด) เพ่ือจําหนาย

สรางรายไดเสริมใหกับราษฎรนอกเหนือไปจาก

การเพาะปลูก 

กจิกรรมน้ีเร่ิมดาํเนินการมาต้ังแตป ๒๕๔๕ 

จนถึงปจจุบันกลุมดังกลาวไดเติบโตเปนองคกร

ธุรกิจชุมชนในรูปแบบสหกรณการเกษตรจํากัด 

มีตราสินคาของกลุมชื่อ “วนาทิพย” ซึ่งเปนที่

รูจกัอยางแพรหลายและไดรบัการคดัเลอืกใหเปน

สินคา OTOP ระดับหาดาว ของจังหวัดยโสธร

ในป ๒๕๕๒ มียอดจําหนายในแตละปประมาณ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

นอกจากน้ีแลวโครงการยังไดจัดทําพื้นที่

การเรียนรูดานการอนุรักษและการใชประโยชน

ทรัพยากรธรรมชาติข้ึนในพื้นที่ปาชุมชนดงมัน 

เพื่อถายทอดความรู และแสดงตัวอยางความ

สําเร็จใหกับผู ที่สนใจเขามาศึกษาดูงาน เชน 

กิจกรรมปาชุมชน การทําวนเกษตร การแปรรูป

ผลิตภัณฑอาหารจากปา เปนตน 

ทั้งสนับสนุนปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกร เชน 

พนัธุไก สกุร สตัวนํา้ นํา้เชือ้สาํหรบัผสมเทยีมและ

เวชภัณฑสัตว เปนตน และสงเสริมการประกอบ

อาชีพเสริมเพื่อสรางรายไดในครัวเรือน โดยมี

กิจกรรมที่โดดเดนคือ การสงเสริมงานศิลปาชีพ 

และการปลูกหมอนเลี้ยงไหม

โครงการพฒันาพืน้ทีบ่รเิวณหนองอึง่อนัเนือ่ง

มาจากพระราชดําริไดดําเนินกิจกรรมพัฒนามา

อยางตอเนื่องเพื่อชวยพัฒนาตางๆ ใน ๓ มิติ

ดงักลาว โดยเนนการพฒันาบนฐานของทรพัยากร

ธรรมชาตทิองถ่ินและเปดโอกาสใหคนในชมุชนเขา

มามีสวนรวมในการขับเคล่ือนโครงการ ผลการ

ดําเนินงานในหวงเวลา ๑๐ ป ที่ผานมา ไดมีสวน

ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ตําบล

คอเหนือ โดยเฉพาะในดานการฟนฟูและพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีความสัมพันธเกี่ยวโยง

แปลงเพาะกลาไม สําหรับปลูกในปาชุมชนและแจกจายให

แกราษฎร
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“วนาทิพย” ผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจากปาชุมชน ที่สรางรายไดใหกับราษฎรปละกวา ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

กับวิถีชีวิตของราษฎรในพื้นที่บริเวณหนองอึ่งและ

ปาชุมชนดงมันอยางแนบแนน 

สิ่งที่ถือวาเปนผลสําเร็จโดดเดนของโครงการนี้

ก็คือ การผสมผสานระหวางกิจกรรมการอนุรักษเขา

กับการบริหารจัดการทรัพยากรปาไม ทําใหราษฎร

ซึ่งไดรับประโยชนจากปาในรูปแบบที่หลากหลาย 

เกดิความตระหนกัและสมัผสัถงึคณุคาของทรพัยากร

ในทองถิ่นไดอยางเปนรูปธรรม สงผลใหเกิดการรวม

แรงรวมใจกันดูแลรักษาปาไมในหมูของราษฎรเอง

โดยมีสวนราชการใหคําปรึกษา ซึ่งนับวาเปนพื้นฐาน

สําคัญของการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริ 

“คนอยูรวมกับปาอยางเกื้อกูลกัน”

