


วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฉบับส่งท้ายปี ๒๕๖๒ ยังคงนำาเสนอ 

เรือ่งราวของโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดำาริในพืน้ที่ภาคต่าง ๆ  ที่กระจาย 

อยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซ่ึงในฉบับนี้ คอลัมน์แนะนำาโครงการ ได้เล่าถึง 

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำาหนองบ่อออง จังหวัดบึงกาฬ โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยเฮ้ีย 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริที่จังหวัดเชียงราย คอลัมน์เศรษฐกิจพอเพียง 

ในส่วนของการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำาสาขาแม่น้ำาปิง เล่าถึงสามทศวรรษของ

การเปลี่ยนแปลงซึ่งอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจ รวมถึงคอลัมน์น้อมสำานึก

ในพระมหากรุณาธิคุณเก่ียวกับงานด้านจิตอาสา ๙๐๔ สังกัดสำานักงาน กปร. 

ต่อเนื่องมาจากฉบับที่แล้ว 

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จ 

พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบรมราชชนนี

พันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ โปรดเกล้าฯ รับโครงการพัฒนาต่าง ๆ  

เป็นโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดำาริ ซ่ึงสร้างประโยชนคุ์ณปูการอยา่งมาก

ที่ทำาให้พสกนิกรชาวไทยได้อยู่ดีกินดีตราบจนปัจจุบัน

กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างย่ิงว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากการนำาแนว 

พระราชดำาริไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับวิถีชีวิตประจำาวัน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นต่อไป

กองบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ



น้อมส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณเป็นล้นพ้นอันหำท่ีสุดมิได้
ข ้ำพระพุทธเจ้ำ ผู ้บริหำรและเจ้ำหน้ำท่ีส�ำนักงำน กปร.

(นำยภัททะพงศ์ เทียนศรี ผู ้ประพันธ์)

ถึงธันวำครำใดใจสะอ้ืน
คิดถึงคืนวันท่ีส่ีมีรับสั่ง

ให้อุ ่นใจมีแนวทำงสร้ำงพลัง
แต่น้ีวังเวงวำยไม่คล้ำยเดิม
แต่โชคชนคนไทยไม่เคยสิ้น

นฤบดินทร์วชิรเกล้ำเข้ำสำนเสริม
ท้ังรักษำต่อยอดด�ำริเดิม

ธ ทรงเติมตำมปรำชญ์รำชบิดำ
ด�ำเนินตำมรอยพระบำทชุ่มหยำดเหง่ือ 

เพ่ือก่อเกื้อเอ้ือสุขไทยให้ถ้วนหน้ำ
พระมำตุรำชินีรำชธิดำ

กนิษฐำบรมวงศ์พงศ์จักรี
เป็นหลักชัยเป็นม่ิงขวัญในวันพ่อ

เป็นแบบอย่ำงให้ไม่ท้อหรือถอยหนี
ด�ำรงตนอย่ำงพอเพียงเลี้ยงชีวี
แผ่นดินน้ีแผ่นดินทองต้องย่ังยืน



คอลัมน์
พระราชกรณียกิจ

๐4

คอลัมน์แนะน�าโครงการ

คอลัมน์ขยายผลความส�าเร็จ
จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

๓๑
ทฤษฎีใหม่ จุดเริ่มสู่การพัฒนาความยั่งยืน

ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒

๒๑

“แอ่ว” โครงการอ่างเก็บน�้า
ห้วยเฮี้ยอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ อ�าเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย

๒4

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน�้า
หนองบ่อออง



คอลัมน์เศรษฐกิจพอเพียง

๓4

การพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน�้า
สาขาแม่น�้าปิง : กว่าสามทศวรรษ
ของการเปลี่ยนแปลง

คอลัมน์น้อมส�านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ

4๐
จติอาสา ๙๐๔ ส�านักงาน กปร. : 
เราร่วมพฒันา สวมหมวกฟ้า
ผูกผ้าเหลอืง

คอลัมน์
ความเคลื่อนไหว

4๒



วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒

สมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็ 

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชด� า เนินไปสวนสาธารณะ

เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา 

อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ทอดพระเนตร 

งานวันลองกองจังหวัดนราธิวาส โดยจัดขึ้น

ระหว่างวันที ่๒๑ - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ซ่ึงภายใน

งานประกอบไปด้วยนิทรรศการแสดงผลงาน 

ทางวิชาการของหน่วยงานต่าง ๆ  รวมทั้ งส้ิน 

๓๐ หน่วยงาน การจ�าหน่ายผลผลิตทาง 

การเกษตร ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารแปรรูป 

ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

จากอ�าเภอต่าง ๆ  ของจังหวัดนราธิวาสและ 

จังหวัดใกล้เคียง การประกวดผลผลิตทาง 

การเกษตร บอนสี และผลงานของสถาบัน

เกษตรกรและการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ  ของ 

ส่วนราชการที่มาร่วมแสดงผลงาน

โอกาสนี้ พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะ

การประกวดผลผลิตทางการเกษตรและแข่งขนั

กิจกรรมต่าง ๆ  รวม ๕๙ ประเภท จ�านวน 

๗๒ ราย 

จากนั้ น ทอดพระเนตร “วิถีนกเขาชวา 

มุ่งสู่การประชันเสียงชิงถ้วยพระราชทาน” 
และซุ้มนิทรรศการของหน่วยงานราชการ 

จ�านวน ๓๐ หน่วยงาน

ในการนี ้ณ ซุ้มนทิรรศการกรมชลประทาน 

มีพระราชด�า ริแก ่นายลลิต ถนอมสิงห ์

รองเลขาธกิาร กปร. และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 

สรุปความว่า

“...การส่งเสริมการให้ความรู ้ด ้าน 

ชลประทานแก่เด็กและเยาวชน ขอให้ท�า 

ต่อเน่ือง เพราะปัจจบัุนมโีครงการพฒันาแหล่งน�า้ 

ที่ ได ้มีการส่งมอบให้แก่องค์กรปกครอง 

สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง
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ส่วนท ้องถิ่น ซ่ึงหากได ้มีการสอนเรื่อง 

การชลประทานตั้ งแต่เด็ก เด็กเหล่าน้ั นจะได้

มอีงค์ความรูแ้ละร่วมบ�ารงุดูแลรกัษาโครงการ

ต่อไปได้...”

