
ปีีที่่� ๑๙ ฉบัับัที่่� ๔ ตุุลาคม - ธัันวาคม ๒๕๖๔

คุ้้�งบางกะเจ้�า อำำาเภอำพระประแดง จั้งหวััดสมุ้ทรปราการคุ้้�งบางกะเจ้�า อำำาเภอำพระประแดง จั้งหวััดสมุ้ทรปราการ

• คุ้ลอำงลัดโพธิ์์� ลัดธิ์ารา ส่�คุ้วัามุสำาเร็จ้ท่�ยั่ั�งยั่ืน

• โคุ้รงการแก�มุล์งห�วัยั่ยั่างแพรกขวัาฯ 

 จั้งหวััดประจ้วับคุ่้รีขันธิ์์

• ปล่กหญ้�าแฝกเพ่�อำขยั่ายั่พันธิ์้์จ้ำาหน�ายั่สร�างรายั่ได�

• หลักการทรงงานและการน�อำมุนำามุาปฏ์ิบัติ์

• การเล่�ยั่งปลาน์ลแดงร�วัมุกับเป็ดบาร์บารีล่กผสมุ

• ป่าชายั่เลน แหล�งอำน้รักษ์์ แห�งคุ้้�งกระเบน



บรรณาธการ
	 วารสารอันัเน่�อังมาจากพระราชดำรฉิบับััน้�	ตรงกบััโอักาสวนัคล้า้ยวนัพระบัรมราชสมภพ
พระบัาทสมเด็จพระบัรมชนกาธิิเบัศร	มหาภูมิพล้อัดุล้ยเดชมหาราช	บัรมนาถบัพิตร	๕	ธิันวาคม	
๒๕๖๔	 ท้�ผ่่านมา	 วารสารอัันเน่�อังมาจากพระราชดำริ	 ได้นำเสนอัเร่�อังราวการทรงงานแล้ะ 
การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ	ขอังพระบัาทสมเด็จพระบัรมชนกาธิิเบัศร	มหาภูมิพล้อัดุล้ยเดช
มหาราช	 บัรมนาถบัพิตร	 มาอัย่างต่อัเน่�อัง	 หากย้อันเวล้ากลั้บัไป	 ภาพการทรงงานแล้ะ 
แนวพระราชดำริท้�ผ่่านมาในอัด้ต	จวบัจนปัจจุบัันน้�	หล้ายโครงการประสบัความสำเร็จแล้ะยังประโยชน์
ให้เกิดแก่ช้วิตความเป็นอัยู่ขอังประชาชนท้�ต่างม้อัาช้พท้�มั�นคง	 ม้อัาหารแล้ะปัจจัยสำหรับัดำรง
ช้วิตอัย่างเพ้ยงพอั	 ไม่ขัดสนยากแค้นเหม่อันในอัด้ต	 สามารถพ่�งพาตนเอังได้	 เน่�อังในโอักาส 
วันคล้้ายวันพระบัรมราชสมภพ	ขอัน้อัมรำล้่กในพระมหากรุณาธิิคุณอัันหาท้�สุดมิได้	

	 ส่บัเน่�อังมาถ่งรัชกาล้ท้�	 ๑๐	 ทรงส่บัสาน	 รักษา	 แล้ะต่อัยอัดโครงการอัันเน่�อังมาจาก 
พระราชดำริ	ดังเช่นคอัลั้มน์	“๑๐	ทศมราชา	พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์”	บัทความเร่�อัง	“โครงการ
แก้มลิิงห้้วยยางแพรกขวา พร้อมอาคารประกอบแลิะระบบส่่งน้้ำอัน้เน้่�องมาจาก 
พระราชดำร”ิ จงัหวัดประจวบัคร้ขั้นธิ	์เปน็โครงการท้�พระบัาทสมเดจ็พระเจา้อัยูหั่ว	พระราชทาน
ความช่วยเหล้่อั	 เพ่�อัแก้ไขปัญหาความเด่อัดร้อันจากการขาดแคล้นน�ำสำหรับัอัุปโภคบัริโภคแล้ะ
ทำการเกษตรขอังราษฎร	 ซ่ึ่�งประชาชนในพ่�นท้�ได้ม้การจัดตั�งกลุ้่มผู่้ใช้น�ำข่�น	 เพ่�อับัริหารจัดการ 
การใช้น�ำอัย่างม้ประสิทธิิภาพ	ส่งผ่ล้ให้ม้น�ำใช้อัย่างเพ้ยงพอัตล้อัดปี	นอักจากน้�	ยังม้คอัล้ัมน์	“ตัวอัย่าง
ความสำเร็จ”	 บัทความเร่�อัง “ปลูิกห้ญ้้าแฝกเพ่�อขยายพัน้ธุ์์�จำห้น้่ายส่ร้างรายได้” กล้่าวถ่ง 
ต้นแบับัเกษตรกรท้�ปลู้กหญ้าแฝกแล้ะขยายพันธิุ์จำหน่ายสร้างรายได้เสริม	แล้ะเป็นการใช้พ่�นท้�
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 ต่อัจากนั�นเป็นคอัล้ัมน์	 “ตามรอัยพระราชปณิธิาน”	 บัทความเร่�อัง	 “ห้ลิักการ 
ทรงงาน้แลิะการน้้อมน้ำมาปฏิิบัติิ”	 จากการบัรรยายขอัง	 ดร.สุเมธิ	 ตันติเวชกุล้	 เล้ขาธิิการ 
มูล้นิธิิชัยพัฒนา	 ได้ถ่ายทอัดหลั้กธิรรม	 หล้ักการทรงงานแล้ะหลั้กปฏิิบััติ	 ท้�สามารถนำไป 
ปรับัประยุกต์ใช้ได้ในการดำเนินช้วิต	การปฏิิบััติงานร่วมกับัผู่้อั่�น	รวมถ่งสังคมส่วนรวมได้อัย่าง
ม้ความสุข	 แล้ะคอัลั้มน์	 “ผ่ล้สำเร็จจากโครงการอัันเน่�อังมาจากพระราชดำริ”	 บัทความเร่�อัง	
“คลิองลิัดโพธุ์ิ� ลิัดธุ์ารา สู่่ความส่ำเร็จท่�ยั�งย่น้”	ได้หยิบัยกผ่ล้สำเร็จจากโครงการฯ	ท้�ทำให ้
ประชาชนม้คุณภาพช้วิตท้�ด้ข่�น	 ม้อัาช้พจากการท่อังเท้�ยวเชิงอันุรักษ์	 ควบัคู่ไปกับัการดูแล้
ทรัพยากรธิรรมชาติในพ่�นท้�	 แล้ะอัาช้พเสริมท้�ช่วยเพิ�มรายได้	 ใช้ต้นทุนน้อัย	 ได้กำไรมาก	 
ในคอัล้ัมน์	 “ศูนย์ศ่กษาฯ	 นำพาอัาช้พ”	 บัทความเร่�อัง	 “การเลิ่้ยงปลิาน้ิลิแดงร่วมกับ 
เป็ดบาร�บาร่ลิูกผส่ม”	สุดท้ายเป็นคอัล้ัมน์ “เร่�อังเล้่าจากหลั้งกล้้อัง”	บัทความเร่�อัง	“ป่าชายเลิน้ 
แห้ลิ่งอน้์รักษ์� แห้่งค์้งกระเบน้”	 ท้�บัอักเล้่าถ่งเส้นทางศ่กษาธิรรมชาติป่าชายเล้น	 ในพ่�นท้� 
ศูนย์ศ่กษาการพัฒนาอั่าวคุ้งกระเบันอัันเน่�อังมาจากพระราชดำริ	จังหวัดจันทบัุร้	ได้อัย่างน่าสนใจ 

	 คณะบัรรณาธิิการหวังเป็นอัย่างยิ�งว่า	 บัทความต่าง	 ๆ	 ท้�ถูกคัดสรรมานั�น	 จะเป็น
ประโยชน์แก่ผู่้อั่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในช้วิตประจำวันได้อัย่างม้ความสุขตามแนว 
วิถ้หล้ักปรัชญาขอังเศรษฐกิจพอัเพ้ยงต่อัไป	

	 	 	 	 	 	 	 	 คณะบัรรณาธิิการ
																																																				วารสารอัันเน่�อังมาจากพระราชดำริ



” 

l สืืบสืาน รัักษา ต่่อยอด สืรั้างสืุขปวงปรัะชา ๔
	 ข่่าวพระราชกรณีียกจิเดือืนกันยายน	-	พฤศจิกายน	๒๕๖๔

l ๑๐ ทศมรัาชา พรัะเมต่ต่าสื่่ปรัะชารัาษฎรั์ ๒๐
	 โครงการแก้มลิิงห้้วยยางแพรกข่วาพร้อมอาคารประกอบ 

	 แลิะระบบส่่งน้ำอันเนื�องมาจากพระราชดืำริ	 

	 จังห้วัดืประจวบคีรีข่ันธ์์	

l ต่ัวอย่างความสืำเรั็จ ๒๔
	 ปลิูกห้ญ้้าแฝกเพื�อข่ยายพันธ์์์จำห้น่ายส่ร้างรายไดื้

l ต่ามรัอยพรัะรัาชปณิิธาน  ๒๘
 ห้ลิักการทรงงานแลิะการน้อมนำมาปฏิิบัติิ	ติอนที�	๑

l  ต่ดิต่ามและขับเคลื�อนโครังการัอนัเนื�อง ๓๔ 

 มาจากพรัะรัาชดำรัิ

	 ข่่าวเดืือนกันยายน-พฤศจิกายน	๒๕๖๔

l ผลสืำเร็ัจจากโครังการัอันเนื�องมาจากพรัะรัาชดำริั ๔๒
	 คลิองลิดัืโพธ์ิ�	ลิดัืธ์ารา	สู่ค่วามส่ำเรจ็ที�ยั�งยนื

l ศน่ย์ศึกษาฯ นำพาอาชีพ ๔๖
	 การเลิี้ยงปลิานิลิแดืงร่วมกับเป็ดืบาร์บารีลิูกผส่ม

l เรืั�องเล่าจากหลังกล้อง ๔๙ 

	 “ป่าชายเลิน	แห้ลิ่งอน์รักษ์์	แห้่งค์้งกระเบน”

l  ปรัะชาสัืมพนัธ์ผลิต่ภัณัิฑ์์ของศน่ย์ศึกษา ๕๐
 การัพัฒนาห้วยทรัายอันเนื�องมาจากพรัะรัาชดำรัิ
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ย้้อนไปเม่ื่�อปี ๒๔๙๕ พระบาทสมื่เด็็จพระบรมื่ชนกาธิเิบศร มื่หาภููมิื่พลอดุ็ลย้เด็ชมื่หาราช บรมื่นาถบพิตร  
ได้็เสด็็จพระราชด็ำาเนินไปทรงเย้่�ย้มื่ราษฎรอยู้�เน่องนิจ ทอด็พระเนตรถึงสภูาพของประเทศไทย้ ทรงพบว่�ายั้งม่ื่ราษฎร
ท่�ไมื่�รูห้นังส่ออ่กเป็นจำานว่นมื่าก ทุกครอบครวั่ต้องเผชญิกับปัญหาคว่ามื่ย้ากจนและอด็อย้าก อ่กทั�งประชาชน 
ส�ว่นใหญ�ยั้งประสบปัญหาจากโรคภัูย้นานาท่�เข้ามื่าเก่�ย้ว่ข้องกับช่ว่ิตและสุขภูาพพลานามัื่ย้ด้็ว่ย้สาเหตุจาก 
การขาด็คว่ามื่รูใ้นการดู็แลรกัษาตนเอง และในระย้ะนั�น การบรกิารสาธิารณสุขขั�นพ่�นฐานของประเทศไทย้ยั้งอยู้�ในระย้ะ 
เริ�มื่ต้นของการพัฒนา 

ดั็งนั�น การพระราชทานคว่ามื่ช�ว่ย้เหล่อประชาชนในระย้ะแรก จงึเน้นในด้็านการแพทย์้และสาธิารณสุข 
เป็นส�ว่นใหญ� เช�น การรณรงค์และป้องกันว่ัณโรค การสรา้งอาคารโรงพย้าบาล เพ่�อรองรบัคนเจบ็ป่ว่ย้ และได้็จดั็หน�ว่ย้
แพทย้เ์คล่�อนท่�ออกบรกิารรกัษาพย้าบาลแก�ราษฎร ได้็แก� โครงการแพทย้ห์ลว่งพระราชทาน เรอืเว่ชพาหน์ เปน็ต้น
ทรงรเิร ิ�มื่โครงการต�าง ๆ โด็ย้ใชพ้ระราชทรพัย์้ส�ว่นพระองค์ เพ่�อต�อสู้กับโรครา้ย้แรง ซึ่ึ�งเป็นว่ิกฤตของเม่ื่องไทย้ 
ในขณะนั�น เช�น โรคเรื�อน โรคโปลิโอ โรคคอพอก และโรคเท้าชา้ง ซึ่ึ�งในปจัจุบันพบผู้ป่ว่ย้น้อย้มื่าก ต�อมื่าเม่ื่�อปัญหา
ดั็งกล�าว่เริ�มื่คล่�คลาย้ไปในทศิทางท่�ด่็ขึ�นเป็นลำาดั็บ จงึม่ื่พระราชด็ำารใิห้ม่ื่การพัฒนาขั�นพ่�นฐานด้็านต�าง ๆ แก�ประชาชน 
เพ่�อจะได้็เป็นสิ�งท่�ช�ว่ย้คำาจุนการพึ�งตนเองในเบ่�องต้นได้็อย้�างมัื่�นคงถึงอนาคต พระองค์ทรงใช้หลักการทรงงาน  
“เขา้ใจ เขา้ถึง พัฒนา” ทรงเขา้ถึงทกุพ่�นท่� เพ่�อเขา้ใจถึงปญัหา ทั�งแสว่งหาหนทาง โด็ย้ทรงศึกษาปฏิิบัติส�ว่นพระองค์ 
กับทรงงานร�ว่มื่กับผู้เช่�ย้ว่ชาญในศาสตรส์าขาต�าง ๆ เม่ื่�อได้็ผลด่็แล้ว่ จงึนำามื่าใชใ้ห้เกิด็ประโย้ชน์แก�ประชาชน  
จากนั�น ทรงมุื่�งพัฒนาชาว่ไทย้ภููเขาให้รอด็พ้นจากคว่ามื่ทุกข์ย้ากด้็ว่ย้การปลูกพ่ชเม่ื่องหนาว่ทด็แทนฝ่ิ่� นและ 
เลิกการตัด็ต้นไม้ื่ทำาลาย้ป่ามื่าสู�ว่ิถ่เกษตรรูปแบบใหมื่�ท่�เก่�อกูลกับธิรรมื่ชาติและทำาให้ม่ื่ราย้ได้็ด่็ย้ิ�งขึ�น นอกจากน่�  
ทกุข์ใหญ�หลว่งของประชาชนท่�พระองค์ทรงตระหนักตลอด็มื่าค่อ คว่ามื่ไมื่�รูห้นังส่อ ไมื่�สามื่ารถประกอบอาชพ่ให้พออยู้�
พอกินได้็ จงึได้็พระราชทานพระราชด็ำาร ิ ให้จดั็ตั�งศูนย้์ศึกษาการพัฒนาอันเน่�องมื่าจากพระราชด็ำาร ิ ขึ�น ๖ แห�ง 
ทั�ว่ประเทศ ท่�เป็นเสม่ื่อนพิพิธิภัูณฑ์์ธิรรมื่ชาติท่�ม่ื่ชว่่ิต แหล�งเรยี้นรูใ้นการพัฒนาคุณภูาพชว่่ิตของราษฎร รว่มื่ถึง 
ทรงสรา้งและส�งเสรมิื่ให้ม่ื่โรงเรยี้นในถิ�นทรุกันด็าร โรงเรยี้นฝึิ่กอาชพ่สอนว่ิธิท่ำากิน ทรงจดั็ให้ม่ื่การศึกษาทางไกล 
เพ่�อให้เด็็กได้็เรยี้นกับครูท่�ม่ื่คว่ามื่สามื่ารถ และพระราชทานทนุการศึกษาโด็ย้ไมื่�ม่ื่เงื�อนไขแก�เด็็กนักเรยี้น นอกจากน่� 
ทรงสละเว่ลาพระราชทานปรญิญาบัตรแก�บัณฑ์ติจบใหมื่�หลาย้แสนคน เพ่�อเป็นการสรา้งขวั่ญและกำาลังใจจุด็หมื่าย้
แห�งแรกของคว่ามื่สำาเรจ็ในชว่่ิตจากการพากเพ่ย้รในการเรยี้นจนสำาเรจ็การศึกษา พระองค์ไมื่�ได้็เน้นเรื�องการ 
แก้ปญัหาเป็นครั�งคราว่ แต�ทรงต�อสู้เพ่�อการพัฒนาอย้�างยั้�งย้น่ นอกจากทรงพัฒนาชวิ่่ตคว่ามื่เป็นอยู้�ของประชาชน 
ผู้ย้ากไรด้้็อย้โอกาสในพ่�นท่�ชนบทห�างไกลแล้ว่ ในส�ว่นของประชาชนในพ่�นท่�กรุงเทพมื่หานครและปรมิื่ณฑ์ล พระองค์
ทรงรเิร ิ�มื่โครงการตัด็ถนนหลาย้สาย้ สรา้งแก้มื่ลิงป้องกันนำาท�ว่มื่ ตัด็คลองให้นำาไหลลงทะเลได้็เรว็่ขึ�น และยั้งทรง
ช่�แนะแนว่ทางบรหิารจดั็การนำาทั�ว่ประเทศเพ่�อให้เกิด็ประโย้ชน์สูงสุด็ และเหมื่าะสมื่กับว่ิถ่การด็ำาเนินชว่่ิตของ
ประชาชนในแต�ละภููมิื่ภูาคอ่กด้็ว่ย้ 

ตลอด็ระย้ะเว่ลา ๗๐ ปี ท่�พระบาทสมื่เด็็จพระบรมื่ชนกาธิเิบศร มื่หาภููมิื่พลอดุ็ลย้เด็ชมื่หาราช บรมื่นาถบพิตร 
ทรงครองแผ�นดิ็นด้็ว่ย้หลักทศพิธิราชธิรรมื่ พระองค์ได้็พระราชทานหลักการสำาคัญในการด็ำาเนินชว่่ติค่อ หลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพ่ย้ง ท่�ช�ว่ย้เหล่อราษฎรให้พึ�งพาตนเองได้็ อันจะยั้งคว่ามื่สุขตามื่อัตภูาพของแต�ละบุคคลอย้�าง
ยั้�งย้่นตลอด็ไป 

เน่�องในโอกาสวั่นคล้าย้วั่นพระบรมื่ราชสมื่ภูพ ๕ ธินัว่าคมื่ ๒๕๖๔ ขอน้อมื่รำาลึกในพระมื่หากรุณาธิคุิณ 
อันหาท่�สุด็มิื่ได้็  



 จากเขาหินดิ็นทราย้รา้ย้รอ้นแล้ง เป็นด็านแข็งหรอืชุ�มื่นำาเป็นพรุสนุ�น จากเขาหินดิ็นทราย้รา้ย้รอ้นแล้ง เป็นด็านแข็งหรอืชุ�มื่นำาเป็นพรุสนุ�น
พอพระบาทย้าตรามื่าเจอ่จุน ดิ็นก็พูนฟ้ื้� นพลังสรา้งชว่่ีพอพระบาทย้าตรามื่าเจอ่จุน ดิ็นก็พูนฟ้ื้� นพลังสรา้งชว่่ี
เกิด็สมื่ดุ็ลหลาย้สาย้พันธิุอั์นเกาะเก่�ย้ว่ เป็นป่าเข่ย้ว่สัตว่น้์อย้ใหญ�ได้็ถิ�นท่�เกิด็สมื่ดุ็ลหลาย้สาย้พันธิุอั์นเกาะเก่�ย้ว่ เป็นป่าเข่ย้ว่สัตว่น้์อย้ใหญ�ได้็ถิ�นท่�
เป็นผ่นนาผ่นนำาฉ่ำำาฤด่็ พระนามื่น่�ภููมิื่พลด็ลให้เป็นเป็นผ่นนาผ่นนำาฉ่ำำาฤด่็ พระนามื่น่�ภููมิื่พลด็ลให้เป็น
คิด็ถึงท�านท่�บนฟ้ื้าอาลัย้รกั เพราะประจกัษ์ด้็ว่ย้สาย้ตาประชาเห็นคิด็ถึงท�านท่�บนฟ้ื้าอาลัย้รกั เพราะประจกัษ์ด้็ว่ย้สาย้ตาประชาเห็น
ทกุเม็ื่ด็ดิ็นเม็ื่ด็ทราย้รา้ย้ลำาเค็ญ ธิ ปรุงเป็นผ่นดิ็นทองเพ่�อผองไทย้ทกุเม็ื่ด็ดิ็นเม็ื่ด็ทราย้รา้ย้ลำาเค็ญ ธิ ปรุงเป็นผ่นดิ็นทองเพ่�อผองไทย้
จงึร�ว่มื่ใจเทดิ็พระเก่ย้รติกำาจรก้อง โลกร�ว่มื่ซึ่อ้งพระปรชีา ธิ ย้ิ�งใหญ�จงึร �ว่มื่ใจเทดิ็พระเก่ย้รติกำาจรก้อง โลกร�ว่มื่ซึ่อ้งพระปรชีา ธิ ย้ิ�งใหญ�
๕ ธินัว่าว่ันดิ็นโลกว่ันพ�อไทย้ ร ำาลึกในพระมื่หาการุณย้ธิรรมื่๕ ธินัว่าว่ันดิ็นโลกว่ันพ�อไทย้ ร ำาลึกในพระมื่หาการุณย้ธิรรมื่

น้อมื่รำาลึกในพระมื่หากรุณาธิคุิณอันหาท่�สุด็มิื่ได้็
ข้าพระพุทธิเจา้ ผู้บรหิารและเจา้หน้าท่�สำานักงาน กปร.

(นาย้ภัูททะพงศ์  เทย่้นศร ีผู้ประพันธิ)์

อาศิิรวาทอาศิิรวาท  
เน่ื่�องในื่โอกาสวันื่คล้้ายวันื่พระบรมราชสมภพเน่ื่�องในื่โอกาสวันื่คล้้ายวันื่พระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็็จพระบรมชนื่กาธิเิบศิร มหาภูมิพล้อด็ุล้ยเด็ชมหาราช  พระบาทสมเด็็จพระบรมชนื่กาธิเิบศิร มหาภูมิพล้อด็ุล้ยเด็ชมหาราช  
บรมนื่าถบพิตร ๕ ธินัื่วาคม ๒๕๖๔บรมนื่าถบพิตร ๕ ธินัื่วาคม ๒๕๖๔



สืืบสืาน รักัษา ต่่อยอด สืรัา้งสุืขปวงปรัะชา

สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิราชสุด็า ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
ทรงติด็ตามการด็ำเนิินิงานิโครงการของมูลนิิธิิชัยพัฒนิา 

ผ่่านิส่�ออิเล็กทรอนิิกส์ (ออนิไลนิ์) ณ ห้้องประชุม วัังสระปทุม 

วัันอัังคารที่่� ๗ กัันยายน ๒๕๖๔ ทรงติิดติามการดำาเนิินิงานิโครงกัารที่หาร
พันัธุ์์�ดี ่กัอังพันัที่หารราบ โรงเร่ยนนายรอ้ัยพัระจุล์จุอัมเกัลา้ ติำาบลพรหมณี ีอำำาเภอำ
เมือำงนิครนิายก จัังหวััดนิครนิายก โดยศููนิย์พัฒนิาพันิธุ์์์พืชจัักรพันิธุ์์เพ็ญศูิริ มูลนิิธุ์ิ 
ชยัพฒันิาและกอำงพนัิทหารราบ โรงเรยีนินิายรอ้ำยพระจัล์จัอำมเกลา้ รว่ัมกนัิดำาเนินิิงานิ 
ภายในิพื�นิที�วัา่งเปลา่ ประกอำบด้วัยโครงการหลกั ๔ โครงการ ดงันีิ� โครงการ “บา้นินีิ�มีรกั 
ปลูกผัักกินิเอำง” โครงการเลี�ยงปลานิิลในิสระ “เพื�อำนิช่วัยเพื�อำนิ” โครงการเลี�ยง 
เป็ดไข่่ ลดรายจั่าย เพิ�มรายได้ข่อำงข่้าราชการ และโครงการ “ทางนิี�มีผัล ผัู้คนิรักกันิ” 
ทอำดพระเนิติรกิจักรรมติ่าง ๆ  ภายในิโครงการ อำาทิ การข่ยายพันิธุ์์์เชื�อำไติรโคเดอำร์มา 
การผัลิติไข่่เค็มใบเติย การทำานิำ�าพริกปลานิิล กิจักรรมจััดรถพ่์มพวังนิำาผัลผัลิติ 
ไปจัำาหนิ่ายให้ราษฎรในิช่วังการแพร่ระบาดข่อำงโรคโควิัด-๑๙ และการเติรียม 
ควัามพร้อำมเพื�อำผัลิติเมล็ดพันิธุ์์์ผัักพระราชทานิ จัากนิั�นิ ทรงรับฟัังรายงานิแผันิการ
ดำาเนิินิงานิเพื�อำสนิับสนิ์นิโครงการ และรายงานิประสบการณี์ที�ได้รับจัากการปลูกผััก
ปลอำดภยั รวัมถึงการปลกูผักัเพื�อำนิำาสง่วังัสระปท์ม ใชท้ำาผัักดอำงจัำาหน่ิายเพื�อำหารายได้ 
สนิับสนิ์นิกิจัการข่อำงสภากาชาดไทย ในิการนีิ� มีพระราชดำาริ สร์ปควัามวั่า  
ให้้กรมพััฒนาที่่�ดิินพิัจารณานำาเมล็็ดิพัันธุ์์� โสนแอฟริกัน มาที่ดิล็องปลู็ก 
เพั่�อปรับปร์งบำาร์งดิินในพั่�นที่่�โครงการที่ห้ารพัันธุ์์�ดิ่ กองพัันที่ห้ารราบ โรงเร่ยน 
นายร้อยพัระจ์ล็จอมเกล็้า นอกเห้น่อจากเร่�องการที่ำาเกษตรแล็้ว ขอให้้โรงเร่ยน
นายรอ้ยพัระจล์็จอมเกล็า้ พัจิารณาสง่เสรมิให้น้กัเรย่นนายรอ้ยไดิเ้รย่นรูเ้ก่�ยวกบั
ระบบไฟฟา้จากพัล็งังานแสงอาที่ติย�ไวด้ิว้ย เพั่�อนำาไปใช้ป้ระโยช้น�ในการปฏิิบตังิาน 
ในอนาคต 

 การประช์มอำอำนิไลนิ์จัากสำานิักงานิมูลนิิธุ์ิชัยพัฒนิา 

 กิจักรรมจััดรถพ์่มพวังนิำาผัลผัลิติไปจัำาหนิ่ายให้ราษฎร
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สมเด็็จพระเจ้านิ้องนิางเธิอ เจ้าฟ้้าจุฬาภรณวัลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวัางควััฒนิ วัรขัตติยราชนิารี  
ทรงเป็นิประธิานิการประชุมคณะกรรมการขับเคล่�อนิการด็ำเนิินิโครงการ 
สัตวั์ปลอด็โรค คนิปลอด็ภัย จากโรคพิษสุนิัขบ้า ตามพระราชปณิธิานิของ
ศาสตราจารย์ ด็ร.สมเด็็จเจ้าฟ้้าฯ กรมพระศรีสวัางควััฒนิ วัรขัตติยราชนิารี 
ครั�งที� ๑/๒๕๖๔ ผ่่านิส่�ออิเล็กทรอนิิกส์ (ออนิไลนิ์) ณ ตำห้นิักทิพย์พิมานิ 
อำเภอปากช่อง จังห้วััด็นิครราชสีมา 

 การประช์มคณีะกรรมการข่ับเคลื�อำนิโครงการฯ  
ผั่านิสื�อำอำิเล็กทรอำนิิกส์ (อำอำนิไลนิ์)

 การประช์มอำอำนิไลนิ์จัากสำานิักงานิ กปร.

 การประช์มอำอำนิไลนิ์จัากสำานิักงานิมูลนิิธุ์ิชัยพัฒนิา 

 กิจักรรมจััดรถพ์่มพวังนิำาผัลผัลิติไปจัำาหนิ่ายให้ราษฎร

วันัพัฤหัสบด่ีที่่� ๑๖ กันัยายน ๒๕๖๔ ทรงเป็นิประธุ์านิ 
การประช์มคณีะกรรมการข่ับเคลื�อำนิการดำาเนิินิโครงกัาร
สตัวั�ปลอัดีโรค คนปลอัดีภัยั จุากัโรคพัษิสน์ขับา้ ตามพัระราชปณิธิุ์านฯ 
 โดยมีวัาระการประชม์ที�สำาคญั อำาท ิรายงานิผัลการดำาเนิินิงานิ
โครงการฯ ประจัำาปี ๒๕๖๔ ติามแผันิย์ทธุ์ศูาสติร์ เช่นิ  
การเฝ้้าระวััง ป้อำงกันิและควับค์มโรคพิษส์นิัข่บ้า การจััดระบบ
ศููนิย์พักพิ งสัติ ว์ั  การดูแลรักษาโรคพิษส์ นัิข่บ้าในิคนิ  
การข่ับเคลื�อำนิการดำาเนิินิงานิโรคพิษส์นิัข่บ้าในิท้อำงถิ�นิ  
และแผันิการดำาเนิินิงานิโครงการฯ ในิปีงบประมาณี ๒๕๖๕

โครงการดังกล่าวั เกิดข่ึ�นิจัากพระราชปณีิธุ์านิข่อำง 
สมเด็จัพระเจั้านิ้อำงนิางเธุ์อำ เจั้าฟั้าจ์ัฬาภรณีวัลัยลักษณี์  
อำัครราชก์มารี กรมพระศูรีสวัางควััฒนิ วัรข่ัติติิยราชนิารี  
ที�ทรงติระหนัิกถึงควัามสำาคัญข่อำงปัญหาโรคพิษส์นัิข่บ้า 
ในิประเทศูไทย ที�มผีัลต่ิอำสข์่ภาพข่อำงคนิไทย ติลอำดจันิสตัิวัเ์ลี�ยง 
สัติวั์จัรจััดไร้ที�พึ�ง จัึงมีพระประสงค์ให้โรคพิษส์นิัข่บ้าหมดไป
จัากประเทศูไทย 
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 การรายงานิโครงการจััดหานิำ�าช่วัยเหลือำโรงเรียนิติำารวัจัติระเวันิชายแดนิ
บ้านิติือำงอำช่างกลปท์มวัันิอำนิ์สรณี์ ๑๓ ผั่านิสื�อำอำิเล็กทรอำนิิกส์ (อำอำนิไลนิ์)

 การประช์มอำอำนิไลนิ์จัากสำานิักงานิ กปร.