แมวาในปจจุบันโครงการจะบรรลุเปาหมาย

หลักในการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งเปนสวนใหญ

แลวก็ตาม แตยังมีสิ่งสําคัญคือกิจกรรมการดานการ

จัดหาแหลงนํ้าสําหรับทําการเกษตรในฤดูแลงใหกับ

ราษฎรและการพัฒนาอาชีพที่โครงการมีแผนจะดําเนิน

งานในระยะตอไปเพื่อใหการดําเนินงานสามารถสนอง

พระราชดําริไดอยางครอบคลุมครบถวน อยางไรก็ตาม 

ณ วันนี้นับไดวาโครงการไดชวยวางรากฐานดานการ

อนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอันเปน

ปจจัยหลักในกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนลงในพื้นที่

แหงนี้แลว
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จากจุดเริ่มตน
๑๐ ปกอน โครงการโรงเรียนสรางสรรคสิ่งแวดลอมเฉลิมพระเกียรติ 

เริม่ตนจากความคดิและความฝนของฮอนดาทีจ่ะรณรงคปลกูจติสาํนกึเรือ่ง

สิง่แวดลอมใหกบัเยาวชนและชมุชนอยางจรงิจัง โดยเริม่เกดิขึน้ในโอกาสที่

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖ รอบ โดยการ

ตั้งตนที่โรงเรียน เพราะแนวความคิดที่วา โรงเรียนเปนของชุมชน เด็กเขา

ถึงทุกบาน ทุกหลังคาเรือน จากโรงเรียนสามารถหาความรวมมือตอไปได 

โดยเฉพาะความรวมมือจากผูปกครอง ผูเฒาผูแกในชุมชน ที่อาจทําใหเรา

คนพบขุมสมบัติความรูและความคิดดานสิ่งแวดลอมที่ถูกมองขามไป

จากความฝนสูความจริง การดําเนินโครงการโรงเรียนสรางสรรค

ส่ิงแวดลอมอยางตอเนือ่งตลอดกวา ๑๐ ปทีผ่านมา ดวยความรวมมอืจาก

ภาครฐั ผานทนุสนบัสนนุ ความฝนและความคดิสรางสรรคตางๆ เนนทีก่าร

จุดประกายใหสํานึกสิ่งแวดลอมติดตัวเด็กนักเรียน และไดสัมผัสถึงความรู

ที่งอกงามจากการไดลงมือทํางานจริงจังของเด็ก ๆ 

โรงเรียนพอเพียง...มุงสูโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดลอม : 
กวา ๑ ทศวรรษ ของการเดินตามรอยเทาพอ

โครงการโรงเรียนสรางสรรคสิ่งแวดลอมเฉลิมพระเกียรติ

บริษัท เอเชี่ยนฮอนดา มอเตอร จํากัด

àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§
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สูแนวคิดการเดินตามรอยเทาพอ 

โครงการโรงเรยีนสรางสรรคสิง่แวดลอม เฉลมิพระเกยีรต ิในครัง้ลาสดุซึง่เปนครัง้ที ่๖ 

หรือครบ ๑๒ ป ในการดําเนินโครงการ ภายใตแนวคิด “ตามรอยเทาพอกับฮอนดา” โดย

ฮอนดาใหการสนับสนุนทั้งดานเงินทุนและความรู ผานการจัดเวทีใหครู นักเรียนและผูแทน

ชุมชน ไปเขาคายเสริมความรู ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทั้ง ๔ ภาค เพื่อเรียนรูการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ 

พบปะแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน นําไปสูการสรางเครือขายในอนาคต และนําความรูที่

ไดรับมาใชในการดําเนินโครงการแกปญหาและพัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงเรียนและชุมชน

โครงการครัง้นี ้เนนการบรูณาการปญหาสิง่แวดลอมใน ๓ เรือ่งหลกั คอื ขยะ นํา้ และ

พลังงาน ซึ่งเปนวิกฤตสําคัญตามคําแนะนําของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ที่ปรึกษา

