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ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2๕๖2



	 วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ฉบับที่	๒	ปี	๒๕๖๒	ระหว่างเดือนเมษายน	-	มิถุนายน	๒๕๖๒	นี้ 
เป็นฉบับที่จัดท�าขึ้นในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบด ี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	มหิศรภูมิพลราชวรางกูร	กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช	สยามินทราธิเบศรราชวโรดม 
บรมนาถบพิตร	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	หรือพระปรมาภิไธยโดยย่อว่า	พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว				
ในหลวงรัชกาลที	่๑๐	แห่งบรมราชจกัรีวงศ์	โดยมพีระราชพิธบีรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีไทย	นบัเนือ่ง 
ตั้ งแต่วันที	่๖	เดอืนเมษายน	๒๕๖๒	ซ่ึงเป็นวันจกัรีไปจนถึงการเสดจ็เลียบพระนครโดยขบวนพยหุยาตราทางชลมารค	 
ซ่ึงจะมขีึน้ในช่วงการพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐนิ	ณ	วัดอรุณราชวราราม	ช่วงปลายเดอืน 
ตุลาคม	๒๕๖๒	โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมีขึ้นในวันที่	๔	พฤษภาคม	๒๕๖๒		ณ	พระบรมมหาราชวัง

	 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	นับแต่พิธีพลีกรรมตักน�้าจากแหล่งน�้าศักดิ์สิทธิทั้ ง	๗๖	จังหวัด	ในวันที่ 
๖	เมษายน	๒๕๖๒	เพ่ือเข้าพิธีตามโบราณราชประเพณที�าเป็นน�า้อภิเษกและน�า้สรงมรุธาภิเษก	ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง 
ความผูกพันของชนชาติไทยกับน�้าที่มีมายาวนาน	และเป็นเหมือนหนึ่งส่ิงแสดงถึงการรวมจิตรวมน�้าใจของ 
พสกนกิรชาวไทยทกุหมูเ่หล่าทกุแว่นแคว้นร่วมในพระราชพิธอัีนเป็นมหามงคล	จนถึงพระราชพิธบีรมราชาภิเษก
ในวันที	่๔	พฤษภาคม	พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย	พระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานนัดรศักดิพ์ระบรมวงศ์	
พิธเีสดจ็พระราชด�าเนนิเลียบพระนครโดยขบวนพยหุยาตราทางสถลมารค	ในวันที	่๕	พฤษภาคม		และเสดจ็ออก	
ณ	สีหบญัชร	พระทีน่ัง่สุทไธสวรรย์ปราสาท	ให้ประชาชนเฝ้าฯ	ถวายพระพรชยัมงคล	และเสดจ็ออกให้ทตูานทุตู
และกงสุลต่างประเทศเข้าเฝ้าฯ	ถวายพระพรชยัมงคล	ณ	พระทีน่ัง่จกัรีมหาปราสาท	ในวันที	่๖	พฤษภาคม	๒๕๖๒	
ซึ่งล้วนเป็นพระราชพิธีอันศักดิ์สิทธิ	เป็นที่รวมของสรรพสิ่งมงคลแห่งแผ่นดิน	ศิลปะสรรพวิชาอันประณีต	และ
ความชื่นชมยินดีปรีดาของพระบรมวงศานุวงศ์		สมณชีพราหมณ์	ข้าราชการและพสกนิกรชาวไทยทุกถ้วนหน้า	

	 พระราชพิธีส�าคัญช ่วงหนึ่งที่ทุกคนต ่างน ้อมจิตใจรอคอยก็คือวันที่ 	 ๔	 พฤษภาคม	๒๕๖๒	 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ	ขณะประทับเหนือพระที่นั่งภัทรบิฐภายใต้ 
พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร	ภายในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	มีพระปฐมบรม
ราชโองการพระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทย	ความว่า	“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครอง
แผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ซ่ึงทรงแสดงถึงพระราชปณิธานที่จะทรงงาน 
สืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
ชาวไทย	ทั้ งนี	้เพ่ือบรรลุพระราชปณธิานนั้ น	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว	ทรงมพีระราชด�ารัสในการเสดจ็ออก 
มหาสมาคมในวันเดียวกัน	ณ	พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย	 อันเป็นเสมือนหนึ่งการว่าราชการคร้ั งแรก 
ความว่า	“ในโอกาสน้ีข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านทุกฝ่ายในมหาสมาคมน้ี และประชาชนชาวไทยทุกคนได ้
ตั้ งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้า ในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่ของตนโดยยึดเอา
ประโยชน์ คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ และความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด”

	 ข้าพระพุทธเจ้าในนามของข้าราชการและบคุลากรสังกัดส�านกังานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะตั้ งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการเพ่ือสนองพระปฐม
บรมราชโองการจนกว่าจะบรรลุพระราชปณิธานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต	ด้วยความอุตสาหะ	และถือเอาประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ งตลอดไป

บทบรรณาธิการ



ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส�านักงาน กปร.

(นายภัททะพงศ์ เทียนศรี ผู้ประพันธ์)

เถลิงราชย์เศวตรฉัตรแก้ว	 	 ก่องสยาม
ซ้องแซ่ทุกคนคาม		 	 	 ครบหน้า
ปฐมราชโองการตาม			 	 	 รอยบาท
พระเกียรติเกริกก้องฟ้า	 	 	 ราษฎร์ล้วนสดดุี



	๐๔ คอลัมน์พระราชกรณียกิจ

  คอลัมน์แนะน�าโครงการ

 ๒๒ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
  บ้านนานกเค้า ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

 ๒๖ “ปกปักษ์ป่าแห่งขุนน�้าแม่ลาว”
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
  อ�าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

  คอลัมน์ขยายผลความส�าเร็จจากโครงการ
  อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

	 ๓๑	 การศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร 
  “นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ” (นบร.) รุ่นที่ ๘

  คอลัมน์เศรษฐกิจพอเพียง

 ๓๗	 เศรษฐกิจพอเพียง ต้านทุจริต

  คอลัมน์น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

	 ๔๖ จิตอาสา ๙๐๔ ส�านักงาน กปร. :
  ภารกิจในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ภาคภูมิใจ

	๔๙ คอลัมน์ความเคลื่อนไหว

ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์

“ใหม้กีำ�ลังใจ มคีว�มอดทน ช่วยเหลือ 

ซ่ึงกันและกัน ในก�รผลิตพันธุ์ ข้ �วที่ ดี  

มีคุณภ�พ” พร้อมทั้งทรงเยี่ยมราษฎร

และมีพระราชดำา ริแก่ นายดนุชา 

สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง สรุปความว่า 

๑. ใหด้ำ�เนินก�รขดุบ่อน้ำ�เพิม่เตมิเท�่ที่

ขุดได้ โดยได้รับก�รยินยอมจ�กช�วบ้�น

๒. ส่งเสริมให้มีก�รปลูกพืชผักและ 

ไม้ผลอื่น ๆ  เพื่อเสริมพืชผักและผลไม้ที่มี 

อยู่แล้ว พร้อมทั้งส่งเสริมก�รเล้ียงเป็ด ไก่ 

ถ้�ผลผลิตมีจำ�นวนม�ก ก็ให้นำ�ม�ถนอมอ�ห�ร 

เชน่ ก�รทำ�ไขเ่คม็ ซ่ึงเปน็ก�รสร�้งร�ยได้เพือ่

ลดร�ยจ่�ย 

จากนั้น เสด็จฯ ไปศาลากลางจังหวัด 

บรีุรัมย ์อำาเภอเมอืง จงัหวัดบรีุรัมย ์พระราชทาน 

พันธ์ุข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ จำานวน ๒๐๗ ตัน 

๗๒๐ กิโลกรัม ให้แก่นายอำาเภอที่เป็นตัวแทน

ชาวนา ทั้ง ๑๔ อำาเภอของจังหวัดบุรีรัมย์  

เพ่ือนำาไปมอบให้แก่ชาวนา จำานวน ๑,๙๒๘ คน 

ใช้เพาะปลูกและฟ้ืนฟูการทำานา ซ่ึงนอกจาก

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒

สมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็ 

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีี  

เสด็จพระราชดำาเนินไปกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ 

ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วย

เพื่อน” หนองจระเข้เผือก ตำาบลหนองโดน 

อำาเภอลำาปลายมาศ จงัหวัดบรีุรัมย ์ทรงรับฟัง 

การบรรยายสรุปการดำาเนินงานโครงการ 

ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน 

“เพื่อนช่วยเพื่อน” ตำาบลหนองโดน 

ในการนี้  มีพระราชดำาริแก่สมาชิก 

โครงการฯ สรุปความว่า 
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จะช่วยฟ้ืนฟูให้ชาวนามีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี 
มีคุณภาพปลูกแล้ว ยังเป็นขวัญกำาลังใจและ
ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชาวนาด้วย

ในการนี้ มีพระราชดำาริแก่เกษตรกร 
ทำานา สรุปความว่า

“ก�รทำ�เกษตรกรรม โดยเฉพ�ะก�ร
ทำ�น� เป็นเรื่องย�ก ต้องอ�ศัยคว�มตั้งใจ 
และต้องพึ่งพ�ดินฟ้�อ�ก�ศ ในหล�ยปี 
ที่ผ่�นม� เสด็จพระร�ชดำ�เนินไปทรงเยี่ยม
เกษตรกรหล�ยครั้ง เพื่อพระร�ชท�นคว�ม
ช่วยเหลือ และให้มีก�รจัดตั้งศูนย์พัฒน� 
พันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ ขึ้น 
เพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ข้�วที่ดีมีคุณภ�พสำ�หรับ
แจกจ่�ยให้แก่เกษตรกรทำ�น�ใช้เพ�ะปลูก 
ซ่ึงพบว่�ก�รทำ�น� คนท่ีมีคว�มชำ�น�ญและ
ปลูกข้�วได้เก่งท่ีสุดคือช�วน� และในปีท่ีผ่�นม� 
ช�วน�ได้ประสบภัยแล้งและมีพ�ยุพัดถล่ม
เสียห�ย อีกทั้งในปีน้ี มีก�รประก�ศล่วงหน้�
ว่�จะมีคว�มแห้งแล้งอีก จึงมีพระร�ชดำ�รัส 
อวยพรแก่เกษตรกรทำ�น� ให้นำ�เมล็ดพันธุ์
ข�้วทีพ่ระร�ชท�นไปปลูกได้ถกูเวล�และมผีล
เจริญงอกง�มดี” และทรงเยี่ยมราษฎร

ต่อมา เสด็จฯ ไปมณฑลทหารบก 
ที่ ๒๖ ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 
อำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทอดพระเนตร 
การดำาเนนิงาน “โครงก�รทห�รพนัธุดี์” ตน้พริก 
จินดา เป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทาน กิจกรรม
ภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ของกองพันทหารราบที ่๔ กรมทหารราบที ่๒๓ 
มณฑลทหารบกที่ ๒๖ ค่ายสมเด็จเจ้าพระยา 
มหากษัตริย์ศึก ซ่ึงได้ดำาเนินการตามแนว 
พระราชดำาริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
พร้อมท้ังพระราชทานเมล็ดพันธุผั์ก ไก่กระดกูดำา  
จำานวน ๑๐ ตัว แก่กองพันทหารราบที่ ๔ กรม
ทหารราบที่ ๒๓ และทรงเยี่ยมราษฎร

จากนั้น เสด็จฯ ไปบ้านตาลอง หมู่ ๗ 
ตำาบลทุ่งวัง อำาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ซ่ึง
เป็นหนึง่ในพ้ืนทีข่ยายผลโครงการทหารพันธุด์ ี
มณฑลทหารบกที่ ๒๖ สู่ชุมชน ทอดพระเนตร
กิจกรรมบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง และลูกไก่
กระดูกดำา ที่เกิดจากพ่อแม่พันธุ์พระราชทาน 
พร้อมทั้งทรงเยี่ยมราษฎร
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ในการนี้ มีพระราชดำาริแก่ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง สรุปความว่า

“...ให้กรมชลประท�น และสำ�นักง�น กปร. ร่วมกันพิจ�รณ�จัดห�น้ำ�สนับสนุนกิจกรรม

ก�รเกษตรใหแ้กห่มูบ้่�นต�ลอง หมูท่ี ่๗ ตำ�บลทุง่วัง อำ�เภอสตกึ จงัหวัดบุรรีมัย ์โดยก�รปรบัปรงุ 

สระเกบ็น้ำ�ของหมูบ้่�น จำ�นวน ๓ แหง่ ใหร้�ษฎรมแีหล่งเกบ็กกัน้ำ�สำ�รองไว้ใช้ โดยใหต้รวจสอบ 

สภ�พดินของสระเก็บน้ำ�ก่อนก�รขุดลอก เพื่อไม่ให้เกิดก�รรั่วซึม ...”

ต่อมา เสด็จฯ ไปโรงเรียนบ้านทุ่งวัง ตำาบลทุ่งวัง อำาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ทรงรับฟัง

การบรรยายสรุปผลการดำาเนนิงานของโครงการ ทอดพระเนตรการขยายผลโครงการทหารพันธุด์ ี

สู่โรงเรียน และทรงเยี่ยมราษฎร

จากนัน้ เสดจ็ฯ ไปกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุข์า้วหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพือ่นชว่ยเพือ่น”  

บ้านกระเบื้อง ตำาบลนาหนองไผ่ อำาเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ทรงรับฟังการบรรยายสรุปผล

การดำาเนินงานของกลุ่มฯ 

โอกาสนี ้ทรงเยีย่มสมาชกิผู้ผลิตเมล็ดพันธุข์า้วหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน บา้นกระเบือ้ง 

พระราชทานกำาลังใจแก่สมาชิก ทรงให้ทำานาแบบอินทรีย์ต่อไป เพราะทำาได้ดีอยู่แล้ว รวมทั้ง 

ให้ปลูกพืชผักสวนครัวเพราะมีน้ำาบริบูรณ์ และทรงเยี่ยมราษฎร

ในการนี้ มีพระราชดำาริแก่ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง สรุปความว่า

“...ให้กรมปศุสัตว์ จัดห�พันธุ์ไก่ไข่ม�เปล่ียนให้กับโรงเรียนบ้�นทุ่งวัง อำ�เภอสตึก 

จงัหวัดบุรรีมัย์ เพือ่เพิม่ปรมิ�ณไข่ไก่ เน่ืองจ�กไก่โรดไอส์แลนด์เรดทีเ่ล้ียงอ�ยมุ�ก ให้ปรมิ�ณ

ไข่ไก่น้อย...” 

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒

สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินไปโรงเรียนวัดสระกำาแพงใหญ่  

หมู่ท่ี ๑ บา้นสระกำาแพงใหญ ่ตำาบลสระกำาแพงใหญ ่อำาเภออุทมุพรพิสัย  

จังหวัดศรีสะเกษ ทรงสักการะหลวงพ่อนาคปรกศิลา เป็นพระพุทธรูป

ปางนาคปรกทีม่อีายกุว่า ๑,๐๐๐ ปี และทรงวางเคร่ืองสักการบชูาสรีระ

หลวงปู่เครื่อง สุภัทโท อดีตเจ้าอาวาสวัดสระกำาแพงใหญ่ ผู้ก่อตั้งและ

อุปถัมภ์โรงเรียนวัดสระกำาแพงใหญ่

จากนั้น ทรงติดตามการดำาเนินงานของโรงเรียนและโครงการ

ตามพระราชดำาริ ซ่ึงร่วมกับหนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้งทำางานแบบบรูณาการ 

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพควบคู่การพัฒนาทักษะอาชีพและการศึกษา 

โดยสามเณรนักเรียนมีผลทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
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ด้านพระพุทธศาสนาหรือบีเน็ต (B-NET) และทอดพระเนตรนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ  

โดยสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

มาดำาเนินโครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผนวกสะเต็มศึกษา (STEM) คือ การทำา

โครงงานมีชีวิตสามารถนำามาใช้งานได้จริง อาทิ ทำากิจกรรมค่ายส่ิงประดิษฐ์สมองกลฝังตัว 

กิจกรรมฝึกอาชีพสามเณรนักเรียน การทำากะลาการ์ตูน พานพุ่มกะลามงคล การทำาบายศรี  

เพ่ือใช้ประกอบในพิธีกรรม อีกทั้งสร้างเสริมศักยภาพของสามเณรนักเรียนทางการงานอาชีพ 

ทั้งงานเกษตรยั่งยืน การปลูกกล้วย ปลูกพืชผักสวนครัว ทักษะพ้ืนฐานด้านอาชีพ  ตลอดจน

ให้ความรู้เรื่องสหกรณ์แก่สามเณรนักเรียน และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร

ตอ่มา เสดจ็ฯ ไปโรงเรียนกันทรลักษธ์รรมวิทย ์อำาเภอกันทรลักษ ์จงัหวัดศรีสะเกษ ทรงรับฟัง 

การบรรยายสรุปผลการดำาเนินงานของโรงเรียนและโครงการตามพระราชดำาริ ตลอดจน 

ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของ

สามเณรนักเรียน กิจกรรมฝึกอาชีพ โดยการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน อาทิ การทำาบายศรี 

การทอเส่ือกก และการทำาน้ำายาล้างจานจากมะนาวปลอดสารพิษ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 

พร้อมกันนี้ ทรงติดตามโครงการตามพระราชดำาริของกลุ่มโรงเรียน มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาที่เข้าร่วมโครงการตามพระราชดำาริ พ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบันมีจำานวน 