ต่อมา เสด็จฯ ไปโรงเรียนบ้านโคกศิลา 

หมูท่ี ่๖ ต�าบลกะลุวอเหนอื อ�าเภอเมอืงนราธวิาส 

จังหวัดนราธิวาส พระราชทานส่ิงของแก่

ผู ้อ�านวยการโรงเรียนและผู ้แทนนักเรียน 

พันธุ ์ไม้ผลแก่ผู ้แทนชาวบ้าน และทรงลง 

พระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก 

โอกาสนี ้นายบรูฮนั เจ๊ะเด๊ะ ผู้อ�านวยการ 

โรงเรียนบ้านโคกศิลา กราบบังคมทูลรายงาน

การด�าเนนิงานของโรงเรียนและความก้าวหน้า

ของโครงการตามพระราชด�าริ 

จากนั้ น ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์

นักเรียน กิจกรรมเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 

การเล้ียงไก่ไข่พระราชทาน โครงการสวน

พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน กิจกรรมฝึกอาชีพ

เล้ียงชันโรง การสาธิตการเรียนการสอน

คอมพิวเตอร์ชั้ นประถมศึกษาปีที่ ๔ กิจกรรม

ห้องสมุด การสาธิตการเรียนการสอนชั้ น

อนุบาล ๒ ห้องพยาบาล การสาธิตการเรียน 

การสอนชั้นประถมศึกษาปีที ่๑ โดยใช้เทคโนโลยี

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

การประกอบเล้ียงอาหารกลางวัน และฉาย 

พระฉายาลักษณ์ร ่วมกับครูและนักเรียน 

หน ่วยงานที่ร ่วมสนับสนุนโครงการตาม 

พระราชด�าริ และคณะหน่วยแพทย์พระราชทาน 

พร้อมทั้ งทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน

และราษฎร

ในการนี้ มีพระราชด�าริแก่นายลลิต 

ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง สรุปความว่า

๑. ขอให้ทางโรงเรียนด�าเนินการจัดหา

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ซ่ึงอาจจะจบไม่ตรง

สายงานหรอืไม่ตรงสาขาเอก โดยให้ไปอบรม

เพิ่มความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้ งขอให้

จัดหาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหา

การขาดแคลนครูสอนคอมพิวเตอร์และการ

ขาดแคลนคอมพวิเตอร์ เบ้ืองต้นขอให้ครขูอง

โรงเรียนได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมผ่านทาง

เครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อน�ามาสอน

ให้แก่นักเรียน

๒. ขอให้ทางโรงเรียนด�าเนินการจัด

อบรมการเพาะเห็ดฟางหรือถั่วงอกให้กับ

นักเรียนในโรงเรียนบ้านโคกศิลา

๓. ขอให้พิจารณาหาแนวทางแก้ ไข

ปัญหากล่ินน�้าเสียจากการท�าการปศุสัตว์

ภายในโครงการทหารพันธุ์ดี

๔. ขอให้ศนูย์ศกึษาการพฒันาอนัเน่ือง 

มาจากพระราชด�าร ิจดัหาเมล็ดพนัธุพ์ชื เพือ่ให้ 

ความช่วยเหลือราษฎรในจงัหวัดอบุลราชธานี

ที่ประสบปัญหาอุทกภัย

๕. ขอให้ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทอง

อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิทดลองเล้ียงเป็ด

เพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมให้กับโรงเรียนภายใต ้

โครงการส่งเสริมไก่ไข่พระราชทานเขตพื้นที่

ภาคใต้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

๖. ขอให้น�าแนวคิดและรูปแบบของ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ในเรื่องการ

แจกปัจจัยการผลิต เพื่อขยายผลสู่ราษฎร

พืน้ทีร่อบศนูย์ศกึษาฯ น�ามาปรบัใช้ในโครงการ 

ทหารพันธุ์ดี
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๗. ควรส่งเสรมิการเพาะขยายพนัธุเ์ป็ด 

โดยการเล้ียงให้เป็นระบบเปิดในโรงเรียนที่

ประสบปัญหาน�า้ท่วม ได้แก่ โรงเรยีนบ้านหวัเขา 

โรงเรียนบ้านปลักปลา และโรงเรียนโคกสยา 

อ�าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

๘. ขอให้ศกึษาและส่งเสรมิการปลูกพชื

ในทีร่่ม โดยเฉพาะไม้หวั เพราะถ้ามพีชืจ�าพวกน้ี 

จะช่วยลดการบุกรุกตัดไม้ท�าลายป่า

โอกาสนี ้นายบรูฮนั เจ๊ะเด๊ะ ผู้อ�านวยการ 

โรงเรียนบ้านโคกศิลา ได้ขอพระราชทาน

แนวทางการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่บริเวณสนาม

กีฬาของโรงเรียนบ้านโคกศิลา พื้นที่ประมาณ 

๒.๕๐ ไร่ มีลักษณะของพ้ืนที่ต�่าเมื่อเทียบกับ 

พ้ืนทีโ่ดยรอบ (ถนนภายในโรงเรียน) ประกอบกับ 

ไม่มรีะบบระบายน�า้ในพ้ืนทีโ่รงเรียน ท�าให้ฤดฝูน 

บริเวณดังกล่าวถูกน�้าท่วมขังเป็นระยะเวลา

นานกว่า ๒-๓ เดือน

ในการนี้ มีพระราชด�าริแก่นายลลิต 

ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง สรุปความว่า

 “...ขอให้ส�านักงาน กปร. และกรม 

ชลประทานร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาน�้าท่วมขัง บริเวณสนามกีฬาของ 

โรงเรยีนบ้านโคกศลิาในแนวทางทีเ่หมาะสม...”