โครงการ โดยมีถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนรางวัล

เกียรติยศแหงความภาคภูมิใจสูงสุด ภายใตความรวมมือและการสนับสนุน

ของสาํนกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจาก

พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตร

และสหกรณ กระทรวงมหาดไทย และสถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

“ในหลวงรับส่ังใหแตละแหง จัดการดวยตัวเองในเบื้องตนกอนไดไหม 

โรงเรียน ชุมชนแตละแหง จัดการขยะ นํ้าเสียของตนเอง ถาหากทําได สวน

รวมก็จะลดผลกระทบ เปนความรับผิดชอบ จัดการโดยใชสติปญญาและภูมิสังคมเปน

เครือ่งมอืแกไขอยางพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัตรสั ไมตองไปแนวไฮเทค ไมตองไปพึง่คน

อื่นๆ” ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ถายทอดแนวคิดเรื่องการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมสูเยาวชนที่

เขารวมโครงการฯ 
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ความสุขจากการเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง 
กลาวไดวาไมมีเด็กคนไหนที่ไมสนุกและไมมีความสุขเมื่อหลุดจากหองเรียน

ส่ีเหล่ียมออกมายังฐานการเรียนรู เปนความสุขที่ไดจากการลงมือทําและเห็น

ผลงานของตน เชน นักเรียนโรงเรียนเทศบาลคุมหนองคู ขอนแกน ไดเห็นรถที่

แลนไปดวยนํ้ามันที่พวกเขาผลิตเอง เด็กๆ โรงเรียนบานรวมมิตร เชียงราย ที่ได

ฟงประกาศจากครูวา มูลชางที่พวกเขาหมักไว เกิดแกสแลว หรือความสําเร็จใน

การกําจัดหอยเชอรี่ในนาขาวโดยวิธีธรรมชาติของนักเรียนโรงเรียนบานโพธิ์ตาก

พิทยาคม หนองคาย

ที่ผ านมา ฮอนดาเนนที่ขยายจํานวนโรงเรียนเพื่อกระจายโอกาส

ในการทาํงาน ควบคูไปกบัการเพิม่คณุภาพโดยการจดัคายเสรมิความรูดาน

สิ่งแวดลอมและการใชแนวคิด “แขงขันกับตัวเอง” สวนผูที่ไมไดเขารวม

โครงการ โครงการฯ จะพยายามนํารูปแบบผลงานจัดทําเปนหนังสือ 

และสงไปใหโรงเรียนตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรู 
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โครงการที่ไมสิ้นสุด
โครงการโรงเรียนสรางสรรค

สิ่งแวดลอมเฉลิมพระเกียรติ แต

เดิมเปนวิธีการแขงขันเพื่อหาผูชนะ

เลิศอันดับสูงสุดที่มีเพียงหน่ึงเดียว 

แตภายหลังไดปรับเปลี่ยนวิธีคิด

ของการดําเนินโครงการฯ ไปสูการ

แขงขันกับตัวเอง โดยการกําหนด

เกณฑมาตรฐานใหโรงเรียนปฏิบัติตาม ทําใหมีผู ชนะเกิดขึ้นจํานวนมากมาย 

โรงเรียนจํานวนไมนอยเกิดแรงจูงใจในการทํางานเพื่อทาทายตัวเอง และโครงการ

พรอมจะเผยแพรเกณฑมาตรฐานน้ีไปสูโรงเรียนทั่วประเทศภายในระยะเวลา

อันใกลนี้ 

ลาสุด ความฝนของโครงการฯ ไดเตบิใหญไปอกีขัน้ ดวยการตอยอด

พัฒนาโรงเรียนที่มีผลงานโดดเดนและไดรับถวยพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใหเปนศูนยเรียนรูสิ่งแวดลอม

เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเปนตนแบบในการเผยแพรองคความรู