๙ แห่ง ทอดพระเนตรกิจกรรมฝกึอาชพีของสามเณร โครงการสามเณรตน้แบบนกัเทศน ์กิจกรรม

ห้องสมุด ห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกระบี่ และทรงเยี่ยม

หน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร

ในการนี้ มีพระราชดำาริแก่ผู้แทนสำานักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปความว่า

ให้สำ�นักง�น กปร. และกรมชลประท�น ร่วมกันตรวจสอบคุณภ�พน้ำ� พร้อมทั้งจัดห�

น้ำ�ให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกส�มัญศึกษ� จังหวัดศรีสะเกษ จำ�นวน ๙ แห่ง ดังนี้

๑. โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทย� ตำ�บลโดด อำ�เภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

๒. โรงเรียนวัดสระกำ�แพงใหญ่ ตำ�บลสระกำ�แพงใหญ่ อำ�เภออุทุมพรพิสัย จังหวัด 

ศรีสะเกษ
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๓. โรงเรยีนวัดประช�นิมติโสภติธรรมภ�ณ ตำ�บลกำ�แพง อำ�เภอ 

 อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

๔. โรงเรียนปร�งค์กู่วิทย� ตำ�บลกู่ อำ�เภอปร�งค์กู่ จังหวัด 

 ศรีสะเกษ

๕. โรงเรยีนศรเีกษตรวิทย� ตำ�บลเมอืงใต ้อำ�เภอเมอืง จงัหวัด 

 ศรีสะเกษ

๖ โรงเรยีนดวนใหญ่วิทย� ตำ�บลดวนใหญ่ อำ�เภอวังหนิ จงัหวัด 

 ศรีสะเกษ

๗. โรงเรยีนพระปริยัติธรรมวดับ�้นโนนคณูวทิย� ตำ�บลโนนคอ้  

 อำ�เภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

๘. โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทย� ตำ�บลศรีแก้ว  

 อำ�เภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

๙. โรงเรยีนกนัทรลักษ์ธรรมวทิย ์ตำ�บลหนองหญ้�ล�ด อำ�เภอ 

 กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒

เสด็จพระราชดำาเนินไปบ้านหนองแคน หมู่ท่ี ๘  

ตำาบลหนองไผ่ล้อม อำาเภอสำาโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  

ทรงติดตามการดำาเนินโครงการเขียวทั้งตำาบล 

และโครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมเส่ือกก  

ณ กลุ่มทอเส่ือกกบ้านหนองแคน อำาเภอ

สำาโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ และทรงฟังบรรยาย 

สรุปโครงการเขียวทั้งตำาบลที่ ศูนย์พัฒนา 

พันธุพื์ชจกัรพันธเ์พ็ญศิริ จงัหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ 

ส่วนท้องถ่ินอำาเภอสำาโรงทาบจัดข้ึน เพ่ือส่งเสริม 

ให้สมาชิกกลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ 

พระราชทาน ในอำาเภอสำาโรงทาบ 

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมใน 

โครงการส่งเสริมการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ  

ที่ศนูย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศริ ิจังหวัด

สุรินทร์ พร้อมทั้งทรงเยี่ยมราษฎร

ในการนี้ มีพระราชดำาริแก่ นายดนุชา 

สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง สรุปความว่า

“.. .ให้สำ�นักง�น กปร. และกรม 

ชลประท�น พิจ�รณ�จัดห�น้ำ�สนับสนุน

กิจกรรมก�รเกษตรให้แก่โครงก�ร “เขียวทั้ง

ตำ�บล” บ้�นหนองแคน หมู่ที่ ๘ ตำ�บลหนอง 

ไผ่ล้อม อำ�เภอสำ�โรงท�บ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่ง

มีพื้นที่ประม�ณ ๑,๔๐๐ ไร่...”  
จากนั้น เสด็จฯ ไปกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าว

หอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน บ้านเกาะแก้ว 
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ตำาบลเกาะแก้ว อำาเภอสำาโรงทาบ จังหวัด
สุรินทร์ ทรงรับฟังการบรรยายสรุปผลการ
ดำาเนนิงานของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุข์า้วหอม
มะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” 
บ้านเกาะแก้ว 

โอกาสนี้  ทรงเยี่ยมสมาชิกผู้ผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน 
บ้านเกาะแก้ว สรุปความว่า 

“ปีนี้แล้ง มีน้ำ�ใช้ปลูกข้�วน้อย ควรห� 
อ�ชีพเสริมทดแทน เช่น ทอผ้� โดยปร�ชญ์ 
ช�วบ้�นควรสอนเด็กรุ่นใหม่ให้ทอผ้�เป็น  
เพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญ�ท้องถ่ินและส�ม�รถ 
ประกอบอ�ชีพได้ในอน�คต พร้อมกับพระร�ชท�น 
กำ�ลังใจให้สม�ชิกสู้ต่อไปด้วยกัน”

ในการนี้ มีพระราชดำาริแก่ นายดนุชา 
สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. สรุปความว่า

“...ใหส้ำ�นักง�น กปร. รว่มกบัหน่วยง�น 
ที่เกี่ยวข้อง พิจ�รณ�จัดก�รฝึกอบรมให้ครู
โรงเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดน จังหวัดเลย 
จำ�นวน ๘ โรงเรยีน มคีว�มรูด้้�นก�รเล้ียงไก่ไข ่
และก�รฟักไข่...” 

ต่อมา เสด็จฯ ไปศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช
จักรพันธ์เพ็ญศิริ อำาเภอสำาโรงทาบ จังหวัด
สุรินทร์ ทรงติดตามผลการดำาเนินงานผลิต
และเก็บสำารองเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ 
พระราชทาน ของศูนยพั์ฒนาพันธ์ุพืชจกัรพันธ์
เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ และทรงรับฟังการ
บรรยายสรุปผลการดำาเนนิงานของศูนยพั์ฒนา
พันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ 

โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรและกลุ่ม 
ผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุขา้วหอมมะลิ ๑๐ พระราชทาน 
“เพือ่นช่วยเพือ่น”  จงัหวัดสุรินทร์ อีก ๖ กลุ่ม 
ทีม่าเฝา้ฯ รับเสดจ็ ไดแ้ก่ กลุ่มบา้นโคกไทรงาม 
อำาเภอสังขะ กลุ่มบา้นหนองไผ่ อำาเภอศีขรภูม ิ
กลุ่มสถานสูีบน้ำาดว้ยไฟฟ้าอ่างลำาพอก อำาเภอ
ศีขรภูม ิกลุ่มบา้นฮอ็ง อำาเภอเมอืง กลุ่มราษฎร 
บ้านขอนแก่น อำาเภอสำาโรงทาบ และกลุ่ม
ราษฎรบ้านกุง อำาเภอสำาโรงทาบ

จากนั้น เสด็จฯ ไปสระน้ำาพระราชทาน 
บา้นตะกุย ตำาบลตรมไพร อำาเภอศีขรภูม ิจงัหวัด 

สุรินทร์ ทอดพระเนตรสระน้ำาพระราชทาน 
โดยพระองค์มีพระราชประสงค์ช่วยบรรเทา
ปัญหาขาดแคลนน้ำาเพ่ือการเกษตรในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อเดือนธันวาคม 
๒๕๖๑ 

ในการนี้  มีพระราชดำา ริแก่ ผู้แทน
สำานักงาน กปร. และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
สรุปความว่า

“ . . . ใ ห้ สำ � นั ก ง � น  ก ป ร .  แ ล ะ
กรมชลประท�น พิจ�รณ�ดำ�เนินก�รก่อสร้�ง
คลองชักน้ำ�จ�กแก้มลิงกุดไผทอันเน่ือง 
ม�จ�กพระร�ชดำ�ริ เพื่อนำ�น้ำ�จ�กแก้มลิง 
ม�เติมให้แก่สระหนองคูพระร�ชท�น บ้�นตะกุย  
พร้อมก่อสร้�งอ�ค�รรับน้ำ�เข้� และอ�ค�ร
ระบ�ยน้ำ�ออก เพื่อเป็นแหล่งน้ำ�ต้นทุนให้แก่
ร�ษฎรบ้�นตะกุย สำ�หรับก�รอุปโภคบริโภค
ได้อย่�งเพียงพอตลอดทั้งปี...” 

ต่อมา เสด็จฯ ไปอ่างเก็บน้ำาบ้านช่างป่ี  
ตำาบลช่างป่ี อำาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  
ทรงติดตามการดำาเนินโครงการ “ท�งน้ีมีผล 
ผูค้นรักกัน” ของศูนย์พัฒนาพันธุ์พชืจักรพนัธ์ 
เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งทรงเยี่ยม
ราษฎร

จากนั้น เสด็จฯ ไปสระน้ำาสาธารณะ

พระราชทานป่าชุมชนหนองเสม็ด ตำาบลกระ
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หาด อำาเภอจอมพระ จงัหวัดสุรินทร์ ทอดพระเนตรสระน้ำาสาธารณะพระราชทานป่าชมุชนหนอง

เสม็ด อำาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 

ในการนี้ มีพระราชดำาริแก่ผู้แทนสำานักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปความว่า

“...ให้สำ�นักง�น กปร. และกรมชลประท�น พิจ�รณ�ดำ�เนินก�รขุดลอกหนองอันโนง

ให้ส�ม�รถกักเก็บน้ำ�ได้เพิ่มม�กขึ้น เพื่อเป็นแหล่งน้ำ�ต้นทุนสำ�หรับก�รอุปโภค บริโภค และ

ก�รเกษตร ให้แก่ร�ษฎรหมู่บ้�นอันโนงและหมู่บ้�นใกล้เคียง โดยให้ตรวจสอบสภ�พดินของ

หนองอันโนงก่อนก�รขุดลอก เพื่อไม่ให้เกิดก�รรั่วซึม...” 

ต่อมา เสด็จฯ ไปศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ อำาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ 

เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ สะสมสำารองไว้ เป็นเมล็ดพันธ์ุพระราชทานแก่ราษฎร

ผู้ประสบภัย 

โอกาสนี้ พระราชทานพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ ซ่ึงสะสมสำารองไว้ที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช

จักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ จำานวน ๖๑๑ ตัน ๔๐ กิโลกรัม แก่ชาวนาในอำาเภอจอมพระ 

และอำาเภอทา่ตมู ซ่ึงในปี ๒๕๖๑ ประสบภัยไดรั้บความเสียหายจากความแล้งจดั จนตน้ขา้วตาย 

ในฤดูกาลปลูกข้าว โดยมีราษฎรอำาเภอจอมพระ ประสบภัยแล้ง ๒,๖๐๑ คน พ้ืนที่การเกษตร

ได้รับความเสียหาย ๑๘,๔๕๕ ไร่ และราษฎรอำาเภอท่าตูม ประสบภัยแล้ง ๒,๘๖๗ คน พ้ืนที่

การเกษตรได้รับความเสียหาย ๒๒,๒๘๑ ไร่ และพระราชทานพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ แก่กำานัน

และผู้แทนตำาบลต่าง ๆ ของทั้งสองอำาเภอ

ในการนี้ มีพระราชดำาริแก่ราษฎร สรุปความว่า 

“หล�ยปีที่ผ่�นม�ประสบภัยพิบัติทั้งน้ำ�ท่วมและน้ำ�แล้ง เกษตรกรก็พย�ย�มสู้ไม่ถอย 

ก�รพระร�ชท�นเมล็ดพนัธุข์�้วน้ีซ่ึงเปน็ฝมีอืของเกษตรกรทีผ่ลิตอย�่งประณีต จะเปน็ส่วนหน่ึง

ที่จะช่วยให้มีกำ�ลังใจสู้ต่อไปในแบบเพื่อนช่วยเพื่อน และที่ผ่�นม�ไม่ได้ห�แนวท�งแต่เฉพ�ะ

เมล็ดพันธุ์ แต่ยังมีเรื่องก�รปรับปรุงดินและจัดห�แหล่งน้ำ� พร้อมกันน้ียังได้พระร�ชท�นพร

แก่ทุกคนให้มีกำ�ลังใจโชคดีในปีนี้ และปีต่อ ๆ  ไป” 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พืชปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รักษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดินในพ้ืนทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขียวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภูมสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวัดลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพ้ืนท่ีผลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพัฒนา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเคร่ืองสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู้	อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน 
จังหวัดแพร่ และจังหวัดพะเยา

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสดจ็พระราชดำาเนนิไปศูนย์การเรียนรู้และบริการ

วิชาการ เครือข่ายแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำาเภอเมอืง จงัหวัดน่าน 

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ  ที่นำามา

ร่วมจัดแสดงจำานวน ๖ หน่วยงาน 

จากนั้น เสด็จฯ ไปอาคารยิมเนเซียมเพ่ือทรงเปิดนิทรรศการ 

“รกัษ์ป�่น่�น” คร้ังที ่๔ ทรงบรรยายพิเศษเร่ือง “สร�้งป�่ สร�้งร�ยได้”  

และทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรักษ์ป่าน่าน
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วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินไปโรงเรียน 

บ่อเกลือ อำาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

โอกาสนี้ ทรงเปิดแพรคลุมป้ายอาคาร

พิทย ์ สิ ริ และพระราชทานส่ิงของให ้แก ่ 

ผู้อำานวยการโรงเรียนฯ และผู้แทนนักเรียน 

พร ้อมทั้ งทรงติดตามผลการดำาเนินงาน

โครงการตามพระราชดำาริตามแผนงานพัฒนา

เด็กและเยาวชนของโรงเรียนฯ สถานการณ์ 

และแนวทางการแก้ไขปัญหาเร่ืองนำ้าเพ่ือการ

บริโภคภายในโรงเรียนฯ 

ในการนี้ มีพระราชดำาริ สรุปความว่า 

๑.  ให้สำ � นักง�น กปร .  ร่ วมกับ

กรมชลประท�น กรมป่�ไม้ และกรมอุทย�น

แห่งช�ติ สัตว์ป่� และพันธุ์พืช เร่งดำ�เนิน

ก�รจัดสร้�งฝ�ยถ�วรพร้อมระบบท่อส่งน้ำ�

ทดแทนฝ�ยชั่วคร�วของโรงเรียนที่ชำ�รุด 

เพือ่ชว่ยสนับสนุนใหโ้รงเรยีนบ่อเกลือ อำ�เภอ 

บ่อเกลือ จังหวัดน่�น มีน้ำ�ใช้เพื่อก�รบริโภค

และอุปโภคได้อย่�งเพียงพอ 

๒. ให้กรมชลประท�นเร่งรัดปรับปรุง

หลักสูตรก�รชลประท�นเบ้ืองต้น โครงก�ร

ฝึกอบรมหลักสูตรยุวชลกรเรียนรู้โครงก�ร

ชลประท�น เพื่อเย�วชนจะได้นำ�คว�มรู้จ�ก

ก�รฝึกอบรมไปใช้ง�น ดูแลรักษ�อ�ค�ร

ชลประท�น และแหล่งน้ำ�ของชุมชน พร้อม

ต่อยอดไปสู่ครอบครัว ในก�รมีส่วนร่วมดูแล

บำ�รุงรักษ�อ�ค�รชลประท�นและแหล่งน้ำ� 

ในพื้นที่ของตนเองได้
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จากนั้ น เสด็จฯ ไปห้องประชุม อาคาร ๒ โดยมีนายดนุชา 

สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเฝ้าฯ เพื่อ

กราบบังคมทูลรายงานผลการดำาเนินงานโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี อำาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

ในการนี ้มพีระราชดำาริเก่ียวกับแนวทางการดำาเนนิงานด้านต่าง ๆ   

ของโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ ความว่า

๑. ในพื้นที่บ้�นสบปืนและบ้�นห้วยลอย ซ่ึงเป็นพื้นที่ขย�ยผล

มีลักษณะพื้นที่น่�เป็นห่วงที่สุดเพร�ะเป็นพื้นที่สูงและล�ดชัน ควร

พิจ�รณ�ว่�จะต้องทำ�ก�รพัฒน�เพื่อช่วยเหลือให้ช�วบ้�นให้มีคว�ม

เป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้อย่�งไร

๒. ด้�นก�รเพ�ะปลูกต้องห�พืชทดแทน โดยควรเป็นพืชที่

ส�ม�รถเจริญเติบโตในที่ร่มได้ ซ่ึงนอกจ�กก�รเพ�ะปลูกแล้วก็ต้อง

ให้มีก�รเล้ียงสัตว์และทำ�ก�รประมงโดยควรสนับสนุนให้เล้ียงปล� 

ท้องถิ่นเพื่อทำ�กบัข�้วท้องถิน่ ซึง่ที่โรงเรยีนบอ่เกลอืเป็นตัวอย่�งที่ดมีี

ก�รดำ�เนินกิจกรรมที่หล�กหล�ย
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๓. ด้�นทรัพย�กรธรรมช�ติ ปัญห�ก�รเผ�ป่�ยังน่�เป็นห่วง

เพร�ะไม่ใช่เพียงแค่ทำ�ให้สูญเสียหน้�ดิน แต่ห�กสังเกตจะพบว่� 

หลังมีก�รเผ�ป่�แล้ว ในปีต่อไปพื้นที่น้ันจะมีปัญห�ดินถล่มต�มม� 

ดังน้ัน ก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติต้องทำ�พร้อมกันทั้งด้�นดิน 