วัันจุันที่ร�ที่่� ๒๐ กัันยายน ๒๕๖๔ ทรงติิดติาม
ควัามก้าวัหน้ิาการดำาเนิินิงานิโครงการพัฒนิาเด็กและ
เยาวัชนิติามพระราชดำาริ โรงเร่ยนตำารวัจุตระเวัน
ชายแดีนบา้นตือังอัชา่งกัลปที่ม์วันัอันส์รณิ� ๑๓ ติำาบล
ศูรีบรรพติ อำำาเภอำศูรีสาคร จัังหวััดนิราธุ์ิวัาส ครั�งที� 
๘/๑๐๔๓ ทอำดพระเนิติรวัีดิทัศูนิ์แนิะนิำาโรงเรียนิ และ
ทรงรับฟัังปัญหาข่อำงราษฎรพร้อำมแนิวัทางการแก้ไข่
ปญัหาจัากหน่ิวัยงานิต่ิาง ๆ  ที�เกี�ยวัข้่อำง จัากนิั�นิ นิกัเรยีนิ
ในิพระราชานิ์เคราะห์ฯ กราบบังคมทูลถวัายรายงานิ 
ผัลการเรียนิ และทอำดพระเนิติรกิจักรรมข่อำงโรงเรียนิ 
อำาทิ กิจักรรมห้อำงสม์ด กิจักรรมห้อำงพยาบาล กิจักรรม
การประกอำบเลี�ยงอำาหารกลางวัันิและอำาหารเสริมนิม 
ผัลติิภณัีฑ์ก์ล์ม่แมบ่า้นิบา้นิติอืำงอำ กจิักรรมการงานิอำาชพี
นิักเรียนิ “การข่ยายพันิธุ์์์บอำนิสี” การปลูกถั�วัเพื�อำทำา 
ถั�วัเมล็ดแห้ง กิจักรรมการเกษติรเพื�อำอำาหารกลางวัันิ 
และการข่ยายผัลโรงเรยีนิสูช์่มชนิ ในิการนิี� มพีระราชดำาริ 
สรป์ควัามวัา่ การประกอบอาห้ารกล็างวนั เล็่�ยงเดิ็ก
นักเร่ยน ห้ากม่ปัญห้าเร่�องการจัดิสรรงบประมาณ 

สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิราชสุด็า ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
ทรงติด็ตามการด็ำเนิินิงานิโครงการอันิเนิ่�องมาจากพระราชด็ำริ 

ผ่่านิส่�ออิเล็กทรอนิิกส์ (ออนิไลนิ์) ณ ห้้องประชุม วัังสระปทุม 
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ก็สามารถมาเบิกไดิ้จากโครงการฯ แล็ะการจัดิที่ำาข้าวกล็่อง (ป่�นโตพัระราช้ที่าน) ก็จะช้่วยล็ดิปัญห้าตรงน่�ไดิ้ ประกอบกับ
ควรส่งเสริมการปลู็กพ่ัช้ผัักเองบริเวณบ้าน พัร้อมกับส่งเสริมการที่ำาป์�ยห้มักนำ�าห้มักจากเศษอาห้ารในครัวเร่อนให้้แก่ 
ผัู้ปกครองแล็ะเด็ิกนักเร่ยน ในเร่�องการฉ่ีดิวัคซ่ีนป้องกันโรคโควิดิของครู แล็ะนักเร่ยนโรงเร่ยนตำารวจตระเวนช้ายแดิน  
ที่างภาครัฐน่าจะไดิ้เตร่ยมจัดิสรรไว้ให้้แล็้ว รวมที่ั�งปรับการเร่ยนการสอน โดิยเฉีพัาะองค�ความรู้เร่�องการที่ำาเกษตรกรรม  
ควรพิัจารณาลั็กษณะการสอนให้้ที่ำาที่่�บ้านพััก แล็ะในช้์มช้นเพัิ�มเติม ที่่�นอกเห้น่อจากการสอนเฉีพัาะที่่�โรงเร่ยน อ่กที่ั�ง 
เร่�องไวโอล็ินสำาห้รับเดิ็กเล็็ก กำาล็ังพัิจารณาประสานจัดิส่งให้้เดิ็กในพั่�นที่่� ไดิ้ม่เล็่นมากข้�น นอกจากน่� ปัญห้าราคาผัล็ผัล็ิต
ที่างการเกษตรตกตำ�า ขอให้ส้ำานักงานพัาณิช้ย�จงัห้วดัินราธิุ์วาส แล็ะสำานกังานเกษตรจังห้วดัินราธิุ์วาส กรมสง่เสรมิการเกษตร
ประสานความร่วมม่อในการแก้ไขปัญห้าแล็ะพิัจารณาแนวที่างการกระจายผัล็ผัลิ็ตที่างเกษตรให้้แก่ราษฎร รวมที่ั�งปัญห้า
ขาดิแคล็นนำ�าในฤดูิแล้็ง ที่่�เกิดิจากม่การเพัาะปลู็กที่์เร่ยนเพัิ�มมากข้�นในพั่�นที่่� ดิังนั�น จังห้วัดินราธิุ์วาส กรมช้ล็ประที่าน  
แล็ะกรมส่งเสริมการเกษตร ต้องพูัดิค์ยห้าร่อกันว่า ปริมาณนำ�าในพั่�นที่่�ม่จำานวนเท่ี่าไร แล็ะควรส่งเสริมการเพัาะปลู็กพั่ช้
ช้นิดิใดิ ให้้เห้มาะสมกับปริมาณนำ�าที่่�ม่อยู่

 ติ่อำมา ทรงติิดติามการดำาเนิินิงานิโรงเร่ยนตำารวัจุ
ตระเวันชายแดีนบ้านละโอั ติำาบลศูรีบรรพติ อำำาเภอำศูรีสาคร 
จัังหวััดนิราธุ์ิวัาส ครั�งที� ๗/๑๐๔๔ ทอำดพระเนิติรวัีดิทัศูน์ิ 
แนิะนิำาโรงเรียนิ และทรงรับฟัังปัญหาข่อำงราษฎรพร้อำมแนิวัทาง
การแก้ไข่ปัญหาจัากหนิ่วัยงานิที�เกี�ยวัข้่อำง จัากนิั�นิ นิักเรียนิ 
ในิพระราชานิเ์คราะห ์ฯ กราบบงัคมทลูถวัายรายงานิผัลการเรยีนิ 
และทรงรับฟัังรายงานิผัลการดำาเนิินิงานิในิรอำบปีที�ผ่ัานิมา  
และทอำดพระเนิติรกิจักรรมข่อำงโรงเรยีนิ อำาท ิสาธิุ์ติการสอำนิวิัชา
ภาษาไทย ชั�นิประถมศูึกษาปีที� ๒ เรื�อำงคำาควับกลำ�าแท้ กิจักรรม
สหกรณี์นิักเรียนิ กิจักรรมส์ข่ศูาลาพระราชทานิและสาธิุ์ติ 
การใหบ้ริการรักษาทางไกล ผัลติิภณัีฑ์ก์ล์ม่แมบ่า้นิบา้นิไอำแยง ๒ 
กิจักรรมการเกษติรเพื�อำอำาหารกลางวัันิ ในิการนิี� มีพระราชดำาริ 
สร์ปควัามวั่า เร่�องการกระจายผัล็ผัล็ิตที่างการเกษตรให้้แก่
ราษฎรในพั่�นที่่� ขอให้้สำานักงานพัาณิช้ย�จังห้วัดินราธิุ์วาส 
แล็ะสำานักงานเกษตรจังห้วัดินราธิุ์วาส ร่วมพิัจารณาจัดิห้า 
เพัิ�มช่้องที่างการตล็าดิ ในการกระจายผัล็ผัล็ิตของราษฎร  
โดิยอาจเป็นในล็ักษณะตล็าดิ online ดิ้วยก็ไดิ้ ห้ากส่งมา
จำาห้น่ายที่่�กรง์เที่พัฯ ได้ิ กจ็ะขายได้ิมากข้�น แต่ตอ้งประสานเร่�อง 
การขนส่งให้้ด่ิ รวมที่ั�งจัดิที่ำาบัญช้่ครัวเร่อนถ่อเป็นเร่�อง 
ที่่�สำาคญัท่ี่�เด็ิกนกัเร่ยนควรเร่ยนรู้ แล็ะสามารถนำาไปปรับใช้ใ้น
การดิำาเนินช้่วิตไดิ้

วัันอัังคารที่่� ๒๑ กัันยายน ๒๕๖๔ ทรงติิดติามการดำาเนิินิงานิโรงเร่ยนตำารวัจุตระเวันชายแดีนบ้านสำานักัเอัาะ ติำาบล
เข่าแดง อำำาเภอำสะบา้ยอ้ำย จังัหวัดัสงข่ลา ครั�งที� ๖/๑๐๔๕ ทอำดพระเนิติรวัดีทิศัูนิแ์นิะนิำาโรงเรยีนิ และทรงรบัฟังัปญัหาข่อำงราษฎร
พร้อำมแนิวัทางการแก้ไข่ปัญหาจัากหนิ่วัยงานิที�เกี�ยวัข่้อำง จัากนิั�นิ นิักเรียนิในิพระราชานิ์เคราะห์ฯ กราบบังคมทูลถวัายรายงานิ
ผัลการเรียนิ และทรงรับฟัังรายงานิผัลการดำาเนิินิงานิในิรอำบปีที�ผั่านิมา และทอำดพระเนิติรกิจักรรมข่อำงโรงเรียนิ อำาทิ การสาธุ์ิติ
การสอำนิวัิชาส์ข่ศึูกษา ชั�นิประถมศึูกษาปีที� ๓ เรื�อำงฟัันิข่อำงเรา ทรงรับฟัังรายงานิควัามก้าวัหนิ้าโครงการส่งเสริมพัฒนิาการ 
เด็กปฐมวััยติามพระราชดำาริ และทอำดพระเนิติรการเรียนิการสอำนิระดับชั�นิอำนิ์บาล เรื�อำงสิ�งติ่าง ๆ รอำบติัวัเด็ก การสาธุ์ิติการทำา
ไข่่ไก่ดอำงสม์นิไพร ผัลิติภัณีฑ์์แปรรูปจัากผัลผัลิติทางการเกษติร การเพ้นิท์กระเป๋าผ้ัาด้วัยสีอำะคริลิค การอำน์ิรักษ์และสืบทอำด
วัฒันิธุ์รรมภมูปิญัญาท้อำงถิ�นิ “การแสดงมโนิราห์” ในิการนีิ� มพีระราชดำาร ิสรป์ควัามว่ัา ให้ผ้ัูว้า่ราช้การจงัห้วดัิสงขล็าช้ว่ยเห้ล็อ่

 การสาธุ์ิติการสอำนิวัิชาภาษาไทย ชั�นิประถมศูึกษาปีที� ๒  
เรื�อำงคำาควับกลำ�าแท้ ผั่านิสื�อำอำิเล็กทรอำนิิิกส์ (อำอำนิไลนิ์)

 กิจักรรมการเกษติรเพื�อำอำาหารกลางวัันิ การเลี�ยงไก่ไข่่  
โรงเรียนิติำารวัจัติระเวันิชายแดนิบ้านิละโอำ
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ราษฎรเร่�องเอกสารสิที่ธุ์ิ�ที่่�ดิินสำาห้รับที่่�อยู่อาศัยแล็ะที่่�ที่ำากิน 
ตามความเห้มาะสมแล็ะเป็นไปตามข้อกฎห้มาย แล็ะให้ ้
จัดิห้าคอมพัิวเตอร�ให้้เพั่ยงพัอสำาห้รับนักเร่ยน แล็ะศิษย�เก่า
ที่่�มาใช้้คอมพัิวเตอร�ในโรงเร่ยนดิ้วย นอกจากน่� ส่งเสริม 
การรับประที่านอาห้ารเพัิ�มโปรต่น เพั่�อเป็นอาห้ารบำาร์งให้้
นักเร่ยนเพั่�อเพัิ�มความสูง โดิยต้องเริ�มจากมารดิาให้้นมบ์ตร
แล็ะเดิก็กอ่นวยัเร่ยน เพิั�มการสง่เสรมิการเล็่�ยงไกไ่ขใ่นช้ม์ช้น 
รวมที่ั�งปรับการเร่ยนการสอน เร่�ององค�ความรู้เร่�องการที่ำา
เกษตรกรรม นอกเห้นอ่จากการสอนภายในโรงเรย่น เห็้นควร
ส่งเสริมการเร่ยนการสอนในพั่�นที่่�บ้านพัักแล็ะขยายผัล็ 
ในช้์มช้นเพัิ�มเติม

 ติ่อำมา ทรงติิดติามการดำาเนิินิงานิโรงเร่ยนตำารวัจุ
ตระเวันชายแดีนมหาราช ๑ ติำาบลเข่าแดง อำำาเภอำสะบ้าย้อำย 
จัังหวััดสงข่ลา ครั�งที� ๖/๑๐๔๖ ทอำดพระเนิติรวัีดิทัศูนิ์แนิะนิำา
โรงเรียนิ และทรงรับฟัังปัญหาข่อำงราษฎรพร้อำมแนิวัทาง 
การแก้ไข่ปัญหาจัากหนิ่วัยงานิที�เกี�ยวัข่้อำง จัากนัิ�นิ นิักเรียนิ  
ในิพระราชานิเ์คราะห์ฯ กราบบงัคมทลูถวัายรายงานิผัลการเรยีนิ 
และทรงรับฟัังรายงานิผัลการดำาเนิินิงานิในิรอำบปีที�ผั่านิมา  
และทอำดพระเนิติรกิจักรรมข่อำงโรงเรยีนิ อำาท ิการสาธิุ์ติการเรยีนิ
วัิชาคณีิติศูาสติร์ ชั�นิประถมศูึกษาปีที� ๔ เรื�อำงการคูณีแบบ 
เวัทคณีติิ กจิักรรมการเรยีนิการสอำนิ ชั�นิอำนิบ์าล เรื�อำงผัลไมท้้อำงถิ�นิ 
กิจักรรมแปรรูปผัลผัลิติทางการเกษติรนิักเรียนิ “การทำา 
กล้วัยฉาบเค็ม” กิจักรรมการอำนิ์รักษ์วััฒนิธุ์รรมและภูมิปัญญา
ท้อำงถิ�นิ “การทำาข่นิมเจัาะหู” กิจักรรมการงานิอำาชีพนัิกเรียนิ 
“ช่างตัิดผัม” ทรงรับฟัังรายงานิผัลการดำาเนิินิงานิข่อำงสมาชิก
กล่์มอำาชีพประชาชนิติามพระราชดำาริ “บ้านินิำ�าเชี�ยวั”  
ทอำดพระเนิติรกิจักรรมการเกษติรเพื�อำอำาหารกลางวัันิ ในิการนิี� 
มีพระราชดำาริ สร์ปควัามว่ัา ให้้ผัู้ว่าราช้การจังห้วัดิสงขล็า 
ช้ว่ยเห้ล็อ่ราษฎรเร่�องเอกสารสทิี่ธิุ์�ที่่�ดิินสำาห้รับที่่�อยูอ่าศยัแล็ะ
ที่่�ที่ำากิน ตามความเห้มาะสมแล็ะเป็นไปตามข้อกฎห้มาย  
แล็ะให้ค้รชู้ว่ยประช้าสมัพันัธุ์�ให้น้กัเร่ยนมาใช้ห้้อ้งสมด์ิ แล็ะ
คอมพิัวเตอร�เพิั�มมากข้�น พัร้อมที่ั�งส่งเสริมให้้นักเร่ยน 
อ่านห้นังส่อที่่�จัดิห้ามาให้้เพั่�อเพิั�มองค�ความรู้ นอกจากน่�
กจิกรรมสห้กรณ�จะที่ำาให้นั้กเร่ยนรู้เร่�องการขาย ตน้ที่น์ กำาไร 
นักเร่ยนสามารถนำาที่ักษะที่่�ไดิ้จากการเร่ยนรู้ในโรงเร่ยน 
ดิา้นการจดัิที่ำาบญัช้ค่รวัเร่อนไปประยก์ต�ใช้ใ้นการดิำาเนนิช้ว่ติไดิ้ 
รวมที่ั�งส่งเสริมการปลู็กพั่ช้ที่่�ม่ธุ์าต์เห้ล็็ก ให้้เป็นอาห้าร
สำาห้รับเดิ็กท่ี่�ม่ภาวะโรคโล็ห้ิตจาง แล็ะให้้กรมปศ์สัตว�
พัิจารณาส่งเสริมการเล็่�ยงไก่ไข่ภายในโรงเร่ยนเพัิ�มเติม  
รวมถ้งการขยายผัล็การเล็่�ยงไก่ไข่ไปยังช้์มช้น

 การสาธุ์ติิการเรยีนิการสอำนิวัชิาสข์่ศูกึษา ชั�นิประถมศูกึษาปีที� ๓  
โรงเรียนิติำารวัจัติระเวันิชายแดนิบ้านิสำานิักเอำาะ

 การสาธุ์ิติการทำาไข่่ดอำงสม์นิไพร  โรงเรียนิติำารวัจัติระเวันิชายแดนิ
บ้านิสำานิักเอำาะ 

 กิจักรรมการเกษติรเพื�อำอำาหารกลางวัันิ โรงเรียนิติำารวัจั 
ติระเวันิชายแดนิมหาราช ๑ 

 กิจักรรมอำาชีพนิักเรียนิ “ช่างติัดผัม” โรงเรียนิติำารวัจั 
ติระเวันิชายแดนิมหาราช ๑

y 8 



วัันอัังคารที่่� ๒๒ กัันยายน ๒๕๖๔ ทรงติิดติามการ
ดำาเนินิิงานิโรงเรย่นตำารวัจุตระเวันชายแดีนบ้านประกัอับอัอักั 
ติำาบลประกอำบอำอำก อำำาเภอำนิาทวัี จัังหวััดสงข่ลา ครั�งที� 
๖/๑๐๔๗ ทอำดพระเนิติรวีัดทิศัูนิแ์นิะนิำาโรงเรยีนิ และทรงรับฟััง 
ปัญหาข่อำงราษฎรพร้อำมแนิวัทางการแก้ไข่ปัญหาจัากหนิ่วัย
งานิที�เกี�ยวัข้่อำง จัากนิั�นิ นิักเรียนิในิพระราชานิ์เคราะห์ฯ  
กราบบงัคมทลูถวัายรายงานิผัลการเรยีนิ และทรงรบัฟัังรายงานิ 
ผัลการดำาเนิินิงานิในิรอำบปีที�ผั่านิมา และทอำดพระเนิติร
กจิักรรมข่อำงโรงเรยีนิ อำาท ิกจิักรรมการเรยีนิการสอำนิชั�นิอำน์ิบาล 
ปทีี� ๓ เรื�อำงติน้ิไมท้ี�รกั กจิักรรมการสาธุ์ติิการสอำนิวัชิาภาษาไทย 
ชั�นิประถมศูกึษาปทีี� ๓ เรื�อำงการอำา่นิจับัใจัควัามสำาคญั กจิักรรม 
การสาธิุ์ติการทำาหน่ิอำไม้ดอำง การสาธิุ์ติการซ่่อำมเติารีดไฟัฟ้ัา 
การเกษติรเพื�อำอำาหารกลางวัันิ การเพาะเห็ดฟัางในิติะกร้า  
ในิการนิี� มีพระราชดำาริ สร์ปควัามวั่า ขอให้้ผัู้ว่าราช้การ
จังห้วัดิสงขล็าช้่วยเห้ล็่อราษฎรเร่�องเอกสารสิที่ธุ์ิ�ที่่�ดิิน
สำาห้รับที่่�อยู่อาศัยแล็ะที่่�ที่ำากิน ตามความเห้มาะสมแล็ะ 
เป็นไปตามกฎห้มาย รวมที่ั�งส่งเสริมเร่�องภาวะโภช้นาการ
ให้้แก่มารดิาให้น้มบต์ร เพ่ั�อให้ไ้ด้ิรบัสารอาห้ารที่่�ม่ประโยช้น� 
ครบถ้วนตามห้ล็ักโภช้นาการ

 ติ่อำมา ทรงติิดติามการดำาเนิินิงานิโรงเร่ยนตำารวัจุ
ตระเวันชายแดีนเชญิ พัศิลยบต์ร ติำาบลทบัชา้ง อำำาเภอำนิาทวัี 
จังัหวัดัสงข่ลา ครั�งที� ๖/๑๐๔๘ ทอำดพระเนิติรวัดีทิศัูน์ิแนิะนิำา
โรงเรียนิ และทรงรับฟัังปัญหาข่อำงราษฎรพร้อำมแนิวัทาง 
การแก้ไข่ปัญหาจัากหน่ิวัยงานิที�เกี�ยวัข้่อำง จัากนิั�นิ นิักเรียนิ 
ในิพระราชานิเ์คราะหฯ์ กราบบงัคมทลูถวัายรายงานิผัลการเรยีนิ 
และทรงรับฟัังรายงานิผัลการดำาเนิินิงานิในิรอำบปีที�ผั่านิมา 
และทอำดพระเนิติรกจิักรรมข่อำงโรงเรยีนิ อำาท ิการเรยีนิการสอำนิ 
ชั�นิอำนิ์บาลปีที� ๓ เรื�อำงอำาหาร ๕ หมู่ การสาธุ์ิติการสอำนิวัิชา
คณีติิศูาสติร ์ชั�นิประถมศูกึษาปทีี� ๓ การบวักลบระคนิ การสาธิุ์ติ 
การทำาปลาด์กแดดเดียวั มะพร้าวัแก้วั และข่นิมกล้วัย  
กิจักรรมการงานิอำาชีพนัิกเรียนิ “การซ่่อำมแซ่มเสื�อำผ้ัา” 
กจิักรรมการเกษติรเพื�อำอำาหารกลางวันัิ ในิการนีิ� มพีระราชดำาริ  
สร์ปควัามวั่า ขอให้้ผัู้ว่าราช้การจังห้วัดิสงขล็าช้่วยเห้ล็่อ
ราษฎรเร่�องเอกสารสทิี่ธิุ์�ที่่�ดิินสำาห้รับที่่�อยูอ่าศยัแล็ะที่่�ที่ำากนิ 
ตามความเห้มาะสมแล็ะเป็นไปตามกฎห้มาย นอกจากน่� 
ให้้เร่งรัดิการจัดิสรรงบประมาณเงินอ์ดิห้น์นโครงการ 
อาห้ารกล็างวันนักเร่ยนโรงเร่ยนตำารวจตระเวนช้ายแดินที่่�ม่การเบิกจ่ายล่็าช้้าให้้เป็นไปตามแผันการดิำาเนินงานตามปกติ 
รวมที่ั�งส่งเสริมให้ค้รูแล็ะนักเร่ยนอ่านห้นังสอ่สำาห้รับการเรย่นในช้ั�นมัธุ์ยมต้น แล็ะมัธุ์ยมปล็ายเพ่ั�อเพัิ�มพูันความรูใ้ห้ม้ากข้�น

 การสาธุ์ิติการซ่่อำมเติารีด โรงเรียนิติำารวัจัติระเวันิชายแดนิ 
บ้านิประกอำบอำอำก

 กิจักรรมการเรียนิการสอำนิ  ชั�นิอำนิ์บาลปีที� ๓ เรื�อำงติ้นิไม้ที�รัก  
โรงเรียนิติำารวัจัติระเวันิชายแดนิบ้านิประกอำบอำอำก

 กิจักรรมเกษติรเพื�อำอำาหารกลางวัันิ โรงเรียนิติำารวัจัติระเวันิชายแดนิเชิญ  
พิศูลยบ์ติร
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วัันพัฤหัสบด่ีที่่� ๒๓ กัันยายน ๒๕๖๔ ทรงติิดติามการดำาเนิินิงานิโครงกัารศูนย�ศึกัษากัารพััฒนาพิักั์ลที่อังอัันเนื�อัง 
มาจุากัพัระราชดีำาริ ติำาบลกะล์วัอำเหนิือำ อำำาเภอำเมือำงนิราธุ์ิวัาส จัังหวััดนิราธุ์ิวัาส ทรงรับฟัังรายงานิผัลการปฏิิบัติิงานิข่อำง 
ศูนูิย์ศูกึษาการพัฒนิาพกิล์ทอำงฯ ในิช่วังสถานิการณ์ีการแพรร่ะบาดข่อำงโรคติดิเชื�อำไวัรสัโคโรนิา ๒๐๑๙ (COVID-19) และการปรับ
แผันิการทำางานิให้เข่า้กบัสถานิการณ์ีที�เปลี�ยนิแปลง (New Normal) โอำกาสนิี� ทอำดพระเนิติรวีัดทิศัูนิผ์ัลการดำาเนินิิงานิการควับคม์
โรคเท้าช้างและโรคเรื�อำนิ ติ่อำมา ทรงรับฟัังรายงานิผัลการประกวัดหมู่บ้านิรอำบศููนิย์ศูึกษาการพัฒนิาอำันิเนิื�อำงมาจัากพระราชดำาริ 
โครงการ ๙ : ๑๐ ปฏิิบัติิบูชา “สืบสานิ รักษา ติ่อำยอำด” เพื�อำพัฒนิาช์มชนิ และทอำดพระเนิติรวัีดิทัศูนิ์การดำาเนิินิโครงการฯ

จัากนิั�นิ ทรงรับฟังัรายงานิควัามก้าวัหน้ิาการดำาเนิินิงานิ 
ด้านิติ่าง ๆ อำาทิ โครงการรวับรวัมพันิธุ์์์กล้วัยพื�นิเมือำง 
ติามพระราชดำาร ิโครงการผัลิติเมล็ดพันิธุ์์ส์ำารอำงเพื�อำชว่ัยเหลือำ
เกษติรกรในิยามวิักฤติ การติิดติามการแจักจั่ายเมล็ดพันิธุ์์์ 
แผันิการผัลติิและแจักจ่ัายเมลด็พันิธุ์์ ์ในิปงีบประมาณี ๒๕๖๕ 
และโครงการทดสอำบการปลูกกระจัับในิพื�นิที�ดินิเปรี�ยวัจััด  
ในิการนิี� มีพระราชดำาริ สร์ปควัามวั่า พัันธุ์์�กล็้วยพั่�นเม่อง
ภายในแปล็ง ขอให้้ปล็ูกแต่ล็ะพัันธ์ุ์�จำานวนห้ล็าย ๆ ต้น 
เพัราะบางส่วนเป็นพัันธ์ุ์�กล้็วยที่่�ห้ายาก ควรม่ต้นสำารอง
ภายในแปล็ง แล็ะขอให้้ศูนย�ศ้กษาการพััฒนาพิัก์ล็ที่องฯ 
ติดิตามแล็ะแนะนำาวิธุ่์การเก็บเมล็็ดิพัันธ์ุ์�พั่ช้ที่่�เห้มาะสม 
ให้้แก่เกษตรกร โดิยเฉีพัาะการเก็บเมล็็ดิพัันธุ์์�พั่ช้ดิ้วย 
ถ์งซิีปล็็อก ซี้�งจะสามารถเก็บรักษาเมล็็ดิพัันธุ์์�พั่ช้ให้้ม่อาย์
ยาวนานมากข้�น รวมที่ั�ง ที่ดิล็องเพั่�อศ้กษาว่าเมล็็ดิพัันธุ์์� 
ที่่�เก็บไดิ้ในปีที่่� ๑ปีที่่� ๒ แล็ะปีที่่� ๓ ม่ความแตกต่างกัน 
อยา่งไรบา้ง นอกจากน่� ให้้ที่ดิล็องปล็ูกบัว เพั่�อผัล็ิตเม็ดิบัว
สำาห้รับรับประที่าน (เม็ดิบัวผััดิ) ในพั่�นที่่�มูล็นิธุ์ิช้ัยพััฒนา
ห้ร่อพั่�นที่่�ศูนย�ศ้กษาการพััฒนาพัิก์ล็ที่องฯ

 การรายงานิผัลการดำาเนิินิงานิการควับค์มโรคเท้าช้างและโรคเรื�อำนิ

 การรายงานิผัลโครงการรวับรวัมพนัิธุ์์ก์ลว้ัยพื�นิเมอืำงติามพระราชดำาริ

y 10 



ติ่อำมา ทอำดพระเนิติรการดำาเนิินิงานิภายในิพื�นิที�ศููนิย์ศูึกษาการพัฒนิาพิก์ลทอำงฯ ประกอำบด้วัย แปลงสาธุ์ิติการปลูกผััก
ปลอำดภัยจัากสารพิษ โรงเรือำนิสาธุ์ิติการปลูกผัักไร้ดินิ โรงเรือำนิเปิดดอำกเห็ดนิางรมภูฏิานิ ห้อำงควับค์มอำ์ณีหภูมิ แปลงสาธิุ์ติ 
การปลูกพริกไทย แปลงสาธุ์ิติการเพาะเห็ดฟัางกอำงเติี�ย แปลงสาธุ์ิติการปลูกพืชแซ่มยางพารา และพื�นิที�ก่อำสร้างโรงเรือำนิรอำงรับ
โครงการผัลิติและส่งเสริมพันิธุ์์์เป็ดไข่่พระราชทานิ ในิการนิี�  
มพีระราชดำาร ิสร์ปควัามว่ัา ควรส่งเสริมการบริโภคไขไ่ก่ห้รอ่
ไข่เป็ดิให้้กับมารดิาที่่�ตั�งครรภ� เพั่�อเสริมสร้างส์ขภาพัที่่�ดิ่ 
ให้้กับที่ารกตั�งแต่อยู่ในครรภ�มารดิา แล็ะช้่วยล็ดิปัญห้า 
โรคเต่�ยแล็ะนำ�าห้นักน้อยกว่าเกณฑ์�ตั�งแต่อยู่ในครรภ�

จัากนิั�นิ ทรงรับฟัังรายงานิผัลการดำาเนิินิงานิโครงการ
ผัลิติและส่งเสริมการเลี�ยงเป็ดไข่่พระราชทานิ ศููนิย์ศูึกษา 
การพัฒนิาพิก์ลทอำงฯ ปีงบประมาณี ๒๕๖๔ และแผันิการ
ดำาเนิินิงานิโครงการฯ ปีงบประมาณี ๒๕๖๕ โอำกาสนิี� 
พระราชทานิอำาหารเม็ดสำาเร็จัรูปให้แก่เป็ดไข่่พระราชทานิ 
(พันิธุ์์์กากีแคมเบลล์) ผั่านิระบบอำอำนิไลน์ิ ติ่อำมา ทรงรับฟััง
รายงานิการดำาเนิินิงานิด้านิติ่าง ๆ อำาทิ การบริหารจััดการ

 การรายงานิผัลโครงการผัลิติเมล็ดพันิธุ์์์สำารอำงเพื�อำช่วัยเหลือำเกษติรกร 
ในิยามวัิกฤติ 

 แปลงปลูกผัักปลอำดภัยจัากสารพิษ 

 การรายงานิผัลการดำาเนิินิงานิโครงการศููนิย์ผัลิติและส่งเสริม 
พันิธุ์์์สัติวั์พระราชทานิปากพนิัง จัังหวััดนิครศูรีธุ์รรมราช

 โครงการรวับรวัมพันิธุ์์์กล้วัยพื�นิเมือำงติามพระราชดำาริ  
อำาทิ กล้วัยเล็บม้า กล้วัยนิิ�วัจัระเข่้ กล้วัยข่นิม