และสรางเครอืขายในการแกปญหาสิง่แวดลอมในชุมชนไดอยาง

ย่ังยืน โดยไดทําการเปดตัวไปแลว ๒ ศูนยคือ โรงเรียนสา 

จงัหวดันาน ซึง่ประสบความสาํเรจ็ในการแกปญหาขยะในชมุชน

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อลดขยะพลาสติก จุดเดน

ของที่นี่คือการมองอีกดานหน่ึงของปญหาขยะ คือ การลดขยะ 

ณ จุดกําเนดิ คอืลดการบรโิภค ลดการใชพลาสตกิทีย่อยสลายยาก และ

ทีส่าํคญัคอืการบูรณาการสิง่แวดลอมเขาไปในหลกัสตูรและกลมกลนืไปกบัวถิปีฏบิตัิ

ของนกัเรียน รวมไปถงึทีโ่รงเรยีนโพธิต์ากพทิยาคม จ.หนองคาย ทีจ่ดักิจกรรมการ

เรียนรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงใหสอดคลองกับชุมชนที่มีเศรษฐกิจแบบเกษตร 

กิจกรรมของโรงเรียนทําใหนักเรียนมีความรูดานเกษตรชีวภาพ และความสนใจ

ของชุมชนตอปุยชีวภาพอัดเม็ด ไดสงผลใหการเพาะปลูกแบบเกษตรปลอดสาร

เคมีเปนวิถีใหมของชาวชุมชนโพธิ์ตาก 

ในโลกอนักวางใหญ โครงการโรงเรยีนสรางสรรคสิง่แวดลอม เฉลมิพระเกยีรติ 

และฮอนดาอาจเปนจดุเลก็ ๆ  แตความฝนของฮอนดาทีจ่ะสรางสาํนกึใหมและความ

สมดลุในระบบโรงเรยีนจากการเรยีนรูดวยการลงมอืปฏบิตั ิผานโลกของธรรมชาติ

และสิง่แวดลอม กค็งจะเปนความฝนทีใ่หญพอทีจ่ะทาํใหสงัคมเกดิการเปลีย่นแปลง

ไดในวันใดวันหนึ่ง
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สารคดีชุดพิเศษ “ประโยชนสุขของแผนดิน” ผลิตขึ้นเนื่อง

ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ 

๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ความยาว ๒๐ นาที จํานวน ๕๒ ตอน 

ออกอากาศทุกวันอาทิตย เวลา ๒๐.๒๐ น. ทางสถานีโทรทัศน

โมเดิรนไนนทีวี และเปดโอกาสใหผูชมรายการสารคดีชุดพิเศษ

มีสวนรวมในการตอบคําถามทายรายการ โดยสง SMS รวม

สนุก ผูตอบคําถามถูก ๔ ทานแรก จะไดรับรางวัล

เขาศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ซึ่งสํานักงาน กปร. ไดจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน

โครงการฯ ในชวงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ ไป

แลว จํานวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 

กิจกรรมศึกษาดูงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

»ÃÐâÂª¹�ÊØ¢¢Í§á¼‹¹´Ô¹
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ที่โครงการอางเก็บนํ้าเขาเตาที่โครงการอางเก็บนํ้าเขาเตา

ครัง้ท่ี ๑ ระหวางวนัที ่๑๒ - ๑๓ มกราคม 

๒๕๕๕ ในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ และ

จังหวัดเพชรบุรี 

เดินทางไปศึกษาดูงานการพัฒนาของ

ตํารวจตระเวนชายแดน ณ คายนเรศวร จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ เพื่อชมรถบูลโดเซอรที่พระบาท