ด้�นน้ำ� ด้�นป่� รวมถึงก�รทำ�เกษตร และต้องทำ�ให้เท่�เทียมกัน

๔. ด้�นก�รศึกษ� ต้องสนับสนุนให้ทุนก�รศึกษ�ให้เด็ก เพื่อให้

มีคว�มรู้โตขึ้นจะได้มีอ�ชีพนอกภ�คก�รเกษตร ซ่ึงจะส่งผลให้มีก�ร

ใช้ทรัพย�กรในก�รประกอบอ�ชีพลดลง

๕. ด้�นส�ธ�รณสุข สุขศ�ล�ที่ให้ทำ�ในพื้นที่อำ�เภอบ่อเกลือ

และอำ�เภอเฉลิมพระเกียรติ มีแนวโน้มที่ได้ผลดี เพร�ะแต่ละฝ่�ยได้ 

เข้�ม�มีส่วนร่วมทั้งประช�ชนในพื้นที่ซ่ึงเข้�เป็นอ�ส�สมัครและ 

เจ้�หน้�ที่ก็ได้เข้�ม�ให้คว�มรู้

๖. ด้�นร�ยจ�่ยของร�ษฎรในพืน้ที ่ส่วนใหญ่เปน็ค�่เดินท�งเข�้

เมอืงเพือ่ม�โรงเรยีนและโรงพย�บ�ลซ่ึงแกล้ำ�บ�ก แตห่�กมกี�รใหท้นุ

ก�รศกึษ�และมกี�รส�ธ�รณสุขทีดี่ขึน้ น่�จะช่วยลดร�ยจ�่ยส่วนน้ีลงได้

๗. ก�รดำ�เนินง�นที่ห้วยลู่ ขอให้กองทัพภ�คที่ ๓ ดำ�เนินก�ร

จดัห�ผู้ทีจ่ะเข�้อยูอ่�ศยั โดยใหเ้ปดิรบัทัว่ไป เพร�ะถ�้เส้นท�งคมน�คม

ดีก็ส�ม�รถเข้�พื้นที่สะดวก สำ�หรับคนที่อ�ศัยอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วก็ให้

ดูแลต่อไป ซึ่งตอนนี้มี กศน. แล้ว แต่ถ้�จะตั้งโรงเรียนตำ�รวจตระเวน

ช�ยแดน (รร.ตชด.) ก็ต้องดูหลักเกณฑ์
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ต่อมา เสด็จฯ ไปศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม) อำาเภอ

เชียงคำา จังหวัดพะเยา พระราชทานสิ่งของให้แก่ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียน 

โอกาสนี้ ทรงตัดริบบิ้นเปิดอาคารศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา 

(บ้านห้วยปุ้ม) พร้อมทั้ งทอดพระเนตรการเรียนการสอนภาษาไทย การดำาเนินโครงการตาม 

พระราชดำาริ การประกอบอาหารทีถู่กหลักโภชนาการ แปลงปลูกพืช และการสนบัสนนุการเรียน

การสอนจากภาคเอกชน และทรงปลูกต้นมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ 

ในการนี้ มีพระราชดำาริ สรุปความว่า

๑. ให้สำ�นักง�น กปร. ประส�นง�นกับกรมชลประท�น และกรมอุทย�นแห่งช�ติ สัตว์

ป่� และพันธุ์พืช เพื่อร่วมกันจัดห�น้ำ�ให้แก่ศูนย์ก�รเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดนอินทรีอ�ส� 

(บ้�นห้วยปุ้ม) อำ�เภอเชียงคำ� จังหวัดพะเย� โดยให้ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ�เดิม พร้อมทำ�ก�ร 

ขดุลอกตะกอนหน้�ฝ�ยเดิม คอื ฝ�ยหว้ยปุม้ ๑ ฝ�ยหว้ยปุม้ ๒ และฝ�ยหว้ยปุม้ ๓ พรอ้มดำ�เนินก�ร 

กอ่สร�้งฝ�ยหว้ยด้ันพรอ้มระบบส่งน้ำ�และถงัพกัน้ำ�ใหค้รอบคลุมในพืน้ที ่พรอ้มสร�้งระบบกรอง

น้ำ�เบื้องต้น เพื่อกรองน้ำ�สะอ�ดสำ�หรับใช้ในก�รอุปโภคบริโภค

๒. ให้จัดห�น้ำ�ช่วยเหลือโรงเรียนมัธยมพระร�ชท�นเฉลิมพระเกียรติ อำ�เภอ

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่�น เป็นก�รเร่งด่วน เนื่องจ�กประสบปัญห�ภัยแล้ง

๓. ให้กรมชลประท�นปรับปรุงหลักสูตรก�รชลประท�นเบ้ืองต้น โครงก�รฝึกอบรม

หลักสูตรยุวชลกรเรียนรู้ง�นชลประท�นในรั้วโรงเรียนสำ�หรับนักเรียนมัธยมศึกษ� เพื่อให้

ส�ม�รถนำ�คว�มรู้ไปใช้ซ่อมแซม ดูแล และบำ�รุงรักษ� ระบบประป�ภูเข�เบ้ืองต้นในพื้นที่

ของตนเองได้

๔. ก�รกอ่สร�้งเส้นท�งขอใหท้ำ�เส้นท�งเล็กๆ แคพ่อใชสั้ญจร ไมค่วรเปดิพืน้ทีม่�ก และ

ให้ปลูกไม้ผลหรือไม้พื้นบ้�นสลับกับหญ้�แฝกและต้นไม้ที่ส�ม�รถใช้ประโยชน์ได้
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วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดำาเนินไปกรมทหารพรานที่ ๓๒ อำาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ทรงติดตามผล 

การดำาเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี 

โอกาสนี้ ทรงรับฟังบรรยายสรุปผลการดำาเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดีในภาพรวม 

พร้อมทั้ งทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ  ภายในพ้ืนที่โครงการฯ ซ่ึงประกอบด้วยการเล้ียงไก่

พระราชทาน แปลงปลูกสมุนไพร แปลงผักกางมุ้ง การเลี้ยงเป็ด แปลงปลูกถั่วมะแฮะ เป็นต้น

จากนั้ น เสดจ็ฯ ไปทรงเยีย่มชมแปลงปลูกพริกจนิดา แปลงปลูกผักปลอดภัย แปลงผลิต

เมล็ดพันธุ์ การทำาปุ๋ยอินทรีย์ การเลี้ยงกบและการเลี้ยงปลา พร้อมทั้ งทรงปลูกต้นไผ่ยักษ์น่าน

บริเวณริมอ่างเก็บนำ้าห้วยทรายขาว จำานวน ๑ ต้น 

ในการนี้ มีรับสั่งแก่คณะผู้เข้าเฝ้าฯ สรุปความว่า

๑. ดีใจที่พบว่�ก�รดำ�เนินกิจกรรมต่�ง ๆ ของทห�รพันธุ์ดีมีคว�มก้�วหน้�ม�กขึ้น 

โดยเฉพ�ะด้�นก�รปศุสัตว์ที่ส�ม�รถช่วยผลิตไข่เป็ดและไข่ไก่ได้ปริม�ณม�กขึ้น ช่วยลดก�ร 

นำ�เข้�ไข่จ�กจังหวัดอื่นลงได้

๒. ทห�รพันธุ์ดี คำ�ว่�พันธุ์ดี หม�ยถึง พันธุ์พืชที่ทห�รส�ม�รถผลิตได้และต้องเป็นพันธุ ์

ทีดี่ ทีน่ำ�ไปแจกจ�่ยใหช้�วบ้�นได้ ซ่ึงก�รแจกจ�่ยขอใหท้ำ�ในลักษณะก�รจดัเปน็ชุด โดยแตล่ะชุด 

ควรมีเมล็ดพันธุ์ที่หล�กหล�ยและขอให้แต่ละชนิดมีปริม�ณที่ใกล้เคียง ไม่ใช่มีปริม�ณม�ก

ในบ�งชนิด และขอให้พย�ย�มทำ�ให้เป็นอินทรีย์ เพร�ะจ�กก�รสังเกต พบว่� พืชที่ไม่ใช้ส�ร

เคมีจะมีคว�มแข็งแรงกว่� และมีข้อสังเกตอีกประก�รคือ เมล็ดพันธุ์ที่จำ�หน่�ยในท้องตล�ด

ปัจจุบันเป็นพันธุ์ผสม ซึ่งไม่ส�ม�รถเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ได้ แต่ที่เร�ทำ�เองส�ม�รถเก็บเมล็ด

พันธุ์ได้ แต่ประม�ณ ๓-๔ ครั้ง ก็จะกล�ยพันธุ์ เพร�ะฉะนั้นจึงต้องทำ�ไว้เสมอจะได้ส�ม�รถนำ�

ไปแจกจ่�ยและได้ผลดี

๓. ทห�รพันธุ์ดี เป็นตัวอย่�งของก�รใช้ชีวิตให้แก่ครอบครัว เพร�ะมีก�รทำ�ก�รเกษตร

ร่วมกัน แทนที่จะใช้เวล�ไปทำ�กิจกรรมที่ไม่เป็นประโยชน์

๔. ขอให้มีคว�มอดทนและขอเป็นกำ�ลังให้ทำ�ต่อไป อย�กให้มีก�รจัดทำ�คู่มือก�รจัดทำ�

กิจกรรมต่�งๆ ที่ทำ�ไว้ เพื่อให้คนรุ่นต่อไปส�ม�รถทำ�ต�มได้ ถือว่�เป็นก�รช่วยให้คนมีอ�ชีพ

ได้ ไปที่ไหนก็ได้บุญ 
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วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินไปโรงเรียน 

ราชประชานุเคราะห์ ๒๔ อำาเภอจุน จังหวัด

พะเยา พระราชทานส่ิงของแก่ผู้อำานวยการ 

โรงเรียนฯ และผู้แทนนักเรียน 

โอกาสนี้ ทรงรับฟังสรุปผลการดำาเนิน

งานของโรงเรียนฯ พร้อมทั้ งทอดพระเนตร

กิจกรรมห้องสมดุเฉลิมพระเกียรต ิ๘๔ พรรษา 

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ แหล่งเรียนรู้ผลิตภัณฑ์

จากข้าว งานอาชีพตามแนวพระราชดำาริ และ

ทรงปลูกต้นสารภี ๑ ต้น 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลูก	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมีอายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจุบนั	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รักษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพูด	และพุทราป่า	
	 -	มหาวทิยาลัยแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสริมการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ท่ีศนูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขียวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สูงสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมูลภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวัดลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมลด็พันธ์ุข้าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเคร่ืองสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู้	อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ ๒7 พฤษภาคม ๒๕๖๒

สมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็ 

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดำาเนินไปโครงการทหารพันธุ์ด ี

กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๖ 

อำาเภอวารินชำาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทรง

ติดตามความก้าวหน้าการดำาเนินโครงการ

ทหารพันธ์ุด ีซ่ึงมพ้ืีนทีด่ำาเนนิโครงการฯ ๒ แห่ง 

ได้แก่ พ้ืนที่ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 

มณฑลทหารบกที่ ๒๒ และกองพันทหารราบ 

ที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๖ โดยกองทัพภาคที่ ๒ 

ได้มอบหมายให้กองพันทหารราบที่ ๓ กรม

ทหารราบที ่๖ เป็นหน่วยนำาร่องจดัทำาแหล่งปลูก 

และเก็บสำารองเมล็ดพันธุ ์พืชที่มีคุณภาพ 

ไว้ใช้ในยามขาดแคลน เพ่ือส่งเสริมให้กำาลังพล 
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ของหน่วยมีความรู้ความสามารถในการปลูกผักปลอดภัย 

และมีคุณภาพได้มาตรฐาน เพ่ือบริโภคและจำาหน่ายให้ 

พลทหารกองประจำาการอาสาเข้าร่วมโครงการฯ หลังจาก 

ผ่านการฝึกทหารและขยายผลไปยังชุมชนบ้านเกิด 

ภายหลังปลดประจำาการ และเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให ้

กำาลังพล ครอบครัว และประชาชน นำาไปขยายผลยงัชมุชน 

ของตนเอง และทรงเยี่ยมราษฎร 

ในการนี้ มีพระราชดำาริแก่ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายลลิต ถนอมสิงห์ 

รองเลขาธกิาร กปร. และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง สรุปความว่า 

“...ใหพ้จิ�รณ�จดัทำ�ก�รสอนเกีย่วกบัก�รปรบัปรงุ

บำ�รุงดิน ก�รปลูกพืช เล้ียงสัตว์โดยเฉพ�ะเรื่องง�น

ชลประท�น สำ�หรับทห�รเกษียณอ�ยุร�ชก�รและ 

ทห�รเกณฑ์ปลดประจำ�ก�รโดยเน้นเรื่องก�รซ่อมแซม 

บำ�รุงรักษ�อ�ค�รชลประท�น และก�รใช้น้ำ�ให้คุ้มค่� 

เกิดประโยชน์อย่�งสูงสุด เพื่อให้ทห�รเหล่�น้ันส�ม�รถ 

นำ�คว�มรู้จ�กหลักสูตรชลประท�นไปใช้ประกอบอ�ชีพได้...”  
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วันที่ ๒8 พฤษภาคม ๒๕๖๒

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเยี่ยม

และติดตามผลการดำาเนินงานของโรงเรียน

พระเทพญาณวิศิษฏ์ อุดมวิทย์  หมู่ ที่  ๒ 

บ้านนาอุดม ตำาบลนิคมห้วยผึ้ง อำาเภอห้วยผึ้ง 

จงัหวัดกาฬสินธ์ุ ทอดพระเนตรกิจกรรมตา่ง ๆ  

อาทิ นิทรรศการความก้าวหน้าในการจัดการ

ศึกษา การจัดแสดงผลงานของนักเรียน เช่น 

เคร่ืองบินพลังงานยาง บูรณาการกลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ 

ศึกษาหลักการบินของเคร่ืองบินและพัฒนา 

ทักษะการคิดคำานวณ การวาดภาพด้วยโปรแกรม 

Paint โดยโรงเรียนมีนักเรียนท่ีบกพร่องทาง 

การเรียนรู้ร้อยละ ๒๐ และมีการจัดการศึกษา 

แบบเรียนร่วม ซ่ึงกิจกรรมนี้จะช่วยพัฒนา

กระบวนการคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ 

และเทคโนโลยี และพัฒนาศักยภาพของ

นกัเรียนแตล่ะคนให้มกีระบวนการเรียนรู้ท่ีดีข้ึน 
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นิทรรศการกิจกรรมอาหารกลางวัน ซ่ึงนำา

ผลผลิตพืชผัก ไข่ไก่ และเนือ้สัตว์ มาประกอบ

อาหารกลางวัน โดยผู้ปกครองนักเรียนจะ

สนับสนุนปัจจัยสำาหรับการประกอบอาหารวัน

ละ ๒๐ บาท ช่วยให้นักเรียนได้รับประทาน

อาหารครบ ๕ หมู ่เสริมสร้างพัฒนาการสมวัย

โอกาสนี้  ผู้อำ านวยการโครงการ

ชลประทานกาฬสินธ์ุ กราบบังคมทูลรายงาน

การจัดหาน้ำาให้แก่โรงเรียนพระเทพญาณ 

วิศิษฏ์อุดมวิทย์ 

ในการนี้ มีพระราชดำาริแก่ นายดนุชา 

สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง สรุปความว่า 

๑. ใหส้ำ�นักง�น กปร. กรมชลประท�น 

พิจ�รณ�เร่งรัดก�รจัดห�น้ำ�ให้แก่โรงเรียน 

เลยวังไสย ์ถนนวังสะพงุ-ต�ดกลอย ตำ�บลเลย

วังไสย์ อำ�เภอภูหลวง จังหวัดเลย

๒. โครงก�รทห�รพันธุ์ ดี  จั งห วัด

อุบลร�ชธ�นี มีน้ำ�เพียงพอแล้ว

๓. โครงก�รสร้�งป่�สร้�งร�ยได้ที่ดี

ที่สุดคือที่จังหวัดเลย มีศิษย์เก่�เป็นแกนนำ�

ช�วบ้�นให้ก�รยอมรับ มีก�รแลกเปลี่ยนเก็บ

เมล็ดพันธุ์พืช

จากนัน้ ทอดพระเนตรการแสดงเป่าแคน 

เพลงนารีรัตนา กิจกรรมสหกรณ์ แปลงผัก 

ในโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน ทรง

ปล่อยปลา และทรงเยี่ยมราษฎร  
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สภาพพ้ืนทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนอื ส่วนใหญ่มลัีกษณะ 

เป็นพ้ืนที่ราบสูง มีพ้ืนที่กว่า 16๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร  

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม บางพ้ืนที่ม ี

ข้อจ�ากัดด้านแหล่งน�้า เนื่องจากสภาพดินในเขตพ้ืนที่ภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนอืมลัีกษณะเป็นดนิทรายและขาดธาตอุาหาร 