 ผัู้อำำานิวัยการศููนิย์ศูึกษาการพัฒนิาพิก์ลทอำงฯ กราบบังคมทูล
รายงานิการดำาเนิินิงานิกิจักรรมภายในิศููนิย์ฯ
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ผัลผัลิติไก่ไข่่พระราชทานิ ในิช่วังสถานิการณี์การแพร่ระบาด 
ข่อำงโรคติิดเชื�อำไวัรัสโคโรนิา ๒๐๑๙ (COVID-19) โครงการ 
ศููนิย์ผัลิติและส่งเสริมพันิธุ์์์สัติวั์พระราชทานิปากพนัิง  
จัังหวััดนิครศูรีธุ์รรมราช ปีงบประมาณี ๒๕๖๔ และ 
แผันิการดำาเนิินิงานิโครงการฯ ปีงบประมาณี ๒๕๖๕ รวัมทั�ง
ผัลการดำาเนิินิงานิสนิอำงพระราชดำาริเรื�อำงไก่เบติง ในิการนีิ� 
มีพระราชดำาริ สร์ปควัามวั่า เป็ดิไข่สามารถนำามาที่ำาไข่เค็ม
ไดิ้ดิ่ เน่�องจากม่เปล็่อกแข็ง แล็ะการเล็่�ยงเป็ดิ ไก่ ต้องสร้าง
คอกด้ิวยตาข่ายถ่� ๆ เพ่ั�อป้องกันงูห้ล็ามงูเห้ล่็อมแล็ะมูสัง 
ที่่�อาจเข้ามาที่ำาร้ายเป็ดิแล็ะไก่ไดิ้ รวมที่ั�ง การเล็่�ยงไก่ไข่ใน
โรงเร่ยน ต้องสอนเร่�องการปฏิิบัติตัวให้้ถูกส์ขอนามัยสัตว� 
โดิยเฉีพัาะเร่�องความสะอาดิ เพัราะนักเร่ยน ครู ห้รอ่ภารโรง
บางสว่น มก่ารเล็่�ยงไก่ไขท่ี่่�บา้นดิว้ย แล็ว้กล็บัมาเล็่�ยงไกไ่ขท่ี่่�โรงเรย่น อาจจะที่ำาให้ไ้ก่ตดิิโรคได้ิ ควรเนน้ยำ�าการใส่รองเที่า้บทูี่ 
แล็ะแช้่นำ�ายาฆ่่าเช้่�อก่อนเข้าพั่�นที่่�เล็่�ยงไก่ไข่ แล็ะขอให้้พัิจารณาส่งเสริมแล็ะสนับสน์นไก่ไข่ แล็ะเป็ดิไข่พัระราช้ที่านให้้แก่
โรงเร่ยนตำารวจตระเวนช้ายแดินบ้านควนตะแบก อำาเภอปา่พัะยอม จงัห้วดัิพัทัี่ล็ง์ รวมที่ั�งโรงเรย่นในเขตพั่�นที่่�จงัห้วดัิพัทัี่ล็ง์ 
จงัห้วดัิตรงั จงัห้วดัิสตูล็ แล็ะจงัห้วดัิสงขล็าเพัิ�มเตมิ 

 การเลี�ยงกบในิกระชังข่อำงนิายดำา  หะยะมินิ และนิางพรพรรณี 
หะยะมินิ

 พระราชทานิอำาหารเม็ดสำาเร็จัรูปให้แก่เป็ดไข่่พระราชทานิ

 กิจักรรมแปลงนิาผัักบ์้งในิพื�นิที�ดินิเปรี�ยวัจััดข่อำงนิายดำา  หะยะมินิ 
และนิางพรพรรณี หะยะมินิ

 ติ่อำมา ทรงรับฟัังรายงานิข้่อำมูลหมู่ บ้านิรอำบ 
ศูนูิยศ์ูกึษาฯ และข้่อำมลูศูนูิยเ์รยีนิรูก้ารทำาเกษติรผัสมผัสานิในิ
พื�นิที�ดนิิเปรี�ยวัจัดั (นิายดำา หะยะมนิิ) และการบรหิารจัดัการนิำ�า 
ในิพื�นิที� จัากนัิ�นิ นิายดำา หะยะมินิ พร้อำมด้วัยนิางพรพรรณี 
หะยะมินิ กราบบังคมทูลรายงานิ เรื�อำง ชีวัิติที�พอำเพียง 
ควัามสำาเรจ็ัจัากการทำาเกษติรผัสมผัสานิ รวัมทั�งนิำาทอำดพระเนิติร 
กิจักรรมภายในิแปลง ได้แก่ แปลงนิาผัักบ์้ง การทำาป๋์ยหมัก  
ผัักยกแคร่ พืชสม์นิไพร การเลี�ยงกบ การเลี�ยงเป็ด และ 
พชืผัักสวันิครวัั เชน่ิ ฟัักแฟัง กะเพรา โหระพา ข่มิ�นิข่าวั กระชาย 
มันิปู พริกข่ี�หนิู ผัักปลัง ฯลฯ จัากนิั�นิ นิายดำา หะยะมินิ  
กล่าวัสำานิึกในิพระมหากร์ณีาธุ์ิค์ณี ควัามวั่า ...ที่์กสิ�งที่์กอย่าง
ที่่�ไดิ้มานั�น เดิิมผัมไม่ม่ความรู้ความสามารถในระดัิบ 
ที่่�สามารถผัล็ิตผัล็ผัล็ิตไดิ้มาก แล็ะพั่�นที่่�การเกษตรเดิิม 
ก็ม่ไม่มาก นับเป็นบ์ญที่่�ว่าไดิ้เป็นพัสกนิกรของพัระองค�  
โช้คดิ่ที่่� พัระบาที่สมเดิ็จพัระบรมช้นกาธุ์ิเบศร มห้าภมูพิัล็
อดิล์็ยเดิช้มห้าราช้ บรมนาถบพัติร ไดิพ้ัระราช้ที่าน โครงการน่�
ไว้ให้้ โดิยให้้ห้น่วยงานต่าง ๆ มาส่งเสริมองค�ความรู้  
ขอขอบพัระคณ์ในห้ล็วงรัช้กาล็ที่่� ๙ รชั้กาล็ที่่� ๑๐ แล็ะสมเดิจ็
พัระกนิษฐาธุ์ิราช้เจ้า กรมสมเดิ็จพัระเที่พัรัตนราช้ส์ดิา ฯ 
สยามบรมราช้กม์าร่ ที่่�ไดิพ้ัระราช้ที่านแนวที่างการที่ำาเกษตร 
แบบผัสมผัสานอยา่งพัอเพัย่ง จนสามารถประสบความสำาเรจ็ 
อย่างที่์กวันน่� ผัมจะนำาองค�ความรู้ไปถ่ายที่อดิให้้แก่ผัู้ที่่�
สนใจ เพั่�อไปพััฒนาต่อยอดิในที่่�ดิินของตนเองต่อไปครับ...

y 12 



 การทำาการเกษติรผัสมผัสานิในิพื�นิที�ดินิเปรี�ยวัจััดข่อำงนิายดำา  
หะยะมินิ และนิางพรพรรณี หะยะมินิ

 การปลูกผัักยกแคร่ข่อำงนิายดำา  หะยะมินิ และนิางพรพรรณี หะยะมินิ

 ข่้าราชการที�เกี�ยวัข่้อำง เข่้าเฝ้้าฯ ข่อำพระราชทานิพระราโชวัาท

จัากนิั�นิ พระราชทานิพระราโชวัาทเพื�อำเป็นิสิริมงคล  
และเปน็ิแนิวัทางในิการดำาเนินิิงานิ ข่อำงศููนิย์ศูึกษาการพัฒนิา
พิก์ลทอำงฯ แก่คณีะเจั้าหนิ้าที�ผัู้ปฏิิบัติิงานิในิโครงการและ
หนิว่ัยงานิที�เกี�ยวัข้่อำง ควัามวัา่ ...โช้คด่ิที่่�ได้ิเห็้นการดิำาเนินงาน 
แล็ะกิจการต่าง ฯ ของศูนย�ศก้ษาการพัฒันาพิักล์็ที่องฯ มาเป็น 
เวล็านาน นับตั�งแต่พัระบาที่สมเด็ิจพัระบรมช้นกาธิุ์เบศร 
มห้าภูมิพัล็อดิ์ล็ยเดิช้มห้าราช้ บรมนาถบพัิตร ที่รงม่ 
พัระราช้ดิำา ริให้้นำาความรู้ต่าง ๆ เช้่น ดิ้านเกษตร  
ดิา้นส์ขอนามยั แล็ะห้ตัถกรรม เขา้มารวมกนั เพั่�อให้้ราษฎร 
ไดิ้เร่ยนรู้แล็ะฝึึกห้ัดิร่วมกัน โดิยที่่�ไม่แบ่งแยกห้น่วยงาน
ราช้การต่าง ๆ ที่์กคนมาที่ำางานในที่่�เดิ่ยวกัน เพั่�อให้้ 
ผัู้ที่่�สนใจห้ร่อผัู้ที่่�จำาเป็นจะต้องม่ความรู้ม่ความเป็นอยู่ 
ที่่�ดิ่ข้�น ที่่�ผั่านมาพับว่า สามารถที่ำาไดิ้ตามพัระราช้กระแส 
ตัวอย่างเช้่น ท่ี่�ดิินของเกษตรกรในพั่�นที่่�ม่ปัญห้าต่าง ๆ  
ดินิมค่วามเป็นกรดิจัดิ ดิินเป็นที่รายจัดิ ไดิใ้ห้ท้ี่างห้น่วยงาน
ที่่�สนองพัระราช้ดิำาริต่าง ๆ  มาร่วมกนัแก้ไขปญัห้าของพั่�นที่่�

แต่ล็ะแห้่ง อย่างที่่�ศูนย�ศ้กษาการพััฒนาฯ แห้่งอ่�นก็ม่ปัญห้า 
ห้น่วยงานต่างก็ไดิ้ร่วมม่อกันดิูแล็แก้ไข สำาห้รับที่่�ศูนย�ศ้กษา
การพััฒนาพัิก์ล็ที่องฯ จะเห็้นว่าจากที่่�ดิินที่่�ไม่สามารถ 
ที่ำาอะไรไดิ้ เล็่�ยงสัตว�ไม่ไดิ้ เพัาะปล็ูกไม่ไดิ้ ก็ไดิ้เอามาแก้ไข
ให้้เป็นพั่�นที่่�ที่่�ดิ่ข้�น ม่กิจการต่าง ๆ ที่่�ก้าวห้น้าข้�นไป  
เม่�อครั�งก่อนไดิ้ดิูเร่�องดิินที่่�ม่ธุ์าต์ต่าง ๆ ที่่�จะเป็นประโยช้น� 
ในการเกษตร ห้ร่อดิินพัร์ที่่�สามารถปลู็กพ่ัช้ข้�นได้ิ แล็ะ 
การร่วมกันแก้ไขปัญห้าไฟไห้ม้ในพั่�นที่่� กิจการของห้มู่บ้าน
บริวารแล็ะพั่�นที่่�อ่�น ๆ ที่่�แยกออกไปที่่�ม่ปัญห้าต่างกัน  
ก็สามารถแก้ไขปัญห้าได้ิสำาเร็จ ห้วังว่าในช่้วงน่�ที่่�ม่ภาวะ 
เก่�ยวกบัสข์ภาพัอนามยัที่่�เปน็ปญัห้า กจ็ะไดิด้ิแูล็แกไ้ขปญัห้า  
ให้้คนในพั่�นที่่�น่�ที่ำามาห้ากินไดิ้อย่างปล็อดิภัย โดิยสามารถ 
ผัล็ติแล็ะจำาห้นา่ยผัล็ผัล็ติให้ม้ร่ายไดิท้ี่่�สามารถเล็่�ยงดิตูนเอง
ไดิส้บ่ไป เป็นการช้ว่ยกนัแล็ะสนองพัระเดิช้พัระคณ์พัระบาที่
สมเดิจ็พัระเจา้อยูห่้วั รชั้กาล็ที่่� ๙ ที่่�ที่รงที่ำามา ขอแสดิงความ
ช้่�นช้มดิ้วยแล็ะขอขอบค์ณที่่�มาต้อนรับในวันน่�...
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วัันพั์ธุ์ที่่� ๑๑ พัฤศจุิกัายน ๒๕๖๔ 
เสด็จัฯ ไปทอำดพระเนิติรกัารเกั่�ยวัข้าวั  
ณิ แปลงสาธิุ์ตกัารเกัษตร โรงเร่ยน 
นายร้อัยพัระจ์ุลจุอัมเกัล้า  จัั งหวััด
นิครนิายก โดยข่้าวัที�ใช้ในิการเกี�ยวัครั�งนิี�
คอืำข่า้วัเจัา้พนัิธุ์์ ์กข่ ๘๗ ซ่ึ�งเปน็ิข้่าวัพื�นิเมือำง
ที�มีควัามนิ์ม่และไม่ไวัติอ่ำแสง อำายเ์ก็บเกี�ยวั 
๑๑๔ - ๑๒๓ วัันิ มีควัามสูงประมาณี ๑๒๕ 
เซ่นิติเิมติร ใหผ้ัลผัลติิเฉลี�ย ๗๓๔ กโิลกรมั/ไร่ 
มีศูักยภาพการให้ผัลผัลิติสูงถึง ๑,๐๕๓ 
กิโลกรัม/ไร่ โดยพันิธุ์์์ ข้่าวั กข่ ๘๗ นิี�  
เหมาะสำาหรับปลูกในิพื�นิที�นิาชลประทานิ
ภาคกลางและภาคเหนิือำติอำนิล่าง โอำกาสนิี�
ไดท้อำดพระเนิติรการสาธุ์ติิการใชอ้ำากาศูยานิ 
ไร้คนิข่ับ (โดรนิ) ในิการหวั่านิพืชบำาร์งดินิ
หลังนิา ซ่ึ�งเป็นิการนิำาเทคโนิโลยีมาใช้ 
ในิการเกษติรเพื�อำประหยัดเวัลาและ 
เพิ�มประสิทธุ์ิภาพในิการเพาะปลูก

สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิราชสุด็า ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
เสด็็จพระราชด็ำเนิินิไปทรงปฏิิบัติพระราชกรณียกิจในิเขตพ่�นิที�จังห้วััด็นิครนิายก 

 การเกี�ยวัข่้าวัพันิธุ์์์ กข่ ๘๗

 การสาธุ์ติิการใชอ้ำากาศูยานิไรค้นิข่บั (โดรนิ) ในิการหวัา่นิพชืบำารง์ดนิิหลงันิา

y 14 



วัันจุันที่ร�ที่่� ๑๕ พัฤศจุิกัายน ๒๕๖๔ เสด็จัฯ ไปทรง
ติิดติามควัามก้าวัหนิ้าโครงกัารศูนย�ศึกัษากัารพััฒนา 
อั่าวัค์้งกัระเบนอัันเนื�อังมาจุากัพัระราชดีำาริ ติำาบลคลอำงข่์ด 
อำำาเภอำทา่ใหม ่จังัหวัดัจันัิทบร์ ีทรงรบัฟังัรายงานิการดำาเนินิิงานิ 
สนิอำงพระราชดำาร ิและแนิวัทางในิการดำาเนินิิงานิข่อำงโครงการ
ศูนูิยศ์ูกึษาการพฒันิาอำา่วัค์ง้กระเบนิฯ และรายงานิผัลสมัฤทธุ์ิ�
จัากการพัฒนิาดินิ นิำ�า ป่าไม้ เกษติร ทรัพยากรชายฝ้ั�ง รวัมถึง
การพัฒนิาค์ณีภาพชีวัิติข่อำงเกษติรกรรอำบศููนิย์ศูึกษาฯ 

จัากนิั�นิ ประทับรถรางพระที�นิั�ง เสด็จัฯ ไปทอำดพระเนิติร 
กิจักรรมการดำาเนิินิงานิ และผัลสัมฤทธิุ์�ข่อำงศููนิย์ศูึกษา 
การพฒันิาอำา่วัค์ง้กระเบนิฯ จัำานิวันิ ๙ กจิักรรม ประกอำบด้วัย 
(๑) กัารเพัิ�มมูลค่าและกัารใช้ประโยชน�จุากัดิีนเลนนากั์้ง 
โดยศููนิย์ศูึกษาฯ ได้ทดลอำงนิำาป์๋ยหมักดินิเลนินิาก้์งมาใช้ 
ในิการปลูกพืชผัักสวันิครัวัและไม้ผัลติ่าง ๆ ที�มีมูลค่าสูง  
เช่นิ เมล่อำนิ ผัลที�ได้พบว่ัา เมล่อำนิมีรสชาติิหวัานิ กรอำบ  
เป็นิที�ติ้อำงการข่อำงติลาด (๒) กัารเล่�ยงและแปรรูปสาหร่าย
พัวังอัง์่นสู่โรงเร่ยนตำารวัจุตระเวันชายแดีนบ้านนำ�าแดีง  
ตำาบลบางชนั อัำาเภัอัขลง์ จุังหวััดีจัุนที่บ์ร่ เพื�อำเป็นิติ้นิแบบ 
การเลี�ยงและส่งเสริมเป็นิอำาชีพแก่นิักเรียนิ เกษติรกร พื�นิที�

สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิราชสุด็า ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
เสด็็จพระราชด็ำเนิินิไปทรงปฏิิบัติพระราชกรณียกิจในิเขตพ่�นิที�จังห้วััด็จันิทบุรี

 กิจักรรมการเพิ�มมูลค่าและการใช้ประโยชนิ์จัากดินิเลนินิาก์้ง

 ข่้าราชการและเจั้าหนิ้าที�ที�เกี�ยวัข่้อำง เฝ้้าฯ รับเสด็จั

15 y



ใกล้เคียง ปัจัจ์ับันิโรงเรียนิติำารวัจัติระเวันิชายแดนิสามารถ 
เก็บสาหร่ายพวังอำง์่นิ เพื�อำนิำาไปประกอำบอำาหารกลางวัันิ และ
จัำาหนิ่ายให้แก่ผัู้สนิใจัได้ท์กวัันิ รวัมทั�งเป็นิจั์ดสาธุ์ิติการเลี�ยง
สาหร่ายพวังอำง่์นิให้แก่ผัู้มาเยี�ยมชมโรงเรียนิ ควับคู่กันิด้วัย  
(๓) กัารสาธิุ์ตกัารเล่�ยงกั์ง้ขาวัแวันนาไม ตามหลักัปรัชญาขอัง 
เศรษฐกัิจุพัอัเพั่ยง ในบ่อั PE ขนาดีเล็กั เพื�อำให้ง่ายติ่อำการ
บรหิารจัดัการและการใหอ้ำาหารก์ง้ ใหน้ิอ้ำยแติบ่อ่ำยครั�ง จังึติอ้ำง
เสริมด้วัยจั์ลินิทรีย์ เพื�อำช่วัยลดเวัลาการเลี�ยงและให้ผัลผัลิติ 
ไดด้ ีที�ผัา่นิมามเีกษติรกรติวััอำยา่งที�นิำาไปใชแ้ละประสบผัลสำาเรจ็ั 
นิับเป็นิต้ินิแบบให้แก่เกษติรกรที�มีพื�นิที�ข่นิาดเล็กสามารถนิำา
ไปปรับใช้ในิพื�นิที�ข่อำงตินิเอำงได้  (๔) กัารเพัาะเห็ดีเศรษฐกัิจุ
สูช่ม์ชน โครงกัารอัาหารกัลางวันัโรงเร่ยน และเกัษตรที่ฤษฎ่ีใหม่ 
ซ่ึ�งศููนิย์ศูึกษาฯ ได้อำบรมการเพาะเห็ดเศูรษฐกิจัให้นิักเรียนิ
โรงเรียนิติำารวัจัติระเวันิชายแดนิในิจัังหวััดจัันิทบ์รี จัังหวััด 
ติราด และโรงเรยีนิรอำบศูนูิยศ์ูกึษาการพัฒนิาอำา่วัค์ง้กระเบนิฯ 
รวัมทั�งส่งเสริมการเพาะเห็ดเศูรษฐกิจัสู่ช์มชนิแบบครบวังจัร 
เป็นิอำาชีพทางเลือำกให้เกษติรกรรายย่อำย ซ่ึ�งใช้พื�นิที�และ 
เงินิลงท์นินิ้อำย เก็บผัลผัลิติได้เร็วั นิอำกจัากนิี� ยังจััดทำาแปลง
สาธุ์ิติเกษติรทฤษฎีใหม่เพื�อำเป็นิติัวัอำย่างแปลงเรียนิรู้ให้แก่
เกษติรกรและประชาชนิผัู้สนิใจัทั�วัไป ได้เข่้ามาศูึกษาเรียนิรู้ 
และนิำาควัามรูไ้ปประยก์ติใ์ชใ้นิพื�นิที�ข่อำงตินิ (๕) กัารปรบัปร์ง
บำารง์ดีนิ และกัารอันรั์กัษ�ดิีนและนำ�า พื�นิที�ดำาเนินิิการและพื�นิที�
ข่ยายผัลข่อำงศูนูิย์ศูกึษาการพฒันิาอำา่วัค์ง้กระเบนิฯ ประสบปัญหา 
ดินิข่าดค์ณีภาพ งานิพัฒนิาที�ดินิได้ให้คำาแนิะนิำาแก่เกษติรกร
ในิการแก้ไข่ปัญหาดินิข่าดค์ณีภาพ อำาทิ พื�นิที�ล์่มนิำ�าท่วัมข่ัง 
จัดัทำาระบบอำนิร์กัษด์นิิและนิำ�า ดว้ัยการข่ด์ยกรอ่ำงเพื�อำปลกูพชื

 กิจักรรมการเลี�ยงและแปรรูปสาหร่ายพวังอำง์่นิ 
สู่โรงเรียนิติำารวัจัติระเวันิชายแดนิบ้านินิำ�าแดง  
ติำาบลบางชันิ อำำาเภอำข่ล์ง จัังหวััดจัันิทบ์รี

 กิจักรรมการสาธุ์ิติการเลี�ยงก์้งข่าวัแวันินิาไม ในิบ่อำ PE ข่นิาดเล็ก

 กิจักรรมการเพาะเห็ดเศูรษฐกิจัสู่ช์มชนิ โครงการอำาหารกลางวัันิ
โรงเรียนิติำารวัจัติระเวันิชายแดนิ และเกษติรทฤษฎีใหม่

 กิจักรรมการปรับปร์งบำาร์งดินิ และการอำนิ์รักษ์ดินิและนิำ�า
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ผัสมผัสานิ พื�นิที�ดินิเปรี�ยวัจััด เป็นิกรดจััด ปรับปร์งดินิโดยการ
โรยปูนิมาร์ล และปูนิโดโลไมท์ ดินิข่าดควัามอำ์ดมสมบูรณี์
ปรับปร์งดินิโดยใช้ป์๋ยพืชสด นิำ�าหมักชีวัภาพ สารสกัดสม์นิไพร 
และป์ย๋อิำนิทรีย ์สว่ันิการชะล้างพังทลายข่อำงดินิ ปรับปรง์แก้ไข่
โดยส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝ้ก ส่งผัลให้เกษติรกรสามารถ 
เพาะปลกูพชืไดต้ิามควัามติอ้ำงการ และลดติน้ิทน์ิการผัลติิ ทำาให้
มีรายได้เพิ�มข่ึ�นิ (๖) ผลิตภััณิฑ์�และผลผลิตที่างกัารเกัษตร
และประมงขอังศนูย�ศกึัษากัารพัฒันาอัา่วัค์ง้กัระเบนฯ และ
กัล์่มแม่บ้าน พร้อำมทั�งทรงเปิดอำาคารจัำาหนิ่ายผัลิติภัณีฑ์์  
“สิริพััฒนภััณิฑ์�” (อำ่านิวั่า : สิ–หริ–พัด–ทะ–นิะ–พันิ) ซ่ึ�งได้
พระราชทานินิาม เมื�อำวัันิที� ๑๐ พฤศูจัิกายนิ ๒๕๖๔ หมายถึง 
อำาคารที�เป็นิแหล่งผัลิติภัณีฑ์์อำันิเจัริญและเป็นิมงคล และ
พระราชทานิพระราชานิ์ญาติให้เชิญอำักษรพระนิามาภิไธุ์ย 
“ส.ธุ์.” ประดับที�ปา้ยชื�อำอำาคาร พร้อำมกนัินิี�ทรงเยี�ยมและเลือำกซ่ื�อำ 
ผัลิติภัณีฑ์์ผัลผัลิติจัากกล์่มแม่บ้านิและเกษติรกร จัากนิั�นิ 
เสดจ็ัฯ ไปทรงปลกูติน้ิแกว้ัเจัา้จัอำม (๗)  กัารอันร์กััษ�ที่รพััยากัร
ป่าไม้ ป่าชายเลน และป่าช์มชน ทอำดพระเนิติรการอำนิ์รักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ ป่าชายเลนิ และป่าช์มชนิ โดยป่าชายเลนิ 
มีพื�นิที�ประมาณี ๑,๑๐๐ ไร่ และป่าบกในิเข่ติห้ามล่าสัติวั์ป่า 
ค์้งกระเบนิมีพื�นิที�ประมาณี ๑๑,๐๐๐ ไร่ ศููนิย์ศูึกษาฯ  
ได้เสริมสร้างควัามรู้ควัามเข่้าใจัแก่ประชาชนิให้เห็นิค์ณีค่า 
ควัามสำาคัญและประโยชนิ์ข่อำงทรัพยากรป่าไม้ รวัมถึง 
ส่งเสริมการรวัมกล์่มและจััดสร้างเส้นิทางศึูกษาธุ์รรมชาติ ิ
ในิพื�นิที�ป่ าชายเลนิรวัมทั� ง จััดติั� งศููนิย์ศูึกษาธุ์รรมชาติิ 
ปา่ชายเลนิอ่ำาวัค์ง้กระเบนิขึ่�นิ โดยมีสะพานิทางเดินิศูกึษาระบบ
นิิเวัศูป่าชายเลนิ เพื�อำอำำานิวัยควัามสะดวักในิการเข่้าไปศึูกษา
ระบบนิิเวัศูป่าชายเลนิ ในิรูปข่อำงพิพิธุ์ภัณีฑ์์ธุ์รรมชาติิที�มีชีวัิติ 
(Living Museum) (๘) กัารส่งเสริมกัารเล่�ยงกัวัางรูซ่่า และ
ขยายผลสู่เกัษตรกัร งานิปศู์สัติวั์ศููนิย์ศูึกษาการพัฒนิา 
อำ่าวัค์้งกระเบนิฯ รับกวัางรูซ่่าจัากศููนิย์วัิจััยและบำาร์งพันิธุ์์์สัติวั์
หนิอำงกวัาง จัังหวัดัราชบร์ ีจัำานิวันิ ๖ ติวัั เปน็ิเพศูผัู ้จัำานิวันิ ๑ ติวัั 
และเพศูเมีย จัำานิวันิ ๕ ติัวั ได้ทดลอำงศูึกษาการเลี�ยงกวัางรูซ่่า 
พบวัา่สามารถปรบัติวััเข่า้กบัสภาพแวัดลอ้ำมไดด้ ีเลี�ยงงา่ย และ
ทนิทานิต่ิอำโรค นิอำกจัากนิี� งานิปศู์สัติว์ัได้นิำาวััสด์เหลือำใช้จัาก
ภาคเกษติรกรรมมาทำาเป็นิอำาหารสัติว์ั เพื�อำลดติ้นิท์นิอำาหาร 
รวัมทั�งจัำาหน่ิายเข่ากวัางอำอ่ำนิแบบสด และแปรรูปทำาเปน็ิผัลติิภณัีฑ์์ 
เพื�อำสร้างรายได้อำีกด้วัย และ (๙) รายงานผลกัารดีำาเนินงาน
เตรย่มกัารกัอ่ัสรา้งสถานส่บูนำ�าดีว้ัยไฟฟา้พัรอ้ัมระบบสง่นำ�า 
ประตูระบายนำ�าคลอังวังัโตนดี  และรายงานควัามกัา้วัหนา้ 
กัารกัอ่ัสรา้งอัาคารอัเนกัประสงค� ประสานงานโครงกัารอันัเนื�อัง
มาจุากัพัระราชดีำาริ ศนูย�ศึกัษากัารพััฒนาอั่าวัค์้งกัระเบนฯ 

 อำาคาร “สิริพัฒนิภัณีฑ์์” อำาคารจัำาหนิ่ายผัลิติภัณีฑ์์และผัลผัลิติ
ทางการเกษติรและประมงข่อำงศูนูิย์ศูกึษาการพัฒนิาอ่ำาวัค์ง้กระเบนิฯ 
และกล์่มแม่บ้านิ   

 ผัลิติภัณีฑ์์จัากกล์่มแม่บ้านิและเกษติรกร

 กิจักรรมการอำนิ์รักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ป่าชายเลนิ และป่าช์มชนิ

 กิจักรรมการสง่เสรมิการเลี�ยงกวัางรซู่า่ และการข่ยายผัลสูเ่กษติรกร
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 การรายงานิโครงการอำนิ์รักษ์พันิธุ์์กรรมพืชอำันิเนิื�อำงมาจัาก 
พระราชดำาริ ในิการฟั้�นิฟัูทรัพยากรหอำยชักติีนิ  
สัติวั์นิำ�าประจัำาท้อำงถิ�นิอำ่าวัค์้งกระเบนิ จัังหวััดจัันิทบ์รี

 กิจักรรมปล่อำยพันิธุ์์์สัติวั์นิำ�าชายฝ้ั�ง

พรอ้ำมกนัินิี� ทรงรบัฟัังบรรยายสร์ปโครงกัารอัน์รกััษ�พันัธุ์ก์ัรรมพัชือันัเนื�อังมาจุากัพัระราชดีำารใินกัารฟ้�นฟทูี่รพััยากัรหอัยชกััตน่  
สัตวั�นำ�าประจุำาที่้อังถิ�นอ่ัาวัค์้งกัระเบน จุังหวััดีจัุนที่บ์ร่ ติ่อำจัากนิั�นิ เสด็จัฯ ไปบริเวัณีหาดแหลมเสด็จั ทรงปล่อำยพันิธุ์์์สัติวั์นิำ�า  
ไดแ้ก่ เต่ิาทะเล หอำยชกัตินีิ ปมูา้ และก์ง้กล์าดำา รวัม ๖๗๐,๐๐๐ ติวัั และเสดจ็ัฯ ไปยงัอำาคาร กปร. โอำกาสนิี� ได้มพีระราชปฏิสินัิถาร
กับคณีะอำงคมนิติรี คณีะอำนิ์กรรมการฯ คณีะทำางานิ และเจั้าหนิ้าที�ศููนิย์ศูึกษาการพัฒนิาอำ่าวัค์้งกระเบนิฯ สรป์ควัามวัา่ 

๑. ศนูย�ศก้ษาการพััฒนาฯ น่� พัระบาที่สมเดิจ็พัระบรมช้นกาธุ์เิบศร มห้าภมูพิัล็อดิล์็ยเดิช้มห้าราช้ บรมนาถบพัติร  
ม่พัระราช้กระแสว่า แต่ก่อนน่�ก็เป็นการพััฒนา เราจะอยู่กันแบบกรมใครกรมมัน ห้ร่อว่าแต่ล็ะห้น่วยงาน ก็ม่พั่�นที่่� 
ที่่�ที่ั�งจะที่ดิล็องห้ร่อว่าขยายผัล็ก็จะอยู่ในห้น่วยของตนเอง แต่ว่าในแนวพัระราช้ดิำารินั�น ก็เอาพั่�นที่่�เป็นห้ล็ัก เช้่น พั่�นที่่� 
ที่่�ค์้งกระเบนนั�นก็เป็นที่ะเล็ แล็ะก็ม่พัวกพั่ช้ สัตว�ที่ะเล็ ม่ป่าช้ายเล็น รอบ ๆ ก็ม่ที่่�ช้าวบ้านเขาที่ำาสวนเพัราะต่างจังห้วัดิ 
ม่ช้่�อเส่ยงในเร่�องการที่ำาสวน 