สมเด็จพระเจาอยู หัวพระราชทานสรางถนน

หวยมงคล โครงการอางเก็บนํ้าเขาเตาอันเนื่อง

มาจากพระราชดําริ ซึ่งเปนโครงการพัฒนาดาน

แหลงนํ้าเปนโครงการแหงแรก และศูนยศึกษา

การพัฒนาหวยทรายฯ ไดเขาไปเรียนรูพิพิธภัณฑ

ธรรมชาตท่ีิมชีีวติ อาท ิเรือ่งภเูขาปา การเพาะเลีย้ง

สัตวปาตางๆ และการอนุรักษดินและนํ้า โดย

ใชหญาแฝก พรอมนี้ นายสุวัฒน เทพอารักษ 

รองเลขาธิการ กปร. และผูชมสารคดี “ประโยชน

สุขของแผนดิน” รวมกันปลูกตนไมไวเปนที่ระลึก

ดวย

รับฟงบรรยายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริรับฟงบรรยายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

กิจกรรมที่ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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กิจกรรมที่โครงการเขื่อนปาสักชลสิทธิ์

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

กิจกรรมที่โครงการพัฒนาพื้นที่วัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสระบุรี
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กิจกรรมที่โครงการพัฒนาพื้นที่วัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสระบุรีกิจกรรมที่โครงการพัฒนาพื้นที่วัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสระบุรีกิจกรรมที่โครงการพัฒนาพื้นที่วัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสระบุรีกิจกรรมที่โครงการพัฒนาพื้นที่วัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสระบุรีกิจกรรมที่โครงการพัฒนาพื้นที่วัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสระบุรี

ครั้งที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑๘ - ๑๙ กุมภาพันธ 

๒๕๕๕ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี และลพบุรี

 เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่

วดัมงคลชยัพฒันาฯ จงัหวดัสระบรุ ีซึง่เปนพืน้ทีต่นแบบ

การนําแนวพระราชดําริเกษตรทฤษฎีใหมไปใช พรอม

กับเยี่ยมชมบานเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จจาก

การนําแนวพระราชดําริเกษตรทฤษฎีใหมไปปฏิบัติ 

และชมการสาธิตการทําปุยอินทรีย จากนั้น ไปศึกษา

ดงูานการบรหิารจดัการนํา้ทีโ่ครงการเขือ่นปาสกัชลสทิธิ์

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมที่โครงการเขื่อนปาสักชลสิทธิ์
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จะคิดทํา สิ่งใด ใหศึกษา ขอมูลเปน ระบบมา อยางลึกซึ้ง