ใต้ดินมีเกลือหินท�าให้ดนิเค็มและแห้ง จงึไม่เหมาะส�าหรับการ

เพาะปลูกพืชและท�านา ประกอบกับดนิในเขตพ้ืนทีภ่าคตะวันออก 

เฉียงเหนอืเป็นดนิปนทรายไม่สามารถอุ้มน�า้ได้ ท�าให้ขาดแคลนน�า้ 

เป็นส�าคัญ จงึต้องอาศัยการชลประทานเข้ามาช่วย มกีารสร้าง

เขื่อนหรืออ่างเก็บน�้าขนาดใหญ่เพื่อเก็บกักน�้า ปัจจุบันปริมาณ

น�า้จากอ่างเก็บน�า้ทีม่อียูม่จี�านวนจ�ากัดและไม่เพียงพอกับความ

ต้องการท�าการเกษตร 

ด้วยเหตดุงันี ้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนือ่งมาจาก 

พระราชด�าริ ได้น้อมน�าแนวพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จ

พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ส�าหรับ

การด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็น 

หลักคิดส�าหรับการด�าเนินงานพัฒนาในพ้ืนที่ ตามแนวทาง 

ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่เป็น

แหล่งเรียนรู้ ศึกษา ทดลองวิจัย และขยายผลสู่เกษตรกร  

เพ่ือน�าไปปฏิบตัไิด้จริง ซ่ึงเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางการปฏิบตัิ 

ที่เกษตรกรสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้

อย่างมั่นคงและยั่งยืน

แปลงสาธิตเกษตรทฤษฏีใหม่ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
บ้านนานกเค้า  ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

เรียบเรียงโดย นางสาวฉัตตริน บุญเกิด กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๒
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร ได้น�าหลักคิดการท�าเกษตรทฤษฎีใหม่

มาเป็นต้นแบบการพัฒนา เป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกร ด�าเนินการสนองพระราชด�าริ สืบสาน 

รักษา ต่อยอดการพัฒนา พร้อมให้องค์ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงาน

และน�าไปปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาในด้านการเกษตรและเป็นภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้กับเกษตรกร

ในแถบพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ได้จัดท�าแปลงสาธิตเกษตร 

ทฤษฎีใหม่ขึน้ในปี ๒561 ด�าเนนิการในพ้ืนที ่5 ไร่ โดยจดัสรรทีด่นิภายในศูนย์ศึกษาฯ ด�าเนนิงาน 

ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ทีเ่หมาะสมของพ้ืนทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนอื การบริหารจดัการ

พื้นที่มีการด�าเนินงานดังต่อไปนี้ 

• สระเก็บนำ้า คิดเป็นร้อยละ 3๐ ของพ้ืนที่ หรือพ้ืนที่จ�านวน 1.5 ไร่ โดยสระเก็บน�้า 

มคีวามจปุระมาณ 4,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ส�าหรับเก็บน�า้ในช่วงฤดฝูนและเป็นแหล่งน�า้ 

ส�ารองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง รวมถึงเป็นแหล่งน�้าส�าหรับเลี้ยงปลาและสัตว์น�้าอื่น ๆ  

• นาข้าว คิดเป็นร้อยละ 3๐ ของพื้นที่ หรือพื้นที่จ�านวน 1.5 ไร่ ด�าเนินการปลูกข้าว

ครบวงจร โดยเน้นพันธ์ุข้าวประจ�าถ่ิน บริเวณคันนามกีารปลูกพืชผักสวนครัวร่วมด้วย 

เพื่อเป็นแหล่งอาหารส�าหรับบริโภคในครัวเรือน

• พชืสวน คิดเป็นร้อยละ 3๐ ของพ้ืนที ่หรือพ้ืนทีจ่�านวน 1.5 ไร่ ด�าเนนิการปลูกพืชสวน  

พืชไร่ ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชผัก ในรูปแบบเกษตรผสมผสาน

• ที่อยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 1๐ ของพ้ืนที่ หรือพ้ืนที่จ�านวน ๒ งาน เป็นที่อยู่อาศัย

ส�าหรับปลูกบ้าน ยุ้งข้าว โรงเรือนเพาะเห็ด คอกหมู และอาคารต่าง ๆ  เพ่ือใช้เป็น 

ที่อยู ่อาศัยส�าหรับครอบครัวของเกษตรกรและเป็นพ้ืนที่สร้างรายได้เสริมอ่ืน ๆ   

ให้กับเกษตรกรได้
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แนวทางการดำาเนินงานแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

มุง่เน้นการด�าเนนิการอย่างมส่ีวนร่วมของทกุหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องภายในศูนย์ศึกษาฯ ที่ตั้ งใจสร้างแปลงต้นแบบ 

การท�าเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้มคีวามเหมาะสมกับสภาพภูมสัิงคม  

เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ ได้มีแนวทางการพัฒนาการเกษตรได้อย่างยั่งยืน

แปลงสาธิตแห่งนี้จะสามารถเป็นพ้ืนที่เรียนรู้ ฝึกอบรม 

และศึกษาดูงาน ส�าหรับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และ

ประชาชนทั่วไปที่สนใจในเร่ืองการท�าเกษตรทฤษฎีใหม่  

ซ่ึงจะรวบรวมรายละเอียดของกิจกรรมภายในแปลง ต้นทุน

การด�าเนินการ การบริหารจัดการน�้า การจัดการที่ดิน เพ่ือให ้

เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นแหล่งเรียนรู้การประยุกต์ใช ้

องค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริ ในรูปแบบของเกษตรผสมผสาน 

ที่มีลักษณะเก้ือกูลกัน ลดความเส่ียง เพ่ิมรายได้ เป็นการท�า

เกษตรกรรมทางเลือกที่เหมาะสมกับเกษตรกร
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หมายเหตุ :  เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ 

แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ของศูนย์ศึกษาฯ สามารถติดต่อ

ขอเข้าชมได้ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ  

ตู ้ ปณ. ๒1  บ้านนานกเค้า  ต�าบลห้วยยาง  อ�าเภอเมอืง  จงัหวัดสกลนคร  

47๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-4๒74-7458-9 โทรสาร ๐-4๒74-746๐ 

หรือทางเว็บไซต์ www.royal.rid.go.th/phuphan  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบัุน	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวิทยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู้	อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	  
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ปกปักษ์ป่า
แห่งขุนน�้าแม่ลาว

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

อำาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

เรียบเรียงโดย นายมานพ ประวัง

หัวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเชียงราย
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“จุดเริ่มต้น” 

ป่าต้นน�้าลาวหรือที่ราษฎรเรียกกันว่า “น�้ำแม่ลำว” เป็น

สายน�้าหลักที่ไหลผ่านอ�าเภอเวียงป่าเป้าและอ�าเภอแม่สรวย  

ก่อนจะไหลไปบรรจบแม่น�า้กกที่อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ราษฎรในพ้ืนที่ 3 ต�าบล 8 หมู่บ้าน ของอ�าเภอเวียงป่าเป้า 

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

การท�าสวนเมี่ยงและเก็บผลผลิตจากป่ารอบ ๆ  หมู ่บ ้าน  

พ้ืนที่ท�ากินและที่อยู ่อาศัยตั้ งอยู ่ในเขตป่าต้นน�้าลาวและ 

เขตป่าอนรัุกษ์พ้ืนทีลุ่่มน�า้ชั้ นที ่1 เอ และ 1 บ ีซ่ึงราษฎรจะต้อง 

รักษาป่าต้นน�้าให้มีความอุดมสมบูรณ์ แม้ว่าจะเปล่ียนรูปแบบ

การใช้ที่ดินในลักษณะอ่ืน ๆ  ก็ตาม เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรใน

พื้นที่ให้คงอยู่ต่อไป

ต่อมา ความนิยมในการบริโภคเมี่ยงลดลง ย่อมส่งผล 

กระทบต่อรายได้ภายในครัวเรือน ด้วยเหตุนี้ ท�าให้ราษฎร 

หันไปปลูกเสาวรส (กะทกรก) แทนการท�าสวนเมีย่ง และผลผลิต 

ในช่วง 3 ปีแรกเป็นทีน่่าพอใจมาก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลผลิต 

จากการปลูกเสาวรส ท�าให้ราษฎรมรีายได้และความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้  

แต่ในทางกลับกัน ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ 

เร่ิมเส่ือมโทรมและลดน้อยลงด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น  

ปัญหามลพิษในพ้ืนทีต้่นน�า้ล�าธารจากการใช้สารเคมกี�าจดัศัตรูพืช  

การเปิดพ้ืนที่ใหม่อย่างต่อเนื่องเพ่ือหนีโรคพืชและแมลงทีม่า

รบกวนผลผลิต การตดัไม้ท�าเสาค�า้ยนัส�าหรับปลูกเสาวรส เป็นต้น 

ปัจจัยต่าง ๆ  เหล่านี้ เร่ิมแสดงให้เห็นถึงความไม่มั่นคงของ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่งผลต่อความไม่มั่นคงของรายได้ 

ดังนั้ น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงจัดท�า

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพ้ืนที่อนุรักษ์ตามแนว

พระราชด�าริ อ�าเภอเวียงป่าเป้า จงัหวัดเชยีงราย เพ่ือประโยชน์

ต่อการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร  

โดยโครงการฯ ตั้ งอยู่ในเขตพ้ืนทีท่ีกั่นออกของอุทยานแห่งชาติ 

ขนุแจ (พ้ืนทีท่ีกั่นออกจากพ้ืนทีป่่าอนรัุกษ์ของอุทยานแห่งชาต)ิ 
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“ป่าอยู่ได้ คนอยู่ได้”

ความไม่มั่นคงของรายได้จากการท�าการเกษตรที่ขาดความรู้ตามหลักวิชาการ เริ่มแสดง 

ให้เห็นถึงความไม่ยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การจัดท�าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน 

ในพ้ืนที่อนุรักษ์ตามแนวพระราชด�าริ จึงเร่ิมขึ้นเมื่อวันที่ 3๐ กันยายน ๒553 โดยนายพลากร 

สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางมากราบนมัสการพระพุทธรูปทองค�าโบราณ ณ วัดพระธาต ุ

แม่เจดีย์ ต�าบลแม่เจดีย์ อ�าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โอกาสนี้ พระครูไพบูลย ์

พัฒนาภิรักษ์ พระนักพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน ได้น�าเรียนเร่ืองผลกระทบต่อความมั่นคงของ

ฐานทรัพยากรธรรมชาต ิความสามคัคีปรองดองกันในชมุชน และวิถีชวิีตของราษฎรในพ้ืนทีท่ั้ ง  

3 ต�าบล ทีเ่ร่ิมเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงนายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้พิจารณาโครงการดงักล่าว 

เบื้องต้นแล้วเห็นควรเร่งป้องกันแก้ไขปัญหา จึงน�าความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระบรม 

ราชชนนีพันปีหลวง (ทรงด�ารงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ)  

และทรงรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพ้ืนที่อนุรักษ์อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

จังหวัดเชียงราย ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ๒554  

ตามหนังสือส�านักราชเลขาธิการ ที่ กร ๐๐๐4.1/1754 ลงวันที่ 7 มีนาคม ๒554  

ตามทีส่�านกับริหารพ้ืนทีอ่นรัุกษ์ที ่15 กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุพื์ช ขอพระราชทาน

พระมหากรุณา 

“จุดมุ่งหมายโครงการ”

การจัดท�าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพ้ืนที่

อนุรักษ์ตามแนวพระราชด�าริ มุ่งหมายให้เกิดการขยายผล

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เน้นส่งเสริมการพัฒนา

ศักยภาพกลุ่มราษฎรให้สามารถสร้างรายได้ ลดรายจ่าย และ

ขยายผลการพัฒนาไปสู่กลุ่มราษฎรในพ้ืนที่ใกล้เคียง รวมทั้ ง

กระตุ้นให้ราษฎรตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้และ 

เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างยั่งยืน 
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“ดอกผลแห่งการพัฒนา”

การด�าเนินงานของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน 

ในพ้ืนที่อนุรักษ์ฯ เร่ิมขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 

ส�านักงาน กปร. ตั้ งแต่ปี ๒555 โดยเน้นการฟื้นฟูทรัพยากร 

ป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ดังนี้

• การฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า  

และพันธุ์พืช ได้สนองพระราชด�าริด้วยการดูแล 

รักษาป่าธรรมชาต ิฟ้ืนฟูสภาพป่า สร้างฝายชะลอน�า้ 

แบบผสมผสาน จัดท�าระบบประปาภูเขา ท�าแนว 

กันไฟ และเฝ้าระวังไฟป่า เป็นต้น โดยผลลัพธ์ที่

เกิดขึน้ ท�าให้มปีริมาณพ้ืนทีป่่าเพ่ิมขึน้ น�า้ในล�าห้วย

คุณภาพดแีละมนี�า้ไหลตลอดปี เป็นแหล่งน�า้ส�าหรับ

การอุปโภคบริโภคและท�าการเกษตรของราษฎร 

โดยในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้น ราษฎรจะเข้ามามี

ส่วนร่วมด�าเนินกิจกรรมทุกครั้ ง เพื่อปลูกจิตส�านึก

ให้ราษฎรเห็นความส�าคัญและหวงแหนทรัพยากร

ป่าไม้ในพื้นที่ของตนเอง 

• การพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในโครงการฯ  

มีหน่วยงานร่วมเข้ามาส่งเสริมและให้ความรู้ใน 

การท�าเกษตร เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ ๆ  ให้แก่ราษฎร  

อาทิ การปลูกกาแฟ โดยเลือกพันธุ์ของกาแฟที่

สามารถปลูกใต้เงาไม้ใหญ่ได้ การปลูกไม้ผล เช่น 

พลับ อะโวคาโด มะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ เป็นต้น 

นอกจากนี้ ราษฎรยังมีรายได้เสริมจากการถัก

ไม้กวาดดอกหญ้าและเก็บหาของป่าขาย ท�าให้

ราษฎรมีรายได้เพ่ิมขึ้นและพ่ึงพาตนเองให้ ได ้

มากที่สุด 

ส�าหรับในปี ๒56๒ จะยังคงด�าเนินการด้านการอนุรักษ์

และฟื้นฟูทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง และเพ่ิมการด�าเนินงานที่

เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชวิีตราษฎรในโครงการฯ ได้แก่  

อบรมการแปรรูปผลไม้ในท้องถ่ิน อบรมการท�าปุ ๋ยหมัก 

เปลือกกาแฟ เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมความรู้ในการประกอบอาชีพ

ทางการเกษตรให้แก่ราษฎรต่อไป 
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“จากวันนั้น จนถึงวันนี้”

ป่าแห่งขุนน�้าแม่ลาวผืนนี้กลับมามีชีวิตชีวาและมีคุณค่า 

เป็นทั้ งที่อยู่อาศัย เป็นทั้ งที่ท�ามาหากิน และที่ควรแก่การศึกษา

วิจัย โดยไม่เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าต้นน�้า ปัจจุบันพื้นที่ป่า

ต้นน�า้แห่งนีอ้ยู่ได้ คนอยู่ได้ โดยไม่ตดัไม้ท�าลายป่า การพัฒนาพ้ืนที่ 

โครงการฯ นับตั้ งแต่เร่ิมต้นจนถึงทุกวันนี้ สามารถพัฒนางานใน

ด้านการป่าไม้ เกษตร ปศุสัตว์ ส่ิงแวดล้อม รวมถึงคุณภาพชีวิต 

ของราษฎรในพ้ืนที่ให้มีศักยภาพที่ดียิ่งขึ้นตามล�าดับ เพ่ือสนอง

พระราชด�าริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงเปี่ยม

ด้วยพระเมตตาแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าเสมอมา

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพ้ืนที่อนุ รักษ์ฯ 

ขอเทิดไท้ในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ขอพระองค์ทรง 

พระเจริญยิง่ยนืนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ในนามเจ้าหน้าทีแ่ละราษฎรบ้านในพื้นที่โครงการฯ  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบัุน	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวิทยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขียวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู้	อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	



การศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
ของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร 

“นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ” (นบร.) 
รุ่นที่ ๘

เรียบเรียงโดย กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด�าริ

การอบรมหลักสูตร “นักบรหิารการพฒันาตามแนวพระราชด�าร”ิ  (นบร.) รุ่นที ่๘  จดัโดย

ส�านกังานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ (ส�านกังาน 

กปร.) ร่วมกบัส�านักสิรพิัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ (นิด้า) ได้น�าผู้เข้ารบัการศกึษา 

อบรมเดินทางไปศึกษาดูงานในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ ๕-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รวม 

ทั้ งสิ้น ๖๐ คน โดยมีกิจกรรมดังนี้

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

ศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบลเขาหินซ้อน อ�าเภอ

พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายอนุวัชร  

โพธนิาม ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ  

กล่าวต้อนรับคณะฯ และบรรยาย “แนะน�าท�าความรู้จัก

กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจาก 

พระราชด�าริ” 

หลังจากนั้น ได้รับฟังการบรรยายสรุป “ความเป็นมา 

ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 

ทั้ ง ๖ แห่ง โดยนายสมบูรณ์  วงค์กาด รองเลขาธิการ 

กปร. ส�าหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ได้เริ่มก่อตั้ งตาม 

พระราชด�ารขิองพระบาทสมเด็จพระมหาภมูพิลอดุลยเดช 

มหาราช บรมนาถบพิตร” เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๒๒  

การด�าเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ โดยกรมพัฒนาที่ดิน 

ได้ด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ ด้วยการด�าเนินงาน 

แบบบูรณาการ ๔ กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม  
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กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงศูนย์ฯ  

ท�าหน้าที่เสมือน “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” ( Living  