๒. ข้อสำาคัญค่องานของแต่ล็ะห้น่วยงานนั�นกม็าร่วมกัน สมยัให้มก่เ็รย่กวา่ บรูณาการ คอ่รว่ม ๆ กนั ใช้ห้้ล็กัวชิ้าของ
ห้ล็าย ๆ  สาขา เขา้มาเพ่ั�อที่ำาให้ป้ระช้าช้นมค่ณ์ภาพัช้ว่ติที่่�ดิ ่แล็ะแนะนำาไดิว้า่ที่ำาอยา่งน่�เราควรรวมกล่์็มกนั ที่ำางานที่่�ที่ำาคนเดิย่ว 
อาจจะไม่ไดิ้ผัล็ เราก็ช้่วยจัดิตั�งช้่วยแนะนำา นอกจากน่� เขาจะมาดิูงาน แล็้วก็มาช้่วยแนะนำาเร่�องการตล็าดิไดิ้ 

๓. เป็นศูนย�กล็างที่่�ให้้ความรู้ที่ั�งที่างด้ิานเกษตรกรรม ที่ั�งที่างด้ิานส์ขภาพัความเป็นอยู่ ดิ้านการประกอบอาช้่พั  
ดิ้านสห้กรณ�ที่่�จะรวมกล็์่ม ห้ร่อการที่ำาบัญช้่ เพั่�อจะไดิ้รู้ว่าม่รายรับรายจ่ายเที่่าใดิ ก็เป็นงานห้ล็ัก ๆ ที่่�เราให้้ความรู้ที่่�สำาคัญ
ต่อราษฎรห้ร่อว่าเยาวช้นไดิ้ 

๔. ศนูย�ศก้ษาการพััฒนาอนัเน่�องมาจากพัระราช้ดิำาริแตล่็ะศนูย�ฯ กม็จ่ด์ิเดิน่ของศนูย� แล็ว้กม็ศ่นูย�ฯ บรวิาร มห่้มูบ่า้น
บรวิารที่่�รบัความรู้ไป แตกกิ�งกา้นสาขาให้ค้วามรูต้อ่คนอ่�นไดิด้ิ ่ รูส้้กช้่�นช้ม แล็ะห้วงัวา่ที่ก์ที่า่นจะที่ำางานไดิอ้ยา่งดิ ่มก่ำาล็งัใจ 
แล็ะให้้เป้าห้มายของตนม่ประโยช้น� แล็ะช้่วยเห้ล็่อคนอ่�นไดิ้มาก ก็จะเป็นความภาคภูมิใจ แล็ะก็ม่แรงที่่�จะที่ำาต่อไป 

 พื�นิที�ป่าชายเลนิ ศููนิย์ศูึกษาการพัฒนิาอำ่าวัค์้งกระเบนิอำันิเนิื�อำงมาจัากพระราชดำาริ 
y 18 



วัันจุันที่ร�ที่่� ๒๒ พัฤศจุิกัายน ๒๕๖๔ เสด็จัฯ ไปยัง
โรงแรมเซ่็นิทารา แกรนิด์ และบางกอำกคอำนิเวันิชันิ เซ่็นิเติอำร์  
แอำท เซ่น็ิทรัลเวัลิด์ กรง์เทพมหานิคร ทรงเป็นิประธุ์านิเปิดงานิ 
“มหกัรรมงานวัิจุัยแห่งชาติ ๒๕๖๔” (Thailand Research 
Expo 2021) ในิการนิี� ทอำดพระเนิติรบูธุ์นิิทรรศูการข่อำง
สำานิกังานิ กปร. ในิชื�อำ“นิทิรรศูการชม์ชนิเข่ม้แข่ง็ดว้ัยวัจิัยัและ
นิวััติกรรม” โดยมีศููนิย์ศูึกษาการพัฒนิาภูพานิอำันิเนืิ�อำงมาจัาก
พระราชดำาริ จัังหวััดสกลนิคร นิำาเสนิอำงานิวัิจััย ๒ เรื�อำง คือำ  
การศึูกษาลักษณีะและอัำติราการเจัริญเติิบโติข่อำงโคลูกผัสมที�
เกิดจัากพ่อำพันิธุ์์์โคเนิื�อำภูพานิ และการเปรียบเทียบสมรรถนิะ
การเจัริญเติบิโติ และลกัษณีะซ่ากข่อำงโคลกูผัสมภพูานิชาโรเลส์
กับโคลูกผัสมภูพานิไทยฟัรีเชียนิ สำาหรับศููนิย์ศูึกษาการพัฒนิา
ห้วัยฮ่่อำงไคร้อำันิเนิื�อำงมาจัากพระราชดำาริ จัังหวััดเชียงใหม่ โดย
ศููนิย์บริการการพัฒนิาข่ยายพันิธุ์์์ไม้ดอำกไม้ผัลบ้านิไร่อำันิเนิื�อำง
มาจัากพระราชดำาริ นิำาเสนิอำงานิวัิจััยเรื�อำง การผัลิติพืชเมือำง
หนิาวัในิโรงเรือำนิอำัจัฉริยะ นิอำกจัากนิี� สำานิักงานิ กปร. ได้นิำา
นิิทรรศูการโครงการค่ายเยาวัชนิรู้งานิสืบสานิพระราชดำาริ 
(RDPB Camp) ร่วัมจััดแสดงในิงานิดังกล่าวัด้วัย

สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิราชสุด็า ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
เสด็็จพระราชด็ำเนิินิไปทรงปฏิิบัติพระราชกรณียกิจในิเขตพ่�นิที�กรุงเทพมห้านิคร

 นิิทรรศูการโครงการค่ายเยาวัชนิรู้งานิสืบสานิพระราชดำาริ (RDPB Camp)

 นิิทรรศูการช์มชนิเข่้มแข่็งด้วัยวัิจััยและนิวััติกรรม

19 y



๑๐ ทศมรัาชา พรัะเมต่ต่าสื่่ปรัะชารัาษฎรั์

นายนภััทร อุุทัยฉาย 
กอุงประสานงานโครงการพื้้�นท่� ๑

หมู่่�ที่่� ๔ บ้้านห้วยมู่ะปรางค์์ 
ตำบ้ลห้วยยาง อำเภอที่ับ้สะแก จัังหวัดประจัวบ้ค์่ร่ขัันธ์์

	 ห่่างออกไปทางทิศตะวันัตกเฉียีงใต้	
ของอำเภอเมืืองประจวับคีีรีขันธ์์	 จังห่วัดั
ประจวับคีีรขีนัธ์์	ราวั	๓๐	กโิลเมืตร	เป็นที�ตั�ง
ของตำบลห่ว้ัยยาง	อำเภอทบัสะแก	จงัห่วัดั
ประจวับคีีรีขันธ์์	 และมืีห่้วัยยางแพรกขวัา
ซึ่่�งเป็นลำห้่วัยธ์รรมืชาติที�ไห่ลจากเทือกเขา
ตะนาวัศรี	 ผ่่านป่าเขาเข้าห่ล่อเลี�ยงชีวัิต 
ผ่้้คีนในตำบลห้่วัยยาง	 ให้่มืีน�ำกินน�ำใช้	 
แต่ห้่วัยยางแพรกขวัา	 ไมื่สามืารถเลี�ยงวัิถี
ผ่้้คีนได้ตลอดทั�งปี	 โดยเฉีพาะอย่างยิ�ง 
ในฤด้แล้งราษฎรได้รับคีวัามืเดือดร้อน
ขาดแคีลนน�ำสำห่รับการอุปโภคีบริโภคี 
และทำการเกษตร	 เนื�องจากไมื่มืีแห่ล่ง 
เก็บกักน�ำในพื�นที�	ในปี	๒๕๖๑	นายอำนาจ	
ปานทิพย์	 และราษฎรตำบลห่้วัยยาง	 
จ่งได้ขอพระราชทานโคีรงการก่อสร้าง 
อ่างเก็บน�ำห่้วัยยางแพรกขวัา	 บริเวัณ
ตำบลห้่วัยยาง	 เพื�อบรรเทาปัญห่าคีวัามื
เดือดร้อน

โค์รงการแก้มู่ลิงห้วยยางแพรกขัวา
พร้อมู่อาค์ารประกอบ้และระบ้บ้ส�งน้ำอันเน่�องมู่าจัากพระราชดำริ 

โคีรงการแก้มืลิงห่้วัยยางแพรกขวัา	

พร้อมือาคีารประกอบและระบบส่งน�ำอันเนื�องมืาจากพระราชดำริ

ตำบลห่้วัยยาง	อำเภอทับสะแก	จังห่วััดประจวับคีีรีขันธ์์

มืาตราส่วัน	๑	:	๑๐,๐๐๐	ลำดับชุดที�	L7018	ระวัาง	4932	lll	
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โคีรงการแก้มืลิงห่้วัยยางแพรกขวัา	พร้อมือาคีารประกอบ

และระบบส่งน�ำอันเนื�องมืาจากพระราชดำริในปัจจุบัน

ลำห่้วัยยางแพรกขวัาในอดีต

พระมู่หากรุณาธ์ิค์ุณ
 เมืื�อคีวัามืทราบฝ่่าละอองธ์ุลีพระบาท	 พระบาทสมืเด็จพระเจ้าอย้่ห่ัวั	
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 รับโคีรงการก่อสร้างแก้มืลิงห่้วัยยางแพรกขวัา 
พร้อมือาคีารประกอบและระบบส่งน�ำ	 ไวั้เป็นโคีรงการอันเนื�องมืาจาก 
พระราชดำริ	 ตามืที�นายอำนาจ	 ปานทิพย์	 และราษฎรตำบลห่้วัยยาง	 อำเภอ
ทบัสะแก	จังห่วัดัประจวับคีีรีขนัธ์	์ขอพระราชทานคีวัามืช่วัยเห่ลือ	เพื�อแก้ไขปัญห่า
คีวัามืเดือดร้อนของราษฎร	 เนื�องจากขาดแคีลนน�ำสำห่รับอุปโภคีบริโภคี 
และทำการเกษตรเป็นประจำทุกปี

การดำเนินงานโค์รงการ
 ในปีงบประมืาณ	 ๒๕๖๓	 	 กปร.	 ได้ให่ ้
การสนับสนุนงบประมืาณแก่กรมืชลประทาน	
เพื�อดำเนินการโคีรงการแก้มืลงิห่ว้ัยยางแพรกขวัา
พร้อมือาคีารประกอบและระบบส่งน�ำอันเนื�อง 
มืาจากพระราชดำร	ิ โดยการขดุลอกพื�นที�แก้มืลงิ
ประมืาณ	 ๔.๕	 ไร่	 และมืีห่้วัยยางแพรกขวัาเป็น
แห่ล่งน�ำต้นทุน	 ทั�งนี� 	 ได้มืีราษฎรอุทิศที�ดิน 
เพื�อขยายพื�นที�รับน�ำ	 ทำให้่ได้คีวัามืจุ	 ๑๐๐,๐๐๐	
ล้กบาศก์เมืตร	 พร้อมืเสริมืทำนบดินบริเวัณ 
ฝ่ั�งขวัาของแนวัการขุดลอก	 คีวัามืส้งประมืาณ	 
๒	 เมืตร	 ระยะทาง	๒๐๐	 เมืตร	ก่อสร้างอาคีาร 
รบัน�ำ	อาคีารระบายน�ำ	และระบบส่งน�ำระยะทาง	
๗	 กิ โล เมืตร	 ส่ งน� ำ ไป เ ก็บยั งสระเก็บน�ำ 
บ้านห่นองพลับ	๑	และบ้านห่นองพลบั	๒	

โค์รงการแก้มู่ลิงห้วยยางแพรกขัวา
พร้อมู่อาค์ารประกอบ้และระบ้บ้ส�งน้ำอันเน่�องมู่าจัากพระราชดำริ 
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	 โคีรงการแก้มืลิงห่้วัยยาง
แพรกขวัาพร้อมือาคีารประกอบ 
และระบบส่งน�ำอันเนื�องมืาจาก 
พระราชดำริ	 แล้วัเสร็จสมืบ้รณ์ 
ในเดือนมืีนาคีมื	 ๒๕๖๔	 ด้วัยคีวัามื
ร่วัมืมืือร่วัมืใจของราษฎร	และการมืี
สว่ันร่วัมืของทุกภาคีส่วันไม่ืวัา่จะเป็น
ภาคีรัฐ	 และภาคีประชาชน	 ในทุก 
ขั�นตอนของการดำเนินงาน
	 พร้อมืกันนี�ได้มืีการจัดตั�ง
กลุม่ืผ่้ใ้ชน้�ำข่�นเพื�อบรหิ่ารจดัการการ
ใช้น�ำอย่างมีืประสิทธิ์ภาพ	 ส่งผ่ลให่้
ราษฎรในพื�นที�ตำบลห้่วัยยาง	อำเภอ
ทับสะแก	 จังห่วััดประจวับคีีรีขันธ์์	
จำนวัน	๔	ห่มื้่บ้าน	๔๙๙	คีรัวัเรือน	
๑,๕๖๕	 คีน	 ได้มืีแก้มืลิงเก็บกักน�ำ
สำรองสำห่รับการอุปโภคีบริโภคี 

พื�นที�รับประโยชน์ด้านเกษตรกรรมื

การประชุมืกลุ่มืผ่้้ใช้น�ำเพื�อบริห่ารจัดการการใช้น�ำ
อย่างมืีประสิทธ์ิภาพ

พ่้นที่่�รับ้ประโยชน์ที่ั้งด้าน
เกษตรกรรมู่และปศุุสัตว์

โคีรงการแก้มืลงิห้่วัยยางแพรกขวัา	พร้อมือาคีารประกอบและระบบส่งน�ำ	

อนัเนื�องมืาจากพระราชดำริ	สถานที�พกัผ่่อนห่ย่อนใจของราษฎร
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และทำการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดทั�งปี	 โดยมืีพื�นที� 
รับประโยชน์	 จำนวัน	 ๕๐๐	 ไร่	 ตลอดจนราษฎรได้มื ี
สถานที�พักผ่่อนห่ย่อนใจ	 ที�มืีคีวัามืสวัยงามื	 ซึ่่�งสามืารถ 
ช่วัยพัฒนาคีุณภาพชีวัิตของชาวัตำบลห่้วัยยาง	
	 ด้วัยน�ำพระราชห่ฤทยัในพระบาทสมืเดจ็พระเจ้าอย้ห่่วัั	
ทำให่้ราษฎรมืีคีวัามืสำน่กในพระมืห่ากรุณาธ์ิคีุณ 
อย่างห่าที�สุดมืิได้	 สร้างคีวัามืภาคีภ้มิืใจในถิ�นฐานของ 
ตนเอง	 และพร้อมืที�จะด้แลรักษาแก้มืลิงแห่่งนี�	 ให่้มืีคีวัามื
ยั�งยืนสืบไป	

พ่้นที่่�รับ้ประโยชน์ที่ั้งด้าน
เกษตรกรรมู่และปศุุสัตว์

ราษฎรในพื้้�นที่่�
๑,๕๖๕ คน

๔ หมู่่�บ้้าน
พื้้�นที่่�รับ้ประโยชน์
จำนวน ๕๐๐ ไร�

ขุุดลอกพื้้�นที่่�แก้มู่ลิง
ประมู่าณ ๔.๕ ไร�

ได้น�ำ ๑๐๐,๐๐๐  
ล่กบ้าศก์เมู่ตร

เติมู่น�ำให้สระ 
บ้้านหนองพื้ลับ้ ๑ และ 
บ้้านหนองพื้ลับ้ ๒

ผลสำเร็จัโค์รงการแก้มู่ลิงห้วยยางแพรกขัวาฯ
เกิดจัากการพัฒนาแหล�งน้ำและแหล�งกักเก็บ้น้ำสำรอง
สำหรับ้อุปโภค์บ้ริโภค์และที่ำการเกษตรอย�างเพ่ยงพอ

ตลอดที่ั้งปี

23 y



ศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานของ
กรมป่าไม้ ซึ่งมีภารกิจในการรณรงค์ส่งเสริมและ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งสร้างกระบวนการ 
มีส ่วนร ่วมของชุมชนให ้ เห็นประโยชน์และคุณค่า 
ของหญ้าแฝก และขยายผลแนวทางการใช้หญ้าแฝก
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่จะ
ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับปรุงดินและ
เป็นแปลงขยายพันธ์ุหญ้าแฝกเพื่อจ�าหน่ายกล้าแฝก  
ซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกให้หลากหลายและ
เกิดความยั่งยืนอีกทางหนึ่ง จึงได้มีการประชาสัมพันธ์
หาผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมเป็นแปลงตัวอย่างในการปลูกหญ้า
แฝกเพื่อการขยายพันธุ์จ�าหน่าย และเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลส�าหรับใช้ในการส่งเสริมราษฎรผู้ที่สนใจรายอื่น ๆ  
ต่อไป ทั้งนี้ ศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมที่จะรับซื้อกล้า
หญ้าแฝกเพื่อใช้ในกิจกรรมของหน่วยงานและหากมี 
มากพอก็จะเป็นหน่วยงานกลางในการหาผู ้รับซื้อ  
ซึ่งในปี 2563 นายจเร มั่นทรัพย์ มีความสนใจและ 
ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

ปลูกหญ้าแฝก 
เพื่อขยายพันธุ์จ�าหน่าย 
สร้างรายได้

นายนพชาติ  สารสุวรรณ 
กองแผนงานและยุทธศาสตร์

ส�านักงาน กปร.

นายภควัฏ  บุญประกอบ 
นักวิชาการป่าไม้ช�านาญการ กรมป่าไม้

หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเพชรบูรณ์

y 24 ตวัอย่างความส�าเร็จ



นายจเร มั่นทรัพย์ อายุ 58 ปี ชาวบ้านป่าแดง  
ท้องที่ หมู ่ 5 ต�าบลป่าเลา อ�าเภอเมืองเพชรบูรณ์  
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีที่ท�ากินประมาณ 25 ไร่ เดิมที  
ใช้พื้นที่ท�าการเกษตรโดยการปลูกข้าวโพด ปัจจุบัน  
ได้เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินดังกล่าวมาปลูกพืชแบบ 
ผสมผสาน ประกอบด้วย นาข้าว กล้วย ไผ่รวก มะพร้าว  
อ้อยหวาน เสาวรส พุทรา และมีการปลูกไม้ผล
แทรกในสวนกล้วยอีกหลายชนิด ได้แก่ ส้มโอ มะม่วง  
มะยงชิด ล�าไย ทั้งนี้ พื้นที่ท�ากินของนายจเรฯ อยู่ติด
ล�าห้วยธรรมชาต ิแต่เส้นทางเข้ามคีวามยากล�าบาก ใช้เวลา 
เดนิทางจากบ้านถงึพืน้ทีท่�าการเกษตร ประมาณ 1 ชัว่โมง  
การเดินทางต้องใช้รถแทรกเตอร์หรือรถการเกษตร
ที่ดัดแปลงเป ็นระบบขับเคลื่อน 4 ล ้อ ในฤดูฝน 
จะไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ และนี่ก็เป็นเหตุผลข้อหนึ่งที่

หันมาปลูกพืชแบบผสมผสานและไม้ผล ประกอบกับ 
ไม่สามารถเข้ามาดูแลพื้นที่การเกษตรได้อย่างสม�่าเสมอ 
จงึเลือกปลูกพชืทีต้่องการการดแูลน้อย แต่การทีจ่ะปรบั
เปลีย่นพืน้ทีท่ัง้หมดมาปลกูไม้ผลเลย ต้องลงทนุและต้อง
ดแูลรักษามากจงึค่อย ๆ  ปรับเปล่ียน แปลงไหนปรับเปลีย่น 
ไม่ทันก็ยังคงปลูกข้าวโพดต่อไป

นายจเร มั่นทรัพย์

25 y



นายจเรฯ มีความสนใจและได้เข้าร่วมเป็น
แปลงตัวอย่างในการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการขยาย
พันธุ์จ�าหน่าย โดยใช้พื้นที่ด�าเนินการ จ�านวน 1 ไร่  
ใช้กล้าหญ้าแฝกแบบเปลอืยราก จ�านวน 20,000 กล้า 
เพราะขนส่งสะดวก มีการไถพื้นที่ด้วยแทรกเตอร์
เพ่ือเตรียมแปลง และขุดหลุมปลูก ระยะปลูก  
50x50 เซนติเมตร หลุมละ 4 กล้า หลังจากนั้น  
ดูแลแปลงปลูกต่อไปจนถึงระยะเวลาที่หญ้าแฝก
สามารถขุดจ�าหน่ายได้ โดยหน่วยงานมีการติดตาม 
ให้ค�าแนะน�าในการดูแลรักษาเป็นระยะ

จากการสอบถามพูดคุยกับ นายจเร มั่นทรัพย์  
ถึงความพึงพอใจที่ได้รับ นายจเรฯ กล่าวว่ามีความพอใจ
อย่างมาก เนื่องจากถ้าปลูกข้าวโพดจะมีรายได้ประมาณ 
5,000 บาทต่อไร่ แต่แปลงที่ปลูกแฝก ขุด 1 งาน 
จ�าหน่ายได้ 7,500 บาท เนื่องจากปีนี้ฝนตกเร็วกว่าทุกป ี
และตกต่อเนื่องจนไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ ซึ่งหากสามารถ
ขุดออกจ�าหน่ายได้หมดก็จะมีรายได้มากกว่านี้ ทั้งนี ้
หลังจากขุดหญ้าแฝกออก ดินก็ได้รับการปรับปรุงจากการ 
กระจายของรากหญ้าแฝก และรากหญ้าแฝกที่เหลือก็จะ 
ย่อยสลายเป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน 

การดูแลรักษาแปลงหญ้าแฝก ได้มีการใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ประมาณ 10 กิโลกรัม หว่านทั่วแปลง จ�านวน 
1 คร้ัง ตัดใบหญ้าแฝก 1 ครั้ง จนถึงต้นฤดูฝนในปี 2564 มีการตัดใบหญ้าแฝกก่อนขุดจ�าหน่าย อีก 1 ครั้ง  
แล้วด�าเนินการขุดหญ้าแฝกทั้งกอ ขนส่งลงมาเพื่อน�ามาแยกกอที่บ้านพักอาศัย โดยขุดหญ้าแฝก เนื้อที่ 1 งาน  
ได้หญ้าแฝก จ�าหน่าย 30,000 กล้า กล้าละ 0.25 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท หลังจากนั้นไม่สามารถเข้าไปขุดต่อได้
เนื่องจากฝนตกต้นฤดูกาล

ใส่ปุ๋ย
10 กิโลกรัม 

ตัดใบหญ้าแฝก 
1 ครั้ง

ตัดใบหญ้าแฝก 
ก่อนขุด 1 ครั้ง

รอจนถึงต้นฤดูฝน
ในปี พ.ศ. 2564

ขุดหญ้าแฝกทั้งกอ 
เพื่อน�ามาแยกกอ
ที่บ้านพักอาศัย

y 26 



นายจเรฯ ยังกล่าวอีกว่า ในปี 2565 จะขุด 
หญ้าแฝกทีเ่หลอืส่วนหนึง่จากพืน้ทีต่นมาปลูกในแปลง 
ท�ากินที่อยู่ในบริเวณหมู่บ้าน ที่ลูกเขยเป็นผู้ท�าการ
เกษตร โดยจะแบ่งปลูกแฝกเพื่อขยายพันธุ์จ�าหน่าย  
เนื้อที่ 1 ไร่ และคาดว่าจะสามารถดูแลรักษา 
หญ้าแฝกได้ดีกว่าแปลงที่ท�าอยู่เดิมและขุดจ�าหน่าย
ได้รายได้มากกว่า

การปลูกหญ้าแฝกเพื่อขยายพันธุ ์จ�าหน ่าย  
เป็นอาชีพทางเลือกหน่ึงที่น ่าสนใจ มีผลตอบแทน 
ต ่อพื้นที่ สูง ดูแลรักษาน้อย ความเสี่ยงเ ร่ืองโรค
และแมลงต�่า อีกทั้งหากมีการวางแผนจัดการที่ดี  
จะได้ประโยชน์จากใบหญ้าแฝกในด้านอื่น ๆ อีก ได้แก่ 
ท�าหลังคา ท�าปุ๋ยหมัก เป็นต้น หรืออาจจ�าหน่ายได้อีก  
ซึ่งช่องทางการจ�าหน่ายมีได้หลายทาง ทั้งติดต่อกัน
โดยตรงและแจ้งขายในระบบออนไลน์ ผู้ที่สนใจก็ควร
ศึกษาหาข้อมูลด้านการตลาดและความเสี่ยง ซึ่งอาจ
แตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ ส�าหรับในท้องที่จังหวัด
เพชรบูรณ์ ที่หน่วยงานฯ ส่งเสริม นั้น มีความต้องการ
กล้าแฝกมากพอสมควร อย่างไรกต็าม การปลกูหญ้าแฝก 
ยังมีประโยชน์อีกทางหนึ่ง คือหญ้าแฝกช่วยปรับปรุง
กายภาพของดินให้ดีขึ้น หากพื้นที่การเกษตรนั้นสภาพ
ดนิไม่ดี ในแปลงขยายพนัธุ์หญ้าแฝก สามารถปลูกแทรก 
ด้วยไม้ผล โดยเว้นช่องปลูกตามความเหมาะสม ให้หญ้าแฝก 
ช่วยเป็นพืชพี่ เลี้ยงให้ไม ้ผล จนไม้ผลเจริญเติบโต 
ก็จะเป็นการด�าเนินการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
อีกด้วย 

27 y



และการน้อมน�มาปฏิบัติ
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ

มูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายให้แก่ผู้เข้ารับ 
การอบรมหลกัสตูรนกับรหิารการพฒันา
ตามแนวพระราชด�าริ (นบร.) รุ่นที่ 9  
เ มื่ อ วั นที่  28  สิ ง ห าคม  2563  
ณ ห้องประชุม 101 อาคารส�านักงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

“ . . .ยินดีท่ีจะได ้มาพูดคุยในเร่ือง 
ที่คิดว ่าน ่าจะเป ็นที่สนใจของทุกคน  
ถงึแม้พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

หลกัการทรงงาน
มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร  
สวรรคตเม่ือวันที่ 13 ตุลาคม 2559  
แต่ค�าสอนของพระองค์นั้นยังคงอยู ่ 
กับเราตลอดไป ทรงเคยวิจารณ์พวกเรา
ครั้งหนึ่งโดยตรง มีรับสั่งว่า น่าเป็นห่วง
พวกเราคนไทย ติดอยู่แค่เปลือกไม่ค่อย
รู้ถึงแก่น หมายความว่า ท�าอะไรก็ท�าแต ่
ผวิเผนิและตดิอยูแ่ค่ทีเ่ปลอืก ตวัอย่างเช่น  
มองไปที่ต้นไม้เราก็เห็นว่า น่ีคือเปลือก 
ต้นมะขามเปลือกขรุขระ ต้นยูคาลิปตัส

ผิวเรยีบ แต่ไม่มีความรูเ้ก่ียวกบัต้นไม้เลย 
ว่าอายุเท่าไร ระหว่างอายุของต้นไม้น้ัน
ผ่านอะไรมาบ้าง ปีไหนแห้งแล้ง ปีไหนมนี�า้ 
อดุมสมบูรณ์ เพราะเราไม่ได้ลงลกึถงึแก่น  
เราไม่เหน็วงรอบภายในของเรา เราถกูสอน 
ให้หาเหตกุ่อน เมือ่หาเหตไุด้แล้ว จึงหาทาง 
แก้ปัญหา เหมือนแพทย์วินิจฉัยโรคถูก  
ให้ยาถูก คนไข้ก็หายป่วย แต่ถ้าเริ่ม
วินิจฉัยโรคผิด คนไข ้ก็อาจมีโอกาส 
เสียชีวิตเร็วขึ้น ฉันใดก็ฉันนั้น...”

y 28 ตามรอยพระราชปณิธาน



เร่ิมต้นก็ได ้แนวคิดดี ๆ ไปปรับ
ประยุกต์ใช้กนัแล้ว คณะบรรณาธกิารฯ  
เห็นว่าค�าบรรยายของท่าน สอดแทรก 
ความรู ้ และร้อยเรียงเป็นเรื่องราว 
ได้อย่างน่าสนใจ จงึขอหยิบยกค�าบรรยาย 
มาลงในวารสารฯ ทั้งนี้ เพื่อความครบ
ถ้วน และยังคงความรู้ที่น่าสนใจของ
เน้ือหามามอบให้แก่ผู ้อ่าน ซึ่งจะขอ 
เริ่มต้นตั้งแต่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล  
เ ริ่มเข ้าถวายงานพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ปี 2524 ขณะนัน้ผมด�ารงต�าแหน่ง
ผูอ้�านวยการกองวางแผนเตรยีมพร้อม 
ด้านเศรษฐกจิ ส�านกังานคณะกรรมการ 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
และถวายงานเรื่อยมาในต�าแหน ่ง
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการพิ เ ศษ 
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.) 
เป็นระยะเวลา 18 ปี ในระยะแรกท่ี
พอรูว่้าจะต้องมาถวายงานนัน้ เริม่รูต้วั 
เลยว่า เรานั้นไม่รู ้ จักพระองค์เลย  
จึงเริ่มศึกษาจากประโยคท่ีเราเคย
ผ่านสมองมาต้ังแต่เด็ก ตอนนี้มาเพ่ง
พิจารณา ถ้าใครเคยบวชเรียนแล้ว  
ค�าส�าคัญในพระพุทธศาสนา คื อ 
โยนิโสมนสิการ (พิจารณา) เราต้อง 
รู้จักพระองค์แล้ว เราจะต้องไปท�างาน
ถวายพระองค์ น่ังพิจารณาประโยค  

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม  
เพือ่ประโยชน์สขุแห่งมหาชนชาวสยาม”  
พ่ึงเข้าใจวันน้ันว่า ค�าว่า “เราจะครอง
แผ่นดิน” สงัเกตประโยคดู ทรงพิถพิีถนั
ใช้ค�าที่ถูกต้อง “เราจะครอง” ไม่ได้ใช้ค�า
ว่าปกครอง “ครอง” เป็นค�าที่เหมาะสม
ลึกซึ้ง ค�าว่า “ครองแผ่นดิน” แผ่นดิน
ไม่ใช่นามธรรมจับต้องได้ เพราะส่วน
ประกอบของแผ่นดิน คือ ดิน น�้า ลม 
ไฟ แล้วดิน น�้า ลม ไฟ คืออะไร ให้เรา 

มองจานข้าว ถ้าไม่มีดิน ไม่มีน�้า  
ไม่มีลม ไม่มีไฟ จะไม่มีอาหาร 
อยู่ในจาน ทุกอย่างมาจากดิน น�้า 
ลม ไฟ ทั้งหมด และมนุษย์นั้นเป็น
ผู้สร้างและผู้ท�ลาย พระองค์ทรง
รกัษา ดนิ น�า้ ลม ไฟ ตลอด ๗๐ ปี  
แล้วรักษาไว้ให้ใคร เพ่ือพระองค์
หรือเปล่า ทรงดูแลไว้ให้ประชาชน
ต่อเน่ืองไปถึงลูกหลานเราด้วย 
ถึงได้มีค�ว่า “ยั่งยืน” และการ
ดูแลแผ ่น ดิน น้ันมี เ งื่ อน ไข  “ โดย
ธรรม” ใช้ธรรมะเป็นหลัก ธรรมะ
คือ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม  
เพ่ือประโยชน์สขุแห่งมหาชนชาวสยาม”