ระเบิดจาก ภายใน ใหคํานึง ตระหนักซึ่ง ความจําเปน จึงลงมือ

แกปญหา จากเล็ก ไปสูใหญ แตตองได ภาพรวม รวมยึดถือ

เมื่อจุดเล็ก ไดผล คนระบือ จึงเรงมือ ขยายผล จนเกริกไกร

อีกการงาน ทําตาม ลําดับขั้น ขั้นแรกนั้น เรื่องจําเปน แยกใหได 

ภูมิสังคม หลักพัฒนา ธ ตรัสไว ทําสิ่งใด ใหพินิจ ทั้งคนความ

หลักองครวม คือเชื่อมโยง ทุกสรรพสิ่ง อยาละทิ้ง ทุกเรื่องลวน ชวนใหถาม

อีกไมติด ตํารา วาตามตาม ปรับใหงาม ตามความจริง คือสิ่งควร

ประหยัดนั้น เปนหลักไว ใหยึดถือ เรียบงายคือ หัวใจ ใหถี่ถวน

ทําใหงาย ใชมักงาย ในกระบวน ทุกอยางลวน พินิจตาม ความจําเปน

มีสวนรวม ทั้งรับฟง ทั้งเสนอ ใชออเออ หรือเงียบไว ไมรูเห็น

ถือประโยชน สวนรวม รวมบําเพ็ญ เพราะตนเปน หนึ่งหนวย ในผลรวม

บริการ ที่จุดเดียว เฉลียวฉลาด ไมมีพลาด เพราะตรงนั้น เปนศูนยรวม

ใชธรรมชาติ ชวยธรรมชาติ ปราศกํากวม เชนนํ้าทวม ใชแกมลิง พักพิงธาร

ใชอธรรม ปราบอธรรม พิษลางพิษ คือแงคิด หาสิ่งดี ในที่กราน

ปลูกปา ใน ใจคน คือหลักการ วาสรางสาน สํานึกกอน จึงลงมือ

ขาดทุนคือ กําไร นั้นไมยาก เริ่มลําบาก ปลายสบาย ใหยึดถือ

พึ่งตนเอง รักศักดิ์ไว ใหเลื่องลือ ไมงอมือ งอเทา พึ่งเขากิน

ทั้งพออยู พอกิน สิ้นความโลภ ไมละโมบ เสียอยาง ทุกขก็สิ้น

เศรษฐกิจ พอเพียง เคียงแผนดิน พอประมาณ เพื่อสรางถิ่น แผนดินทอง

อีกซื่อสัตย สุจริต กตัญู ตองเชิดชู ทําใหได ใชแคทอง

การทํางาน อยางมีสุข ยอมสมปอง สุขเพราะงาน ใชเพราะของ จองตอบแทน

มีความเพียร เวียนวายเชน มหาชนก ไมตระหนก ทอหรือคอย คนแหแหน

ทั้งรูรัก สามัคคี ไทยทั้งแดน ถึงมีสิบ ก็ดุจแสน สานกําลัง

ทั้งหมดนี้ พระปรีชา มหาราช กลั่นจากหยาด พระเสโท ที่รินหลั่ง

เปนผลึกแหง ความรู เมลืองมลัง ทั้งยืนยั่ง ทั้งอยูเย็น เปนสุขเอย

หลักการทรงงาน (ฉบับคํากลอน)

ภัททะพงศ  เทียนศรี
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นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
เยี่ยมชมอุโมงคผันนํ้า “ลําพะยังภูมิพัฒน” อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ

เมือ่วนัที ่๑๐ มนีาคม ๒๕๕๕ นางสาวยิง่ลกัษณ 

ชินวตัร นายกรฐัมนตร ี เดนิทางไปเยีย่มชมอโุมงค

ผันนํ้า “ลําพะยังภูมิพัฒน” (โครงการพัฒนา

ลุมนํา้ลาํพะยงัตอนบนอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร)ิ 

อาํเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ โดยม ีนายเฉลมิเกยีรติ

แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. พรอมดวยอธิบดี

กรมชลประทาน รายงานผลการดําเนินงาน ซ่ึง

โครงการสามารถสงนํา้ชวยเหลอืพืน้ทีท่าํการเกษตร

ในพืน้ทีไ่ดประมาณ ๑๖,๖๐๐ ไร สงผลใหราษฎรมี

คณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ 

¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ

ในการนี ้นายกรฐัมนตรไีดใหขอคดิเหน็วา “อยากจะใหนาํรปูแบบการสงนํา้ลกัษณะนี ้นาํไปขยายผล

ในพ้ืนทีอ่ื่นๆ เพือ่ประโยชนของประชาชนตอไป”



	 (๑)	 พระราชกรณียกิจ

	 (๒)	 บทความเฉลิมพระเกียรติ

	 (๓)	 แนะน�าโครงการ

	 (๔)	 เศรษฐกิจพอเพียง

	 (๕)	 ประโยชน์สุขของแผ่นดิน

	 (๖)	 สาระน่ารู้

	 (๗)	 ความเคลื่อนไหว

แบบสอบถามความคิดเห็น

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๕

๑.	 ความคิดเห็นในคอลัมน์ต่าง	ๆ

๒.	 คอลัมน์ที่ท่านชอบมากที่สุด	(ตอบได้มากกว่า	๑	คอลัมน์)	ระบุเหตุผล

๓.	 ท่านได้น�าวารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง	(ตอบได้มากกว่า	๑	ข้อ)

	 ๑.	 ❍	 เพิ่มพูนความรู้	 ๔.	 ❍	 ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง	(อภิปราย	/	รายงาน	/	การเรียนการสอน	ฯลฯ)

	 ๒.	❍	 ใช้ในการพัฒนาอาชีพ	 ๕.	 ❍	 อื่น	ๆ	(ระบุ)