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒

สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชด�าเนินไปโครงการทหารพันธุ์ด ี

กองบงัคับการกรมทหารราบที ่๑๕๒ ค่ายสิรินธร 

อ�าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ทอดพระเนตร

กิจกรรมต่าง ๆ  ของโครงการทหารพันธุ ์ด ี

ได ้แก ่  โครงการเ ล้ียงแพะพระราชทาน 

โครงการเล้ียงไก่พันธุ์กระดูกด�าและไก่พันธุ์

เบตง โครงการทดลองปลูกพืชในสวนยาง 

การปลกูกาแฟโรบัสต้าและโกโก้ พระราชทาน 

พระราโชวาทแก่คณะท�างานโครงการทหาร

พันธุ์ดี พร้อมทั้ งฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับ

คณะผู้บังคับบัญชาและก�าลังพลในโครงการ

ทหารพันธุด์ ีและทรงเยีย่มก�าลังพลทหารพันธุด์ี

และประชาชนฟาร์มตวัอย่างฯ ของคณะท�างานฯ 

ที่ ๑ ยะลา
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โอกาสนี้ พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ 

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก กราบบังคมทูล

รายงานการด�าเนินงานโครงการที่ด�าเนินการ

โดยก�าลังพลของค่ายทหารภายใต้กองทัพ

ภาคที่ ๔ ที่จะขอพระราชทานพระราชานุญาต 

เข้าร่วมโครงการทหารพันธุ์ดี 

ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า

“...พระราชทานพระราชานุญาต ให้มี

การด�าเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพ

ภาคที่ ๔ ตามที่พลเอกวิจักขฐ์ สิริบรรสพ 

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เสนอขอพระราชทาน 

พระราชานุญาต รวมทั้ งพระราชทาน 

พระราชานุญาตให ้ค ่ายมณฑลทหารบก 

ที่ ๔๕ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการด�าเนิน

โครงการทหารพันธุ์ดีในครั้ งนี้ด้วย...”

และพระราชทานพระราชด�าริเพ่ิมเติม 

สรุปความว่า

๑. ขอให้ส�านักงานมูลนิธิชัยพัฒนา 

ด�าเนินการตรวจสอบพันธุ ์โกโก้เชียงใหม่ 

ทีจ่ดัส่งให้แก่ศนูย์พฒันาและฝึกอบรมคนพกิาร 

แห่งเอเชียและแปซิฟิก และพันธุ์โกโก้ชุมพร

มีคุณสมบัติต่างกันอย่างไร

๒. เห็นควรให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

พกิลุทองอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิด�าเนินการ 

เล้ียงเป็ดเพิม่เตมิ เพือ่ส่งเสรมิให้แก่เกษตรกร 

ทั้ งน้ี การเล้ียงเป็ดสามารถด�าเนินการได ้

ในพื้นที่ภาคใต้ที่มีสภาพภูมิอากาศฝนตกชุก

๓. ขอให้ค่ายพระยาเดชานุชิต จังหวัด

ยะลา ซ่ึงเป็นศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชปรับปรุงดิน 

เห็นควรด�าเนินการปลูกถั่วหรั่งเพิ่มเติม

๔. ขอให้ค่ายรัตนพล จังหวัดสงขลา 

ด�าเนินการเล้ียงเป็ดและปลาไนเพิม่เตมิ รวมทั้ ง 

การฝึกอบรมการแปรรปูไข่เป็ดเป็นไข่เค็มและ

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลา 

ต่อมา เสด็จฯ ไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่ายสิรินธร ต�าบลเขาตูม อ�าเภอยะรัง จังหวัด 

ปัตตานี ทอดพระเนตรการแสดงของเด็ก 

นกัเรียน พระราชทานของขวัญแก่ผู้แทนเดก็เล็ก 

ชาย - หญงิ และทอดพระเนตรผลงานผ้าบาตกิ 

ของศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก พร้อมทั้ งทรงลง 

สีลายผ้าบาติก 

จากนั้ น เสด็จฯ ไปงานวิชาการเกษตร 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทอดพระเนตร 

นทิรรศการโครงการรวบรวมพันธุก์ล้วยพ้ืนเมอืง 

ภาคใต้ตามพระราชด�าริ ความก้าวหน้าของ

โครงการรวบรวมพันธุ ์กล้วยพ้ืนเมืองตาม 

พระราชด�าริ และนิทรรศการโครงการผลิต

เมล็ดพันธุ์ผัก พืชไร่ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

ในยามวิกฤติ 

ต่อมา เสด็จฯ ไปงานปศุสัตว์ ศูนย์

ศึกษาการพัฒนาฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ

โครงการส่งเสริมไก่ไข่พระราชทานเขตพ้ืนที ่

ภาคใต้และทรงรับฟังบรรยายสรุปผลการ

ด�าเนนิงานโครงการส่งเสริมไก่ไข่พระราชทาน

เขตพื้นที่ภาคใต้
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๑. การศึกษาวิจัยจุลินทรีย์ในพื้นที่พรุ 

ที่เกิดขึ้น ด้วยเห็นว่าในพื้นที่พรุโต๊ะแดงมี 

ต้นไม้เกิดขึ้นมาก จึงอยากรู้ว่าต้นไม้ในพื้นที่

เจรญิเตบิโตได้ ขึน้อยูก่บัจลิุนทรย์ีในพืน้ทีห่รอืไม่ 

อย่างไร

๒. พระราชทานพระราชานุญาตใน 

การศกึษาการน�าจลิุนทรย์ีทีค่ดัเลือกได้จากพืน้ที่ 

พรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส ไปใช้ประโยชน์

ในการปลูกข้าวในระยะต่อไป ตามที ่ดร.พสุิทธิ ์

วิจารณ์สรณ์ ขอพระราชทานพระราชานุญาตใน 

การศกึษาวิจยัต่อเน่ืองเพิม่เตมิอกีประมาณ ๒ ปี

๓. การศึกษาจุ ลินทรีย ์ในพื้นที่พร ุ

เพื่อให้ได้ผลการศึกษาว่าจุลินทรีย์เหล่าน้ั น 

จะสามารถน�ามาช่วยในการปรับปรุงดิน

ทดแทนวัสดุอื่นๆ ได้หรือไม่อย่างไร

จากนั้ น เสดจ็ฯ ไปอาคารอเนกประสงค์ 

ศูนย์อ�านวยการบริหารจงัหวัดชายแดนภาคใต้  

(ศอ.บต.) อ�าเภอเมอืงยะลา จงัหวัดยะลา ทรงเป็น 

ประธานในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ 

สมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็ 

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชด�าเนินไปห้องประชุม ๑ ศูนย์ 

ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ พระราชทานพระราชวโรกาส 

ให้ข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

จ�านวน ๑๒๖ ราย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม จ�านวน ๓ ราย และส�านกังาน 