ความดแีละถกูต้อง เวลาทีป่ฏบิตังิาน 
ต้องมาพร้อมกันทั้ง 2 ค�า ต ้องดี 
และถูกต้อง เหนือความดีคือความ
ถูกต้อง เพราะความดีบางอย่างไม่
ถูกต้อง ความถูกต้องบางอย่างก็ไม่ดี  
พระองค์จงึทรงวางเป้าหมายไว้ แต่ไม่ใช่
เพื่อความมั่งคั่ง ไม่ได้บอกว่าให้ร�่ารวย 
ไม่ใช ่เพื่อความเติบโตของเศรษฐกิจ 
และไม่ได้สอนให้เราจนด้วย แต่ทรง
ข้ามค�าว่า “เงิน” ออกไป เพราะว่า
มันเป็นของสมมุติ ให้เราข้ามค�าว่า 
“เงนิ” ออกไป แล้วไปสูค่�าว่า“ประโยชน์”  

มันไม่ส�าคัญว่ามีเงินเท่าไร 
ประเด็นส�าคัญคือใช ้ เ งิน
อย่างไร งบประมาณของ
หน่วยงานมีเท่าไรไม่ใช่เรื่อง
ส�าคัญ ทุกบาททุกสตางค์
ของงบประมาณถกูใช้ให้เป็น
ประโยชน์หรือไม่? ถ้าเป็น

ประโยชน์มันก็เกิดความสุข แม้กระทั่ง
เงนิส่วนตวัของเราถ้าเราใช้เงนิฟุม่เฟือย
ใช้เล่นการพนัน กินเหล้าเมายามันก็
ทกุข์ เพราะฉะน้ันประโยคของพระองค์
นั้นสุดยอดแล้ว “เพื่อประโยชน์สุข” 

ต่อมาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
รั ช ก าลที่  1 0  ทร งครอ งร า ชย  ์
สืบราชสันตติวงศ ์ ทรงมีพระปฐม 
บรมราชโองการ “เราจะสืบสาน  
รกัษา  และต่อยอด  และครองแผ่นดนิ 
โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่ง
อาณาราษฎรตลอดไป” ค�าสามค�า 
“จะสืบสาน รักษา ต่อยอด” แปลตรง
ไปตรงมา คือ สมเด็จพระบรมชนกนาถ 
ทรงงานไว้อย่างไร จะทรงงานตาม 
อย่างนั้น คือ สืบสาน สมเด็จพระบรม
ชนกนาถทรงก่อตั้งไว้อย่างไรจะทรง 
รกัษาไว้ และเมือ่สมเดจ็พระบรมชนกนาถ 
ทรงสร้างอะไรที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ไว้
จะทรงต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นไป เป็นนัย
ส�าคัญที่พระองค์สื่อออกมาให้พวกเรา
ได้รับรู้ รับทราบ รับปฏิบัติ สรุปผล
กี่รัชกาล ที่ผ่านมางานยังไปต่อเนื่อง 
ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ดังโครงการ 
อันเ น่ืองมาจากพระราชด�าริกว ่ า 
4,800 โครงการ อยากให้เรามอง 
ให้ไกล ให้ลึกซึ้ง เลิกพูดเรื่องปริมาณ
ของโครงการ ให้มองว่าส่ิงท่ีพระองค์ 
พระราชทานไว้ 4,800 กว่าโครงการ คอื  
4,800 กว่าบทเรยีน บทเรยีนเกีย่วกบัน�า้  
เกีย่วกบัดนิ  เกีย่วกบัป่า  และเป็นบทเรยีน 
ที่เป็นที่ประจักษ์จับต้องได้ ได้เห็นการ
ปฏิบัติที่แท้จริง เคลื่อนไหวได้ด ้วย  
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
ทีม่ชีวีติ มีการเปลีย่นแปลงพฒันาอย่าง
ไม่หยุดนิ่ง และเป็น One Stop Service  
เป็นหน่วยงานราชการให้บรกิารประชาชน 
อย่างสะดวก ท�างานจดุเดยีวทุกหน่วยงาน 
อยู่ตรงนั้น มาท�างาน 14 หน่วยงาน  
ไม่ต้องเอารถมา 14 คัน ใช้อยู ่แค ่
คันเดียวก็พอ เป็นการประหยัดด้วย
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ทาน� (ทาน) 
เริ่มต้นจากการให้ อากัปกริยาอันยิ่งใหญ่ของคนไทย คือการให้ มูลนิธิชัยพัฒนาประกาศ

ไม่เรีย่ไร พระองค์ห้ามไม่ให้มลูนิธน้ีิเรีย่ไร แล้วถามว่าจะเอาเงนิมาจากทีไ่หน พระองค์รบัสัง่ว่า 
เวลาที่ไปเรี่ยไรเขา เขาเต็มใจให้หรือเปล่าไม่รู้ เขาให้ด้วยความเกรงใจหรือถูกบังคับมาให้ก็ได้ 
ถ้าไม่เรี่ยไรเราท�าอะไร เราก็ต้องเล่าให้เขาฟัง เมื่อเขาศรัทธาแล้วเขาก็ให้เอง ให้โดยไม่หวังผล
ตอบแทน ไม่จ�าเป็นต้องเป็นวตัถุ ให้น�า้ใจ ให้รอยยิม้สกันดิไม่ต้องลงทนุอะไร พบใครกย็ิม้ให้เขา  
พระองค์นั้นทรงให้หมดทุกอย่าง เคยรับส่ังไว้ครั้งหนึ่งว่า บ้านเมืองเราสามารถรอดมาอยู่ 
ทุกวันนี้ได้แม้ปรากฏการณ์โดมิโน (Domino Effect) มาอยู่ท่ีเมืองไทยหลังจากเวียดนาม 
ลาว เขมรแตกสลายแล้ว แต่ก็ไม่มีผลกับไทย สาเหตุเพราะคนไทยเรายังให้กันอยู่ ซึ่งตรงกับ 
ทศพิธราชธรรมข้อที่ 1 การเป็นข้าราชการที่ดีต้องรักการให้ ให้บริการแก่ประชาชน ให้เวลา
กับงาน ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีโดยไม่หวังประโยชน์อะไรตอบแทน ทุกคนมีส่วนเกินที่จะให้
สังคมทั้งนั้น

แล้วทรงสอนว่า เวลาเราจะสร้างบ้าน สิ่งแรกท่ีเราต้องท�าก่อน คือ ฝังเสาเข็ม หรือรากฐานอย่าพ่ึงติดประตูห้อง  
หน้าต่าง ผ้าม่าน เคร่ืองปรบัอากาศ บ้านทกุหลังต้องฝังเสาเข็มให้ได้ก่อน เสาเขม็น้ันคอื ธรรมะ แปลว่า คนเราต้องเร่ิมท�าความดี 
สร้างพื้นฐานก่อน โดยมี ทศพิธราชธรรม ๑๐ ให้ปฏิบัติ ดังนี้

อาชฺชว� (ความซื่อตรง) 
ค�านี้ยิ่งใหญ่ เพราะน�ามาแก้โรคร้ายประจ�าชาติ

ในขณะนี้ เม่ือเราเป็นข้าราชการ เรารับงานจาก
พระองค์มาแล้วท�าผิดไม่ได้ แสวงหาประโยชน์ไม่ได้  
พระองค์รับสั่งว่า ใครอยากรวยให้ลาออกจาก
ราชการไปประกอบธรุกจิ พระองค์ไม่ทรงห้าม แต่เมือ่ 
ตัดสินใจเข้ามารับราชการแล้ว เราต้องท�าในสิ่งที่
ถูกต้อง และหากเราอยู่อย่างพอดี อยู่อย่างไม่ต้อง
สนใจอะไรนกั มีเท่าไรกอ็ยูเ่ท่าน้ัน ใครมฐีานะพอเอือ้
อ�านวยได้กจ็ะอยูแ่บบดหีน่อย ใครมเีฉพาะเงนิเดอืน
ต้องพยายามบริหารจัดการดี ๆ ความจริงก็อยู่ได ้
ไม่จ�าเป็นต้องโกง

สีล� (ศีล) 
ศีลเป็นหลักพื้นฐานของการด�ารงชีวิตของมนุษย์ เราชอบ

หรือไม่ ให้ใครมาฆ่าเรา ให้มาโกหก ใช้ยาเสพติด ขโมยของ 
ละเมิดภรรยาและบุตรของเรา แมลงตัวหน่ึงพระองค์ก็ไม่ฆ่า  
35 ปี เข้าเฝ้าฯ ถวายงานมาตลอด ทรงปัดแมลงออก  
ออกจากป่ามา พระพักตร์ผ่องออกมา พวกเรามีแต่ซากแมลง
ตดิมาเตม็เลย ทากกัดพระองค์ ก็หยดุรถเอาทากปล่อยข้างทาง 
เพราะฉะนัน้ขอให้ยดึมัน่ในศีล 5 ข้อ

ปริจาค� (บริจาค) 
แปลว่าให้อีกแล้ว ความยิ่งใหญ่อยู่ที่การให้ ต่างกัน

อย่างไรระหว่าง ทาน� คือ ให้เพื่อให้ไป ไม่สนใจว่าเขาจะ
ให้กลับคืน แต่ ปริจาค� คือ ให้ของเล็กเพื่อประโยชน์ที่ใหญ่
กว่า ยกตัวอย่าง บริจาคคนละ 5-10 บาท ได้โรงเรียน 
โรงพยาบาลกลับมา ทุกอย่างทุกครั้งที่เราท�าอะไร ส�าหรับ
ส่วนรวมที่มันใหญ่กว่าตัวเรา อันนี้คือความหมายของ 
ค�าว่า ปริจาค�

มทฺทว� (ความอ่อนโยน) 
การเป ็นผู ้น�าต ้องอ ่อนน ้อม 

ถ่อมตน พระองค์ทรงคุกเข่าต่อหน้า
ประชาชน นั่งพับเพียบกับพื้นคุยกับ
ประชาชน แล้วมาดูที่เราท�าได้ไหม 
ทรงท�าเป็นแบบอย่าง แม้กระทัง่ภาพ
ยายตุ้มที่มาถวายดอกบัวที่เหี่ยวอยู่
ในมือ แสดงว่ามารอต้ังแต่เช้าได้เข้า
เฝ้าฯ ตอนบ่าย ไม่ประทับนั่งแต่ทรง
ก้มไปจนพระพักตร์พระองค์กับหน้าของยายตุ้มแทบจะแนบชิดกัน 
เรียบร้อย มารยาทอ่อนน้อมถ่อมตน ท่านท้ังหลายจึงต้องจ�าไว้ว่า  
ยิ่งใหญ่เท่าใดสูงเท่าใด ยิ่งต้องลงให้ต�่าเท่านั้น พญาอินทรีเวลาบิน 
อยู่สูงเพียงไรสายตาจะมองข้างล่าง ข้าราชการชัน้ผูน้้อยนัน้มองขึน้
ข้างบนจะได้รู้นโยบายขององค์กรไปทางไหน นายไปทางไหนจะได้ 
ตามถูก แต่ตัวนายต้องมองข้างล่าง ยิ่งสูงเท่าใด ย่ิงต้องมองต�่า  
เพราะปัญหาอยู่ข้างล่าง ผู้ร่วมงานอยู่ข้างล่าง 
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หน้าที่ของเราและของพระองค์นั้น
จะคล้าย ๆ กัน ในฐานะข้าราชการ 
พระองค์ทรงปฏิบัติอย่างไร เราปฏิบัติ
ตามอย่างนั้น เมื่อปี 2522 ส�านักข่าว 
BBC สัมภาษณ์พระองค์ มีรับสั่งว่า  
พระมหากษัตริย์ไม่ได้นั่งอยู่บนบัลลังก์
อย่างเดียว ข้าพเจ้าคิดว่า ข้าพเจ้าท�า 
สิ่ งต ่าง ๆ ที่ คิดว ่า เป ็นประโยชน ์ 
ต่อประเทศเท่านั้น บางทีประโยชน์นี้
อาจเป็นส่วนเล็ก ๆ ที่เป็นประโยชน์ขอ
ให้ท�า ถ้าทุกคนท�าแต่สิ่งที่มีประโยชน์
บ้านเมืองกจ็ะสงบเจรญิ ท่านเตือนเรือ่ง
ท�าเพ่ือส่วนรวม ท�าเพื่อประเทศชาติ  
ความเจริญของประเทศชาติคือของ 
ส่วนรวม เกดิจากการกระท�า เราทุกคน
มีหน้าที่รับผิดชอบบ้านเมือง แล้วอย่า
บอกว่านี่เป็นหน้าที่รัฐบาล คนนั้นคนนี้ 
ไม่ใช่ แต่เป็นเราทกุคน เพราะฉะนัน้ต้อง
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ใครถนัดอย่างไหน
ท�าอย่างนั้น ไม่จ�าเป็นต้องท�าทุกอย่าง
เหมือนกัน แล้วพอประกอบส่วนขึ้นมา
บ้านเมอืงก็อยูไ่ด้ เมือ่เราอยู่ได้ลกูหลาน
ก็อยู่ได้ นี่คือส่วนรวม ถ้าเราทิ้งขยะ 
สกัชิน้หนึง่เท่ากบัทิง้ใส่หน้าเรา เพราะเรา 
กอ็ยูใ่นแผ่นดนินัน้ ไม่ได้ไปไหน ให้ยดึม่ัน 
ผลประโยชน์แผ่นดิน ความถูกต้อง
เป็นธรรมเป็นส่ิงส�าคัญของการปฏิบัติ
งานของข้าราชการ เพราะการยึดมั่น
ท�าให้จิตใจพากเพียร ปฏิบัติให้บรรล ุ
และสามารถป้องกันความผิดพลาด
เสียหายได้ ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ใน
ต�าแหน่งใดส�าคัญท้ังนั้น ทุกคนต้อง
พึง่พาซึง่กนัและกนั หมอผ่าตดัมือเยีย่ม
แต่ไม่มพียาบาลคอยส่งเครือ่งมอืให้หมอ
จะผ่าตัดไม่ได้ ดังน้ัน ต้องปฏิบัติด้วย
ความเข้มแข็ง เสียสละและระมัดระวัง 
ให้ทกุอย่างเป็นไปอย่างถูกต้องเทีย่งตรง 
ระลึกถึงสิ่งที่ท�าอยู่เสมอว่า สิ่งที่ท�าเป็น
ทุกข์สุขของประชาชน เพราะอาจจะ
ท�าให้เจริญหรือเสื่อมก็ได้ 

ขนฺติ (ความอดทน) 
อย่าหวงัเลยชวิีตเราน้ันเตม็ไปด้วยความสขุ  

ทุกข ์สุ ข มันจะสลับกันอยู ่ อย ่ างนี้  ขันติ 
แปลว่าอดทน ขอแปลเพิม่อย่างหนึง่ คอื เฉยกบั 
ความสุขและความทุกข์ที่เกิดขึ้น ถูกวิพากษ์
วิจารณ์ก็เฉย เมื่อนิ่งแล้วทุกอย่างจะผ่านไป 
ไม่ต้องอดทนเพราะมันต้องฝืนใจ มันท�ายาก
เฉยดีกว่า ท�าง่ายกว่าอดทน

อวิหิงสา (ความไม่เบียดเบียน) 
ถ้าเบียดเบียนกันไปเบียดเบียนกัน

มาไม่รู้จบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มี
การยงิและระเบิดกนัไปกนัมา ฆ่ากนัอยู่
อย่างนี ้สงครามต่าง ๆ  ท่ัวโลก แล้วมใีคร
มคีวามสขุหรอืไม่ บ้านแตกสาแหรกขาด 
เพราะฉะนั้น อย่าเบียดเบียนกัน

อกฺโกธ� (ความไม่โกรธ) 
วันหลังใครจะโกรธแนะน�าให้น่ังส่อง

กระจกสังเกตตนเอง ผมโมโหแต่ไม่ค่อย
โกรธ โมโหเด๋ียวกห็ายอย่าไปใส่ใจ เกลยีด
อะไรต่ออะไรมันทรมานใจเรา มันไม่ได้
ทรมานใจคนอืน่ เพราะฉะนัน้คุมสติให้ดี 

ตปํ (ความเพียร) 
ตอนบวชอยู่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ถามอาจารย์เจ้าคุณระแบบ ว่า ตปํ  

แปลว่าอะไร ท่านแปลว่า เจตนารมณ์อย่างแรงกล้า พระองค์ทรงมีความเพียร  
ไม่ว่าฝนตกแดดออก เสด็จฯ ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างหนัก 70 ปี 
จนกระทั่งพระวรกายไม่สมบูรณ์แข็งแรง ภายหลังประชวร และจากนั้น
พระราชด�าเนินไม่ได้ต้องประทับรถเขน็พระทีน่ัง่แล้วกค่็อย ๆ  ประชวรเพิม่มากขึน้ 
ตามล�าดับ เพราะตรากตร�าทรงงานเป็นเวลา 70 ปี 

อวิโรธน� (ความเที่ยงธรรม) 
ไม่ยอมท�าผิดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้ง

กฎหมาย ประเพณี ความเชื่อ ให้ด�ารง
ตนอยู่ในความถูกต้องตลอดเวลา
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๑ ๒ ๓

๔

๕

๖

๗

ก่อนจะรูห้ลกัการว่าท�าอะไรข้ึนมานัน้  
ควรรู้ก่อนว่าตนท�าอะไรบ้าง หลักการนี้
เกิดจากการมี Story มีบางคนท้าให้ผม 
ย่องานพระองค์ให ้เหลือหน้าเดียว  
ไปนอนคดิอยูห่นึง่คนื ตอนเช้ามาวาดภาพ  
ไม่ใช ่ศิลปินเลยวาดไม่สวยแต่คิดว่า 
สื่อออกมาได้พอสมควร มีประโยคหนึ่ง
ผดุขึน้มาในหวั คอื “จากนภา ผ่านภูผา 
สู่มหานที” 

งานของพระองค์เริม่จากบนท้องฟ้า 
เรามองไปบนท้องฟ้าเจอแต่ก้อนเมฆ 
พระองค์ทอดพระเนตรเป็นน�า้ และด้วย
จิตเมตตาที่พระองค์คิดต่อ ท�าอย่างไร
จะเอาน�้าจากบนท้องฟ้ามาให้คนใช ้
เป็นจุดก�าเนิดของฝนหลวง เอาโซเดียม 
ไบคาร์บอนเนต คือเอาเกลือไปโรย 

“จากนภา 
    ผ่านภูผา 
       สู่มหานที” 
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๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

พอเกลอืดดูความชืน้กก็ลายเป็นเมด็ฝน
ลงมา แต่ท�าจรงิ ๆ  มรีายละเอียดกว่านัน้  
มหีลายสตูร พระองค์กเ็อาน�า้ลงมาใช้ได้ 

ต่อจากน้ัน ก็เอาเม็ดฝนน�าไปใช้
ประโยชน์ ภาพนีค้อืภาพตดัของประเทศ 
พอด�าเนินการฝนหลวงเป็นเม็ดฝนขึ้น
มาแล้ว ฝนตกลงมาก็โดนพื้นที่สูงของ
ประเทศก่อน คอืยอดเขาทีส่งู บรเิวณน้ี 
ส่วนหนึ่งเป็นต้นน�้าล�าธาร ฝนต้อง
ท�างาน ถ้าไม่ท�างานอยู ่กับพระองค์
ไม่ได้ มีน�้าจากยอดเขาแล้ว จนถึง 
กลางเขาเริ่มปลูกป่า ส่วนนี้เรียกว่า  
“ป่าอนุรักษ์” ป่าต้นน�้าล�าธารห้ามน�า
เอาต้นยูคาลิปตัส ต้นไม้ต่างถิ่นเข้าไป 
ให้ทุกอย่างคงอยู่ในสภาพเดิมหมด พอ
มาถึงกลางภูเขา พระองค์ให้ท�าอ่างเก็บ
น�้าดักน�้าเอาไว้ พอมีอ่างเก็บน�้าก็มีปลา 
ท�ากระชงัปลาขึน้มา และชัน้น�า้ใต้ดนิมนั 
จะระเหยเป็นไอน�า้ท�าให้ป่าสมบูรณ์ด้วย 

พอน�้าไหลจากกลางภูเขามาสู่ตีนภูเขา  
เป็นการปลูกป่าที่ 2 ที่ไม่ใช่ป่าอนุรักษ์
แต่เรียกว่าป่าเศรษฐกิจ อาจเป็นสวน
ผลไม้ ยางพารา ปาล์ม หรืออื่น ๆ แต่
ปลูกในปริมาณมาก ๆ ก็เป็นป่าแต่ป่านี ้
ขายได้ สร้างอ่างเก็บน�้าไว้ตีนเขาอีก  
ได้ปลาครั้งที่ 2 จากนั้นเริ่มส่งน�้าเข้า 
ทีร่าบเพ่ือเลีย้งดพืูช สวน ไร่ นา หมูบ้่าน  
และลงสู ่แม ่น�้ า พอถึงแม ่น�้ า เลี้ยง
ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดใหญ่ ๆ เพราะ
วัฒนธรรมไทยยึดที่ริมน�้าเป ็นที่ตั้ง 
มนุษย์ในเมืองกินแล้วถ่ายอย่างเดียว  
ไม่ผลิต ท�าให้เกิดน�้าเสีย พระองค์จึงมี 
พระราชด�าริให้จัดท�าโครงการศึกษา
วิจัยและพัฒนาสิ่ งแวดล ้อมแหลม 
ผักเบี้ยอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ  
ใช้แสงอาทติย์ฆ่าเชือ้บางตัว ใช้ออกซเิจน
ในอากาศไปเจือปนท�าให้น�้ามีคุณภาพ
ดีขึ้น และค้นคว้าดูว่ามีพืชอะไรบ้าง 

ทีก่รองน�า้ได้ เราเจอ 22 ชนดิ ทีก่รองได้  
ที่ส�าคัญคือพืชไม่เรียกเงินท�าให้ฟรี  
น�้าเสียที่จังหวัดเพชรบุรี ใส่ท่อมาเลย 
18 กิโลเมตร เอามาบ�าบดัให้ตกตะกอน
และขั้นตอนอื่น ๆ ด้วย แล้วเอาเข้า 
ห้องปฏิบัติการไปตรวจ พบว่าไม่มีสาร
พิษในน�้า หลังจากตกตะกอนพืชเสร็จ
ยงัผ่านป่าโกงกาง น�า้เน่ากลายเป็นน�า้ดี 
พอได้มาตรฐานแล้วยังมีของแถมเป็น 
จุลินทรีย์อาหารของกุ้ง หอย ปู และ
ปลาอกีด้วย สตัว์น�า้ทีอ่ยูต่ามป่าชายเลน  
พอโตออกไปสูท่ะเลให้เราจบัเพือ่บรโิภค 
หรือจ�าหน่ายสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง
ด้วย พระองค์ท�าจากฟ้าสู่ท้องทะเล 
และน�้ าระเหยจากทะเลตกลงมา 
เป็นฝนอีก การบริหารดิน น�้า ลม ไฟ 
ครบถ้วนทั้งหมดแล้ว 

การบรรยายน้ียงัไม่จบ โปรดตดิตาม
ฉบบัหน้าเรื่องหลักการทรงงาน
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วัันพุุธที่่� ๑ กัันยายน ๒๕๖๔ 

วัันพุุธที่่� ๘ กัันยายน ๒๕๖๔

 กัารประชุุมติิดติามกัารดำเนินงานของศููนย์ศูึกัษา
กัารพุัฒนาอ่าวัคุุ้�งกัระเบนอันเน่�องมาจากัพุระราชุดำริ คุ้รั�งที่่� 
๑/๒๕๖๔   เพื่่�อรับัทรัาบผลการัดำเนินิิงานิของศูนูิย์ศึ์ูกษาการั
พื่ัฒนิาอ่าวคุ้้�งกรัะเบนิฯ ในิปีี ๒๕๖๔ อาทิ การัถ่่าย์ทอด
เทคุ้โนิโลย์ีเพ่ื่�อพื่ัฒนิาอาชีีพื่ โดย์จััดทำหลักสููตรัฝึึกอบรัม 
จัำนิวนิ ๑๒ หลักสููตรั โคุ้รังการัอบรัมในิพ่ื่�นิที�และผ่านิสู่�อ
อเิลก็ทรัอนิกิสู ์(ออนิไลนิ)์ มผีู�เข�ารัับการัฝึกึอบรัม จัำนิวนิ ๓,๘๘๙ 
รัาย์ การัขย์าย์ผลและถ่่าย์ทอดองคุ้์คุ้วามรัู� การัสู่งเสูรัิมการัทำ

 กัารประชุมุติดิติามกัารดำเนินงานของศูนูย์ศูกึัษากัารพัุฒนา 
เขาหินิซ้�อนอันเน่�องมาจากัพุระราชุดำริ และศููนย์สาขา คุ้รั�งที่่� ๒/๒๕๖๔ 
เพ่ื่�อรัับทรัาบผลการัดำเนิินิงานิของศููนิย์์ศึูกษาการัพัื่ฒนิาเขาหินิซ้�อนิฯ 
ดังนิี� ๑) การัศูึกษา ทดลอง วิจััย์และพื่ัฒนิา มีการัดำเนิินิงานิแล�วเสูรั็จั 
จัำนิวนิ ๑๓๐ เรั่�อง ๒) การัขย์าย์ผลการัพื่ัฒนิาและถ่่าย์ทอดองคุ้์คุ้วามรัู� 
อาทิ พื่ัฒนิาฐานิการัเรัีย์นิรัู�และปีรัับปีรั้งจั้ดสูาธิิต จัำนิวนิ ๑๓ ฐานิเรัีย์นิรัู� 
สูนิบัสูนิน้ิอป้ีกรัณ์ท์างการัเกษตรั พื่นัิธิ้ไ์ม�ผลให�แกโ่รังเรัยี์นิตา่ง ๆ  สูง่เสูรัมิ
อาชีีพื่ให�เกษตรักรัหมู่บ�านิรัอบศููนิย์์ฯ จัำนิวนิ ๒๐ กล้่ม รัวม ๒๔๖ รัาย์ 
๓) การัสู่งเสูรัิมการัพื่ัฒนิาแหล่งนิ�ำเพื่่�ออ้ปีโภคุ้และบรัิโภคุ้ (บ่อนิ�ำต่�นิ)  
ให�แกเ่กษตรักรัที�ขาดแคุ้ลนินิ�ำ ๔) การัสูง่เสูรัมิหมูบ่�านิขย์าย์ผล “โคุ้รังการั
พื่ัชีรัสู้ธิาคุ้ชีานิ้รัักษ์” โดย์สู่งเสูรัิมและพัื่ฒนิาอาชีีพื่ด�านิเกษตรัที�เหมาะ
สูมกับสูภาพื่พื่่�นิที� เพื่่�อให�เกษตรักรัสูามารัถ่อย์ู่รั่วมกับชี�างได�อย์่างสูมด้ล 
และ ๕) การัสู่งเสูรัิมแปีลงเรัีย์นิรัู�การัผลิตข�าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ เพื่่�อใชี�
เปี็นิเมล็ดพื่ันิธิ้์ต่อไปี โดย์ในิปีี ๒๕๖๔ ได�ปีรัับรัูปีแบบการัดำเนิินิงานิ 

ธินิาคุ้ารัปีูม�าเพื่่�อคุ้วามย์ั�งย์่นิของทรััพื่ย์ากรัปีูม�าและปีูทะเล โดย์ขย์าย์ผลไปีย์ังพื่่�นิที�ต่าง ๆ  รัวม ๕ กล้่ม ๕ ตำบล ในิเขตพื่่�นิที�จัังหวัดจัันิทบ้รัี 
และจัังหวัดรัะย์อง การัสู่งเสูริัมและพัื่ฒนิาอาชีีพื่การัเพื่าะเลี�ย์งก้�งทะเลรัอบอ่าวคุ้้�งกรัะเบนิ จัำนิวนิ ๒๐๘ คุ้รััวเรั่อนิ พ่ื่�นิที� ๒,๔๑๒ ไรั่  
สูรั�างผลผลิตที�มีมูลคุ้่ากว่า ๖๐ ล�านิบาท และจัากสูถ่านิการัณ์์การัแพื่รั่รัะบาดของโรัคุ้ติดเชี่�อไวรััสูโคุ้โรันิา ๒๐๑๙ ศููนิย์์ศูึกษาฯ ได�ให�การั
ชี่วย์เหล่อปีรัะชีาชีนิที�ได�รัับผลกรัะทบจัากสูถ่านิการัณ์์ดังกล่าว โดย์จััดทำโคุ้รังการั “กล�า อิ�ม สู้ข” แจักชี้ดปีลูกผักสูวนิคุ้รััวเพื่่�อไว�บรัิโภคุ้
ในิคุ้รััวเรั่อนิ

ให�เหมาะสูมตามสูถ่านิการัณ์ก์ารัแพื่ร่ัรัะบาดของโรัคุ้ติดเชี่�อไวรััสูโคุ้โรันิา ๒๐๑๙ การัอบรัมออนิไลน์ิ จัำนิวนิ ๖ หลักสููตรั และเป็ีนิศูนูิย์ก์ลาง
นิำผลผลิตจัากเกษตรักรัในิพื่่�นิที�รัอบศููนิย์์ฯ มาจัำหนิ่าย์ ให�แก่เกษตรักรั นิอกจัากนิี� ย์ังขย์าย์ผลองคุ้์คุ้วามรัู�ผ่านิชี่องทางเฟซ้บ้�ก ย์ูทูบอีกด�วย์ 
ทั�งนิี� การัดำเนิินิงานิของทั�งศููนิย์์ศูึกษาการัพื่ัฒนิาเขาหินิซ้�อนิฯ และศููนิย์์สูาขา ได�นิ�อมนิำแนิวพื่รัะรัาชีดำรัิพื่รัะบาทสูมเด็จัพื่รัะบรัมชีนิกาธิิเบศูรั 
มหาภูมิพื่ลอด้ลย์เดชีมหารัาชี บรัมนิาถ่บพิื่ตรั ไปีสูู่การัปีฏิิบัติ เพ่ื่�อเป็ีนิการัสู่บสูานิพื่รัะรัาชีปีณิ์ธิานิพื่รัะบาทสูมเด็จัพื่รัะเจั�าอยู่์หัว ในิการั
สู่บสูานิ รัักษา ต่อย์อด เพื่่�อให�เกิดคุ้วามมั�นิคุ้งในิอาชีีพื่และสูามารัถ่อย์ู่รั่วมกับธิรัรัมชีาติได�อย์่างย์ั�งย์่นิและมั�นิคุ้งตลอดไปี

นายพุลากัร สุวัรรณรัฐ องคุ้มนติร่ เป็นประธานกัารประชุุมคุ้ณะกัรรมกัารบริหิารโคุ้รงกัารศููนย์ศูึกัษากัารพัุฒนา 
อันเน่�องมาจากัพุระราชุดำริ พุร�อมด�วัย พุลอากัาศูเอกั ชุลิติ พุุกัผาสุข องคุ้มนติร่ นายจรัลธาดา กัรรณสูติ 