	 ๓.	❍	 ใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต

๔.	 สิ่งที่ควรปรับปรุง	/	ข้อเสนอแนะ

ชื่อ-สกุล		 	 	 	 														ต�าแหน่ง

หน่วยงาน	 	 	 	 	 โทรศัพท์

ที่อยู่

คอลัมน์
อ่านทั้งหมด

มีประโยชน์

มาก

มีประโยชน์

ปานกลาง

มีประโยชน์

น้อย

ไม่มี

ประโยชน์

อ่านบ้าง ไม่ได้อ่าน

ขอขอบคุณที่กรุณาให้ข้อคิดเห็นต่อวารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ความเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงวารสารฯ	

ให้ดียิ่งขึ้น

กรุณาส่งกลับคืนมาที่	 ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
	 ตามที่อยู่ด้านหลัง	หรือ	โทรสาร	๐	๒๔๔๗	๘๕๖๒

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

กองบรรณาธิการ
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

อาคารสํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร แขวงบางยี่ขัน

เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒

http://www.rdpb.go.th

ตู ปณ.๙ ปณฝ.ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๒

(วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จัดทำาขึ้นเพื่อแจกจาย หามจำาหนาย)

นายอนนัต  ทองประชุม ผอ.สํานกัประชาสัมพันธ

นายตรีวิทย  วินชิสําเภาทิพย ผอ.กลุมสื่อสารองคกร

นางเบญจรัตน  อัครพลวงศ กลุมสื่อสารองคกร

นางสาวมทิรา  ภัคทิพวดี กลุมสื่อสารองคกร
นางสาวมณฑิกา  โพธิ์ทอง กลุมสื่อสารองคกร

นางสาวสุชาดา  ศรีจงใจ กลุมสื่อสารองคกร

นางสาวกฤติกา  ปานเขียว กลุมสื่อสารองคกร
นายจักรพันธ  ดําขํา กลุมสื่อสารองคกร

นางสาวประภาพร  ซื่อสัตย กลุมสื่อสารองคกร
นางสาวธัญญา  ไวกสิกรณ กลุมสื่อสารองคกร

นายวิโรจน  เทียมเมือง สํานกัประสานงานโครงการพื้นที่ ๔
นายวิชาญ  ธีระสืบสกุล กลุมสื่อสารองคกร

นายทวีศักดิ์  แปนคุมญาติ กลุมสื่อสารองคกร

นายพิสิทธิ์  วิเชียรทศพร กลุมสื่อสารองคกร
นางสาววชิราภรณ ณ ศรโีต กลุมสื่อสารองคกร
นายพลวรรธน  สายะเสวี กลุมสื่อสารองคกร

ป ๒๕๕๕ นับเปนโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกฎุราชกมุาร ทรงเจรญิพระชนมพรรษา ๕ รอบ ในวนัที ่๒๘ กรกฎาคม 

๒๕๕๕

ตําแหนง สยามมกุฎราชกุมาร เปนตําแหนงที่พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ สถาปนา

เพื่อเปนลําดับในการสืบสันตติวงศ แทนตําแหนงพระมหาอุปราช หรือกรมพระราชวังบวร (วังหนา) ที่มีมาแตดั้งเดิม

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณฯ ทรงดํารงตําแหนงสยามมกุฎราชกุมาร พระองคที่ ๓ ของพระบรม

ราชจักรีวงศ นับเนื่องแตสมเด็จฯ เจาฟามหาวชิรุณหิศ และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖

ทรงถวายสัตยปฏิญาณในวันที่ไดรับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ สถาปนาเปนสยามมกุฎราชกุมาร 

ตอนหนึ่งความวา

“ขาพเจา...จะปฏิบัติภาระหนาที่ทุกอยางโดยเต็มกําลังสติปญญาความสามารถ และโดยความเสียสละ เพื่อความเจริญ 