กปร. จ�านวน ๓ ราย ที่จะเกษียณอายุราชการ

ในวันที ่๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ เข้าเฝ้าฯ กราบบงัคม 

ทูลลา พร้อมทั้ งพระราชทานถ้วยรางวัลแก่

นกัเรียนทีช่นะเลิศ ได้แก่ เดก็ชายชามลิ ปาละวัล 

และเด็กชายอลิฟ อุเซ็งแม จากทีมโรงเรียน

คณะราษฎรบ�า รุง จังหวัดยะลา ในการ

แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ และฉาย 

พระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้เข้าเฝ้าฯ 

ในการนี้ มีพระราชด�าริแก่นายดนุชา 

สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง สรุปความว่า
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และเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

ในพ้ืนทีจ่งัหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ�าปี ๒๕๖๑ 

จ�านวน ๖๗ ราย 

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการ 

พร้อมทั้ งทรงรับฟังบรรยายสรุปเก่ียวกับ 

การด�าเนินงานของศูนย์อ�านวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 

ในการนี้ มีพระราชด�าริแก่พลเรือตรี 

สมเกียรต ิผลประยรู เลขาธกิารศูนย์อ�านวยการ 

บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนางสาว 

อุศนีย์ ธูปทอง ที่ปรึกษาด้านประสานงาน 

โครงการฯ ส�านักงาน กปร. สรุปความว่า

๑. เห็นควรส่งเสริมการเพาะเห็ดฟาง

กองเตี้ยในสวนยางพารา และการท�าเห็ด 

ในตะกร้า สามารถท�าได้ง่าย ซ่ึงปัจจบัุนไม่ค่อย 

พบเห็นกิจกรรมดังกล่าวภายในโรงเรียน

๒. การด�าเนินงานโครงการไม้ดอก 

เมอืงหนาวอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิสามารถ 

สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ 

รวมทั้ งเป็นการลดปริมาณการน�าเข้าไม้ดอก 

จากประเทศเพือ่นบ้าน เน่ืองจากมกีารน�ามาใช้ใน 

โอกาสงานส�าคัญต่าง ๆ  เช่น งานพระราชทาน

ปริญญาบัตร ฯลฯ ปัจจุบันมีการปลูกไม้ดอก

กันน้อย ดังนั้ น เห็นควรส่งเสริมและขยายผล

การปลูกไม้ดอกในพื้นที่ ตลอดจนการพัฒนา

บรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่

ผลผลิต

๓. ขอให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด�าเนินการ 

ส่งเสริมการผลิตไก่เบตงให้แก่เกษตรกร 

รวมทั้ งการควบคุมสายพันธุ์

๔. ปัญหาหมอกควัน ปัจจุบันเป็นเรื่อง

ที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก จึงขอให้ทุกหน่วยงาน

ร่วมมือช่วยกันดูแลป้องกันปัญหาดังกล่าว 

โดยเฉพาะการดูแลป่าไม้ในพื้นที่ เพื่อเป็น

ก�าแพงป้องกันและสามารถดูดซับฝุ่นละออง

ลงไปได้

ต่อมา เสดจ็ฯ ไปค่ายกรมหลวงนราธิวาส

ราชนครินทร์ ต�าบลมะรือโบออก อ�าเภอ

เจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เพ่ือติดตาม 

ผลการด�าเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี

จากนั้ น ทรงปลูกต้นมะม่วงน�้าดอกไม้ 

เบอร์ ๔ จ�านวน ๑ ต้น พระราชทานเมล็ดพันธุพื์ช 

แก่ผู ้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๕๑ และ 

ทอดพระเนตรแปลงผักและนาข้าว 

ในการนี้ มีพระราชด�าริแก่นายดนุชา 

สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. หม่อมหลวง

จิรพันธุ์ ทวีวงศ์ กรรมการและรองเลขาธิการ

มูลนิธิชัยพัฒนา และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

สรุปความว่า

๑. พระราชทานพระราชานุญาตในการ

ใช้งบประมาณของ กปร. ในการสนับสนุน 

การด�าเนินงานโครงการทหารพนัธุดี์ของกองทพั 

ภาคที่ ๔ ตามที่พลเอกวิจักขฐ์ สิริบรรสพ 

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ขอพระราชทาน

พระราชานุญาต

๒.  ขอให ้ส� า นักงาน กปร.  และ

กรมชลประทานร่วมกันหาแนวทางแก้ ไข

ป ัญหาน�้าท ่วมขังในพื้นที่ค ่ายกรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์ในแนวทางที่เหมาะสม

๓. ขอให้ทดลองเล้ียงเป็ดและการ

ปลูกข้าวหอมกระดังงาในพื้นที่ค่ายกรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์

๔. ขอให้มีการเพาะเห็ดฟางแซมใน

สวนยางในพืน้ที ่เพือ่เป็นตวัอย่างให้แก่บุคคล
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พร้อมนี้ได้พระราชทานพระราโชวาทแก่

คณะท�างานโครงการทหารพันธุ์ดี กรมทหาร

ราบที่ ๑๕๑ สรุปความว่า

- โครงการทหารพันธุ ์ ดีที่ เกิดขึ้น 

มีวัตถุประสงค์ให้มีการฝึกหัดทหารเกี่ยวกับ

การท�าเพาะปลูกพืชผักต่าง ๆ  ซ่ึงหลังจาก 

ปลดประจ�าการไปแล้ว จะได้สามารถผลิต

เมล็ดพันธุ์ผักเองได้ที่บ้าน

- การทีจ่ะร่วมกนัท�าแหล่งผลิตพนัธุพ์ชื 

พันธุ ์สัตว์ ควรต้องศึกษาความเหมาะสม

ของพื้นที่ว่าพื้นที่ลักษณะแบบน้ีจะสามารถ

เพาะปลูกพืชผักใดหรือเล้ียงสัตว์ชนิดใด 

ทีเ่หมาะสมและเจรญิเตบิโตได้ดีในพืน้ทีน้ั่ น ๆ  

- การด�าเนินโครงการทหารพันธุ ์ ดี 

สามารถขับเคล่ือนได้เป็นอย่างดีจากความ 

ร่วมมือของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นทหาร 

ซ่ึงบางส่วนมีพื้นฐานความรู้ทางการเกษตร 

อยูแ่ล้ว รวมทั้ งได้รบัความร่วมมอืจากหน่วยงาน 

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เข ้ามาส่งเสริมและ

เพิ่มเติมองค์ความรู้สมัยใหม่ในการด�าเนิน 

โครงการฯ

- ควรด�าเนินโครงการฯ ให้สามารถเป็น

แหล่งเรียนรู้ รวมทั้ งสามารถช่วยให้บุคคลที่

สนใจได้เข้ามาศึกษา ทดลองการเพาะปลูกได้ 

ดั ง เช ่นการด� า เ นินงานของศูนย ์ศึ กษา 

การพัฒนาพิกุลทองฯ ที่มีศูนย์สาขา กระจาย

อยูใ่นพืน้ทีต่่าง ๆ  เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูเ้พิม่เตมิ 