องคุ้มนติร่ รองประธานคุ้ณะกัรรมกัารฯ และคุ้ณะอนุกัรรมกัารฯ ผ่านส่�ออิเล็กัที่รอนิกัส์ (ออนไลน์)  
ณ หิ�องประชุุม อาคุ้ารสำนักังานโคุ้รงกัารอันเน่�องมาจากัพุระราชุดำริ กัรุงเที่พุฯ จำนวัน ๖ คุ้รั�ง

y 34 ตดิตามและขบัเคลื่อนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ



วัันอังคุ้ารที่่� ๑๔ กัันยายน ๒๕๖๔ 

วัันพุฤหิัสบด่ที่่� ๒๓ กัันยายน ๒๕๖๔

 กัารประชุุมติิดติามกัารดำเนินงานของศููนย์ศูึกัษา 

กัารพุัฒนาภููพุานอันเน่�องมาจากัพุระราชุดำริ และศููนย์สาขา 

คุ้รั�งที่่� ๓/๒๕๖๔  เพื่่�อรับัทรัาบผลการัดำเนินิิงานิของศูนูิย์ศึ์ูกษา

การัพื่ัฒนิาภูพื่านิฯ ดังนิี� ๑) การัศูึกษา ทดลอง วิจััย์ และพื่ัฒนิา 

มผีลการัศึูกษาฯ จัำนิวนิ ๑๓ เรั่�อง  ๒) การัขย์าย์ผลและถ่า่ย์ทอด

องคุ้์คุ้วามรัู� ตั�งแต่ปีี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ มีผู�เข�ารัับการัอบรัม 

จัำนิวนิ ๒๑,๙๗๒ คุ้นิ สูามารัถ่นิำคุ้วามรัู�ไปีใชี�ปีรัะโย์ชีน์ิ  

กว่ารั�อย์ละ ๘๕ ในิเรั่�องของการัปีลูกข�าวแบบคุ้รับวงจัรั  

 กัารประชุุมติิดติามกัารดำเนินงานของศููนย์

ศูึกัษากัารพุัฒนาหิ�วัยที่รายอันเน่�องมาจากัพุระราชุดำริ 

และศููนย์สาขา คุ้รั�งที่่� ๔/๒๕๖๔ เพ่ื่�อรัับทรัาบผล 

การัดำเนิินิงานิของศููนิย์์ศูึกษาการัพื่ัฒนิาห�วย์ทรัาย์ฯ 

และศูนูิย์ส์ูาขา ปีรัะกอบด�วย์ โคุ้รังการัศูกึษาวธิิกีารัฟ้�นิฟู

ที�ดินิเสู่�อมโทรัมเขาชีะง้�มอันิเน่ิ�องมาจัากพื่รัะรัาชีดำรัิ 

จัังหวัดรัาชีบ้รีั และโคุ้รังการัอ้ทย์านิธิรัรัมชีาติวิทย์า 

อนัิเน่ิ�องมาจัากพื่รัะรัาชีดำริั สูมเด็จัพื่รัะกนิษิฐาธิริัาชีเจั�า 

กรัมสูมเด็จัพื่รัะเทพื่รัตันิรัาชีสูด้า ฯ สูย์ามบรัมรัาชีกม้ารีั 

จังัหวดัรัาชีบรี้ั ในิสูว่นิของการัดำเนินิิงานิของศูนูิย์ศ์ูกึษา

เกษตรัทฤษฎีีใหม่ และการัปีลูกพื่่ชีสูวนิ นิอกจัากนิี� ย์ังได�จััดตั�งศููนิย์์เรัีย์นิรัู�ตามแนิวพื่รัะรัาชีดำรัิขึ�นิ จัำนิวนิ ๓๒ แห่ง ที�มีคุ้วามพื่รั�อมที�จัะ 

ถ่า่ย์ทอดคุ้วามรัู� คุ้วามสูำเรัจ็ัให�แกผู่�สูนิใจัในิแตล่ะด�านิ ๓) การับรัหิารัจัดัการัองคุ้ก์รั ศููนิย์ศ์ูกึษาการัพื่ฒันิาภูพื่านิฯ ให�คุ้วามสูำคุ้ญักบัพื่่�นิที�

หมู่บ�านิรัอบศููนิย์์ฯ เพื่่�อถ่่าย์ทอดคุ้วามรัู�สูรั�างคุ้วามเข�มแข็งให�แก่ชี้มชีนิ ในิชี่วงสูถ่านิการัณ์์การัแพื่รั่รัะบาดของโรัคุ้ติดเชี่�อไวรััสูโคุ้โรันิา ๒๐๑๙ 

ศููนิย์์ฯ ได�ปีรัับเปีลี�ย์นิการัดำเนิินิงานิโดย์เฉพื่าะการัฝึึกอบรัมในิรูัปีแบบ New Normal คุ่้อให�คุ้วามรูั�แก่เกษตรักรักล่้มย่์อย์ การัอบรัม

ศูึกษาดูงานิแบบออนิไลนิ์ จััดทำคุ้ลิปีเผย์แพื่รั่องคุ้์คุ้วามรัู�ต่าง ๆ  ผ่านิเว็บไซ้ต์ เฟซ้บ้�ก ของศููนิย์์ฯ และของสูำนิักงานิ กปีรั. รัวมทั�งมีการัแจัก

ปีัจัจััย์การัผลิต โดย์มีผู�เข�าอบรัม จัำนิวนิ ๑,๒๗๐ คุ้นิ หลักสููตรัที�อบรัม เชี่นิ การัเลี�ย์งกรัะต่าย์ดำภูพื่านิ ไก่ดำภูพื่านิ เทคุ้นิิคุ้การัเลี�ย์งจัิ�งหรัีด 

เปี็นิต�นิ อีกทั�งย์ังมีการัพัื่ฒนิาอาชีีพื่เพื่่�อให�มีคุ้วามเหมาะสูมสูอดคุ้ล�องกับวิถ่ีชีีวิตของปีรัะชีาชีนิในิย์้คุ้ปัีจัจ้ับันิ โดย์เฉพื่าะการัใชี�พื่่�นิที� 

ที�มีอย์่างจัำกัดให�เกิดปีรัะโย์ชีนิ์สููงสู้ด เชี่นิ การัเลี�ย์งปีลาในิวงบ่อซ้ีเมนิต์ การัเพื่าะเห็ดในิวงบ่อซ้ีเมนิต์ 

การัพื่ัฒนิาห�วย์ทรัาย์ฯ มีดังนิี� ๑) การัศูึกษา ทดลอง วิจััย์ และพื่ัฒนิา มีผลการัศูึกษาฯ จัำนิวนิ ๑๕ เรั่�อง  ๒) การัขย์าย์ผลและถ่่าย์ทอด

องคุ้์คุ้วามรัู� ตั�งแต่ปีี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ มีผู�เข�าเย์ี�ย์มชีมและศูึกษาดูงานิ  ๓๘๓,๑๔๓ คุ้นิ ผู�เข�ารัับการัอบรัม  ๑๐,๕๓๗ คุ้นิ ในิหลักสููตรั 

ต่าง ๆ อาทิ การัผลิตและใชี�ถ่่านิชีีวภาพื่ปีรัับปีรั้งดินิเพื่่�อเพื่ิ�มผลผลิตทางการัเกษตรั เกษตรัทฤษฎีีใหม่ การัผลิตพื่่ชีเพื่่�อให�ได� 

มาตรัฐานิ GAP เปี็นิต�นิ นิอกจัากนิี� ย์ังได�จััดตั�งศููนิย์์เรัีย์นิรัู�ตามแนิวพื่รัะรัาชีดำรัิขึ�นิ จัำนิวนิ ๘ แห่ง เพื่่�อเปี็นิแหล่งเรัีย์นิรัู�ตัวอย์่างผลสูำเรั็จัจัาก

การันิำองคุ้์คุ้วามรัู�ที�ได�รัับจัากศููนิย์์ฯ ไปีปีฏิิบัติในิพื่่�นิที�ของตนิ ๓) การับรัิหารัจััดการัองคุ้์กรั โดย์ศููนิย์์ฯ ได�ถ่่าย์ทอดองคุ้์คุ้วามรัู�ต่าง ๆ ในิการั

ปีรัะกอบอาชีีพื่เพื่่�อให�สูามารัถ่พื่ึ�งพื่าตัวเองได�แก่เกษตรักรัหมู่บ�านิรัอบศููนิย์์ศูึกษาการัพื่ัฒนิาห�วย์ทรัาย์ฯ จัำนิวนิ ๒๙ หมู่บ�านิ ๗,๕๙๘  

คุ้รััวเรั่อนิ มีปีรัะชีากรั ๑๙,๗๗๘ คุ้นิ

35 y



วัันพุุธที่่� ๖ ติุลาคุ้ม ๒๕๖๔

วัันพุุธที่่� ๒๙ กัันยายน ๒๕๖๔

  กัารประชุุมติิดติามกัารดำเนินงานของ 

ศููนย์ศูึกัษากัารพัุฒนาหิ�วัยฮ่่องไคุ้ร�อันเน่�องมาจากั

พุระราชุดำริ และศููนย์สาขาที่ั�ง ๕ แห่ิง รวัมที่ั�ง

โคุ้รงกัารพัุฒนาดอยติุง (พุ่�นที่่�ที่รงงาน) อันเน่�อง 

มาจากัพุระราชุดำริ คุ้รั�งที่่� ๕/๒๕๖๔ เพื่่�อรัับทรัาบ

ผลการัดำเนิินิงานิของศููนิย์์ศูึกษาการัพัื่ฒนิา 

ห�วย์ฮ่อ่งไคุ้รั�ฯ และศูนูิย์ส์ูาขา โดย์ในิปีงีบปีรัะมาณ์ 

๒๕๖๔ ศููนิย์์ศูึกษาการัพื่ัฒนิาห�วย์ฮ่่องไคุ้รั�ฯ ได�นิำ

ผลการัศูึกษา ทดลอง วิจััย์ ขย์าย์ผลสูำเรั็จัไปีสูู่

ปีรัะชีาชีนิ ปีัจัจั้บันิมีหลักสููตรัฝึึกอบรัม ทั�งหมด  

๓๒ หลักสููตรั มีศููนิย์์เรัีย์นิรัู�ตามแนิวพื่รัะรัาชีดำรัิ จัำนิวนิ  ๒๒ แห่ง และศููนิย์์เรัีย์นิรัู�เคุ้รั่อข่าย์ศููนิย์์ศูึกษาการัพื่ัฒนิาห�วย์ฮ่่องไคุ้รั�ฯ จัำนิวนิ 

๑๐๐ แห่ง คุ้รัอบคุ้ล้มพื่่�นิที�ภาคุ้เหนิ่อ สูำหรัับการัดำเนิินิงานิในิช่ีวงสูถ่านิการัณ์์การัแพื่ร่ัรัะบาดของโรัคุ้ติดเช่ี�อไวรััสูโคุ้โรันิา ๒๐๑๙  

ได�ปีรัับรูัปีแบบการัทำงานิตามแนิวชีีวิตวิถ่ีใหม่ (New Normal) มาใชี�ในิการัขย์าย์ผลนิำองค์ุ้คุ้วามรัู�ถ่่าย์ทอดสูู่เกษตรักรัและปีรัะชีาชีนิ 

ผู�สูนิใจัโดย์ผา่นิสู่�ออเิลก็ทรัอนิกิสูท์างแอปีพื่ลเิคุ้ชีนัิ ตา่ง ๆ  ทั�งรัะบบ ไลนิ ์ย์ทูบู เฟซ้บ้�ก หรัอ่ ซ้มู พื่รั�อมจัดัรัถ่เคุ้ล่�อนิที�ให�คุ้วามรัู�แกเ่กษตรักรั

ในิพื่่�นิที� ตลอดจันิสูนิับสูนิ้นิต�นิกล�าขนิาดใหญ่ จัำนิวนิกว่า ๗๐๐,๐๐๐ กล�า และกล�าไม�เศูรัษฐกิจั กล�าไม�ขนิาดเล็ก จัำนิวนิกว่า ๕๐,๐๐๐ กล�า 

เพื่่�อชี่วย์เหล่อบรัรัเทาคุ้วามเด่อดรั�อนิให�แก่ผู�ได�รัับผลกรัะทบ 

 กัารประชุุมติิดติามกัารดำเนินงานของศููนย์ศูึกัษากัาร 

พุัฒนาพุิกัุลที่องอันเน่�องมาจากัพุระราชุดำริ และศููนย์สาขา ๕ แหิ่ง

คุ้รั�งที่่� ๖/๒๕๖๔ เพื่่�อรัับทรัาบผลการัดำเนิินิงานิของศููนิย์์ศูึกษา 

การัพื่ัฒนิาพื่ิก้ลทองฯ และศููนิย์์สูาขา ดังนิี� ๑) การัศูึกษา ทดลอง 

วิจััย์ และพื่ัฒนิา และขย์าย์ผลสูู่ปีรัะชีาชีนิ จัำนิวนิ ๓๑๓ เรั่�อง  

๒) การัขย์าย์ผลและถ่า่ย์ทอดองคุ้ค์ุ้วามรัู� ตั�งแตป่ี ี๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 

มีผู�เข�าเย์ี�ย์มชีมและศูึกษาดูงานิ จัำนิวนิ ๑๔๑,๗๘๒ คุ้นิ ผู�เข�ารัับ
การัอบรัม จัำนิวนิ ๑๑,๐๖๗ คุ้นิ ในิหลักสููตรัต่าง ๆ อาทิ การัปีรัับปีรั้งดินิเปีรัี�ย์วจััดเพื่่�อปีลูกพื่่ชีผัก พื่่ชีไม� และไม�ผล นิอกจัากนิี�ย์ังได� 

จัดัตั�งศูนูิย์เ์รัยี์นิรัู�ตามแนิวพื่รัะรัาชีดำรัขิึ�นิ จัำนิวนิ ๑๐ แหง่ เพื่่�อเปีน็ิแหลง่เรัยี์นิรัู�ตวัอย์า่งผลสูำเรัจ็ัจัากการันิำองคุ้ค์ุ้วามรัู�ที�ได�รับัจัากศูนูิย์ฯ์ 

ไปีปีฏิิบัติในิพื่่�นิที�ของตนิ และมีคุ้วามพื่รั�อมที�จัะถ่่าย์ทอดคุ้วามรัู�คุ้วามสูำเรั็จัให�แก่ผู�สูนิใจัได�เข�าไปีศูึกษาเรัีย์นิรัู�แนิวพื่รัะรัาชีดำรัิ  

๓) การับรัิหารัจััดการัองคุ้์กรั ได�ขย์าย์ผลองคุ้์คุ้วามรัู�สูู่พื่่�นิที�ของเกษตรักรัในิพื่่�นิที�หมู่บ�านิรัอบศููนิย์์ฯ ได�แก่ การัปีรัับปีรั้งพื่่�นิที�ดินิเปีรัี�ย์วจััด 

และพื่่�นิที�ดินิทรัาย์จััด รัวมทั�งสู่งเสูรัิมให�ปีลูกพื่่ชีที�เหมาะสูม  ซ้ึ�งปีัจัจั้บันิเกษตรักรัสูามารัถ่พื่ึ�งพื่าตัวเองได�อย์่างมั�นิคุ้ง การัดำเนิินิงานิในิ

ชี่วงสูถ่านิการัณ์์การัแพื่รั่รัะบาดของโรัคุ้ติดเช่ี�อไวรััสูโคุ้โรันิา ๒๐๑๙ ศููนิย์์ศูึกษาการัพื่ัฒนิาพื่ิก้ลทองฯ ได�ปีรัับแผนิการัดำเนิินิงานิให� 

สูอดคุ้ล�องกับสูถ่านิการัณ์์โดย์นิำองคุ้์คุ้วามรัู�มาจััดทำเปี็นิคุ้ลิปีวิดีโอเผย์แพื่รั่ผ่านิสู่�อออนิไลนิ์ ภาย์ใต�ชี่�อ “SARA-D วิถ่ีเกษตรั กับ ศููนิย์์ศูึกษา

การัพัื่ฒนิาพิื่ก้ลทองฯ” และจััดทำโคุ้รังการัสู่งเสูริัมและพัื่ฒนิาพื่่�นิที�ด�านิต่าง ๆ สูำหรัับเกษตรักรัในิพื่่�นิที�ขย์าย์ผลของศููนิย์์ฯ โดย์มีการั 

ฝึึกอบรัมในิ ๓ รัูปีแบบ คุ้่อ อบรัมเชีิงปีฏิิบัติการัในิพื่่�นิที�ของเกษตรักรั ด�วย์การัแบ่งการัอบรัมเปี็นิรั้่นิ รั้่นิละไม่เกินิ ๑๐ รัาย์ ผ่านิสู่�ออิเล็กทรัอนิิกสู์

ทางแอปีพื่ลิเคุ้ชีันิ ซู้ม และจััดทำไลนิ์กล้่มของเกษตรักรั เพื่่�อให�สูามารัถ่แลกเปีลี�ย์นิเรัีย์นิรัู�และปีรัึกษาปีัญหาต่าง ๆ ได�

y 36 



วัันพุุธที่่� ๘ กัันยายน ๒๕๖๔

วัันอังคุ้ารที่่� ๒๑ กัันยายน ๒๕๖๔

 นายพุลากัร สวุัรรณรฐั องคุ้มนติร ่เปีน็ิปีรัะธิานิการัปีรัะชีม้คุ้ณ์ะ

อนิ้กรัรัมการัติดตามและขับเคุ้ล่�อนิโคุ้รังการัอันิเนิ่�องมาจัากพื่รัะรัาชีดำริัในิ

พื่่�นิที�ภาคุ้เหนิอ่ คุ้รัั�งที� ๑/๒๕๖๔ พื่รั�อมด�วย์ นิาย์ดนิช้ีา สูนิิธิวานินิท ์เลขาธิกิารั กปีรั. 

และคุ้ณ์ะอน้ิกรัรัมการัฯ รั่วมปีรัะช้ีมฯ โดย์มีวารัะการัปีรัะชี้มที�สูำคุ้ัญคุ่้อ  

การัสูรั้ปีสูถ่านิะโคุ้รังการัอันิเนิ่�องมาจัากพื่รัะรัาชีดำรัิในิพื่รัะบาทสูมเด็จั

พื่รัะบรัมชีนิกาธิิเบศูรั มหาภูมิพื่ลอด้ลย์เดชีมหารัาชี บรัมนิาถ่บพื่ิตรั ในิเขต

พื่่�นิที�ภาคุ้เหนิ่อ จัำนิวนิ ๕๔ โคุ้รังการั โดย์มีโคุ้รังการัที�ได�รัับการัสูนิับสูนิ้นิ

งบปีรัะมาณ์ดำเนิินิการัแล�ว จัำนิวนิ ๒๗ โคุ้รังการั ปีรัะกอบด�วย์ โคุ้รังการั

ที�กอ่สูรั�างแล�วเสูร็ัจั จัำนิวนิ ๑๕ โคุ้รังการั และอย์ูร่ัะหว่างดำเนินิิการัก่อสูรั�าง 

จัำนิวนิ ๑๒ โคุ้รังการั เพื่่�อสูนิองพื่รัะรัาชีปีณิ์ธิานิของพื่รัะบาทสูมเด็จั

พื่รัะเจั�าอย์ู่หัว ในิการัสู่บสูานิ รัักษา ต่อย์อด โคุ้รังการัอันิเนิ่�องมาจัาก 

พื่รัะรัาชีดำรั ิและสูรัป้ีสูถ่านิะโคุ้รังการัพื่ฒันิาแหลง่นิ�ำ ตามที�พื่รัะบาทสูมเดจ็ั

พื่รัะเจั�าอย์ูห่วั ทรังรับัไว�เปีน็ิโคุ้รังการัอนัิเนิ่�องมาจัากพื่รัะรัาชีดำรัใินิเขตพื่่�นิที�

ภาคุ้เหนิ่อ จัำนิวนิ ๔๔ โคุ้รังการั แบ่งเปี็นิ โคุ้รังการัที�ได�รัับการัสูนัิบสูนิ้นิ 

งบปีรัะมาณ์และดำเนิินิการัแล�ว จัำนิวนิ ๑๐ โคุ้รังการั และอย์ู่รัะหว่าง 

ดำเนิินิการัก่อสูรั�าง จัำนิวนิ ๖ โคุ้รังการั รัวมถ่ึงโคุ้รังการัที�อย์ู่รัะหว่างเตรัีย์มการั

เพื่่�อขอรัับการัสูนิับสูนิ้นิงบปีรัะมาณ์ จัำนิวนิ ๒๘ โคุ้รังการั

 พุลอากัาศูเอกั ชุลิติ พุุกัผาสุข องคุ้มนติร่ เปี็นิปีรัะธิานิการัปีรัะชี้ม

อนิก้รัรัมการัตดิตามและขบัเคุ้ล่�อนิโคุ้รังการัอนัิเนิ่�องมาจัากพื่รัะรัาชีดำรัใินิพื่่�นิที�

ภาคุ้กลาง คุ้รัั�งที� ๑/๒๕๖๔ พื่รั�อมด�วย์ พื่ลอากาศูเอก จัอม รั้่งสูว่าง องคุ้มนิตรัี 

รัองปีรัะธิานิฯ นิาย์ลลติ ถ่นิอมสูงิห ์รัองเลขาธิกิารั กปีรั. และคุ้ณ์ะอนิก้รัรัมการัฯ 

รั่วมปีรัะชี้มฯ โดย์มีวารัะการัปีรัะชี้มที�สูำคุ้ัญคุ้่อ เพื่่�อรัับทรัาบผลการัดำเนิินิงานิ

ของคุ้ณ์ะอนิก้รัรัมการัตดิตามและขบัเคุ้ล่�อนิโคุ้รังการัฯ ในิพื่่�นิที�ภาคุ้กลาง จัำนิวนิ 

๑๔ โคุ้รังการั โดย์ตั�งแต่ปีี ๒๕๖๑ ถ่ึงปีัจัจั้บันิได�ลงพื่่�นิที� ๑๙ จัังหวัด รัวม ๓๔ 

โคุ้รังการั มโีคุ้รังการัที�ได�รับัการัสูนิบัสูนิน้ิงบปีรัะมาณ์และอย์ูร่ัะหวา่งการักอ่สูรั�าง

ไปีแล�ว จัำนิวนิ ๑๐ โคุ้รังการั โดย์โคุ้รังการัที�ก่อสูรั�างแล�วเสูรั็จัสูรั�างปีรัะโย์ชีนิ์ให�แก่รัาษฎีรัไปีแล�ว  อาทิ โคุ้รังการัก่อสูรั�างฝึาย์และข้ดสูรัะเก็บนิ�ำ

บรัิเวณ์บ�านิภูไทรัอันิเนิ่�องมาจัากพื่รัะรัาชีดำรัิ จัังหวัดชีลบ้รัี สูำหรัับการัดำเนิินิงานิโคุ้รังการัอันิเนิ่�องมาจัากพื่รัะรัาชีดำรัิในิพื่รัะบาทสูมเด็จั

พื่รัะเจั�าอย์ู่หัว  จัำนิวนิ ๗ โคุ้รังการั ปีรัะกอบด�วย์ โคุ้รังการัที�ดำเนิินิการัก่อสูรั�างแล�วเสูร็ัจั จัำนิวนิ ๓ โคุ้รังการั เชี่นิ โคุ้รังการัสูรั�างฝึาย์ 

บ�านิเขาแดงพื่ัฒนิาอันิเนิ่�องมาจัากพื่รัะรัาชีดำรัิ จัังหวัดจัันิทบ้รัี โคุ้รังการัก่อสูรั�างทำนิบดินิบ�านิไทรันิอง ๒ อันิเนิ่�องมาจัากพื่รัะรัาชีดำรัิ  

จัังหวัดจัันิทบ้รัี และโคุ้รังการัก่อสูรั�างแก�มลิงห�วย์ย์างแพื่รักขวาพื่รั�อมอาคุ้ารัปีรัะกอบและรัะบบสู่งนิ�ำอันิเนิ่�องมาจัากพื่รัะรัาชีดำรัิ  

จังัหวดัปีรัะจัวบคุ้รีัขีนัิธิ ์ซ้ึ�งได�แก�ไขปีญัหาการัขาดแคุ้ลนินิ�ำเพื่่�อการัอป้ีโภคุ้บรัโิภคุ้ และทำการัเกษตรัให�แกร่ัาษฎีรั ให�มนีิ�ำใชี�อย์า่งเพื่ยี์งพื่อ สูามารัถ่

ปีรัะกอบอาชีีพื่ได�ตลอดปีี สู่งผลให�มีคุ้้ณ์ภาพื่ชีีวิตที�ดีขึ�นิ

กัารประชุุมคุ้ณะอนุกัรรมกัารติิดติามและขับเคุ้ล่�อนโคุ้รงกัารอันเน่�องมาจากัพุระราชุดำริ 
ผ่านส่�ออิเล็กัที่รอนิกัส์ (ออนไลน์) ณ หิ�องประชุุม อาคุ้ารสำนักังานโคุ้รงกัารอันเน่�องมาจากัพุระราชุดำริ กัรุงเที่พุฯ

จำนวัน ๔ คุ้รั�ง

37 y



วัันจันที่ร์ที่่� ๒๗ กัันยายน ๒๕๖๔

วัันอังคุ้ารที่่� ๒๘ กัันยายน ๒๕๖๔

 นายจรัลธาดา กัรรณสูติ องคุ้มนติร่ เปี็นิปีรัะธิานิการั

ปีรัะชี้มคุ้ณ์ะอน้ิกรัรัมการัติดตามและขับเคุ้ล่�อนิโคุ้รังการัอันิเนิ่�อง 

มาจัากพื่รัะรัาชีดำรัใินิพื่่�นิที�ภาคุ้ตะวนัิออกเฉยี์งเหนิอ่ คุ้รัั�งที� ๑/๒๕๖๔ 

พื่รั�อมด�วย์ นิาย์อำพื่นิ กิตติอำพื่นิ องคุ้มนิตรัี รัองปีรัะธิานิฯ  

นิาย์ปีวตัรั ์นิวะมะรัตันิ รัองเลขาธิกิารั กปีรั. และคุ้ณ์ะอนิก้รัรัมการัฯ 

รั่วมปีรัะชี้มฯ โดย์มีวารัะการัปีรัะชี้มที�สูำคุ้ัญคุ่้อ เพื่่�อรัับทรัาบ 

ผลการัดำเนินิิงานิโคุ้รังการัอันิเนิ่�องมาจัากพื่รัะรัาชีดำรัใินิพื่รัะบาท

สูมเดจ็ัพื่รัะบรัมชีนิกาธิเิบศูรั มหาภมูพิื่ลอด้ลย์เดชีมหารัาชี บรัมนิาถ่บพื่ติรั 

จัำนิวนิ ๑๔ โคุ้รังการั โคุ้รังการัฯ ที�บรัรัจั้เพื่ิ�มเติมให�อย์ู่ในิภารักิจั

ของคุ้ณ์ะติดตามและขับเคุ้ล่�อนิฯ ได�แก่ โคุ้รังการัข้ดลอกแก�มลิง

บรัิเวณ์สูองฝัึ�งลำนิ�ำชีี จัำนิวนิ ๑๕ โคุ้รังการั โคุ้รังการัที�สูามารัถ่ 

 พุลเอกั กััมปนาที่ รุดดิษฐ์ องคุ้มนติร่ เปี็นิปีรัะธิานิ

การัปีรัะช้ีมคุ้ณ์ะอน้ิกรัรัมการัติดตามและขับเคุ้ล่�อนิโคุ้รังการั 

อันิเน่ิ�องมาจัากพื่รัะรัาชีดำรัิในิพื่่�นิที�ภาคุ้ใต� คุ้รัั�งที� ๒/๒๕๖๔ 

พื่รั�อมด�วย์ พื่ลเอก เฉลิมชีัย์ สูิทธิิสูาท องคุ้มนิตรัี รัองปีรัะธิานิฯ 

นิาย์ดนิ้ชีา สูินิธิวานินิท์ เลขาธิิการั กปีรั. นิาย์ลลิต ถ่นิอมสูิงห์ 

รัองเลขาธิิการั กปีรั. และคุ้ณ์ะอน้ิกรัรัมการัฯ รั่วมปีรัะชี้มฯ  

โดย์มวีารัะการัปีรัะชีม้ที�สูำคุ้ญัคุ้อ่ เพื่่�อรับัทรัาบผลการัดำเนินิิงานิ

โคุ้รังการัอนัิเนิ่�องมาจัากพื่รัะรัาชีดำริัในิพื่รัะบาทสูมเด็จัพื่รัะบรัม

ชีนิกาธิิเบศูรั มหาภูมิพื่ลอด้ลย์เดชีมหารัาชี บรัมนิาถ่บพิื่ตรั  

จัากการัขบัเคุ้ล่�อนิของคุ้ณ์ะอนิก้รัรัมการัฯ ที�ผา่นิมา มโีคุ้รังการั

ขับเคุ้ล่�อนิไปีได� โดย์ได�รัับการัสูนิับสูน้ินิงบปีรัะมาณ์และก่อสูรั�างแล�วเสูรั็จั จัำนิวนิ ๙ โคุ้รังการั โคุ้รังการัที�ได�รัับงบปีรัะมาณ์และอย์ู่ 

รัะหว่างดำเนิินิการัก่อสูรั�าง จัำนิวนิ ๔ โคุ้รังการั และโคุ้รังการัที�อย์ู่รัะหว่างขอรัับการัสูนิับสูนิ้นิงบปีรัะมาณ์ จัำนิวนิ ๑ โคุ้รังการั และ 

รัับทรัาบผลการัดำเนิินิงานิโคุ้รังการัอันิเนิ่�องมาจัากพื่รัะรัาชีดำรัิในิพื่รัะบาทสูมเด็จัพื่รัะเจั�าอย์ู่หัว ซึ้�งเป็ีนิโคุ้รังการัพื่ัฒนิาด�านิแหล่งนิ�ำ

ทั�งหมด จัำนิวนิ ๒๓ โคุ้รังการั ปีรัะกอบด�วย์ โคุ้รังการัที�ได�รัับการัสูนิับสูนิ้นิงบปีรัะมาณ์ดำเนิินิการัแล�ว จัำนิวนิ ๑๕ โคุ้รังการั แบ่งเปี็นิ 

โคุ้รังการัที�ก่อสูรั�างแล�วเสูรั็จั จัำนิวนิ ๙ โคุ้รังการั อย์ู่รัะหว่างการัก่อสูรั�าง จัำนิวนิ ๖ โคุ้รังการั และโคุ้รังการัที�อย์ู่รัะหว่างขอรัับการัสูนิับสูนิ้นิ

งบปีรัะมาณ์ จัำนิวนิ ๘ โคุ้รังการั นิอกจัากนิี� ที�ปีรัะชี้มฯ ย์ังได�รั่วมกันิพื่ิจัารัณ์าโคุ้รังการัอ่างเก็บนิ�ำห�วย์เชีีย์ง (ตอนิบนิ) อันิเนิ่�องมาจัาก 

พื่รัะรัาชีดำรัิ จัังหวัดอ้ดรัธิานิี  โดย์มีแผนิจัะขอรัับการัสูนิับสูนิ้นิงบปีรัะมาณ์จัาก กปีรั. ในิปีี ๒๕๖๕ 

ที�ดำเนินิิการัแล�วเสูร็ัจัและอำนิวย์ปีรัะโย์ชีน์ิให�แก่รัาษฎีรัได�อย่์างมีปีรัะสิูทธิภิาพื่ไปีแล�ว จัำนิวนิ ๗ โคุ้รังการั และในิปี ี๒๕๖๖ กรัมชีลปีรัะทานิ

มแีผนิจัะปีรับัปีรัง้คุ้สููง่นิ�ำธิรัรัมชีาตเิดมิให�เปีน็ิคุ้ลองสูง่นิ�ำคุ้อนิกรัตีเสูรัมิเหลก็เพื่่�อเพื่ิ�มปีรัะสูทิธิภิาพื่การัสูง่นิ�ำให�ดยี์ิ�งขึ�นิ รัวมทั�งย์งัมแีผนิที�

จัะพื่ัฒนิาต่อย์อดโคุ้รังการัฯ โดย์การัจััดอบรัมโคุ้รังการัเกษตรัคุ้รับวงจัรัตามหลักปีรััชีญาของเศูรัษฐกิจัพื่อเพื่ีย์งในิลักษณ์ะบูรัณ์าการั  

ทั�งด�านิพื่่ชี ปีรัะมง ปีศู้สูัตว์ รัวมถ่ึงการัแปีรัรัูปีผลผลิต นิอกจัากนิี� ที�ปีรัะชี้มฯ ย์ังได�พื่ิจัารัณ์าแนิวทางการัขับเคุ้ล่�อนิการัดำเนิินิงานิโคุ้รังการัฯ 

ที�ย์ังติดปีัญหาด�านิต่าง ๆ เพื่่�อให�โคุ้รังการัสูามารัถ่ขับเคุ้ล่�อนิต่อไปีได�
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ติิดติามและขับเคุ้ล่�อนโคุ้รงกัารอันเน่�องมาจากัพุระราชุดำริ

วัันจันที่ร์ที่่� ๒๗ กัันยายน ๒๕๖๔

วัันพุฤหิัสบด่ที่่� ๑๘ พุฤศูจิกัายน ๒๕๖๔

  นายพุลากัร สุวัรรณรัฐ องคุ้มนติร่ ปีรัะธิานิอนิ้กรัรัมการัติดตาม

และขับเคุ้ล่�อนิโคุ้รังการัอันิเนิ่�องมาจัากพื่รัะรัาชีดำรัิในิพื่่�นิที�ภาคุ้เหนิ่อ และ

คุ้ณ์ะฯ เดินิทางไปียั์งโคุ้รังการัเข่�อนิแม่งัดสูมบูรัณ์์ชีล ตำบลชี่อแล อำเภอ

แม่แตง จัังหวัดเชีีย์งใหม่ เพื่่�อรั่วมปีรัะชี้มติดตามสูถ่านิการัณ์์นิ�ำของแหล่ง

เก็บกักนิ�ำในิเขตพื่่�นิที�ภาคุ้เหน่ิอ และติดตามคุ้วามก�าวหนิ�าโคุ้รังการัเพื่ิ�ม

ปีรัิมาณ์นิ�ำในิอ่างเก็บนิ�ำเข่�อนิแม่กวงอ้ดมธิารัา (อ้โมงคุ้์สู่งนิ�ำ แม่แตง - แม่งัด 

- แม่กวง) ซ้ึ�งปีรัะกอบด�วย์ ๓ สู่วนิ คุ้่อ ๑) อ้โมงคุ้์สู่งนิ�ำชี่วงแม่แตง - แม่งัด 

โดย์ก่อสูรั�างอ้โมงค์ุ้สู่งนิ�ำจัากลำนิ�ำแม่แตงมายั์งอ่างเก็บนิ�ำเข่�อนิแม่งัด

สูมบูรัณ์์ชีล ๒) อ้โมงคุ้์สู่งนิ�ำชี่วงแม่งัด - แม่กวง โดย์ก่อสูรั�างอ้โมงคุ้์สู่งนิ�ำ

 นายพุลากัร สุวัรรณรัฐ องคุ้มนติร่ ปีรัะธิานิอนิ้กรัรัมการัติดตาม

และขับเคุ้ล่�อนิโคุ้รังการัอันิเนิ่�องมาจัากพื่รัะรัาชีดำรัิในิพื่่�นิที�ภาคุ้เหนิ่อ พื่รั�อม

ด�วย์คุ้ณ์ะอนิก้รัรัมการัฯ เชีญิถ่ง้พื่รัะรัาชีทานิจัากพื่รัะบาทสูมเด็จัพื่รัะเจั�าอย์ูหั่ว 

ไปีมอบแก่เจั�าหนิ�าที�ผู�ปีฏิิบัติงานิหน่ิวย์งานิคุ้วามมั�นิคุ้ง ณ์ บก.รั�อย์ ม.๑  

บ�านิห�วย์อ่�นิ ตำบลเทอดไทย์ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จัังหวัดเชีีย์งรัาย์ จัากนิั�นิเดินิทาง

ไปียั์งโคุ้รังการัสูถ่านิพีื่ฒันิาการัเกษตรัที�สูงูตามพื่รัะรัาชีดำรั ิบ�านิห�วย์หย์วกปีา่โซ้ 

ตำบลแม่สูลองในิ อำเภอแม่ฟา้หลวง จังัหวัดเชียี์งรัาย์ เพื่่�อเชีญิถ่ง้พื่รัะรัาชีทานิ 

และเสู่�อกันิหนิาวสูำหรัับเด็ก ไปีมอบแก่รัาษฎีรัและผู�ปีฏิิบัติงานิในิโคุ้รังการัฯ 

จัำนิวนิ ๓ โคุ้รังการั คุ้่อ โคุ้รังการัสูถ่านิีพื่ัฒนิาการัเกษตรัที�สููงฯ บ�านิห�วย์หย์วกปี่าโซ้ โคุ้รังการัสูถ่านิีพื่ัฒนิาการัเกษตรัที�สููงฯ บ�านิธิารัทอง 

อำเภอเชีีย์งแสูนิ จัังหวัดเชีีย์งรัาย์ และโคุ้รังการัอันิเนิ่�องมาจัากพื่รัะรัาชีดำรัิพื่่�นิที�ดอย์ย์าว ดอย์ผาหม่นิ ดอย์ผาจัิ อำเภอเวีย์งแก่นิ จัังหวัด

เชีีย์งรัาย์ พื่รั�อมทั�งติดตามการัดำเนิินิงานิโคุ้รังการัสูถ่านิีพื่ัฒนิาการัเกษตรัที�สููง บ�านิห�วย์หย์วกปี่าโซ้

เชี่�อมต่อรัะหว่างเข่�อนิแม่งัดสูมบูรัณ์์ชีล และอ่างเก็บนิ�ำเข่�อนิแม่กวงอ้ดมธิารัา และ ๓) รัะบบท่อสู่งนิ�ำแม่งัด - แม่แตง ซ้ึ�งเปี็นิการัวาง 

ทอ่สูง่นิ�ำ โดย์แรังโนิ�มถ่่วงจัากอา่งเกบ็นิ�ำเข่�อนิแมง่ดัสูมบรูัณ์ช์ีล มาย์งัคุ้ลองสูาย์ใหญฝ่ึั�งขวาของโคุ้รังการัสูง่นิ�ำและบำรัง้รักัษาแมแ่ตง และ

เม่�อก่อสูรั�างแล�วเสูรั็จัทั�งโคุ้รังการัฯ จัะสูามารัถ่เพื่ิ�มปีรัิมาณ์นิ�ำต�นิท้นิของอ่างเก็บนิ�ำเข่�อนิแม่กวงอ้ดมธิารัา ซ้ึ�งจัะใชี�ในิการัเกษตรั อ้ปีโภคุ้

บรัิโภคุ้ อ้ตสูาหกรัรัม และรัักษารัะบบนิิเวศู พื่รั�อมเพื่ิ�มเสูถ่ีย์รัภาพื่การัสู่งนิ�ำชี่วงฤดูฝึนิของพ่ื่�นิที�ชีลปีรัะทานิ เพื่ิ�มขีดคุ้วามสูามารัถ่และ

ปีรัะสูิทธิิภาพื่ในิการัจััดการันิ�ำในิล้่มนิ�ำปีิงตอนิบนิ โดย์นิำรัะบบโทรัมาตรัและรัะบบเต่อนิภัย์นิ�ำท่วมมาใชี�ในิการับรัิหารัจััดการันิ�ำและ 

เต่อนิภัย์จัากนิ�ำหลากที�เกิดขึ�นิล่วงหนิ�า รัวมถ่ึงเพื่ิ�มพื่่�นิที�เพื่าะปีลูกชี่วงหนิ�าแล�งของโคุ้รังการัสู่งนิ�ำและบำรั้งรัักษาแม่แตง จัำนิวนิ ๑๔,๕๕๐ ไรั่ 

จัากนิั�นิ ได�เดินิทางไปีตรัวจัเย์ี�ย์มโคุ้รังการัก่อสูรั�างปีรัะตูรัะบาย์นิ�ำแม่ตะมานิ ตำบลก่�ดชี�าง อำเภอแม่แตง จัังหวัดเชีีย์งใหม่ ปีัจัจั้บันิ 

อย์ู่รัะหว่างการัดำเนิินิงานิก่อสูรั�าง 
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วัันศูุกัร์ที่่� ๑๙ พุฤศูจิกัายน ๒๕๖๔

วัันเสาร์ที่่� ๒๐ พุฤศูจิกัายน ๒๕๖๔

 นายพุลากัร สุวัรรณรัฐ องคุ้มนติร่ พื่รั�อมด�วย์คุ้ณ์ะ 

อนิก้รัรัมการัฯ เชีญิถ่ง้พื่รัะรัาชีทานิจัากพื่รัะบาทสูมเด็จัพื่รัะเจั�าอย์ูหั่ว 

ไปีมอบแก่เจั�าหนิ�าที�ผู�ปีฏิิบัติงานิหนิ่วย์งานิคุ้วามมั�นิคุ้ง ณ์ กองรั�อย์ 

ตชีด. ฐานิปีฏิิบัติการับ�านิสัูนิต�นิเปีา (มว.ตชีด.๓๒๗๓) อำเภอ

เชีีย์งแสูนิ จัังหวัดเชีีย์งรัาย์ ได�แก่ ฐานิปีฏิิบัติการับ�านิสูันิต�นิเปีา  

(มว.ตชีด.๓๒๗๓) อำเภอเชีีย์งแสูนิ จัังหวัดเชีีย์งรัาย์ ฐานิปีฏิิบัติการั 

บ�านิฮ่วก ตำบลภูซ้าง อำเภอภูซ้าง จัังหวัดพื่ะเย์า ฐานิปีฏิิบัติการั 

บ�านิปี้ม้ ตำบลรัม่เย์น็ิ อำเภอเชียี์งคุ้ำ จังัหวดัพื่ะเย์า และฐานิปีฏิบิตัิ

การับ�านิผาแดงล่าง ตำบลรั่มเย์็นิ อำเภอเชีีย์งคุ้ำ จัังหวัดพื่ะเย์า  

จัากนิั�นิ ได�เดินิทางไปีย์ังโคุ้รังการัสูถ่านิีพื่ัฒนิาการัเกษตรัที�สููงตาม 

  นายพุลากัร สวุัรรณรฐั องคุ้มนติร ่พื่รั�อมคุ้ณ์ะอน้ิกรัรัมการัฯ 

ติดตามการัดำเนิินิงานิโคุ้รังการัสูถ่านิีพื่ัฒนิาการัเกษตรัที� สููง 

ตามพื่รัะรัาชีดำรั ิบ�านิปีางขอนิ อำเภอเมอ่งเชียี์งรัาย์ จังัหวดัเชีีย์งรัาย์ 

ซ้ึ�งได�นิ�อมนิำแนิวพื่รัะรัาชีดำรัิของสูมเด็จัพื่รัะนิางเจั�าสูิรัิกิติ� พื่รัะบรัม

รัาชีินิีนิาถ่ พื่รัะบรัมรัาชีชีนินิีพื่ันิปีีหลวง ให�คุ้นิสูามารัถ่อย์ู่กับปี่าได�

อย์า่งย์ั�งย์น่ิโดย์ “ปีา่ให�ปีรัะโย์ชีนิก์บัคุ้นิ และคุ้นิปีกปีอ้งป่ีา” ปีจััจับ้นัิ

ได�ฟ้�นิฟูสูภาพื่ป่ีาและปีรัับปีรั้งรัะบบนิิเวศูให�กลับคุ้่นิคุ้วามสูมบูรัณ์์ 

จัำนิวนิ ๖,๖๔๔ ไรั่ สู่งเสูรัิมให�รัาษฎีรัทำการัเกษตรักรัรัมแบบ

อนิ้รัักษ์ดินิและนิ�ำในิรัะบบ Agroforestry จัากพื่่�นิที�ทำกินิ 

เดิม ๒,๕๐๐ ไรั่ การัปีลูกกาแฟพื่ันิธิ้์อารัาบิก�าใต�รั่มไม�ใหญ่ เชี่นิ ท�อ 

พื่รัะรัาชีดำรัิ บ�านิดอย์บ่อ ตำบลแม่ย์าว อำเภอเม่องเชีีย์งรัาย์ จัังหวัดเชีีย์งรัาย์ เพื่่�อเชีิญถ่้งพื่รัะรัาชีทานิจัากพื่รัะบาทสูมเด็จัพื่รัะเจั�าอย์ู่หัว 

และเสู่�อกันิหนิาวสูำหรัับเด็ก ไปีมอบแก่ผู�แทนิรัาษฎีรัและผู�ปีฏิิบัติงานิในิโคุ้รังการัฯ พื่รั�อมทั�งติดตามการัดำเนิินิงานิโคุ้รังการัสูถ่านิี

พื่ัฒนิาการัเกษตรัที�สููงตามพื่รัะรัาชีดำรัิ บ�านิดอย์บ่อ โอกาสูนิี� ได�พื่บปีะรัาษฎีรัรัับฟังปีัญหาอ้ปีสูรัรัคุ้ต่าง ๆ

บ�วย์ แมคุ้คุ้าเดเมีย์ นิัท ซ้ึ�งนิอกจัากจัะเปี็นิรั่มเงาย์ังสูรั�างคุ้วามสูมด้ลของรัะบบนิิเวศูในิแปีลงปีลูกกาแฟ และทำให�มีสูภาพื่ปี่าคุ้รัอบคุ้ล้ม

พื่่�นิที�ปีรัะมาณ์รั�อย์ละ ๘๐ ของพื่่�นิที�อีกด�วย์ ปีัจัจั้บันิกาแฟอารัาบิก�าของบ�านิปีางขอนิ เปี็นิที�รัู�จัักและต�องการัของตลาด สู่งผลให�รัาษฎีรั

มีรัาย์ได�เพื่ิ�มขึ�นิจัากเดิมที�มีรัาย์ได�เพื่ีย์ง ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อคุ้รััวเรั่อนิต่อปีี มีรัาย์ได�เฉลี�ย์ ๒๘๐,๐๐๐ บาท นิอกจัากนิี�ย์ังสู่งเสูรัิมการัแปีรัรัูปี

ผลผลิตต่าง ๆ เชี่นิ การัผลิตนิ�ำผึ�งจัากดอกกาแฟ ชีาจัากดอกกาแฟสูด การัทำนิ�ำมันิเหล่องตะไคุ้รั� รัวมถึ่งการัทำคุ้้กกี�จัากผลผลิต 

ชีนิิดต่าง ๆ อีกด�วย์ จัากการัดำเนิินิงานิตามแนิวพื่รัะรัาชีดำรัิที�ผ่านิมา พื่บว่าปีรัะสูบผลสูำเรั็จัในิการัฟ้�นิฟูสูภาพื่ปี่า การัพื่ัฒนิาแหล่งนิ�ำ 

คุ้้ณ์ภาพื่ชีีวิตของรัาษฎีรัและสูภาพื่เศูรัษฐกิจัของชี้มชีนิดีขึ�นิอย์่างเห็นิได�ชีัด

y 40 



วัันพุฤหิัสบด่ที่่� ๒๕ พุฤศูจิกัายน ๒๕๖๔

 นายพุลากัร สุวัรรณรัฐ องคุ้มนติร่  เปี็นิปีรัะธิานิเปีิดงานิ
นิทิรัรัศูการัเสูมอ่นิจัรังิ (Virtual Exhibition) “๓๙ ปี ีศููนิย์์ศูกึษาการั
พื่ัฒนิาภูพื่านิฯ สู่บสูานิ รัักษา ต่อย์อด เพื่่�อพัื่ฒนิาชีีวิตที�ย์ั�งย์่นิ”  
จัดัขึ�นิรัะหวา่งวนัิที� ๒๕ - ๒๖ พื่ฤศูจักิาย์นิ ๒๕๖๔ ณ์ ศููนิย์ศ์ูกึษาการั
พื่ฒันิาภูพื่านิอันิเน่ิ�องมาจัากพื่รัะรัาชีดำริั ตำบลห�วย์ย์าง อำเภอเมอ่ง
สูกลนิคุ้รั จัังหวัดสูกลนิคุ้รั โดย์คุ้วามรั่วมม่อของสูำนิักงานิ กปีรั.  
ศููนิย์์ศูึกษาการัพื่ัฒนิาภูพื่านิฯ และหนิ่วย์งานิรั่วม โอกาสูนิี� องคุ้มนิตรัี 
ได�กล่าวเปีิดงานิ ให�โอวาท และมอบแนิวทางในิการัดำเนิินิงานิ
โคุ้รังการัอันิเนิ่�องมาจัากพื่รัะรัาชีดำรัิ พื่รั�อมทั�งเย์ี�ย์มชีมนิิทรัรัศูการั
ผลสูัมฤทธิิ�จัากการัพื่ัฒนิาตามแนิวพื่รัะรัาชีดำรัิ จัากหนิ่วย์งานิรั่วม
ที�อย์ู่ภาย์ใต�การัดำเนิินิงานิของศููนิย์์ศูึกษาการัพื่ัฒนิาภูพื่านิฯ 
ปีรัะกอบด�วย์ ๔ ดำมหัศูจัรัรัย์์แห่งศููนิย์์ภูพื่านิฯ นิิทรัรัศูการัมหัศูจัรัรัย์์แห่งคุ้รัาม คุ้วามงามของผ�า พื่ัฒนิาสูู่อาชีีพื่ นิิทรัรัศูการับรัิหารัจััดการันิ�ำ 
นิิทรัรัศูการัแปีลงเกษตรัทฤษฎีีใหม่ และแปีลงสูาธิิตเทคุ้โนิโลย์ีการัเกษตรั 
 ช่ีวงบ่าย์ องคุ้มนิตรีั พื่รั�อมคุ้ณ์ะฯ เย์ี�ย์มชีมแปีลงสูาธิิตเกษตรัธิรัรัมชีาติและเกษตรัปีลอดภัย์ บริัเวณ์บ�านินิาคุ้ำ ตำบลห�วย์ย์าง 
อำเภอเม่องสูกลนิคุ้รั จัังหวัดสูกลนิคุ้รั ซ้ึ�งอย์ู่ในิพื่่�นิที�ขย์าย์ผลของศููนิย์์ศูึกษาการัพื่ัฒนิาภูพื่านิอันิเนิ่�องมาจัากพื่รัะรัาชีดำรัิ

วัันศูุกัร์ที่่� ๒๖ พุฤศูจิกัายน ๒๕๖๔

 นายจรลัธาดา กัรรณสตูิ องคุ้มนติร่  ปีรัะธิานิอนิก้รัรัมการั

ติดตามและขับเคุ้ล่�อนิโคุ้รังการัอันิเนิ่�องมาจัากพื่รัะรัาชีดำรัิในิพื่่�นิที�

ภาคุ้ตะวันิออกเฉีย์งเหนิ่อ นิาย์อำพื่นิ กิตติอำพื่นิ องคุ้มนิตรัี  

รัองปีรัะธิานิกรัรัมการัฯ พื่รั�อมด�วย์ นิาย์สูมศัูกดิ� เพื่ิ�มเกษรั  

รัองเลขาธิิการั กปีรั. และคุ้ณ์ะอนิ้กรัรัมการัฯ ติดตามตรัวจัเย์ี�ย์ม 

การัดำเนิินิงานิโคุ้รังการัฝึาย์ห�วย์โสูกรัังพื่รั�อมรัะบบสู่งนิ�ำบ�านิอีโล 

อันิเนิ่�องมาจัากพื่รัะรัาชีดำรัิ ตำบลแวงนิ�อย์ อำเภอแวงนิ�อย์ จัังหวัด

ขอนิแก่นิ ซ้ึ�งเปี็นิการัดำเนิินิงานิสูนิองพื่รัะรัาชีดำรัิพื่รัะบาทสูมเด็จั

พื่รัะเจั�าอย์ู่หัว ทรังพื่รัะกรั้ณ์าโปีรัดเกล�าฯ รัับเปี็นิโคุ้รังการัอันิเนิ่�อง

มาจัากพื่รัะรัาชีดำรั ิตามที�รัาษฎีรับ�านิอีโลขอพื่รัะรัาชีทานิพื่รัะมหากร้ัณ์า เนิ่�องจัากขาดแคุ้ลนินิ�ำอ้ปีโภคุ้บรัโิภคุ้ และทำการัเกษตรั ปีจััจับ้นัิ 

พื่บว่ารัาษฎีรับ�านิอีโล หมู่ที� ๕ ตำบลแวงนิ�อย์ จัำนิวนิ ๑๕๐ คุ้รััวเรั่อนิ ๕๐๐ คุ้นิ สูามารัถ่ใชี�ปีรัะโย์ชีนิ์จัากโคุ้รังการัฯ มีนิ�ำสูำหรัับใชี�ทำ 

การัเกษตรัและอ้ปีโภคุ้บรัิโภคุ้อย์่างเพื่ีย์งพื่อ และย์ังสูามารัถ่สู่งนิ�ำสูนิับสูนิ้นิพื่่�นิที�ทำการัเกษตรัในิชี่วงฤดูแล�ง ๒๐๐ ไรั่ อีกด�วย์

 ชี่วงบ่าย์ องคุ้มนิตรัี และคุ้ณ์ะฯ ติดตามการัดำเนิินิงานิโคุ้รังการัข้ดลอกแก�มลิงบึงละหานินิาอันิเนิ่�องมาจัากพื่รัะรัาชีดำรัิ ตำบล

ละหานินิา อำเภอแวงนิ�อย์ จัังหวัดขอนิแก่นิ ซ้ึ�งเป็ีนิโคุ้รังการัที�พื่รัะบาทสูมเด็จัพื่รัะบรัมชีนิกาธิิเบศูรั มหาภูมิพื่ลอด้ลย์เดชีมหารัาชี  

บรัมนิาถ่บพิื่ตรั ได�พื่รัะรัาชีทานิพื่รัะรัาชีดำริั ณ์ จัังหวัดขอนิแก่นิ เม่�อวันิที� ๑๙ ธิันิวาคุ้ม ๒๕๓๙ สูรั้ปีคุ้วามว่า ลำนิ�ำชีีในิฤดูนิ�ำหลาก  

นิ�ำท่วมพื่่�นิที�สูองฝึั�งซ้ึ�งเปี็นิห�วย์ หนิอง บึง และพื่่�นิที�สูาธิารัณ์ะมาก เม่�อถ่ึงเวลานิ�ำลด นิ�ำที�ท่วมพื่่�นิที�ดังกล่าวก็ลดตามไปีด�วย์ ทำให�เกิด 

การัขาดแคุ้ลนินิ�ำตามเดิม ให�พื่ิจัารัณ์าหาวิธิีเก็บกักนิ�ำให�อยู่์ในิพ่ื่�นิที� เพ่ื่�อใชี�ปีรัะโย์ชีนิ์ในิการัเพื่าะปีลูก จัากการัดำเนิินิงานิตาม 

แนิวพื่รัะรัาชีดำริั ทำให�รัาษฎีรัตำบลละหานินิา อำเภอแวงนิ�อย์ จังัหวัดขอนิแก่นิ จัำนิวนิ ๒,๐๐๐ คุ้รัวัเรัอ่นิ ๗,๗๕๙ คุ้นิ มนีิ�ำสูำหรับัอป้ีโภคุ้

บรัโิภคุ้อย์า่งเพื่ยี์งพื่อ และสูามารัถ่สู่งนิ�ำสูนิบัสูนิน้ิพื่่�นิที�ทำการัเกษตรั ได�หลากหลาย์ปีรัะมาณ์ ๕,๐๐๐ ไรั ่อกีทั�งย์งัเปีน็ิแหลง่เพื่าะพัื่นิธ์้ิปีลา 

ให�ชี้มชีนิมีอาหารัโปีรัตีนิไว�บรัิโภคุ้ รัวมทั�งมีอาชีีพื่ปีรัะมงเพื่ิ�มเติมอีกด�วย์ 

นายพุลากัร สุวัรรณรัฐ องคุ้มนติร่ เป็นประธานพุิธ่เปิดงานนิที่รรศูกัาร
ณ ศููนย์ศึูกัษากัารพุัฒนาภููพุานอันเน่�องมาจากัพุระราชุดำริ จังหิวััดสกัลนคุ้ร
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ปัญหาที่ได้รับการแก้ไข 
ด ้ วยสภาพพื้ น ท่ี ของแม ่น�้ า

เจ ้ าพระยา ที่ มีลักษณะคดเคี้ ยว
รอบพื้ นที่ คุ ้ งบางกะ เจ ้ า  อ� า เภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  
ซึ่ ง มีความยาวถึ ง  18 กิ โล เมตร  
เม่ือฝนตกหนัก น�้าเหนือหลาก ท�าให ้
การระบายน�้าลงทะเลเป็นไปได้ช ้า 
ไม่ทนัการณ์ เกดิน�า้ท่วมพ้ืนทีก่รงุเทพฯ 
และปรมิณฑลเป็นเวลานาน โดยเฉพาะ
ชุมชนบางกะเจ้าซ่ึงได้รับผลกระทบมา
อย่างต่อเนือ่ง พระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร จึงมีพระราชด�าริ 
ใ ห ้ พัฒนาคลองลั ด โพธิ์ ที่ ต้ื น เ ขิ น 
และแคบให้กว้างขึ้น เพื่อย่นระยะทาง
ระบายน�้าลงสู่ทะเลให้สั้นลง พร้อมกับ 
วิธีการบริหารจัดการน�้ าด ้วยการ
ก ่อสร ้ างประตูระบายน�้ าบริ เวณ 
ต้นคลอง ควบคุมการเปิด-ปิดประตู
ระบายน�้ า ให ้ สอดคล ้องกับ เวลา 
น�า้ขึน้-น�า้ลง และเมือ่น�า้ทะเลหนนุช่วย
ปิดกั้นน�้าเค็ม รวมท้ังระบายน�้าจาก
แม่น�้าเจ้าพระยาลงสู่ทะเลเป็นอย่างดี  
นอกจากนี้  ยั งมีการใช ้ประโยชน ์
จากพลังงานน�้าของประตูระบายน�้า 
โดยติดตั้งกังหันน�้าส�าหรับผลิตกระแส
ไฟฟ้าอีกด้วย 

ผลส�ำเร็จจำกโครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ

คลองลัดโพธิ์ ลัดธารา
สู่ความส�าเร็จที่ยั่งยืน

น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  
โครงการประตูระบายน�้าคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  

เป็นโครงการเพื่อเร่งระบายน�้าเหนือออกสู่ทะเล บรรเทาปัญหาน�้าท่วม
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่เกิดจากพระวิริยอุตสาหะ ในการศึกษาค้นคว้า 
จนเข้าถงึสภาพภูมปิระเทศอย่างถ่องแท้ และทรงน�าหลกัคิดจากการใช้ประโยชน์
ของคลองลดัโพธิท์ีข่ดุขึน้มากว่า ๓๐๐ ปี จนผูค้นทัว่ไปลมืเลอืน มาผสานเข้ากับ 
หลักวิชาการและทฤษฎีการขึ้น-ลงของน�้า ทั้งยังค�านึงถึงสภาพความเป็นอยู่
ของประชาชนและระบบนิเวศโดยส่วนรวมของธรรมชาติ เพื่อให้มนุษย์และ 
ธรรมชาติอยู ่ร่วมกันได้ ตามมาด้วยโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม 
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิซึง่ด�าเนินการจดัสร้างเพ่ือ “ลัดทาง” ไปพร้อมกบั 
การปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ ซึ่งจะช่วยอ�านวยความสะดวกในการ “ลัดน�้า”  
ไปในคราวเดียวกัน โดยเป็นโครงข่ายถนนรองรับการขนส่งและล�าเลียงสินค้า
จากท่าเรือกรุงเทพ ต่อเนื่องไปถึงพ้ืนที่อุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ
และพ้ืนที่อ่ืน ๆ ของประเทศ เพ่ือไม่ให้รถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าไปในตัวเมือง 
หรือทิศทางอื่น อันเป็นสาเหตุของการจราจรติดขัดโดยรอบพื้นที่ ท�าให้
ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกสบายขึ้น ท้ังยังลดปัญหามลพิษทาง
เสียงและอากาศด้วย 

นายโชคชัย อุ่นใจ
กองประชาสัมพันธ์
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เสียงจากประชาชน
“...เมื่อปี 2554 เกิดน�้าท่วมในหลาย

จังหวัด หลายคนคิดว่าน�้าต้องท่วมที่นี่มาก 
ปรากฏว่าน�้าไม่ท่วมเลย ผมบอกหลายคนว่า  
ผมโชคดี คือผมมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ของในหลวงรชักาลที ่9 จงึรอดพ้นจากน�า้ท่วมมาได้ และการเกษตรเมือ่ก่อนนี้  
ไม่ใช่ไม่อยากท�า แต่ท�าแล้วมันไม่มีประโยชน์ ไม่มีผลก�าไร เด็กสมัยใหม่ในชุมชน
เริ่มเป็นมนุษย์เงินเดือนเพิ่มมากขึ้น เพราะเห็นเงินเร็ว ไม่ต้องมาทนเสี่ยง 
กบัการปลกูต้นไม้ทีด่แูลจนงอกงามแล้วน�า้กม็าท่วมตายและมนัท้อ พอถงึเวลา
เราต้องลุยน�้าทุกปี พอมีประตูระบายน�้าประโยชน์ท่ีเห็นชัด คือไม่เกิดปัญหา 
น�้าท ่วมอีกเลย และระบบนิเวศมันดีขึ้น คนในชุมชนเริ่มกลับท้องถ่ิน  
สัตว์เริ่มเข้ามา มีหิ่งห้อย นาก ปลา และยังเกิดอาชีพจากการปิดกั้นน�้าเค็ม  
ชาวประมงก็สามารถจับปลากระบอกที่มากับน�้าเค็มได้ พอเข่ือนปล่อยน�้าจืด
มาพวกปลาน�้าเค็มก็จะเคล่ือนตามน�้าเค็มไป สัตวน�้าจืด เช่น กุ้งก้ามกราม 
ปลานิล ปลาดุก ปลาช่อน ก็จะเข้ามาแทนที่ รวมทั้งประโยชน์ยังเอ้ือไปถึง 
ชาวกรุงเทพมหานคร ช่วยไม่ให้น�้าท่วมทั้งสองฝั่งอีกด้วย...”