สงบสุขและความมั่นคงไพบูลยของประเทศไทย จนตราบเทาชีวิตรางกายจะหาไม”

ภาพแหงความประทับใจที่ปวงชนชาวไทยไดมีโอกาสรับรูมาโดยลําดับตั้งแตทรงพระเยาว คือ ภาพเจาชายพระองคนอย

ที่ประทับนั่งรถไถคันเล็กในออมกอดสมเด็จพอ และทรงชวยหวานขาวในแปลงนาทดลองในสวนจิตรลดา

เมือ่เสดจ็ฯ ไปทรงศกึษาตางประเทศ และเสดจ็ฯ กลบัมาถงึประเทศไทยกท็รงหมอบลงบนพืน้สนามบนิกราบแทบพระบาท

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ที่เสด็จฯ ไปทรงรับ ณ สนามบินดอนเมือง

เมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษา และรับราชการทหาร ก็ไดทรงติดตามเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบทโดยทรงทําหนาที่

ถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถดวย

ในระหวางที่สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงสัมภาษณราษฎรที่สมัครเปนสมาชิกศิลปาชีพ ในการเสด็จฯ 

แปรพระราชฐานไปทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิในภมูภิาคตาง ๆ  นัน้ สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร จะเสดจ็ฯ 

นําขาราชการไปสํารวจพื้นที่เพื่อชวยเหลือราษฎรที่มาขอพระราชทานความชวยเหลือ และเสด็จฯ ไปทรงทอดพระเนตรโครงการ

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมอบหมาย เชน อางเก็บนํ้าหวยหวด จังหวัดสกลนคร เปนตน

ที่อางเก็บนํ้าหวยหวด มีราษฎรมาเฝาฯ รับเสด็จ และขอพระราชทานระบบสงนํ้าไปยังที่ทํากิน ราษฎรมานั่งคุกเขาขางรถ

พระทีน่ัง่ กเ็สดจ็ฯ ลงมาพรอมกบันอมพระวรกายลงไปพยงุราษฎรผูนัน้ใหยนืขึน้พดูคยุกนัโดยมไิดถอืพระองค ยงัความปลาบปลืม้

ใหกับราษฎรที่เฝาฯ รับเสด็จวันนั้นเปนอยางยิ่ง ที่ไดประจักษในพระราชจริยวัตรอันออนโยนงดงามเชนนี้

เมือ่ทรงสอบถามราษฎร และทรงหารอืกบัหนวยงานทีต่ามเสดจ็แลว ขอมลูยงัไมเพยีงพอจงึมพีระราชดาํรใิหกรมชลประทาน

ไปศึกษาจัดทํารายงาน โดยมีพระราชดํารัสวา จะชวยดูใหและจะนํารายงานไปกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ทรงหวงใยสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงงานในพื้นที่จนมืดคํ่า โดยไมมีใครกลากราบบังคมทูลใหทรงเลิก

ทํางาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะเสด็จฯ มาทรงประทับยืนหนาศาลาทรงงานเพื่อให “สมเด็จแม” 

ทรงทราบวา เห็นสมควรหยุดพักงานในวันนั้น ๆ ไวกอน

นี่คือภาพที่ผูติดตามเสด็จ และราษฎรที่มาเฝาฯ รับเสด็จ ไดรับรูและปติตื้นตันกับความรักความหวงใยที่ไดประจักษ

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ขอเทิดพระเกียรติดวยการนําเสนอโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของ

สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร ซึง่มทีัง้โครงการพฒันาแหลงนํา้ โครงการพฒันาปาไมทีต่อยอดจากพระราชดาํริ

ของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ โครงการที่พระราชทานที่ดินสวนพระองคชวยเหลือราษฎร โครงการคลินิกเกษตรที่

ขยายผลถายทอดองคความรูแกไขปญหาใหเกษตรกรทั่วประเทศ เปนตน

ในโอกาสมหามงคลนี้ วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

                  กองบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ
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