Natural Museum) ซ่ึงเป็นศูนย์รวมการพัฒนาแบบเบด็เสร็จ  

(One stop service) กล่าวคือ เป็นทั้ งศูนย์สรรพวิทยาการ

และการพักผ่อนหย่อนใจ นอกจากนี้ ยังเผยแพร่องค์ความรู้

ด้านดิน “พิพิธภัณฑ์ดิน”  ในศูนย์ฯ เพื่อให้เป็นสถานที่ส�าหรับ 

เรียนรู้เร่ืองราวเก่ียวกับทรัพยากรดิน การส�ารวจชนิดของดิน 

จ�าแนกดิน สภาพปัญหา และการจัดการดินของประเทศไทย 

เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
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ช่วงบ่าย ศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้ของศูนย์ฯ ประกอบด้วย  

๑  แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่
ศูนย์ฯ ได้ด�าเนนิการจดัท�าแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่และขยายแนวความคิดไปยงัเกษตรกร 

หมูบ้่านรอบศูนย์ฯ ตระหนกัถึงพระราชด�าริทีว่่า “การพฒันาคนให้สามารถด�ารงชีวติได้แบบพออยู่ 

พอกิน สามารถพึ่งพาตนเองได้” ส่งเสริมให้ท�าการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด�าริ  

ซ่ึงเป็นการเกษตรผสมผสาน เหมาะส�าหรับเกษตรกรรายย่อยทีม่พ้ืีนทีท่�ากินขนาดเล็ก ๑๐ - ๑๕ ไร่  

โดยมกีารจดัแบ่งทีด่นิออกเป็นสัดส่วนคือ แหล่งน�า้ นาข้าว พืชผสมผสาน และโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ในอัตราส่วน ๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐ หรือตามสภาพภูมิประเทศ อันเป็นแนวทางการพัฒนาให้เกิด 

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเสริมสร้างระบบนิเวศ 

ลดความเส่ียงด้านการเกษตรเมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้  

ช่วยสร้างสมดุลของระบบนิเวศ ซ่ึงพ้ืนที่เพาะปลูกจะมีความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น  

เกิดความยัง่ยนืของทรัพยากรธรรมชาตทิี่ใช้ในการผลิตทั้ งทรัพยากรดนิ น�า้ พรรณพืช และป่าไม้  

ช่วยให้เกษตรกรพ่ึงพาตนเองได้ภายใต้พ้ืนฐานของความพอเพียงน�าไปสู่การพัฒนาอย่างมัน่คง

และยั่งยืน
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๒ การปรับปรุงดินโดยใช้หญ้าแฝก 

ศูนย์ฯ ได้น�าหญ้าแฝกมาช่วยแก้ปัญหาดนิทราย โดยการ 

ปลูกหญ้าแฝกในพ้ืนที่ดินเส่ือมโทรมหรือพ้ืนที่ดินที่มีปัญหา 

ทีเ่ป็นดนิทราย เพ่ือช่วยให้ดนิมศัีกยภาพในการให้ผลผลิตเพ่ิมขึน้  

จงึมส่ีวนช่วยฟ้ืนฟูและปรับปรุงคุณภาพดนิให้ดขีึน้ เนือ่งจากการ 

ย่อยสลายของเศษใบและรากหญ้าแฝกซ่ึงท�าให้อินทรียวัตถุ 

ในดนิเพ่ิมขึน้และกระบวนการของจลิุนทรีย์บริเวณรากหญ้าแฝก  

ท�าให้เกิดการกักเก็บความชื้นที่ยาวนานขึ้น สภาพดินจึงมี

การพัฒนาดีขึ้นเป็นล�าดับ ภายในศูนย์ฯ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้

ศึกษารวบรวมสายพันธุ์หญ้าแฝก ซ่ึงได้น�าพันธุ์หญ้าแฝกที่

กรมพัฒนาที่ดินคัดเลือก โดยการส�ารวจรวบรวมจากสภาพ

นิเวศวิทยาต่าง ๆ ทั่วประเทศ (จ�านวน ๑๒๒ ตัวอย่าง) จากนั้ น

จึงท�าการคัดเลือกได้จ�านวน ๒๘ สายพันธุ์ น�ามาปลูกทดสอบ

ได้สายพันธุ์ที่มีลักษณะเด่นทางการอนุรักษ์ดินและน�้า จ�านวน 

๑๐ สายพันธุ์ เพ่ือให้ประชาชนได้ศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้  

นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งขยายพันธ์ุหญ้าแฝก เพ่ือให้บริการ 

แจกจ่ายกล้าหญ้าแฝกให้แก่เกษตรกรน�าไปใช้ประโยชน์ ป้องกัน 

การชะล้างพังทลายในพ้ืนที่และได้จัดท�าแปลงสาธิตการปลูก

หญ้าแฝกในรูปแบบต่างๆ  

 

๓ สวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน
สวนป่ามเีนือ้ที ่๔๐๐ ไร่ จ�านวนพันธ์ุไม้ทั้ งหมด ๓๖๓ ชนดิ  

๑๑ วงศ์ ปลูกตามความน่าสนใจไว้ในแปลงพฤกษาน่าสน  

จ�านวน ๓๓ ชนิด และปลูกรวบรวมพรรณไม้ที่มีสรรพคุณ 

ทางยาในสวนสมุนไพร พร้อมป้ายระบุชนิดและสรรพคุณ 

จ�านวน ๙๐๙ ชนดิ  ปัจจบุนัเป็นหน่วยงานทีอ่ยูใ่นความรับผิดชอบ 

ของส�านักงานหอพรรณไม้ ส�านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และ

พันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นแหล่งอนุรักษ์และ

รวบรวมพรรณไม้ป่า ไม้หายาก ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ และ 

พืชสมุนไพร โดยปลูกเป็นหมวดหมู่ตามหลักพฤกษอนุกรม

วิธานและตามการใช้ประโยชน์ เพ่ือการอนุรักษ์ ขยายพันธุ์ 

และศึกษาวิจยัพรรณพืช รวมทั้ งเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์และ

สวนรุกขชาติ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

ในพ้ืนทีอ่นรัุกษ์ นอกจากนี ้ยงัมบีริการเก่ียวกับการอบสมนุไพร 

การบริการนวดแผนไทย การผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ ์

สมุนไพรอีกด้วย
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๔  อควาโปนิกส์ (Aquaponics)  
การปลูกพืชโดยควบคู่กับการเล้ียงปลาโดยการพ่ึงพา 

อาศัยซ่ึงกันและกันระหว่างพืชกับปลา พืชจะใช้น�า้เล้ียงจากปลามา 

เป็นอาหาร โดยน�า้เสียจะถูกดดูผ่านหินกรอง และน�า้ก็จะกลับมา 

สะอาดเหมือนเป็นการถ่ายน�้าใหม่ ปลาก็ได้ใช้ประโยชน์จาก 

น�้าสะอาด ระบบนี้จะท�าเป็นน�้าวนกลับไปมาแทบจะไม่ได้ 

ทิ้งน�้าเลย การเลี้ยงปลาจะเป็นตัวก�าหนดปริมาณของพืช เช่น  

ปลานลิ ๕๐-๖๐ ตวั ต้องให้อาหาร ๖๐-๑๐๐ กรัม และเหมาะกับ 

พ้ืนที่เพาะปลูกพืช ประมาณ ๓-๔ ตารางเมตร โดยทุกส่วน 

ต้องสัมพันธ์กันทั้ งหมด เหมาะกับพืชทีกิ่นใบเป็นหลัก ระบบการ 

ปลูกในน�้าหรือไฮโดรโปนิกส์ มีอยู่ ๒ เทคนิคการท�า คือ แบบ

รากอยู่ในน�้า (Hydroponics) และระบบรากสัมผัสอากาศ 

(Aeroponics)  ความแตกต่างของ ๒ เทคนิค คือ ระบบที ่

รากสัมผัสอากาศจะโตเร็วกว่า แต่ต้นทุนราคาจะสูงกว่าแบบ

รากอยู่ในน�้า ต่อมามีแนวคิดระบบน�้าขึ้น-น�้าลง คือ น�้าขึ้น 

ให้ปุ๋ย น�้าลงให้อากาศ โดยใช้เทคนิคการลักน�้าเข้า-ออก ท�าให้

พืชสามารถดูดซึมอาหารและมีอากาศ 

๕ ศึกษาเรียนรู้การท�าเกษตรผสมผสาน 
 และการขยายพันธุ์หญ้าแฝก 

นายอภิรมย์ ผาวันดี เกษตรกรตัวอย่างของศูนย์ฯ  

บ้านคลองตะเคียน หมู ่๑๒  ต�าบลเขาหินซ้อน อ�าเภอพนมสารคาม  

จังหวัดฉะเชิงเทรา ประวัตินายอภิรมย์ฯ เป็นบุตรของลุงนนท์  

ซ่ึงต ้องการให ้บุตรประกอบอาชีพอ่ืนที่ ไม ่ ใช ่เกษตรกร  

เพราะอาชีพเกษตรกรต้องเหนื่อย มีหนี้สิน รายได้ไม่เพียงพอ 

ในการเล้ียงชีพ หลังจบการศึกษานายอภิรมย์ฯ ท�างาน 

ในโรงงานอยู่หลายปี แต่ไม่ประสบความส�าเร็จ จึงเร่ิมศึกษา

ข้อมูลเก่ียวกับการท�าการเกษตรและท�าการเกษตรแบบใช ้

สารเคม ีจงึประสบภาวะขาดทนุ หลังจากนั้ น หันมาท�าการเกษตร 

แบบผสมผสานตามแนวพระราชด�าริและเข้ารับการฝึกอบรม 

ที่ศูนย์ฯ เริ่มปลูกแบบแปลงทดลอง ปลูกทุกอย่างที่อยากปลูก

โดยใช้หลักธรรมชาตช่ิวยธรรมชาต ิเน้นการปลูกพืชเพ่ือบริโภค  

เหลือจงึขาย ไม่ใช้สารเคม ีและน�าหญ้าแฝกมาปลูกเพ่ืออนรัุกษ์ดนิ วา
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ฟื้นฟูดินที่เส่ือมโทรมจากการใช้สารเคมี จึงท�าให้ประสบความส�าเร็จในการท�าการเกษตร  

การด�าเนินชีวิตบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความ 

มเีหตผุล และการสร้างภูมคุ้ิมกัน ภายใต้เงือ่นไขของการใช้องค์ความรู้ต่าง ๆ  การศึกษา การทดลอง  

ความมานะอดทน และวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ เช่น วางแผนปลูกหม่อน โดยให้ม ี

การหมุนเวียนเก็บผลสดและแปรรูปน�้าหม่อนได้ทุกวัน (รายได้รายวัน) ปลูกไม้ผลที่หลากหลาย  

(รายได้รายเดอืน) ปลูกไผ่ขายหน่อ (รายได้รายปี) น้อมน�าแนวพระราชด�าริการใช้หญ้าแฝกมาจดัการ 

พ้ืนทีเ่ส่ือมโทรมให้เกิดความชุม่ชืน้และกักเก็บธาตอิุนทรีย์วัตถุไม่ให้ไหลไปกับน�า้ เพ่ิมธาตอุาหาร 

ให้กับดินหรือการปลูกกล้วยเพ่ือเป็นอาหารของสัตว์จ�าพวกนก หนู เพ่ือลดความเสียหาย 

ของหม่อนผลสด หรือไม้ผลอื่นๆ 

          

๖ ศึกษาเรียนรู้การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
นางเครือวรรณ จันทศรี เกษตรกรตัวอย่างของศูนย์ฯ  

ณ กลุ่มผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านหัวกระพ้ี  

เลขที่ ๑๓๐ หมู่ ๖ ต�าบลบ้านซ่อง อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัด 

ฉะเชงิเทรา ชาวบ้านต�าบลบ้านซ่อง ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีหลัก 

คือ ท�านา หลังจากพ้นฤดทู�านาเกษตรกรจะรวมกลุ่มตดัเยบ็เส้ือผ้า 

โดยจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมิตรสัมพันธ์ 

ชาวบ้านส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า ในต�าบลปลูกพืชผัก

หลายชนิด จึงร่วมกันคิดอาชีพเสริม โดยการรวมกลุ่มเพ่ือ

จดัการวัตถุดบิทีมี่ในชมุชน น�าผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูป

จ�าหน่าย ได้แก่ มะม่วง มะยม มะดัน มะกอก เห็ด ข้าว ฯลฯ 

เพ่ือเป็นรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวหลังจากการท�านา โดยศูนย์ฯ 

ได้เข้ามาช่วยส่งเสริมให้ความรู้ในเร่ืองการแปรรูปให้มีความ

หลากหลายของผลิตภัณฑ์และสนบัสนนุอุปกรณ์ เช่น เคร่ืองอบ 

จนสามารถกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตทาง 

การเกษตรของต�าบลบ้านซ่อง 

จากการศึกษาดูงานฯ ครั้ งน้ี ท�าให้ได้รับความรู้และ

ประสบการณ์ตรง มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ สามารถน�าไป

ประยุกต์กับยุทธศาสตร์การพัฒนา ร่วมกันขับเคล่ือนพัฒนา

องค์ความรู้ด้านการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริและปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสนองพระราชปณิธานของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัทีท่รงสืบสาน รกัษา และต่อยอด  

ให้บังเกดิความยัง่ยนื เกดิประโยชน์สุขกบัประชาชนอย่างทัว่ถงึ 

ต่อไป  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมีอายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รักษา	เช่น	มะปราง	มะตูม	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีท่ีมี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสริมการผลติเมล็ดพันธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมูลภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมล็ดพนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพ่ือน” ของมลูนิธิ
ชัยพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเคร่ืองสบูน�า้มาติดตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทันเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พุคา	รายงานการด�าเนนิงานของชุมชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรท่ีเข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู	้อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	
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ปัจจบุนัการทจุริตและประพฤตมิชิอบหรือการคอร์รัปชนั ถือไดว่้าเป็นปัญหาใหญท่ีเ่กิดขึน้ทัว่โลก 

ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแลว้หรอืประเทศที่กำาลงัพฒันา ได้กลายเปน็ปญัหาที่สำาคญัที่ยังไม่มีทีท่า

จะหมดไป แต่กลับทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเร่ือย ๆ  การทุจริตคอร์รัปชันเป็นการกระทำา 

ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและเสียหายทั้งต่อระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม

ของประเทศอย่างรุนแรง และสาเหตุที่ทำาให้เกิดการคอร์รัปชันของประเทศไทย (นายสุธี อากาศฤกษ ์

อดีตเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(ป.ป.ป.) ณ ขณะนั้น พบว่ามีสาเหตุหลัก 2 ประการคือ 1) สาเหตุเกิดขึ้นจากภายในตัวบุคคลของ 

ผู้กระทำา และ 2) สาเหตจุากสภาพแวดลอ้มภายนอกหรอืสิง่แวดลอ้ม โดยมอีงค์ประกอบทีเ่ป็นมลูเหต ุ

ทั้งภายในและภายนอกที่สัมพันธ์กัน 

สาเหตุที่ เ กิดจากภายในของผู้กระทำา มี 

4 ประการ ดังนี้ 

1.	โอกาส โดยสัญชาตญาณของมนุษย์ 

ทุกคนจะต้องมีความกลัวและความระแวง ในกรณี

คอร์รัปชันก็เช่นเดียวกัน ตามปกติจะไม่กระทำาการ

คอร์รัปชนัจนกว่าจะมชีอ่งทางหรือโอกาสทีต่นเชือ่ว่า

เมื่อลงมือกระทำาลงไปแล้วจะไม่ถูกจับได้ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งถ้าผู้กระทำาผิดอยู่ในตำาแหน่งหรือมีหน้าที่

ความรับผิดชอบที่เปิดโอกาสให้คอร์รัปชันได้ง่าย 

ก็จะทำาการคอร์รัปชันได้ง่ายมากขึ้น 

2.	สิ่งจูงใจ เมื่อมีโอกาสแล้วก็ต้องคำานึงถึง

ส่ิงจูงใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขนาดของผลประโยชน์

ที่จะได้รับหรือการสูญเสียจากการลงมือกระทำาการ

คอร์รัปชัน

3.	การเสี่ยงภัย หากกระทำาไปแล้วผลที่ได้รับ

จะคุ้มค่าหรือไม่ หากกรณีถูกจับได้ 

4.	ความซื่อสัตย์ หากมีความซ่ือสัตย์แล้ว 

ถึงแมจ้ะมโีอกาสก็ยอ่มจะไมพึ่งปรารถนากระทำาการ

คอร์รัปชัน เพราะความซ่ือสัตย์จะเป็นตัวสกัดก้ัน 

กิเลสไม่ให้ปรารถนาผลประโยชน์อ่ืน ๆ  ที่มิชอบ 

แตส่ำาหรับผู้ที่ไมซ่ื่อสัตยสุ์จริตแล้วเป็นเร่ืองทีป้่องกัน

และปราบปรามได้ยาก

เศรษฐกิจพอเพียง
ต้านทุจริต

เรียบเรียงโดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
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สาเหตุที่เกิดจากภายนอกของผู้กระทำา สรุปได้ 8 ประการ ดังนี้ 

1.	มูลเหตทุางด้านเศรษฐกิจและการครองชีพ สืบเนือ่งมาจากรายได ้

ไม่ได้สัดส่วนกับการครองชีพ รายได้จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้เกิดปัญหา