จากค�าบอกเล่าของนายจิตร มะลิรัตน์ รองประธานชมรมส่งเสริม 
การท่องเทีย่วโดยชมุชนต�าบลบางกอบวั  อ�าเภอพระประแดง  จงัหวดัสมทุรปราการ  
จะเหน็ได้ว่าประตรูะบายน�า้คลองลดัโพธิ ์บ่งบอกถงึพระอจัฉรยิภาพในทุกด้าน  
คลองเล็ก ๆ ท่ีควบคุมได ้ทั้ งน�้าท ่วมและน�้าเค็ม ตลอดจนพัฒนาระ 
บบนิเวศรักษาพ้ืนที่สีเขียวแหล่งโอโซนธรรมชาติที่ช่วยก�าจัดมลพิษทางอากาศ
รอบพื้นที่ “กระเพาะหมู” คุ้งบางกะเจ้าแห่งนี้ และสิ่งที่บอกถึงความผาสุก 
ของราษฎรจากโครงการประตูระบายน�้าคลองลัดโพธิ์ฯ ได้ดีท่ีสุดคือ วิถีชีวิต
ดั้งเดิมที่เรียบง่าย การไม่ย้ายถิ่นฐานออกจากพ้ืนที่อันเนื่องมาจากสามารถ 
ท�ากิน มีรายได้จากทรัพยากรในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ขึ้น 
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โครงการประตูระบายน�้าคลองลัดโพธิ์ฯ ไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องน�้าแต่อย่างเดียว  
ยังแก้ป ัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมไปในคราวเดียวกัน ผู ้คนในท้องถิ่นรอบ 
คุ้งบางกะเจ้า จึงมีงานมีอาชีพจากผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ในชุมชน ต่างหวงแหน 
และช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ และผลที่เกิดตามมาคือการท่องเที่ยว 
ในชมุชนทีส่ร้างงาน สร้างรายได้ ท�าให้ประชาชนมชีวิีตความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ มคีรอบครวั
เข้มแขง็และเป็นสขุ โครงการนี ้ จึงเป็นมากกว่าการบายน�้า ซึ่งนายสิทธิพงษ์ ภู่ถาวร 
ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต�าบลบางกอบัว อ�าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวจุดเร่ิมต้นการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
คุ้งบางกะเจ้า ไว้อย่างน่าสนใจ 

“...พอหลังจากมีโครงการประตูระบายน�้าคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ มีการท�าเขื่อนล้อมรอบ เราก็สามารถควบคุมน�้าได้ การเกษตรก็ดีขึ้น  
น�า้กไ็ม่ท่วมแล้ว และหลงัจากนัน้จะมปีระตูกัน้น�า้บรเิวณปากคลองทกุแห่ง เรากเ็ข้าออก 

ทางเรือไม่ได้แล้ว ชุมชนเริ่มใช้รถเป็นหลัก คลองที่เคยใช้สัญจร
ไปมาได้ปิดเป็นเวลานาน ท�าให้ธรรมชาติทั้งสองฝั่งคลอง 

ได้ฟื้นตัวมีความสวยงามข้ึน เหมือนสมัยก่อนเป็นอุโมงค ์
จากต้นจาก ที่ เกิดจากความสมบูรณ์ของธรรมชาต ิ
เพราะน�า้มคีณุภาพดขีึน้ เรากเ็อาจดุนีม้าพฒันาโดยตดัแต่ง 
ต้นจากให้เกดิความปลอดภยัและสวยงาม เพ่ือท�าเป็นการ
ท่องเท่ียวและให้นักท่องเที่ยวร่วมกับเราในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บขยะ ปลูกต้นจาก  
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่คุ้งบางกะเจ้าของเราได้ด้วย...”

การท่องเที่ยวในพื้นที่คุ ้งบางกะเจ ้าเป ็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฟ ื ้นฟู
ธรรมชาติควบคู่กับวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน และนันทนาการ อาทิ แปลงผลิตผัก  
และผลไม้อินทรีย์ สวนผักพิ้งดาว แหล่งเรียนรู ้มะม่วงน�้าดอกไม้คุ ้งบางกะเจ้า 
โดยนายสมชาย อ่อนแย้ม และพันโท ช�านาญ อ่อนแย้ม เป็นต้น
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“...คลองลัดโพธิ์ในอดีต ถูกปล่อยทิ้งให้ตื้นเขิน ป่าต้นจากปิดเต็มไปหมด 
จนแทบจะไม่เห็นเป็นสภาพคลองดั้งเดิม แต่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทอดพระเนตร

เห็นคลองเล็ก ๆ แห่งนี้จากแผนที่ ได้พระราชทานพระราชด�าริ ในการขุดลอกคลอง
ลัดโพธิ์เพ่ือเป็นทางลัดน�้า ท�าให้สามารถแก้ปัญหาน�้าท่วมและรถติดในพื้นท่ีท่ีมีมา 
อย่างยาวนานตลอด 2๐ กว่าปี ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนในชุมชนที่มีโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริส�าคัญตั้งอยู่ในพื้นที่เรา และเป็นโครงการที่ให้ประโยชน์ 
กบัชมุชนเรา ชมุชนใกล้เคียง รวมทัง้จงัหวัดอ่ืน ๆ  ด้วย นอกจากน้ี ยังมีการท่องเทีย่วเกดิขึน้ 
ในชุมชนคุ้งบางกะเจ้า ท�าให้เกิดประโยชน์กับคนในชุมชนครอบคลุมหลายด้านทั้งในเรื่อง
ของรายได้ เศรษฐกจิ และการเกษตรทีด่ขีึน้โดยตรงจากการท่องเทีย่ว และทกุคนมส่ีวนร่วม 
ในการช่วยกนัดแูลรักษาชมุชนของตนเองให้สะอาดจะเหน็ได้ชดัเจนในพืน้ทีข่องคุง้บางกะเจ้า 
ที่สะอาดและร่มรื่น แตกต่างจากเมื่อก่อนที่มีแต่ปัญหาเรื่องน�้าท่วมและรถติด ไม่เคย 
คิดมาก่อนว่า วันนี้ ที่นี่จะเป็นที่ท่องเที่ยวได้...” 

ทุกวันน้ีบริเวณละแวกคลองลัดโพธ์ิ 
เป็นอีกหนึง่แหล่งท่องเทีย่วของอ�าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ ที่อยู ่ ใกล ้กรุงเทพฯ  
ที่มีความน่าสนใจและเชิญชวนให้ไปเที่ยวกัน  
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่  
“คุ้งบางกะเจ้า” จะเป็นการปั่นจักรยานลัดเลาะ 
ไปเร่ือย ๆ ในพ้ืนที่สีเขียวที่ร่มรื่นจากต้นไม ้
นานาพนัธุ ์มวีถิชีวีติการท�าเกษตรกรรมทีน่่าสนใจ  
และภูมิปัญญาชาวบ้านที่น่าค้นหา จุดแวะชม 
รวมทั้งท�ากิจกรรมร ่วมกับกลุ ่มเกษตรกร  
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว อาทิ  
สวนสาธารณะ ชื่อ “สวนสุขภาพลัดโพธ์ิ”  
ชุมชนคลองบางกะเจ้า สวนศรีนครเขื่อนขันธ์  
หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว ่า “สวนบางกะเจ ้า”  
และ “ตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง” เป็นต้น

นางเตือนใจ เสกตระกูล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ต�าบลทรงคะนอง อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
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สามารถระบายมูลสัตว์์จาก
โรงเรือนลงสู�บ�อโดยตรง

ช่�ว์ยลดอุณหภููมิภูายในโรงเรือน
ให้ต่ำลง สัตว์์จึงไม�เครียด 
กินอาหารได้มาก โตไว์ ทนโรค

รักษาคว์ามสะอาดได้ง�าย

ประหยัดพลังงาน

มีรางระบายมูลสัตว์์ต�อจาก
โรงเรือนลงสู�บ�อ

สามารถขยายเนื�อที่เลี�ยงปลา
โดยสามารถขุดลอกบ�อ
ในภูายหลังได้

โรงเรือนเลี้้�ยงสััตว์์ไว์้เหนือบ่่อเลี้้�ยงปลี้า

โรงเรือนแยกจากบ่่อเลี้้�ยงปลี้า

ข้อแนะนำเพ่ิมเติม การสร้างโรงเรือนไว์้บนบ�อปลา ถึงแม้ว์�าจะต้องลงทุนเพิ่มขึ�น แต�ผลตอบแทน 
ในระยะยาว์จะคุ้มค�ากว์�า เพราะเป็นการประหยัดพื�นที่และประหยัดพลังงานมากกว์�า แต�หากมี 
โรงเรือนเลี�ยงสัตว์์อยู�แล้ว์ และต้องการเลี�ยงปลาเพิ่มเติม จึงคว์รใช้่แบบที่ ๒ คือสร้างโรงเรือน 
แยกออกไปจากบ�อปลา

การเลี้้�ยงปลี้านิิลี้แดงการเลี้้�ยงปลี้านิิลี้แดงร่วมกับร่วมกับ

เป็ดบาร์บาร้ลีู้กผสม เป็ดบาร์บาร้ลีู้กผสม 
                               ศููนย์ศูึกษาการพัฒนาภููพานอันเน่ืองมาจากพระราช่ดำริ จังหวั์ด

สกลนคร โดยงานศูึกษาและพัฒนาทางการประมง ได้ศูึกษา ทดลองและว์ิจัย 
การเลี้้�ยงปลี้านิลี้แดงร่ว์มกับ่เป็ดบ่าร์บ่าร้ลูี้กผสัม ซึ่ึง่เป็นการเลี�ยงปลาแบบ
ผสมผสาน ที่ช่�ว์ยลดต้นทุนค�าอาหาร และใช้่พื�นที่ได้อย�างมีประโยช่น์สูงสุด 
ประช่าช่นที่สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช่้ในพื�นที่ของตนเอง เพื่อการบริโภูค 
หรอืเป็นอาชี่พเสริมเพิม่รายได้ คว์บคู�ไปกับการทำเกษตรทฤษฎีใีหม�ได้อกีด้ว์ย 

การสัร้างโรงเรือน ม้ ๒ ลี้ักษณะ๑

เป็ดเทศพัันธุ์์์พัื�นเมือง+เป็ดบ่าร์บ่าร้ = เป็ดบ่าร์บ่าร้ลีู้กผสัม

ปลี้านิลี้+ปลี้าหมอเทศ = ปลี้านิลี้แดง
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ขุดบ�อ ๗๒ ตร.ม.
มีคอก ๘ ตร.ม. 
และมทีางเดนิใหเ้ปด็
ลงเล�นน�ำเพื่อ
ออกกำลังกาย

ลูกเป็ดบาร์บารี
อายุ ๒ สัปดาห์
จำนว์น ๒๕ ตัว์ ต�อรุ�น

ลูกปลานิลแดงขนาด 
๓ - ๕ เซึ่นติเมตร 
จำนว์น ๑,๕๐๐ ตัว์
ต�อการเลี�ยงเป็ด ๒ รุ�น

ทำคว์ามสะอาดคอก

เทปูนขาว์ในบ�อเพื่อเตรียมบ�อ หรือฆ่�าศูัตรูปลา
ในพื�นที่ ๗๒ ตร.ม. ใช่้ปูนขาว์ ๑๐ กก.

การให้้อาหารเป็ดให้ ๒ เว์ลา ช่�ว์งเช่้าและช่�ว์งบ�าย ปริมาณอาหารท่ีให้เป็ดปรับตามขนาดและ 
ระยะเว์ลาการเลี�ยงเป็ด ดังนี� (ประมาณ ๒๕ ตัว์)
 •  เดือนที่ ๑  ให้มื�อละ ๑ กก. • เดือนที่ ๒ ให้มื�อละ ๑.๕ กก.
 • เดือนที่ ๓  ให้มื�อละ ๒ กก. • เดือนที่ ๔ ให้มื�อละ ๓ กก.
การให้อาหารจะให้เฉพาะเป็็ดเท��านั��น เพราะปลาจะรัับเศูษอาหารจากเป็็ด และยัังมีีแพลงก์ตอน
ที่่เกิิดจากของเสีียที่่เป็็ดปล��อยออกมาอีีกด้ว์ย

อัตราการเลี้้�ยง

ผลการศูึกษาและทดลองพบว์�า การเลี�ยงปลานิลแดงร�ว์มกับเป็ดบาร์บารีลูกผสม เป็นทางเลือกที่ดี 
และเหมาะสมกับสภูาพพื�นที่ภูาคอีสานอย�างย่ิง พื�นที่อ่ืนสามารถนำไปปรับใช่้ได้ ในระยะเว์ลา  
๘ เดือน สามารถเลี�ยงเป็ดบาร์บารีได้ถึง ๒ รุ�น และเลี�ยงปลานิลแดงได้ ๑ รุ�น

4 สััปดาห์

การเลี้้�ยงปลี้านิลี้แดงร่ว์มกับ่เป็ดบ่าร์บ่าร้๓

เมื่อระยะเว์ลาการเลี�ยงเข้าสู�สัปดาห์ที่ ๔ หรือเมื่อเห็นน�ำในบ�อเขียว์จัด (มีคว์ามขุ�น
ใสน้อยกว์�า ๖๐ เซึ่นติเมตร) ให้ทำการเปลี่ยนถ�ายน�ำออกประมาณ ๕๐ เปอร์เซึ่็นต์ 
หลังจากการเปลี่ยนน�ำครั�งแรกแล้ว์ คว์รเปลี่ยนถ�ายน�ำทุก ๆ ๒ สัปดาห์ และหาก
จะให้ได้ประโยช่น์ยิ่งขึ�น น�ำที่ถ�ายออกใช่้รดพืช่ผักสว์นครัว์หรือไม้ยืนต้นอื่น ๆ  
เพราะน�ำทีถ่�ายออกไปนั�นอุดมไปด้ว์ยธาตุอาหารทีพื่ช่สามารถนำไปใช้่ประโยช่น์ได้

การคััดเลี้ือกชนิดพัันธุ์์์ปลี้า๒

การให้อาหาร๔

เป็ดเทศพัันธุ์์์พัื�นเมือง+เป็ดบ่าร์บ่าร้ = เป็ดบ่าร์บ่าร้ลีู้กผสัม

การดูแลี้ระหว์่างการเลี้้�ยง๕

47 y

เตร้ยมบ่่อ



 

รว์มต้นท์นคั่าใช้จ่าย

๑๖,๓๐๐ บ่าท
(ไม่รว์มคั่าโรงเรือน)

รว์มรายได้

๒๑,๒๕๐ บ่าท

ต้นท์น

รายได้

ข้อมูล : ศููนย์ศูึกษาการพัฒนาภููพานอันเนื่อง
  มาจากพระราช่ดำริ จังหว์ัดสกลนคร

ติิดติามองค์์ค์วามรู้้�เพิ่ิ�มเติิมได�ที่่�ติิดติามองค์์ค์วามรู้้�เพิ่ิ�มเติิมได�ที่่�
 ศูนย์ภููพัาน แชนแนลี้

 ศูนย์ศึกษาการพััฒนาภููพัาน

 อันเนื�องมาจากพัระราชดำริ

 ๐-๔๒๗๔-๗๔๕๘

 https://puparn.rid.go.th

  ผลผลติปลาจากการเลี�ยงแบบผสมผสาน จะแปรผนัไปกบัช่นดิและปรมิาณ
สัตว์์ที่เลี�ยง รว์มทั�งขนาดของปลาที่ปล�อย และระยะเว์ลาเลี�ยง ซึ่ึ่งจากการทดสอบ
การเลี�ยงปลาแบบผสมผสานที่ผ�านมานั�น พบว์�าสัตว์์อื่นที่นำมาทดสอบการเลี�ยง 
มีอัตราการรอดต่ำ แต�เป็ดบาร์บารีลูกผสมมีคว์ามเหมาะสม เพราะมีอัตราการ 
เจริญเติบโต และผลตอบแทนท่ีได้สูงกว์�าสัตว์์ช่นิดอื่น ๆ เมื่อนำมาเลี�ยงร�ว์มกับ 
ปลานิลแดงที่เป็นปลากินพืช่ สามารถเจริญเติบโตได้ดีโดยการกินแพลงก์ตอน 
เป็นอาหารหลัก 
  จากผลผลิตที่ได้จะเห็นว์�า ต้นทุนหลักมาจากค�าอาหารเป็ด ส�ว์นรายได้หลัก
มาจากการเลี�ยงเป็ด และมีรายได้เสริมจากเลี�ยงปลา ช่�ว์ยให้ผลกำไรที่ได้เพิ่มขึ�น 
ทั�งที่ลงทุนน้อย จึงเหมาะอย�างยิ่งที่จะนำมาส�งเสริมแก�เกษตรกรในหมู�บ้าน 
รอบศููนย์ฯ และเกษตรกรที่สนใจสามารถนำไปเป็นแนว์ทางในการเลี�ยงเพื่อเป็น 
รายได้เสริมหรือรายได้หลักต�อไป

เป็ด ๕๐ ตัว์ น�ำหนัก รว์ม ๑๕๐ กก. ราคัา ๘๐ บ่าท ต่อ กก. รว์ม ๑๒,๐๐๐ บ่าท

คั่าอาหารเป็ด ๙๐๐ กก. กก.ลี้ะ ๑๖.๕๐ บ่าท รว์ม ๑๔,๘๕๐ บ่าท

คั่าปูนขาว์ ๑๐ กก.ลี้ะ ๑๐ บ่าท รว์ม ๑๐๐ บ่าท

ปลี้านิลี้แดง ๑๘๕ กก. ราคัา ๕๐ บ่าท ต่อ กก. รว์ม ๙,๒๕๐ บ่าท

คั่าพัันธุ์์์ปลี้านิลี้แดง ๑,๕๐๐ ตัว์ ตัว์ลี้ะ ๐.๔ บ่าท รว์ม ๖๐๐ บ่าท 

คั่าพัันธุ์์์เป็ด ๕๐ ตัว์ ตัว์ลี้ะ ๑๕ บ่าท รว์ม ๗๕๐ บ่าท

เมื่อเป็ดอายุครบ ๓ เดือนครึ่งถึง ๔ เดือน จะมีน�ำหนักเฉลี่ย
ประมาณ ๒.๕ กิโลกรัม จึงจะจำหน�ายเป็ดได้ และเลี�ยงเป็ด 
รุ�นใหม�ต�อเนื่องได้เลยจนถึงระยะเว์ลาประมาณ ๗ - ๘ เดือน  
จึงจำหน�ายเป็ด และเก็บผลผลิตจากปลานิลแดงได้

กำไร ๔,๙๕๐ บ่าท ต่อระยะเว์ลี้า ๗-๘ เดือน

การเก็บ่ผลี้ผลี้ิต๖

ต้นท์นคั่าใช้จ่ายแลี้ะรายได้๗

y 48 

3-4 เดือน 7-8 เดือน



ะพานที่ทอดยาวสุดสายตา เป็นเส้นทางที่น�าผมเข้าไปสู่พื้นที่ป่าชายเลน ตลอดสองข้างทาง
ถกูปกคลมุด้วยไม้นานาชนดิทีแ่ทรกขึน้อย่างหนาแน่น สัมผัสได้ถงึความร่มร่ืนของธรรมชาติ

และความอดุมสมบรูณ์ของป่าชายเลนแห่งนี ้ท�าให้หวนระลกึถึงพระมหากรณุาธคิณุพระบาทสมเดจ็ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานพระราชด�าริ
ให้สถานที่แห่งนี้ เป็นสถานที่ศึกษา ค้นคว้า หารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมทั้งด้านประมง  
การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน  
สถานทีแ่ห่งนีก้ค็อื ศนูย์ศกึษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ จังหวดัจันทบรุี 
ท่ีน่ีนอกจากผู้ท่ีสนใจเข้ามาศึกษา เรียนรู้ หรือดูงานแล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเท่ียวศึกษาธรรมชาต ิ
โดยเฉพาะระบบนิเวศของป่าชายเลน ซึ่งพื้นที่โดยรอบมีเส้นทางการศึกษาเป็นสะพานไม้ 
ทอดยาวเข้าไปในพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งมีพรรณไม้หลากหลายชนิด เช่น โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่  
โปร่งแดง ป่าสักดอกแดง ล�าพูทะเล แสมทะเล ปลาตีน และปูแสม ตลอดทางมีป้ายชื่อบอกไว้ 
ทั้งชื่อ ชนิด ลักษณะและสรรพคุณของต้นไม้นั้น ๆ ไว้รวมถึงจะเห็นสัตว์ตัวน้อย ๆ ของป่าชายเลน
วิง่ไปมาตลอดเส้นทางศกึษาธรรมชาต ิพร้อมกบัความสวยงามของทศันยีภาพโดยรอบและได้โอโซน
อีกด้วย และนี่แค่เพียงบริเวณรอบพ้ืนที่ป่าชายเลนในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  
แต่ยงัมอีีกหลายจดุทีน่่าสนใจโดยเฉพาะปลาการ์ตนู สีสันสวยงาม แปลงเกษตร หรือสตัว์ชนดิต่าง ๆ   
ก็หาดูได้ท่ีน่ี ครั้งหน้าเราจะน�าประสบการณ์ เรื่องราวดี ๆ มาฝากท่านอีก อย่าลืมติดตามอ่าน
วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ นะครับ 

“ป่าชายเลน 
แหล่งอนุรักษ์ แห่งคุ้งกระเบน”

ภาพและบทความ : นายทวีศักดิ์ แป้นคุ้มญาติ

 นายช่างภาพ/คณะบรรณาธิการ 

49 yเรื่องเล่าจากหลงักลอ้ง



ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
เลขที่ 77 หมู่ที่ 7 ถนนบายพาส  ต�าบลสามพระยา
อ�าเภอชะอ�า  จังหวัดเพชรบุรี  76120 

ราคาเริ่มต้น 129 บาท

032 593 252-3
032 593 252
https://huaysaicenter.org

สามารถสอบถามเกี่ยวกับสินค้าได้ที่

•  ผลิตภัณฑ์แปรรูป
•  สินค้าหัตถกรรมจากกลุ่มแม่บ้าน
•  ผลผลิตทางการเกษตร
•  Coffee Bar และอาหารปรุงสดใหม่

ร้านจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตรและหัตถกรรม

พบกับสินค้า

ผ้าด ้นมืองานหัตถกรรมที่ ทําด ้วยมือ 

ทั้งหมด การเย็บผ้าด้วยมือตามลวดลาย

ต่าง ๆ  ผลิตจากผ้าฝ้ายทอมือ ย้อมเส้นด้าย 

ด้วยวิธีการหมักโคลนต้นกล้วย จะหมัก

โคลนกล้วยเป็นเวลา 10-18 เดือน และ 

นําน้ําหมักมาย้อมเส้นด้ายเพื่อนําด้าย 

ไปทอเป็นผ้า

จากกลุ่มสตรีศิลปาชีพ (พิเศษ) ป่านศรนารายณ์ จ.เพชรบุรี 

ลักษณะพิเศษของป่านศรนารายณ์เป็นพืชใบเล้ียงเดี่ยว  
ใบมีเส้นใยที่มีลักษณะแข็งแรงและทนทาน เหมาะสมสําหรับใช ้
ในการทําอุตสาหกรรม ต่อมาจึงเกิดการพัฒนาต่อยอด 
นํามาทําสินค้าชนิดอื่นๆ เช่น หมวก กระเป๋า ถุง กระสอบ  
ผ้าปูพรม

ผ้าซิ่นทอมือลายนางพญาคําเคิบ เป็นหนึ่งในผ้าซิ่น ราชสํานักล้านนา  

ซ่ินคําเคิบ เป็นซ่ินทีท่อด้วยเทคนคิการเกบ็ขิดของชาวไทยวน (ไทย-ยวน)  

แทรกด้วยด้ายโพลีเอสเตอร์หรือท่ีเรียกว่าไหมเงินไหมคํา จึงทําให้ 

ผ้าทัง้ผืนมีลวดลายท่ีสวยงาม มีความระยิบระยับ ด้วยศลิปะการทอทีใ่ช้ 

เส้นทองหรือเส้นเงนิเป็นเส้นพุง่ในการทอ ซ่ึงจะต้องใช้ความเช่ียวชาญ

และความประณีตอย่างมาก  

ราคาเริ่มต้น 199 บาท

ราคาเริ่มต้น 500 บาท

จากกลุ ่มหัตถาภูษานาน้อย จ.น ่าน 



แบบสอบถามความพึงพอใจวารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔

	 	 ค�ำถำมประจ�ำวำรสำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	ฉบับที่	๔/๒๕๖๔

 • วารสารอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ในปี ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาท่านชื่นชอบหรือมีข้อแนะน�าเพื่อพัฒนาปรับปรุง 
  วารสารฯ ปี ๒๕๖๕ อย่างไรบ้าง

  

  

  

  

  

น้อยปำนกลำงมำก

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา

๑๐ ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

ตัวอย่างความส�าเร็จ

ตามรอยพระราชปณิธาน

ผลส�าเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ศูนย์ศึกษาฯ น�าพาอาชีพ

เรื่องเล่าจากหลังกล้อง

การประชาสมัพันธ์ผลติภณัฑ์ศูนย์ศกึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

ข้อมูลส่วนบุคคล
๑. ค�าน�าหน้า  ชื่อ  นามสกุล 
 อาชีพ  ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ    นักเรียน/นักศึกษา  
    พนักงานในหน่วยงานเอกชน   สื่อมวลชน
    เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง   บุคคลทั่วไป
    ผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของส�านักงาน กปร. 

 หน่วยงาน 

 โทรศัพท์ 

๒. ที่อยู่ (จัดส่งของรางวัลส�าหรับผู้ร่วมกิจกรรม) 

  

ควำมพึงพอใจต่อคอลัมน์ต่ำง	ๆ	ของวำรสำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	ฉบับที่	๔/๒๕๖๔

คณะบรรณาธกิารฯ มขีองรางวลัส�าหรบัผูท้ีร่่วมตอบค�าถาม และเขยีนข้อความได้โดนใจ ทัง้นี ้สามารถตอบผ่าน  
QR code ด้านล่างนี้ หรือร่วมกิจกรรมทาง Facebook: ส�านักงาน กปร. ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
โดยส�านักงาน กปร. จะติดต่อกลับผู้ที่ได้รับรางวัลต่อไป

สำมำรถส่งแบบส�ำรวจมำยัง	ส�ำนกังำน	กปร.	ได้โดยไม่ต้องผนกึตรำไปรษณียำกร	หรอืทำงโทรสำร	๐	๒๔๔๗	๘๕๖๑	-	๒

หรอืสแกนผ่ำนทำง	QR	Code	ข้ำงต้นนี้

* ขอขอบคุณที่กรุณาให้ข้อคิดเห็นต่อวารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

และร่วมกิจกรรมตอบค�าถาม

* ขอความกรุณาแจ้งยืนยัน หรือยกเลิกการรับวารสารฯ

  ยืนยันรับต่อไป       ยกเลิกการรับวารสารฯ สแกนตอบแบบส�ำรวจ	
และร่วมตอบค�ำถำมเพื่อรับของรำงวัล



(พืน้ทีส่่วนนีส้�ำหรบัโฆษณำ)

ใบอนุญำตเลขที่ ปณ. (น) / 3981 ปนฝ. ท�ำเนียบรัฐบำล

ถ้ำฝำกส่งในประเทศไม่ต้องผนึกตรำไปรษณียำกรบริการธุรกิจตอบรับ

ส�านักงาน กปร.

ตู้ ปณ. ๗

ปณฝ. ท�าเนียบรัฐบาล

กรุงเทพมหานคร

๑๐๓๐๒



วัตถุประสงค์
	 ๑.	 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ	 แนวพระราชด�าร ิ
ที่ได้พระราชทานไว้ส�าหรับเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและ
การพัฒนา	 รวมถึงการอนุรักษ์หรือรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	พร้อมทั้งพัฒนาอาชีพให้บังเกิดความยั่งยืน
	 ๒.		เพือ่เผยแพร่ข่าวสาร	องค์ความรูต้ามแนวพระราชด�าริ	
และผลส�าเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ
ในทุกภูมิภาคของประเทศ	 ในการน�าไปศึกษาหาความรู้	 และ
สร้างแรงบันดาลใจให้น�าไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไป
	 ๓.	 เพ่ือเป็นสือ่อกีช่องทางหนึง่ในการขยายผลการพฒันา
ตามแนวพระราชด�าริไปสู ่สาธารณชนได้อย่างแพร่หลาย 
มากขึ้นและสามารถน�าไปเป็นเอกสารอ้างอิงได้

ด�าเนินการโดย
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำน
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)
อาคารส�านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	
เลขที่	๒๐๑๒	ซอยอรุณอมรินทร์	๓๖	ถนนอรุณอมรินทร์	
แขวงบางยี่ขัน	เขตบางพลัด	กรุงเทพมหานคร	๑๐๗๐๐	

โปรดทราบ
	 บทความและข้อเขียนต่าง	 ๆ	 ในวารสารอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ	 เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน	 ไม่ใช่	 
ความเห็นของส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	(ส�านักงาน	กปร.)	
	 หากมีความประสงค์จะน�าข้อมูลไปเผยแพร่	 โปรดระบุ
แหล่งที่มาของข้อมูลด้วย

คณะอ�านวยการ
๑.	นายลลิต		 	 ถนอมสิงห์	 เลขาธิการ	กปร.
๒.	นายปวัตร์	 	 นวะมะรัตน	 รองเลขาธิการ	กปร.
๓.	นางสาวอุศนีย์	 ธูปทอง	 รองเลขาธิการ	กปร.
๔.	นายสมศักดิ�	 เพิ่มเกษร		 รองเลขาธิการ	กปร.
๕.	นางสุพร	 	 ตรีนรินทร์	 ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ
๖.	นายหทัย	 	 วสุนันต์	 ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ	 		
๗.	นางพิชญดา	 หัศภาค	 ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา
๘.	นางศิริลักษณ์	 ทัสนารมย์	 อำนวยการสูง
๙.	นางศศิพร		 ปาณิกบุตร	 ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่	๑
๑๐.	นายวิกรม	 คัยนันทน์		 ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่	๓
๑๑.	นายศุภรัชต์	 อินทราวุธ	 ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่	๔
๑๒.	นางกมลินี	 สุขศรีวงศ์	 ผู้อำนวยการกองศึกษาและขยายผลการพัฒนา
	 	 	 	 	 ตามแนวพระราชดำริ
๑๓.	นายภัททะพงศ์		 เทียนศรี	 ผูอ้ำนวยการกองพฒันาทรพัยากรบคุคลเพือ่ขบัเคลือ่น
	 	 	 	 	 แนวพระราชดำริ

คณะบรรณาธิการ
๑.	นางอรอนันต์	 วุฒิเสน	 หัวหน้าคณะบรรณาธิการ
๒.	นายวัชระ	 	 หัศภาค	 คณะบรรณาธิการ
๓.	นางสาวสมลักษณ์		บุนนาค	 คณะบรรณาธิการ
๔.	นายปริญญวัฒน์	 วัชรอาภากร	 คณะบรรณาธิการ
๕.	นายอภิศักดิ�	 สรวิสูตร	 คณะบรรณาธิการ
๖.	นางสาวสุดารัตน์	 คุสินธุ์	 คณะบรรณาธิการ
๗.	นางสาวอภิญญา	 แก้วเปรมกุศล	 คณะบรรณาธิการ
๘.	นางสาวสุทธิพา	 อาศิรพจน์	 คณะบรรณาธิการ
๙.	นายพิสิทธิ�		 วิเชียรทศพร	 คณะบรรณาธิการ
๑๐.	นายทวีศักดิ�	 แป้นคุ้มญาติ	 คณะบรรณาธิการ
๑๑.	นายพลวรรธน์	 สายะเสวี	 คณะบรรณาธิการ
๑๒.	นายภาณุพันธ์	 อรุณวรณ์	 คณะบรรณาธิการ
๑๓.	นางวิไล	 	 หมอกอรุณ	 คณะบรรณาธิการและเลขานุการ
๑๔.	นางสมพร	 สุขประเสริฐ	 คณะบรรณาธิการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕.	นายโชคชัย			 อุ่นใจ	 คณะบรรณาธิการและผู้ช่วยเลขานุการ

ภาพปกโดย นายสัญชััย ลุุงรุ�ง
โครงการประกวดภาพถ่าย	ภาพที่ฉัันเห็นจากงานของในหลวง	(สำนักงาน	กปร.)
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