ให้กับบุคคลที่สนใจ

- การด�าเนินการแหล่งผลิตพันธุ์พืช 

พันธุ์สัตว์ของภาคใต้ นับได้ว่ามีความก้าวหน้า

หลายอย่าง ซ่ึงมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

และศูนย์สาขา เช่น โครงการพัฒนาหมู่บ้าน 

ปีแนมูดอและโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตร 

มูโนะ ฯลฯ เป็นแหล่งผลิตและกระจายพันธุ์ 

ทั้ งน้ี ถ้าได้ค่ายกรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์ 

ร่วมเป็นแหล่งผลิต จะท�าให้มีแหล่งกระจาย

พนัธุใ์นพื้นที่เพิ่มมากขึ้น 

ต่อมา เสด็จฯ ไปโครงการเล้ียงไก่

พันธุ์เบตง ไก่พันธุ์ประดู่หางด�า และแพะพันธุ ์

แบล็คเบงกอล 

จากนั้ น เสดจ็ฯ ไปโครงการบ่อพอเพียง  

ทอดพระเนตรการปลูกผักและเพาะเห็ดและ 

ทรงปล่อยปลานลิจติรลดา จ�านวน ๓๐,๐๐๐ ตวั 

ลงบ่อพอเพียง 

ต่อมา เสด็จฯ ไปหน่วยเฉพาะกิจกรม 

ทหารพรานที ่๔๘ พระราชทานถุงพระราชทาน 

แก่ผู ้บังคับการกรมทหารพรานที่ ๔๘ และ 

ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับข้าราชการ ก�าลังพล 

หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที ่๔๘ กองพล 

ทหารราบที่ ๑๕ และทหารพันธุ์ดี

พ
ระ
รา
ชก
รณี

ย
กิ
จ

10



วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒

สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชด�าเนินไปเรือนรับรองพิเศษ 

โครงการฟาร์มตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ 

พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพัีนปีหลวง 

ต�าบลคลองหอยโข่ง จงัหวัดสงขลา ทอดพระเนตร 

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ของกลุ่มราษฎรในพ้ืนที ่

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	่จังหวดัลพบรุ	ี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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สมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ
สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตร

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก 

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเก่ียวข้าว ณ แปลงสาธติการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า  

จังหวัดนครนายก เพ่ือทอดพระเนตรนิทรรศการและทรงรับฟังบรรยายสรุปการด�าเนินงาน 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่ว่างเปล่าบริเวณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยศูนย์วิจัยข้าว 

ปทุมธานี กิจกรรมปลูกข้าวและการกระจายเมล็ดพันธุ ์ข ้าวที่ ได้จากการเก็บเก่ียว โดย

ส�านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก การพัฒนาแหล่งน�้าสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า โดยกรมชลประทาน โครงการศูนย์สาธิตการเกษตรตามแนวพระราชด�าริ  

โดยนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และโครงการสวนผลไม้ภาคใต้ตามพระราชด�าริ  

โดยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
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ในการนี้  มีพระราชกระแสรับ ส่ัง 

สรุปความว่า

๑. ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ พอไปปลูก 

ทีอ่ืน่ กลายเป็นข้าวจงัหวัดอืน่ และปัญหาเกีย่วกบั 

น�า้แล้ง-น�า้มาก ใน ๒ ปีทีผ่่านมา ต้องมกีารเล่ือน 

การเพาะปลูก ท�าให้ต้นข้าวได้รับผลกระทบ

ตามไปด้วย

๒. ให้กรมชลประทานและส�านักงาน 

กปร.ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข

ปัญหาน�้าท่วมขังพื้นที่ชุมชนโดยรอบค่าย 

กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์ และพืน้ทีข่อง 

นิคมสหกรณ์ปิเหล็งในแนวทางที่เหมาะสม   

ซ่ึงนายพรชยั แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

วิศวกรรมโยธา กรมชลประทาน กราบบงัคมทลูว่า 

จะให้ส�านักชลประทานที่ ๑๗ เข้าไปตรวจสอบ

๓. จากการด�าเนินงานของนักเรียน 

นายร้อยพระจลุจอมเกล้า ในโครงการศูนย์สาธติ 

การเกษตรตามแนวพระราชด�ารินั้ น “เห็นควร

เพิ่มกิจกรรมการเพาะเห็ดฟางในหลาย ๆ วิธี 

เช่น ปลูกในกองฟางและปลูกในตะกร้า เพราะ

เห็นว่า เห็ดฟางราคาดีและบริโภคได้ด้วย ซ่ึง

เด็กโรงเรียน ตชด.ยังท�าได้”

๔. ในส่วนของการด�าเนนิงานสวนผลไม้ 

ภาคใต้ตามแนวพระราชด�าริ รับส่ังโดยสรุป

ความว่า “ ที่ประเทศสงิคโปร ์ปลูกลิน้จี่ในโดม 

ผลผลิตออกมาลูกนิดเดียว น่าจะเป็นพันธุ์ที่

น�ามาจากจังหวัดนครพนม ว่าจะลองหาพันธุ์

และต้นไม้อื่น ๆ ไปให้ทางสิงคโปร์ ซ่ึงได้คุย

กับอุปทูตแล้ว”