คอร์รัปชัน 

2.	มูลเหตุทางการเมือง ระบบพรรคการเมืองทำาให้เกิดการรวมกลุ่มกัน 

แสวงหาผลประโยชน์ และเนื่องจากต้องใช้เงินหาเสียงทำาให้นักการเมือง

คอร์รัปชันเพื่อถอนทุนค่าใช้จ่ายจากการหาเสียงเลือกตั้ง 

3.	มูลเหตุจากสภาพแวดล้อมทางสังคม	 ในอดีตสังคมไทยมี

คุณลักษณะที่แสดงความเป็นปฏิปักษ์ต่อการทุจริตในวงราชการอย่างมาก 

แต่ในปัจจุบันความนิยมในวัตถุมีอิทธิพลสูงมากขึ้น ส่งผลให้คุณธรรม

ของคนลดน้อยลงตามลำาดับ และไม่เห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ 

น่าอับอายหรือเสียหาย 

4.	มูลเหตุจากการบริหารของรัฐที่ขาดประสิทธิภาพ หมายถึง 

ความบกพร่องในการบริหารเปิดโอกาสให้เกิดการคอร์รัปชัน เพราะการ

ปกครองบังคับบัญชาที่หละหลวมและไม่สามารถควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับ

บญัชาไดจ้งึทำาให้เกิดการทจุริต หรือบางคร้ังรวมถึงการบริหารงานอยา่งเป็น

ทางการมากเกินไปก็ทำาให้เกิดการคอร์รัปชนัได ้เชน่ การจดัประชมุสัมมนา

และมีผู้เข้าประชุมมากกว่าหรือน้อยกว่าที่กำาหนดไว้ หรือมีค่าใช้จ่ายที่ 

นอกเหนือจากแผนงานที่ตั้งไว้ ทำาให้ผู้รับผิดชอบโครงการต้องหาทางออก

แม้จะไม่ถูกต้องเพื่อให้สามารถเบิกได้ 

5.	มลูเหตจุากกฎหมายหรอืกฎระเบียบมช่ีองวา่งหรอืมขีอ้บกพรอ่ง 

ปัญหาสำาคัญของกฎหมาย คือ คติทางวิธีพิจารณาความที่ว่า “บุคคลยัง

บริสุทธิ์อยู่จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดจริง” แต่การคอร์รัปชันมิได้เป็น 

อาชญากรรมท่ีเห็นได้โจ่งแจ้ง หาพยานหลักฐานได้ยาก ปัญหาอีกประการหน่ึง 

คือ กฎหมายที่ออกมามีช่องว่างทางกฎหมายจึงเป็นเหตุให้ผู้ฝ่าฝืน 

สามารถใช้ช่องว่างทางกฎหมายน้ันนำามาหาประโยชน์ในการเอารัดเอาเปรียบ 

จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการคอร์รัปชัน 

6.	มูลเหตุจากการมีตำาแหน่งหน้าที่ที่เอื้ออำานวยต่อการกระทำาผิด 

ถ้าปราศจากอำานาจตามตำาแหน่งหน้าที่ราชการแล้ว การคอร์รัปชันก็จะ 

เกิดขึน้ไดย้าก ส่วนราชการใดมกีารคอร์รัปชนัหรือไมข่ึน้อยูกั่บความเขม้แขง็ 

ของผู้นำาและความยึดมั่นในหลักจริยธรรม หลายกรณีเกิดขึ้นเพราะผู้นำา

อ่อนแอไม่สามารถควบคุมเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยให้อดทนต่อความเย้ายวน

ของสินบนได ้หรือยิง่ไปกว่านัน้เจา้หนา้ทีร่ะดบัสูงเหล่านัน้คอร์รัปชนัเสียเอง 

7.	การตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสถานการณ์ หมายความว่า ตกอยู่

ในสภาวะแวดล้อมและอิทธพิลของผู้ทจุริตมคีวามเป็นไปไดท้ีผู้่นัน้จะตอ้งทำา

ทุจริตด้วย 
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8.	มูลเหตุอื่น	ๆ เช่น การติดการพนัน ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการ 

คอร์รัปชันและยังมีมูลเหตุสำาคัญของการคอร์รัปชันอีกนานัปการ เช่น  

อิทธิพลของภรรยาหรือผู้หญิง กรณีน้ี (นายอุทัย หิรัญโต นักวิชาการทาง

สังคม) กล่าวไว้ว่า ภรรยามีอิทธิพลอย่างสำาคัญในการก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน 

ในวงราชการไมน่อ้ยกว่าผู้คอร์รัปชนัเอง ภรรยาขา้ราชการเป็นตวัการสำาคัญ

ที่สนับสนุนและส่งเสริมให้สามีของตนทำาการคอร์รัปชันด้วยวัตถุประสงค์ 

2 ประการ คือ ความมั่งค่ังสมบูรณ์และเพ่ือแก้ปัญหาเศรษฐกิจภายใน

ครอบครัว จุดเร่ิมต้นที่ทำาให้ภรรยาเข้ามามีส่วนในการคอร์รัปชัน เพราะ

เหตุภรรยาเป็นผู้ใกล้ชิดกับสามี ผู้ใช้อำานาจหน้าที่และอำานวยประโยชน์ 

ให้แก่ผู้อ่ืนมากที่สุด เหตุนี้เองที่ผู้แสวงหาประโยชน์จากข้าราชการจึงชอบ

ที่จะติดต่อด้วย หรือเรียกว่า “เข้าหลังบ้าน”

ด้วยปัจจัยต่าง ๆ  เหล่านี้ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาเร่ืองการ

ทจุริตคอร์รัปชนัสูง ผลจากการจดัอันดบัโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาต ิ

(Transparency International) ไดเ้ปิดเผยดชันภีาพลักษณก์ารคอร์รัปชนั

ในรัฐบาลทั่วโลก หรือ  (Corruption Perception Index - CPI) ประจำาปี 

2561 สำาหรับประเทศไทยนั้นปรากฏว่า ได้คะแนน 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 

100 เมื่อเทียบกับอันดับโลกอยู่ลำาดับที่ 99 จากทั้งหมด 180 ประเทศ และ 

ในระดบัภูมภิาคอาเซียนอยูอั่นดบัที ่5 จากทัง้หมด 10 ประเทศ แสดงให้เห็นว่า 

กฎหมายหรือมาตรการต่าง ๆ ที่ออกมาไม่สามารถแก้ไขหรือป้องกันปัญหา 

การทุจริตคอร์รัปชันได้มากนัก 
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 ดงันัน้ เมือ่พิจารณาโดยภาพรวมแล้วจะเห็นว่าปัญหา

การทุจริตคอร์รัปชันเกิดจากการที่คนไม่รู้จักพอ มีความโลภ 

ฟุ้งเฟ้อเกินตัว ยึดติดกับวัตถุนิยม และวัฒนธรรมที่เปล่ียนไป 

รวมถึงคุณธรรมจริยธรรมของคนลดลง เคร่ืองมอืทีจ่ะสามารถ

ช่วยให้คนสามารถหลุดพ้นจากกับดักของกิเลสและตัณหา

เพ่ือมาพบกับความสุขที่แท้จริงได้นั้นก็คือ หลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง แนวพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระมหา 

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท่ีได้พระราชทานไว้

ตั้งแต่ปี 2517 ยังคงใช้ได้ดีในทุกยุคทุกสมัยและทุกเหตุการณ์

ไมว่่าโลกจะเปล่ียนไปเร็วแค่ไหน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ก็ยังคงเป็นหลักนำาชีวิตที่มุ่งสู่ความสุขที่ยั่งยืน เพราะหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอดีพอประมาณ 

การใช้ชีวิตที่เหมาะกับฐานะตนเอง ไม่ฟุ้งเฟ้อเกินตัว ไม่โลภ  

ไม่เบียดเบียนผู้อื่น รู้จักสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง โดยใช้ความรู ้

เหตุผล และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานในการดำารงชีวิตที่สำาคัญ 

ทกุการกระทำาจะตอ้งมสีต ิปัญญา และความเพียร ซ่ึงจะนำาไปสู่ 

“ความสุข”  ในการดำาเนินชีวิตและการงานอย่างแท้จริง

สำานักงาน กปร. เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ขับเคล่ือนและ

เผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้น้อมนำาหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร

จัดการองค์กรในมิติต่าง ๆ  เพ่ือนำาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กร

คุณธรรม สำาหรับมิติด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 

สำานักงาน กปร.ได้น้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาประยุกต์ใช้ในการขับเคล่ือนกระบวนการ กิจกรรม และ 

การสร้างเครือข่ายในการเผยแพร่ให้ความรู้และการป้องกัน 

การทจุริต เพราะเชือ่ว่าปัญหาเร่ืองการทจุริตคอร์รัปชนัเกิดจาก

เศรษฐกิจไม่พอเพียง หมายถึง ความไม่รู้จักพอในทรัพย์สิน 

อำานาจ และลาภยศ การแก้ไขเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชันที่ 

เกิดจากเศรษฐกิจไม่พอเพียง ก็ต้องนำาเอาหลักการของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเคร่ืองมือในการแก้ ไขปัญหา 

โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  ที่สำานักงาน กปร. นำาหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคล่ือนในกระบวนการป้องกัน 

การทจุริตคอร์รัปชนัม ี2 รูปแบบ คือ การขบัเคล่ือนระดบัองค์กร

และระดับบุคคล
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ระดับองค์กร สำานกังาน กปร.ไดล้งนามใน

บนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอื (MOU) ในโครงการ

พัฒนาองค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับภาคีเครือข่าย คือ 

สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตในภาครัฐ  (ป.ป.ท.) ธนาคารเพ่ือการเกษตร 

และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) บริษัท อสมท 

จำากัด (มหาชน) และศูนยพั์ฒนานวัตกรรมตอ่ตา้น 

คอร์รัปชัน เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร

คุณธรรม โดยนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงไปใช้ในการบริหารงานและต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชัน และขยายผลไปยังหน่วยงาน

ของรัฐอ่ืน ๆ คู่สัญญาของรัฐ ภาคประชาชน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือพัฒนาและรวมตัวเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงทีมุ่ง่ลดปัญหาทจุริต 

คอร์รัปชันและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
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โดยสำานักงาน กปร. ได้กำาหนดเครื่องมือ

การประเมินองค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้องค์กรใช้ในการ

ประเมนิตนเองเพ่ือทราบถึงระดบัการเป็นองค์กร

คุณธรรม โดยเริ่มที่ตนเองและได้ขยายผลไปยัง

ภาคีเครือข่าย คือ ศนูย์ศกึษาการพัฒนาอนัเนื่อง

มาจากพระราชดำาริ ทั้ง 6 แห่ง และคู่ค้าของ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ โดยในแบบประเมิน

ประกอบด้วยตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพ 4 ด้าน คือ 

1) ด้านนโยบายและการจัดการองค์กร 2) ด้าน

งบประมาณและการบริหารการเงิน 3) ด้านการ 

พัฒนาทรัพยากรบุคคล และ 4) ด้านผลสัมฤทธิ์ 

และผลจากการประเมินสรุปโดยรวมพบว่า 

สำานกังาน กปร. และศูนยศึ์กษาฯ ทัง้ 6 แห่ง ไดน้ำา 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำามาเป็น 

กรอบแนวทางในการบริหารงานและนำามา

ประยุกต์ใช้ในการครองงานและครองตนของ

บุคลากรในสำานักงาน 
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นอกจากน้ี สำานักงาน กปร. ยังได้มีการจัดทำา 

คู่มือเพ่ือเสริมสร้างการเป็นองค์กรคุณธรรม  

สร้างวัฒนธรรมโปร่งใสในองค์กร และมีการจัดทำา 

ระบบการตรวจสอบทีม่ปีระสิทธภิาพ มกีารจดัทำา

แผนบริหารความเส่ียงทีอ่าจก่อให้เกิดการทจุริต

จากกระบวนการทำางานของสำานกังาน กปร. และ 

ช่องทางร้องเรียนที่หลากหลายและปลอดภัย 

ต่อผู้ให้ข้อมูล

ระดับบุคคล ดังที่ ได้กล่าวมาแล้วใน 

เบื้องต้น ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเร่ิมต้นที่ 

ตวับคุคล และมนษุยท์กุคนยอ่มมกิีเลส (ความโลภ 

โกรธ หลง ทีอ่ยู่ในใจคน) แนวทางในการป้องกัน

การทุจริตคอร์รัปชัน ควรเร่ิมจากกระบวนการ

กล่อมเกลาจิตใจให้รู้จักบาป บุญ ผลเสียที่จะ 

ได้รับจากการกระทำาผิด และผลดีของการดำาเนินชีวิต 

ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง 
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สำานักงาน กปร. จึงจัดอบรมให้ความรู้เร่ืองหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงกับการต่อต้านทุจริต โดยการประยุกต์

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมทางศาสนา 

เข้าด้วยกันเป็น “เศรษฐศาสตร์สำาหรับทางสายกลางหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีง 3 หว่ง 2 เงือ่นไขกับการป้องกันการทจุรติ” 

สรุปได้ว่า คนเราเกิดมาเพ่ือสร้างความดีและพัฒนาตนเอง และ

เหตทุีเ่ราไมค่วรทจุริต เพราะ 1. มนษุยท์กุคนมค่ีาทีป่ระมาณไม่ได้

ประดุจเพชรยอดมงกุฎ 2. เราเป็นคน (ซึ่งมีสติ) 3. เรามีร่างกาย 

แขง็แรง และ 4. เราเป็นคนด ีแตม่นษุยม์ ี3 แบบ คือ 1. มนษุยท์ีท่ำา 

ความดแีละพัฒนาทำาความดเีพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ  2. มนษุยท์ีค่งเส้นคงวา 

ไม่ได้ทำาความดีหรือความเลวเพ่ิม และ 3. มนุษย์ที่ไม่ทำาความดี

ทำาแต่ความชั่วเพ่ิมขึ้นเร่ือย ๆ ดังนั้น ส่ิงที่จะเข้ามาทำาร้ายมนุษย์

คือ ความโลภ โกรธ หลง สิ่งเดียวที่จะทำาให้มนุษย์สามารถอยู่ได้

อยา่งมคีวามสุข คือ สต ิและการอยูด่ว้ยกันอยา่งมเีหตมุผีล ไมโ่ลภ 

โกรธ หลง โดยนำาหลักธรรมะเขา้มาบริหารจดัการ เชน่ การให้ทาน 

สามารถจดัการกับกิเลส คือ ความโลภ ศีล สามารถจดัการกับความ

โกรธ และภาวนา สามารถจัดการกับความหลง ซึ่งเรียก ทาน ศีล 

ภาวนา โดยรวมว่า “บุญ” ซึ่งแปลว่า เครื่องทำาใจให้สะอาด โดยมี 

“สต”ิ ทำาหนา้ทีเ่สมอืนเกราะป้องกันและกรองใจเราจากส่ิงกระทบ

ตา่ง ๆ  ให้ใจเราไมเ่ป็นทาสทางอารมณ์ สตยิิง่ฝกึมากเทา่ไหร่จติใจ

ก็จะมีเกราะคุ้มครองจิตใจให้เข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้น ใจและกาย 

ก็จะปลอดภัยจากกิเลส 
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รวมทั้งการจัดอบรมโครงการศึกษาและ 

ปฏิบัติธรรม “พัฒนาจิต เพ่ือชีวิตท่ีสมดุล ตามแนวปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

ทั้งหลักคิดและหลักปฏิบัติ พร้อมทั้งสามารถนำาหลัก

คำาสอนและแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันและการปฏิบัติงานได้

อย่างเหมาะสมและสมดุล และการจัดฝึกอบรม 

ด้านอาชีพ เพ่ือเป็นทางเลือกในการเพ่ิมรายได้-ลด

รายจ่าย ยังมีอีกหลายกิจกรรมที่ สำานักงาน กปร.