จากนั้ น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการ

เก่ียวข้าวในกระถางข้าวพันธุ ์กข ๗๙ (เนือ่งจาก

สภาพอากาศที่มีฝนตกบ่อย แสงไม่เพียงพอ 

ท�าให้ข้าวในแปลงสุกช้ากว่าที่ก�าหนด อธิบดี

กรมการข้าว กราบบังคมทูลรายงานและ 

ปรับเปลี่ยนแผนให้เกี่ยวข้าวด้วยวิธีดังกล่าว)

ต่อมา เสด็จฯ ไปทรงหว่านเมล็ดพันธุ์

ปอเทอืงในแปลงสาธติการเกษตรที ่๕ และทรง

ปล่อยพันธุ์ปลา ณ บ่อปลาสาธิตการเกษตร 

ทรงเก็บผลผลิตบนคันนาระหว่างแปลงสาธิต

การเกษตรที ่๓ และแปลงสาธติการเกษตรที ่๕ 

พร้อมทั้ งทรงเยี่ยมราษฎร 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	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	  
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สมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราช สุดา  ฯ  สยามบรมราช กุมา รี  เสด็ จพระราชด� า เนิ น ไป

โครงการทหารพันธุ ์ดี ค ่ายประจักษ์ศิลปาคม มณฑลทหารบก

ที่ ๒๔ ต�าบลหมากแข้ง อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทรงเยี่ยม 

ติดตามผลการด�าเนินงานโครงการทหารพันธุ ์ดี ค ่ายประจักษ ์ 

ศิลปาคม และทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการทหารพันธุ์ดี

ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อาทิ กิจกรรมข้าว 
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ในการนี้ มีพระราชด�าริแก่ นายดนุชา 

สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. หม่อมหลวง 

จริพันธ์ุ ทวีวงศ์ รองเลขาธิการมลูนธิชิยัพัฒนา  

และนายสุดสาคร ภัทรกุลนษิฐ์ อธิบดกีรมการข้าว  

สรุปความว่า

“ให้ส�านักงาน กปร. และหน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วข้อง ร่วมกนัพจิารณาและสรปุแนวทาง           

การขึ้นทะเบียนพันธุ ์ข ้าวหรือการรับรอง 

พนัธุข้์าว ให้มคีวามชดัเจนและเกดิความสะดวก 

รวดเร็ว เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ประโยชน ์

จากพันธุ ์ข้าวต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตาม 

ระเบียบ”
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จากนั้ น ทรงรับฟังการบรรยายสรุปด้านการบริหารจัดการน�้า ซ่ึงกรมชลประทาน 

ได้ด�าเนนิการปรับปรุงแหล่งน�า้แก้มลิงหนองขอนกว้าง ความจ ุ๑,๐๒๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร และ

แก้มลิงหนองหัวแตก ความจุ ๕๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้ งระบบสูบน�้าด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์เพ่ือสนับสนุนพ้ืนที่ท�าการเกษตร ปัจจุบันมีแผนงานที่จะขุดลอกล�าห้วยหมากแข้ง 

ความยาว ๙๐๐ เมตร และซ่อมแซมท่อส่งน�้าเดิม ความยาว ๒,๙๐๐ เมตร จากอ่างเก็บน�้า 

บ้านจัน่ พร้อมต่อท่อแยกเพ่ือส่งน�า้ลงห้วยหมากแข้ง ซ่ึงจะสามารถส่งน�า้สนบัสนนุกิจกรรมต่าง ๆ  

ได้อย่างเพียงพอตลอดปี
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ต่อมา ทรงเยีย่มราษฎรและทอดพระเนตร 

ฟาร์มทดลองเล้ียงเป็ดและไก่พ้ืนบ้าน ในโครงการ 

ทหารพันธุ์ดี 

โอกาสนี้ กรมปศุสัตว์ได้น้อมเกล้าฯ 

ถวายเป็ดเทศกบินทร์บุรี จ�านวน ๑๑๒ ตัว 

ประกอบด้วยพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ และลูกเป็ด 

ซ่ึงเป็ดพันธุ์นี้มีข้อดี คือ ให้เนื้อเยอะ โตเร็ว 

เลี้ยงง่าย ไข่ดกมากถึงปีละ ๑๖๐ - ๑๘๐ ฟอง 

ส�าหรับเลี้ยงในโครงการทหารพันธุ์ดีต่อไป 
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ในการนี้ มีพระราชด�าริแก่ทหารพันธุ ์ดี 

สรุปความว่า 

๑. โครงการทหารพันธุ ์ดี ค่ายประจักษ ์

ศิลปาคม มีแหล่งน�้าค่อนข้างสมบูรณ์ แม้ว่าดิน 

อาจจะไม่ดีแต่ก็สามารถจัดการได้ หากขาดน�้าจะ 

จัดการยาก

๒. โครงการน้ีเป็นประโยชน์กบัก�าลังพล ซ่ึง 

จะสามารถขยายผลไปให้ความรู้แก่คนในชุมชน 

ได้ด้วย ท�าให้ราษฎรมรีายได้มากขึน้ รายจ่ายลดลง  

สามารถพึ่งพาตนเองได้

๓. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาพ 

อากาศเปล่ียนแปลงมาก ฝนไม่ตกตามฤดูกาล  

ส่งผลให้เกษตรกรปลูกข้าวไม่ได้ ขอให้หน่วยงาน 

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการให้ความ 

ช่วยเหลือร่วมกัน 

จากนั้ น ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก

ข้าวในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี อาทิ ข้าวเม่า เป็น

ขนมที่อร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการ ข้าวฮาง 

ซ่ึงเป็นข้าวทีเ่ก่ียวในระยะทีย่งัไม่ถึงระยะเก็บเก่ียว 

น�าไปตากแดดและต�า มีคุณค่าทางโภชนาการสูง 

และน�้านมข้าวยาคู ช่วยดูดซับไขมัน บ�ารุงสายตา 

และป้องกันโรคเหน็บชา 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิิชยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	 ซ่ึงอาจจะเป็นพนัธุที์ห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนุรกัษ์และเก็บรกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพูด	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลัยแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสริมการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบียมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถ่ัวเขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สูงสดุ
	 -	ส�านกังานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมิูสารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลิตเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“เพ่ือนช่วยเพือ่น” 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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วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทติยาทร 

กิติคุณ เสด็จไปทอดพระเนตรการด�าเนินงาน 

ของส�านกังานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรต ิ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว (องค์การมหาชน)  