ให้ความสำาคัญเพ่ือส่งเสริมและสนบัสนนุให้บคุลากร

ของสำานักงาน กปร.สามารถนำามาใช้เป็นเคร่ืองมือ 

ในการดำาเนินชีวิตอย่างถูกต้องและดีงามบนพ้ืนฐาน

ของความพอเพียง เพ่ือพบความสุขอย่างยั่งยืนที่ 

แท้จริง รวมถึงการให้ความสำาคัญของผู้บริหาร

สำานักงาน กปร. ในการกำาหนดทิศทางการนำาองค์กร 

สู่องค์กรคุณธรรม โดยการสร้างวัฒนธรรมการทำางาน 

ที่ซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือพัฒนา

สำานักงาน กปร. ให้เป็นองคก์รคุณธรรมต่อไป.  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขียวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมล็ดพนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพ่ือน
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏิสันถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู้	อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธี 

บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพ่ือความเป็นสวัสดมิงคลของประเทศชาต ิเป็นทีป่ลาบปล้ืม 

ปีตยินิดขีองพสกนกิรชาวไทยโดยทัว่กัน ดงันัน้ศูนยอ์ำานวยการใหญ ่โครงการจติอาสาพระราชทาน 

ตามแนวพระราชดำาริ (ศอญ.) ได้ประสานงานให้ผู้ผ่านการอบรมจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตร 

หลักประจำ�” เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนจิตอาสา 

กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตพระราชฐาน

ในพระองค์ฯ “วิภ�วดี” เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็นแกนนำาประชาชนจิตอาสาและประชาสัมพันธ์ 

ให้ความรู้เก่ียวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร้ิวขบวน รวมถึงสนับสนุนงานที่เก่ียวข้องกับ 

แผนถวายความปลอดภัย 

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ นั้น สำานักงาน กปร. ได้จัดส่ง 

จิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ�” รุ่นที่ ๒/๖๑ รุ่น “เป็นเบ้� เป็น แม่พิมพ์” จำานวน ๕ ราย 

เข้าร่วมการอบรม และได้รับมอบหมายภารกิจให้ทำาหน้าที่ให้ความรู้รายละเอียด ดูแล อำานวย 

ความสะดวก ให้แก่ประชาชนท่ีเข้ามาร่วมงานพระราชพิธีดังกล่าว นับเป็นงานสำาคัญของประเทศชาติ 

ที่จะถ่ายทอดสู่สายตานานาอารยประเทศอีกด้วย

วันที่ ๕ พฤษภ�คม ๒๕๖๒ : พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวเสด็จพระร�ชดำ�เนินเลียบ

พระนครโดยขบวนพยุหย�ตร�ท�งสถลม�รค เพ่ือให้พสกนิกรได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 

รับเสด็จ แสดงความจงรักภักดีและชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด ด้วยทรงเป็นห่วงประชาชน 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูหั่วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานจดัตัง้โรงครัวพระราชทาน 

เพ่ือประกอบอาหารสำาหรับแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ปกครอง 

ส่ือมวลชน และประชาชน จดัหนว่ยแพทยแ์ละพยาบาล รวมทัง้กรุงเทพมหานครจดัรถสุขาเคล่ือนที่

ให้ประชาชน โดยจิตอาสา ๙๐๔ สังกัดสำานักงาน กปร. ทั้ง ๕ ราย ปฏิบัติหน้าที่ในจุดคัดกรอง

ประชาชนและดแูลพ้ืนทีท่ีจ่ดัเตรียมให้ประชาชนเฝา้ทลูละออง

ธุลีพระบาทระหว่างรอรับเสด็จพระราชดำาเนินเลียบพระนคร 

โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

นางสาววัชรินทร์ พลภูงา ประจำาจดุรายทาง รับผิดชอบ

พื้นที่รายทางจากประตูเทวาภิรมย์มายังป้อมอินทรรังสรรค์

นางเฉลิมพร ขำาหุ่น ประจำาจุดรายทาง รับผิดชอบพ้ืนที่

รายทางจากป้อมเผด็จดัสกรมายังประตูเทวาภิรมย์

เรียบเรียงโดย กองบังคับการประสานงานโครงการจิตอาสา ๙๐๔ 
“หลักสูตรหลักประจำ�” รุ่นที่ ๒/๖๑ รุ่น “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” 

จิตอาสา ๙๐๔ ส�านักงาน กปร. :
ภารกิจในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ที่ภาคภูมิใจ
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นางสาวชฎาธร อุทยั ประจำาจดุ 

รายทาง รับผิดชอบพ้ืนที่รายทางจาก

ท่าเตียนมายังกรมกิจการพลเรือน

ทหารเรือ 

นางสาวนันทวรรณ บุตรโคษา 

ประจำาจุดรายทาง รับผิดชอบพ้ืนที่

รายทางจากประตูวิเศษไชยศรีมายัง

ประตูมณีนพรัตน์

นายกฤษณพล มณชีาต ิประจำา

จุดแก้มลิง มิวเซียมสยาม ทำาหน้าที่ 

ให้ความรู้ประชาชนระหว่างพักคอย

ก่อนเข้าสู่พื้นที่รอรับเสด็จ  

บรรยากาศในวันนั้น ประชาชนเร่ิมทยอยเข้าสู่พ้ืนที่ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ต่างเฝ้ารอ

รับเสด็จพระราชดำาเนินด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ถวายพระพรชัยมงคล ถวายพระเกียรติ ชื่นชม 

พระบารมี แซ่ซ้องสรรเสริญสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว โดยร่วมกันเปล่งเสียง 

“ทรงพระเจริญ” ตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำาเนินผ่าน หลายคนเปล่งเสียงดังกึกก้องพร้อม

น้ำาตาแห่งความปล้ืมปีติยินดี จนถึงเวลาส้ินสุดขบวนพยุหยาตราในเวลา ๒๔.๐๐ น. และส่งเสด็จ

พระราชดำาเนินกลับไปยังพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เป็นอันเสร็จส้ินพระราชพิธีที่ต้อง

จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทย เป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยทุกคน ตลอดจนเป็นเร่ืองราว

เล่าสู่ลูกหลานสืบไป

ความภาคภูมิใจของจิตอาสา ๙๐๔ สังกัด ส�านักงาน กปร. 

นางสาววัชรินทร์ พลภูงา : “ดิฉันมีคว�มภ�คภูมิใจเป็นอย่�งยิ่งที่ ได้มีโอก�สสนอง 

พระมห�กรุณ�ธิคุณ ในก�รถว�ยง�นครั้งน้ี ดิฉันได้เตรียมตัว ศึกษ�เส้นท�ง และข้อมูล เพื่อให้

คว�มรู้แก่ประช�ชนที่ม�ร่วมง�น ให้สมด่ังพระร�ชหฤทัยที่ทรงเป็นห่วงประช�ชน และอย�กให้ 

ประช�ชนได้รับรู้ รับทร�บถึงง�นพระร�ชพิธีของช�ติ และจะจ�รึกในประวัติศ�สตร์ช�ติไทย 
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สืบต่อไป ในวันนั้น ดิฉันได้เห็นถึงคว�มรัก คว�มมุ่งมั่น 

คว�มปลื้มปีติยินดี และคว�มสุขของประช�ชนที่ม� 

เฝ้�ฯ รับเสด็จ ประช�ชนต่�งเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” 

ทันทีท่ีได้เห็นพระองค์ทรงโบกพระหัตถ์และแย้มพระสรวล 

วิน�ทีน้ัน ดิฉันมีคว�มสุขม�ก และม่ันใจว่�ประช�ชน 

ช�วไทยที่รับเสด็จอยู่น้ัน รู้สึกเช่นเดียวกับดิฉันอย่�ง

แน่นอน นอกจ�กน้ี ดิฉันยังรู้สึกภ�คภูมิใจในมรดก 

วัฒนธรรมอันดีง�มของช�ติไทยท่ีสืบส�นม�จนถึงปัจจุบัน 

และดีใจที่ได้เป็นฟันเฟืองเล็ก ๆ  ในก�รพระร�ชพิธี 

ครั้งนี้ด้วยค่ะ” 

นางสาวชฎาธร อุทัย : “ก�รร่วมปฏิบัติหน้�ที่จิตอ�ส�เฉพ�ะกิจ 

ในง�นพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษกครั้งน้ี เป็นก�รปฏิบัติหน้�ที่จ�ก

หัวใจและภ�คภูมิใจม�กค่ะ ที่ได้เป็นส่วนหน่ึงในก�รต้อนรับแขกของ 

พระร�ช� น่ันก็คือ ประช�ชนทุกหมู่เหล่�ที่ม�คอยรับเสด็จ ก�รเสด็จ 

พระร�ชดำ�เนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหย�ตร�ท�งสถลม�รคคร้ังแรก  

ของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว และที่สำ�คัญต้องขอขอบพระคุณ 

ผู้บังคับบัญช�ท่ีให้โอก�สดิฉันในก�รร่วมปฏิบัติหน้�ท่ีจิตอ�ส�ในคร้ังน้ีค่ะ”

นายกฤษณพล มณีชาต ิ: “ผมมคีว�มประทบัใจอย�่งยิง่ที่ได้เป็น

สว่นหน่ึงในพระร�ชพธิบีรมร�ช�ภเิษกอนัยิง่ใหญ่ครัง้น้ี เป็นคว�มงดง�ม

ของวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษของเร�ได้สั่งสมไว้ และได้มีก�รเผยแพร่ 

ไปให้ทั่วโลกได้ชื่นชมขนบธรรมเนียมที่ดีง�มของไทยเร�ครับ”  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พืชปลูก	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมีอายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพูด	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวิจัยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสริมการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดินในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลิตต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวัดลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ท่ีผลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชัยพฒันา	ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู้	อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	
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วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี 

พร้อมด้วยพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี 

และคณะอนุ ก ร รมการติ ดต ามและขั บ เ ค ล่ื อน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริพ้ืนที่ภาคกลาง 

เดินทางไปคลองผันน�้าบางสะพาน อ�าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือติดตามความก้าวหน้า

การด�าเนินงานโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

อ�าเภอบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริและ

เป็นประธานการประชุม เพ่ือรับทราบความก้าวหน้า 

ปัญหาและอุปสรรคการด�าเนินงาน ประกอบด้วย 

โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยอ�าเภอบางสะพานฯ  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการหมู ่บ ้านสหกรณ์ 

ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเด็ง ป่าละอู และโครงการตามพระราช

ประสงค์ หนองพลับ-กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

และจังหวัดเพชรบุรี รวมถึงโครงการพัฒนาแหล่งน�้า

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริอ่ืนๆในเขตพ้ืนที่จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 

จากนั้ น เดินทางไปเยี่ยมชมความก้าวหน้า 

การด�าเนินงานโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 

อ�าเภอบางสะพานฯ และเยี่ยมราษฎรผู้ได้รับประโยชน์

จากโครงการฯ 

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี
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วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมด้วย 

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เดินทางไป 

โครงการบรรเทาอุทกภัยและแก้ ไขปัญหาน�้าท ่วม

พ้ืนที่จังหวัดเพชรบุ รี  เ พ่ือติดตามความก ้าวหน ้า 

การด�าเนินงานปรับปรุงคลองส่งน�้าสายใหญ่ฝั่งขวา ๓ 

และงานปรับปรุงคลองระบายน�้า ซ่ึงเป็นโครงการที่

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร มีพระราชด�ารัสเก่ียวกับปัญหาน�้าท่วม

บริเวณทางเข้าจังหวัดเพชรบุรี 

จากนั้ น เดินทางไปมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เพ่ือเป็นประธานการประชุมรับทราบความก้าวหน้า 

การด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ โครงการบรรเทาอุทกภัย

และแก้ไขปัญหาน�้าท่วมพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี โครงการ

ตามพระราชประสงค์ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 

ต่อมา เดินทางไปโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน 

น�้าท่วมในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี อ�าเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือเยี่ยมชมการด�าเนินงานโครงการฯ  

ซ่ึงเป็นโครงการที่จังหวัดเพชรบุรีได้รับงบประมาณ 

ในการก่อสร ้างเขื่อนเพ่ือป้องกันการเกิดน�้าท ่วม 

ชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายุกว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพันธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบัุน	ควรค่าแก่การอนุรกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพุทราป่า	
	 -	มหาวทิยาลัยแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเร่ืองการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเช้ือไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพันธุแ์ละปรับปรุง
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถ่ัวเขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สูงสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบุรี	ซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมลด็พนัธ์ุข้าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพ่ือน” ของมลูนธิิ
ชัยพฒันา	ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาติดตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู	้อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	
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วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทาง 

ไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ เ พ่ือเป ็นประธานการประชุมคณะ 

อนุกรรมการด� า เนินงานโครงการ ศูนย ์ ศึกษา 

การพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ณ ห้องประชุมห้วยทราย ๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

ห้วยทรายฯ จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือรับทราบผลการ

ด�าเนินงานในปี ๒๕๖๑ ด้านการบริหาร ด้านการศึกษา 

ทดลอง วิจัย และพัฒนา ด้านการขยายผลการพัฒนา 

และถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมทั้ งการแต่งตั้ งคณะ

ท�างานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ที่เก่ียวข้อง

เพ่ิมเตมิ นอกจากนี ้ยงัได้พิจารณาแผนการด�าเนนิงาน 

ในระยะต่อไป พร้อมรับทราบปัญหาและอุปสรรค 

ของการด�าเนินงาน 

โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน

ศูนย์ศึกษาฯ ได้แก่ กิจกรรมร้านจ�าหน่ายพันธุ์กล้าไม้ 

กิจกรรมแปลงขยายพันธุ ์มะม่วงน�้าดอกไม้สีทอง 

กิจกรรมแปลงงานพัฒนาพ้ืนที่โครงการพิเศษ ๕ ไร่ 

และกิจกรรมศึกษาทดลองการใช้หญ้าแฝกปรับปรุง

ดินที่แข็งเป็นดาน  ซ่ึงได้สร้างขวัญและก�าลังใจ 

ให้กับเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน ที่จะร่วมกันสืบสาน 

พระราชปณิธานให้บังเกิดความยั่งยืนต่อไป  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิิชัยพัฒนาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	 ซ่ึงอาจจะเป็นพนัธุที์ห่าได้ยาก						
ในปัจจบัุน	ควรค่าแก่การอนุรกัษ์และเก็บรกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพูด	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรับปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมิูสารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหม่ี	จงัหวดัลพบุร	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมลด็พันธุข้์าวในโครงการ	“เพ่ือนช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู	้อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 
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นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี 
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เดนิทางไป 

ห้องประชุมส�านักงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ ่มน�้า 

ห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

บริเวณอ่างเก็บน�้าห้วยไผ่อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมเร่งรัด

และขับเคล่ือนโครงการพัฒนาแหล่งน�้าอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริ เพ่ือรับทราบความก้าวหน้าการ

ขับเคล่ือนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร จ�านวน ๗๘ โครงการ 

 จากนั้ น ได้ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมและรับฟัง 

การบรรยายสรุปโครงการปรับปรุงร่องชักน�้าอุโมงค์

ผันน�้าจากอ่างเก็บน�้าห้วยไผ่ลงพ้ืนที่พัฒนาลุ่มน�้า 

ล�าพะยัง ต�าบลกกตูม อ�าเภอดงหลวง จังหวัด

มุกดาหาร 

ต ่อมา เดินทางไปโครงการอ ่ าง เ ก็บน�้ า 

ห้วยไร่ ๒ อันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ ต�าบลหนองแคน  

อ�าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร และโครงการ

พัฒนาและฟื้นฟูป่าต้นน�้าเหนืออ่างเก็บน�้าห้วยแคน - 

ห้วยไร่-ห้วยขาหน้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ต�าบลดงมอน อ�าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพ่ือ

รับฟังการบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยมโครงการฯ 

พร้อมทั้ งเยี่ยมราษฎร 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเร่ืองการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรุง
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท่ี์	๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกิดอุทกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมูลนธิิ
ชัยพฒันา	ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสูบน�า้มาติดต้ังเพ่ือเร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชุมชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู	้อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	
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นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธาน 

กรรมการติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ และในฐานะประธานอนุกรรมการติดตาม 

และขับเคล่ือนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

พ้ืนที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยองคมนตรีอีก ๖ ท่าน  ได้แก่  

พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนกุรรมการ 

ติดตามและขับเคล่ือนโครงการฯ พ้ืนที่ภาคกลาง 

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนกุรรมการ

ติดตามและขับเคล่ือนโครงการฯ พ้ืนที่ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี 

ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคล่ือนโครงการฯ 

พ้ืนที่ภาคใต้ พร้อมด้วยพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง 

องคมนตรี พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และ

นายอ�าพน กิตตอิ�าพน องคมนตรี รวมทั้ งคณะกรรมการฯ 

และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานต่าง ๆ 

ที่เก่ียวข้อง เข้าร่วมประชุมเพ่ือรับทราบการเสนอแต่งตั้ ง 

องคมนตรี จ�านวน ๓ ท่าน ได้แก่ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง 

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท และนายอ�าพน กิตติอ�าพน 

เป็นรองประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคล่ือน
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โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ และมกีารเพ่ิมเตมิคณะกรรมการ

ติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จ�านวน 

๕ ท่าน ได้แก่ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมพัฒนา 

ที่ดิน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมประมง และอธิบด ี

กรมปศุสัตว์ ซ่ึงขณะนี้อยู ่ระหว่างการน�าเร่ืองการแต่งตั้ งรอง

ประธานและกรรมการฯ เพ่ิมเติม ขึ้นกราบบังคมทูลขอพระราชทาน 

พระราชานุญาต ต่อไป

นอกจากนี้  ที่ประชุมได ้รายงานความก ้าวหน ้าในการ 

ขับเคล่ือนการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริใน

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ที่ยังไม่ได้ด�าเนินการ จ�านวน ๗๘ โครงการ และที่ประชุมยังได ้

ร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา อปุสรรค และขบัเคลือ่น

โครงการทีต่ดิปัญหา จ�านวน ๑๔ โครงการ ซ่ึงประกอบด้วย ภาคเหนอื 

จ�านวน ๔ โครงการ  ภาคกลาง จ�านวน ๔ โครงการ ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ จ�านวน ๑ โครงการ และภาคใต้ จ�านวน ๕ โครงการ ทั้ งนี้ 

ที่ประชุมมีมติให้ทุกหน่วยงานร่วมกันบูรณาการในการด�าเนินงาน

โครงการและร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างเร่งด่วน เพ่ือจะได้

บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร สนองพระราชปณิธาน 

ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริให้เกิดความยั่งยืนและเกิดประโยชน์สุข 

กับราษฎรต่อไป 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพัฒนาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	 ซ่ึงอาจจะเป็นพนัธุที์ห่าได้ยาก						
ในปัจจบัุน	ควรค่าแก่การอนุรักษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพูด	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรับปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลิตต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมิูสารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหม่ี	จงัหวดัลพบุรี	ซึง่
เม่ือเดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกิดอทุกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมลด็พันธุข้์าวในโครงการ	“เพ่ือนช่วยเพือ่น” ของมูลนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู	้อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	  
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วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒

พลเอก กัมปนาท รุดดษิฐ์ องคมนตรี พร้อมด้วย 

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และคณะ

อนุกรรมการติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริพ้ืนที่ภาคใต้ เดินทางไปโครงการ

อาคารอัดน�้าบ้านบางปริกพร้อมระบบส่งน�้าอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ ต�าบลปากจั่น อ�าเภอกระบุรี 

จังหวัดระนอง เพ่ือรับฟังการบรรยายสรุปโครงการ

อาคารอัดน�้าบ้านบางปริกพร้อมระบบส่งน�้าฯ และ

รับฟังสรุปผลการด�าเนินงานโครงการอาคารอัดน�้า 

บ ้านเนินทองพร ้อมระบบส ่งน�้ า อันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ บ้านเนินทอง ต�าบลในวงใต้ อ�าเภอละอุ่น  

จงัหวัดระนอง ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการก่อสร้างโครงการฯ

จากนั้ น องคมนตรี ได้พบปะเยี่ยมราษฎรและ

ท�าพิธีเปิดโครงการอาคารอัดน�้าบ้านบางปริกพร้อม

ระบบส่งน�้าฯ พร้อมกับร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณ 

โครงการฯ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ต่อไป 

ต่อมา เดินทางไปโครงการฝายคลองหินเพิง 

พร้อมระบบส่งน�า้อันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ บ้านทุง่คา 

ต�าบลหาดส้มแป้น อ�าเภอเมอืง จงัหวัดระนอง ซ่ึงเป็น

โครงการที่ราษฎรได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือ 

เนือ่งจากประสบปัญหาการขาดแคลนน�า้ 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พืชปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรุษ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบัุน	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดินในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขียวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู้	อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในพื้นที่จังหวัดระนอง
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พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อม

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี และคณะ

อนุกรรมการติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริพื้นที่ภาคกลาง  เดินทางไปโครงการ 

อ่างเก็บน�า้ห้วยหินขาวอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ ต�าบล

เขาดินพัฒนา อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 

เพ่ือรับฟังบรรยายสรุปผลการด�าเนินงาน เยี่ยมชม 

สภาพพ้ืนที่ และพบปะเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น�้า 

ในโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยหินขาวฯ 

จากนั้ น เดนิทางไปศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ หมูท่ี ่๔ 

บ้านตั้ งใหม่มงคล ต�าบลเขาดินพัฒนา ซ่ึงมีนางสาว 

พิมธิดาภา ปัญญาหนู เป็นเจ้าของสวน “สวนผักวัยรุ่น” 

ที่ยึดหลักและการเรียนรู ้การท�าเกษตรทฤษฎีใหม่ 

มาจัดการในพื้นที่กว่า ๑๓ ไร่ มีรายได้ ๓๐๐ - ๕๐๐ บาท

ต่อวัน จากการขายพืชผักปลอดสารพิษ โดยใช้ชีวิต 

ภายใต้คติเตือนใจที่ว่า “พอจึงสุข สุขจึงพอ”

ต่อมา เดนิทางไปโครงการสระเก็บน�า้พระราชานสุาวรีย์ 

สมเด็จพระสุริโยทัย ต�าบลบ้านใหม่ อ�าเภอพระนครศรี 

อยธุยา จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา เพ่ือรับฟังการบรรยาย

สรุปผลการด�าเนินงานและการบริหารจัดการน�้า และ 

เดนิทางไปโรงสูบน�า้บริเวณริมแม่น�า้เจ้าพระยา เยีย่มชม

การดึงชักน�้าเข้าสู่สระเก็บน�้าและการระบายน�้าออกจาก

สระส่งเข้าพ้ืนทีท่�านา เยีย่มชมคันบงัคับน�า้ และแปลงนา 

ส่วนพระองค์ 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมีอายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธ์ุทีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รักษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรุงพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจุลนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสริมการผลติเมล็ดพันธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถ่ัวเขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมูลภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรีุ	ซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมล็ดพนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชัยพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสูบน�า้มาตดิตัง้เพ่ือเร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ท่ีเกดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทันเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชุมชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรท่ีเข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู	้อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัรี	และทรงเยีย่มราษฎร	  
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นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี  
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทาง 

ไปศูนย ์ ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพ่ือเป็น 

ประธานการประชุมติดตามผลการด�าเนินงาน และ

รับทราบถึงค�า ส่ังแต ่งตั้ งคณะอนุกรรมการการ

ด�าเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 

ด้านการบริหาร ด้านการศึกษา ทดลอง วิจัย และ

พัฒนา ด้านการขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอด

องค์ความรู้ รวมถึงร่วมกันหาแนวทางการด�าเนินงาน 

ในระยะต่อไปของโครงการจัดแปลงเกษตรอินทรีย ์

ในพ้ืนที่แปลงเกษตรน�้าฝน ๔๗ ไร่ และการปรับปรุง

โครงสร้าง การเปล่ียนแปลงอัตราก�าลังของศูนย์ศึกษา

การพัฒนาภูพานฯ อีกด้วย

จากนั้ น  เดินทางไปเยี่ยมแปลงสาธิตเกษตร

ทฤษฎีใหม่ เปิดป้ายแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมกับ

ปลูกต้นล้ินจี ่นพ.๑ ปล่อยปลากดเหลือง และชมแปลง

เกษตรนวัตกรรม ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 

ต่อมา เดนิทางไปโครงการอ่างเก็บน�า้ห้วยทราย

ขมิน้อันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ ต�าบลพังขว้าง อ�าเภอ

เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพ่ือรับฟังบรรยาย 

สรุปข้อมูลโครงการฯ และเยี่ยมชมสภาพพ้ืนที ่

โครงการฯ พร้อมกับพบปะราษฎร และผู้ที่อยู่ในพื้นที่

รับประโยชน์จากโครงการฯ 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พืชปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมีอายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจุบนั	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพูด	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวิจัยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสริมการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลิตต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมูลภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวัดลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ท่ีผลติเมลด็พันธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู้	อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	  
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การประชุมคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิเศษ

เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ครั้ งที่ ๑/๒๕๖๒ พร้อมด้วย

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ และหัวหน้าส่วน

ราชการที่เกี่ยวข้อง (คณะกรรมการฯ) ณ ตึกภักดีบดินทร์ ท�าเนียบรัฐบาล 

ในการนี้ ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ 

ได้รายงานผลการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ซ่ึงโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�ารินั้ น จะมีทั้ งที่มาจากพระราชด�าริที่ได้พระราชทาน

โดยตรงและจากการที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือหรือฎีกา มีทั้ งส้ิน 

๒๗๑ โครงการ และส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน�า้ ก่อเกิดผลสัมฤทธิ ์

ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้ งในด้านการ 

ประกอบอาชีพ การศึกษา การสาธารณสุข การคมนาคม การรักษาฟื ้นฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน ตลอดจนพิจารณาให้การ

สนับสนุนงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ครังที่ ๕ ปีงบประมาณ  

๒๕๖๒ จ�านวน ๒๐ โครงการ ซ่ึงได้ผ่านการกล่ันกรองเบื้องต้นจากส่วนต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้องแล้ว  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมีอายุกว่า	๕๐	ปี	จัดว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	 ซ่ึงอาจจะเป็นพนัธ์ุทีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตูม	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเร่ืองการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทุกสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมล็ดพนัธุข้์าวในโครงการ	“เพ่ือนช่วยเพือ่น” ของมลูนิธิ
ชัยพฒันา	ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาติดตัง้เพ่ือเร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ท่ีเกดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชุมชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู	้อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัรี	และทรงเยีย่มราษฎร	
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พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี 
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในพื้นที่จังหวัดตรัง

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี พร้อมด้วยพลเอก 

เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และคณะอนุกรรมการติดตาม

และขับเคล่ือนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริพ้ืนที่ภาคใต้ 

เดินทางไปศาลากลางจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมติดตาม

และขบัเคล่ือนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ ณ ห้องประชมุ 

พระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง อ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง

เพ่ือรับทราบความก้าวหน้าการติดตามและขับเคล่ือนโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และให้ข้อเสนอแนะทีป่ระชมุ 

ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันบูรณาการความร่วมมือแก้ไขปัญหา 

สร้างความเข้าใจกับราษฎรถึงประโยชน์ทีจ่ะได้รับ รวมถึงหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องต้องมีความชัดเจนและด�าเนินการตามมติที่ประชุม 

ทั้ งนี ้เพ่ือสนองพระราชด�าริในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว ทีท่รง

เร่งรัดการด�าเนนิงานโครงการฯ ในพระบาทสมเดจ็พระมหาภูมพิล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

จากนั้ น เดินทางไปโครงการอ่างเก็บน�้าบ้านห้วยต่อน้อย 

อันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ ต�าบลไม้ฝาด อ�าเภอสิเกา จงัหวัดตรัง 

พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ
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วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี พร้อมด้วยพลเอก 

เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และคณะอนุกรรมการติดตามและ 

ขบัเคล่ือนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริพ้ืนทีภ่าคใต้ เดนิทางไป 

โครงการอ่างเก็บน�า้คลองท่างิว้อันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ ต�าบลท่างิว้ 

อ�าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

โอกาสนี้ ได้ร่วมปลูกต้นไม้และเยี่ยมราษฎร

จากนั้ น เดินทางไปโครงการฝายทดน�้าบ้านด่าน  ๒ อันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริ ต�าบลน�า้ผุด อ�าเภอเมอืง จงัหวัดตรัง เพ่ือตดิตาม

การด�าเนินงานโครงการฝายทดน�้าบ้านด่าน ๒ ฯ  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พืชปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดินในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถ่ัวเขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขียวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพ้ืนทีผ่ลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพัฒนา	ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู้	อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	



ความพึงพอใจคอลัมน์ต่าง ๆ วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๒

คอลัมน์ มาก ปานกลาง น้อย

(๑) ข่าวพระราชกรณียกิจ

(๒) แนะน�าโครงการ

(๓) ขยายผลความส�าเร็จจากโครงการฯ

(๔) เศรษฐกิจพอเพียง

(๕) น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

(๖) ความเคลื่อนไหว

สิ่งที่ควรปรับปรุง / ข้อเสนอแนะ
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
* ขอขอบคุณที่กรุณาให้ข้อคิดเห็นต่อวารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ความเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงวารสารฯ ให้ดียิ่งขึ้น และยืนยันที่จะ
รับหนังสือวารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริต่อไป หรือขอยกเลิก โปรดแจ้งให้ทราบด้วย    รับต่อไป    ยกเลิก

ชื่อ - สกุล ......................................................................................ตำาแหน่ง ........................................................

หน่วยงาน .......................................................................................โทรศัพท์ ........................................................

ที่อยู่ ................................................................................................................................................................

กรุณาส่งคำาตอบมาที่ สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ตามที่อยู่ด้านหลัง หรือโทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๑ - ๒

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.rdpb - journal.in.th

หรือแอปพลิเคชัน rdpb - journal

ค�าถาม

เฉลยค�าตอบ

แบบสอบถามชิงรางวัลของที่ระลึก
ผู้ที่ตอบคำาถามถูก ๑๐ ท่านแรก รับของที่ระลึกจากสำานักงาน กปร.

๑. โครงการฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดใด

   จังหวัดตาก     จังหวัดจันทบุรี

๒. พื้นที่โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาลำาห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริมีพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในจังหวัดใด

   จังหวัดกาฬสินธุ์     จังหวัดอุบลราชธานี

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒

ข้อที่ ๑  คำาตอบคือ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่งคั่งไม่ได้อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 

๒๕๘๐)

ข้อที่ ๒ คำาตอบคือ สวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  

มีพื้นที่ประมาณ ๑๕ ไร่



ใบอนุญาตเลขที่ ปณ. (น) / 3981 ปนฝ. ทำาเนียบรัฐบาล

ถ้าฝากส่งในประเทศไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร

ส�านักงาน กปร.

ตู้ ปณ. ๗

ปณฝ. ท�าเนียบรัฐบาล

กรุงเทพมหานคร

๑๐๓๐๒

(พื้นที่ส่วนนี้สำาหรับโฆษณา)

บริการธุรกิจตอบรับ



คณะที่ปรึกษา
เลขาธิการ	กปร. (นายดนุชา สินธวานนท์)

รองเลขาธิการ	กปร.	(นายลลิต ถนอมสิงห์)

รองเลขาธิการ	กปร.	(นายสมบูรณ์ วงค์กาด)

รองเลขาธิการ	กปร.	(นายปวัตร์ นวะมะรัตน)

ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ	(นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง)

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา	(นางสาววัชรี วัฒนไกร)

ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ	(นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล)

วัตถุประสงค์
๑.	 เพ่ือเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	สมเด็จพระบรมราชชนนี 

พันปีหลวง	และพระบรมวงศ์	ที่ได้พระราชทานแนวพระราชด�าริ	

เพ่ือแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรและประเทศให้เกิดความยัง่ยนืมัน่คง

ต่อไป

๒.	เพื่อสร้างความรู้	ความเข้าใจ	เกี่ยวกับแนวพระราชด�าริ	

และโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริให้แก่ประชาชน	หน่วยงาน 

รัฐ	ภาคเอกชน	ตลอดจนส่ือมวลชน	ให้ได้รับทราบข้อมูลอย่าง 

ถูกต้องและกว้างขวางยิ่งขึ้น

๓.	 เพ่ือขยายผลการพัฒนาและผลส�าเร็จจากแนว 

พระราชด�าริและโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริทีม่กีระจายอยู ่

ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไปสู่สาธารณชนได้อย่างกว้างขวาง	

พร้อมทั้ งเป็นเอกสารอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง

โปรดทราบ
บทความและข้อเขียนต่าง	ๆ	ในวารสารอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน	ไม่ใช่ความเห็น

ของส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	(ส�านักงาน	กปร.)

หากมคีวามประสงค์จะน�าข้อมลูไปเผยแพร่	โปรดระบแุหล่ง

ที่มาของข้อมูลด้วย

ด�าเนินการโดย
ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

อาคารส�านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

เลขที่	๒๐๑๒	ซอยอรุณอมรินทร์	๓๖	ถนนอรุณอมรินทร์

แขวงบางยี่ขัน	เขตบางพลัด	กรุงเทพมหานคร	๑๐๗๐๐

โทรศัพท์	๐	๒๔๔๗	๘๕๐๐-๖

โทรสาร	๐	๒๔๔๗	๘๕๖๒

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน
rdpb-journal

www.rdpb.go.th

www.facebook.com/RDPBProject

e-mail:	rdpb_project@hotmail.com

นางพิชญดา หัศภาค

ผู้อ�านวยการกองประชาสัมพันธ์/

หัวหน้าคณะบรรณาธิการ

นางสาวณัฐดา ศุภสินธุ์

ผู้แทนกองประสานงาน

โครงการพื้นที่	๑

นายปริญญวัฒน์ วัชรอาภากร

ผู้แทนกองประสานงาน

โครงการพื้นที่	๒

นางสาวนิตติยา  สมาธิ

ผู้แทนกองประสานงาน

โครงการพื้นที่	๓

นางสาวรุ่งรัตน์ วงษ์จู

ผู้แทนกองประสานงาน

โครงการพื้นที่	๔

นางสาวกุลวดี ปุงบางกะดี่

ผู้แทนส�านักงานเลขาธิการ

นางสาวสมลักษณ์ บุนนาค

ผู้แทนกองศึกษาและขยายผล

การพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ

นางสมพร สุขประเสริฐ

ผู้แทนกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด�าริ

นางสาวจ�าเนียร เพียรไม่คลาย

ผู้แทนกองติดตามประเมินผล

นางสาวศีต์กร ตันก�าแหง

ผู้แทนกองแผนงานและ

วิเทศสัมพันธ์

นางอรอนันต์ วุฒิเสน

ผู้แทนกองกิจกรรมพิเศษ

นายวัชระ หัศภาค

ผู้แทนศูนย์สารสนเทศ

นางสาวจุไรรัตน์ อินทร์โต

ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน

การทุจริต

นายนพปฎล มกุลกาญจน์

ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นายเอกชัย เพ็งสว่าง

นางสาวมทิรา ภัคทิพวดี

นางสาวประภาพร ซื่อสัตย์

ผู้แทนกองประชาสัมพันธ์

นายพิสิทธิ์ วิเชียรทศพร

นายทวีศักดิ์  แป้นคุ้มญาติ

นายพลวรรธน์ สายะเสวี

นายภาณุพันธ์ อรุณวรณ์

ช่างภาพ

คณะบรรณาธิการ

ออกแบบและจัดพิมพ์ที่
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)

๓๗๘	ถนนชยัพฤกษ์	(บรมราชชนน)ี	เขตตล่ิงชนั	กรุงเทพฯ	๑๐๑๗๐

โทรศัพท์	๐	๒๘๘๒	๑๐๑๐,	๐	๒๔๒๒	9๐๐๐

โทรสาร	๐	๒๔๓๓	๒๗๔๒,	๐	๒๔๓๔	๑๓๘๕

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

จัดท�าขึ้นเพื่อแจกจ่าย ห้ามจ�าหน่าย

ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2๕๖2

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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โครงการฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�ริ 
จังหวัดจันทบุรี