ณ พิ พิธภัณฑ ์ เกษตรเฉลิมพระเ กียรติ 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว ต�าบลคลองหนึง่ 

อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ  

ภายในงาน ประกอบด้วยภาพยนตร์แอนเิมชนั  

๓ มติ ิ“เรือ่งของพ่อในบ้านของเรา”  นทิรรศการ 

หลักการทรงงานและสืบสานพระราชปณิธาน 

นทิรรศการนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

รวมถึงฐานการเรียนรู้กลางแจ้ง ๑ ไร่พอเพียง 

ฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงในเมือง และ

พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสืบสาน รักษา 

ต่อยอด (Wisdom Farm) 

จากนั้ น เสด็จไปแปลงนาสุริยะ ซึ่งเป็น 

ฐานการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ 

ทรงร ่วมกิจกรรมการเรียนรู ้ด ้วยตนเอง 

การท�านาปาเป้าและให้อาหารปลา โดยมี 

นายดนชุา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ในฐานะ 

กรรมการส� านักงานพิ พิธ ภัณฑ ์ เกษตร

เฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว 

เฝ้าฯ รับเสด็จ 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมอีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพูด	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสริมการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพ้ืนทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถ่ัวเขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวัดลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ท่ีผลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“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	  

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 
เสด็จไปทอดพระเนตรการด�าเนินงานของส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

พ
ระ
รา
ชก
รณี

ย
กิ
จ

20



วา
รส
าร
อ
ัน
เนื่
อ
งม
าจ
าก
พ
ระ
รา
ชด
�าริ

21

“แอ่ว” 
โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยเฮี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

อ�าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

การน�า “ศาสตร์พระราชา” มาขยายผล 

แก้ปัญหาเร่ืองน�้าในภูมิภาคต่าง ๆ  ในการ

บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร ไม่ว่า 

จะเป็นการพัฒนาแหล่งน�้า การจัดหาแหล่งน�้า  

และการบ�าบัดน�้าเสียให้เป็นน�้าดี ตลอดจน 

การแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ซ่ึงเป็น

ปัญหาที่ราษฎรได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะอย่างยิง่อุทกภัยและภัยแล้ง ทีส่ร้าง

ความเสียหายเป็นอย่างมากให้แก่เกษตรกร

และประชาชนทั่วไป จึงจ�าเป็นต้องด�าเนิน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่าง

รอบคอบและรัดกุมมากที่สุด 

โครงการพัฒนาแหล่งน�า้เพ่ือการเกษตร 

ตั้ งแต่ พ้ืนที่ชายแดนเหนือสุดจรดจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 

นับเป็นพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการ

ทรงงาน ตั้ งแต่เมือ่คร้ั งด�ารงพระราชอิสริยยศ 

สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  

เพ่ือช่วยเหลือปวงพสกนิกรให้มีคุณภาพชีวิต 

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงมีพระราชประสงค ์

ที่จะ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” โครงการ 

อันเนือ่งมาจากพระราชด�าริและแนวพระราชด�าริ 

ต่าง ๆ  ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้ ง 

พระราชปณิธาน พ่อหลวงรัชกาลที่ 10 “สืบสาน รักษา ต่อยอด”

“ก่อนจะ” – “มาเป็น” อ่างเก็บน�้าห้วยเฮี้ย

เรียบเรียงโดย	นายพีระยุทธ์	เหมาะพิชัย
	 ผู้อ�านวยการโครงการก่อสร้าง	ส�านักงานชลประทานที	่2	เชียงราย
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คือ “แหล่งน้ำาท่ีควรสร้างอ่างเก็บน้ำา เป็นแหล่งน้ำา 

บนผิวดินประเภทลำาน้ำา ได้แก ่ลำาน้ำาทีม่น้ีำาไหล

ตลอดป ีมน้ีำาไหลเฉพาะในฤดูฝนหรอืลำาน้ำาซ่ึง

ไม่มีน้ำาไหลในฤดูแล้ง อ่างเก็บน้ำาที่สร้างจะ

เก็บน้ำาที่ไหลลงมามากตอนช่วงฤดูฝนให้เป็น

แหล่งน้ำาสำารอง สำาหรับใช้เพื่อการเกษตรได้

ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง”

บ�าบัดทุกข์...
บ�ารงุสขุ ปวงชน อยู่ดีมีสขุ
ปัจจุบันโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยเฮี้ย 

อันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ ด�าเนนิการแล้วเสร็จ  

สามารถเป็นแหล่งกักเก็บน�้า เพ่ือสนับสนุน

พ้ืนที่ท�าการเกษตรให้แก่ราษฎรในฤดูฝน 

2,000 ไร่ ในฤดูแล้งประมาณ 500 ไร่ และ

ส�าหรับการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรทั้ ง  

8 หมูบ้่าน ทั้ งนี ้โครงการชลประทานเชยีงราย 

ได้ด�าเนินการจัดตั้ งกลุ่มผู้ใช้น�้า เพ่ือให้เกิด 

การบริหารจดัการน�า้อย่างเตม็ประสิทธภิาพซ่ึง 

ประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้านห้วยเฮี้ย เป็นประธาน

กลุ่มผู้ใช้น�า้ รองประธาน เลขานกุาร เหรัญญกิ  

กรรมการเหมืองฝายที่อยู่ด้านท้ายอ่างเก็บน�้า

อีก 7 ราย และมีสมาชิกจ�านวน 320 ราย 

ภายหลังจากโครงการอ ่างเก็บน�้ า 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ เจ้าหน้าทีส่�านกังานชลประทาน 

ที่ 2 ได้มีโอกาสพูดคุยกับราษฎรในพ้ืนที่ถึง

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการดังกล่าว 

แห้งแล้ง ท่วมขัง 
ปัญหาซ�้าเก่าซ�้าใหม่ 
แม้ว่าราษฎรส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ต�าบล 

ศรีถ้อย อ�าเภอแม่สรวย จงัหวัดเชยีงราย จ�านวน  

8 หมู ่บ้าน ซ่ึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

เป็นหลัก จะอาศัยน�า้ฝนตามฤดกูาลและน�า้จาก 

แหล่งน�า้ธรรมชาต ิคือ ล�าห้วยเฮ้ีย (ล�าน�า้สาขา 

ของน�า้แม่ลาวและอยูใ่นพ้ืนทีลุ่่มน�า้กก) เป็นหลัก  

แต่ไม่สามารถบรรเทาปัญหาขาดแคลนน�้า 

เพ่ือการอุปโภคบริโภคและท�าการเกษตร 

ในฤดูแล้งและอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงฤดู 

น�้าหลากได้ เนื่องจากไม่มีแหล่งกักน�้าไว้เป็น

แหล่งน�้าต้นทุนเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ  ในพื้นที่

ด้วยเหตนุี ้นายเฉลียว นยันา นายกองค์การ 

บริหารส่วนต�าบลศรีถ้อย ได้กราบบังคมทูล 

ขอพระราชทานโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยเฮี้ย  

เพื่อช่วยเหลือราษฎรทั้ ง 8 หมู่บ้านของต�าบล

ศรีถ้อย เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน 

ดังกล่าว และเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ รับโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยเฮี้ย

ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ต่อมา ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษ

เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ (ส�านกังาน กปร.) กรมชลประทาน 

และหนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง ไดร่้วมกันตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริงและเสนอแนะแนวทางการให้

ความช่วยเหลือที่เหมาะสมและตรงกับความ

ตอ้งการของราษฎร โดยท�าการรวบรวมขอ้มลู 

ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องและศึกษารายละเอียด 

เพ่ิมเติม มีความเห็นว่า สามารถช่วยเหลือ

ราษฎรด้วยการก่อสร้างอ่างเก็บน้�าห้วยเฮี้ย 

ประเภทท�านบดิน ขนาดความจุ 2,235,950 

ลูกบาศก์เมตร ซ่ึงสอดคล้องตามหลักวิชาการ  
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นายพิน กันประเวท
บ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ 5 ต�าบลศรีถ้อย อ�าเภอแม่สรวย จังหวัด

เชยีงราย “ได้รบัผลประโยชน์ในการทำานา ตนเองมพีืน้ทีก่ารเกษตรทั้ งหมด 

6 ไร่ เมื่อสร้างอ่างเก็บนำ้าเสร็จ ทำาให้ได้รับนำ้าในการทำาเกษตรมากขึ้น 

ราษฎรในหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม มีรายได้จาก

การเกษตรเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีนำ้าทำาให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้น”

นายเม็ด ทิพย์ประจักร์
บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 5 ต�าบลศรีถ้อย อ�าเภอแม่สรวย จังหวัด

เชียงราย “ก่อนสร้างอ่างเก็บนำ้า ฤดูแล้งไม่มีนำ้าไว้ใช้เลย เน่ืองจากไม่มี

พืน้ทีก่กัเกบ็นำา้ เมือ่สร้างเสรจ็คาดว่าจะมนีำา้ใช้ตลอดฤดูกาล สามารถปลูก

ข้าวได้อย่างดี จุดเด่น คือ สามารถทำาแหล่งเพาะเลี้ยง ทำาประมง มีอาชีพ

และรายได้เพิ่มขึ้น คุณภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น”

“ทิศทางการพัฒนาในระยะต่อไป”
นอกเหนือจากการที่ราษฎรต�าบลศรีถ้อย จะมีน�้าใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคและท�าการ

เกษตรอย่างทั่วถึงแล้ว ทิศทางการพัฒนาในระยะต่อไปถือเป็นเร่ืองที่ส�าคัญเช่นเดียวกัน  

การน้อมน�าหลักการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โดยการสร้างความเข้าใจและ 

การรับรู้ให้ราษฎรตระหนักถึงประโยชน์ที่ได้รับ รวมถึงการต่อยอดการพัฒนาทั้ งด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ

เมื่อราษฎรมีแหล่งน�้าต้นทุนที่เพียงพอ สามารถส่งเสริมให้ราษฎรเพาะปลูกพืชที ่

หลากหลายและมคีวามเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที ่เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเพาะปลูกและสร้างรายได้ 

ภายในครัวเรือนเพิ่มขึ้น ท�าให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรดีขึ้นตามล�าดับ

ด้านสังคม

แม้ว่ากลุ่มผู้ใช้น�้าจะจัดตั้ งขึ้นมาเพ่ือให้การบริหารจัดการน�้ามีประสิทธิภาพ แต่ถือได้ว่า

เป็นจุดเร่ิมต้นความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันของราษฎรในพ้ืนที่ ซ่ึงในระยะต่อไป กลุ่มดังกล่าว

จะพัฒนาไปสู่การท�ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ในเรื่องอื่น ๆ  รวมทั้ งจะชักชวนราษฎรคนอื่น ๆ   

ให้เข้าร่วมท�ากิจกรรมด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

ด้านสิ่งแวดล้อม

นอกจากการบริหารจดัการน�า้และการพัฒนาแหล่งกักเก็บน�า้ของโครงการอ่างเก็บน�า้ห้วยเฮีย้ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริแล้ว ราษฎรจะต้องอนุรักษ์และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ  ควบคู่กันไป  

ทั้ งการดูแลรักษาพ้ืนที่ป่าของหมู่บ้าน การพัฒนาแหล่งน�้าธรรมชาติที่มีอยู่ ตลอดจนการ 

ก�าหนดข้อปฏิบตัร่ิวมกันของราษฎรในพ้ืนที ่เพ่ือเป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่าและคงความอุดมสมบูรณ์ไว้  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิิชยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พืชปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จัดว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รักษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทุกสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลิตต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภูมสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวัดลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพ้ืนทีผ่ลติเมล็ดพนัธุข้์าวในโครงการ	“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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เมื่อกล่าวถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนั้ น 

เชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงพ้ืนที่ท�าการเกษตรที่เว้ิงว้าง แลดูแห้งแล้ง 

และแสงแดดที่แผดจ้า แต่ทว่าพ้ืนที่ภาคอีสานนั้ นมีความส�าคัญต่อ

การเกษตรของไทยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีพ้ืนที่ท�าการเกษตรกว่า 

63.8 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 42 ของประเทศ และมีพื้นที่ปลูกข้าว 

มากกว่าทุกภาค อย่างไรก็ตาม ผลผลิตต่อไร่ที่ ได้กลับน้อยกว่า 

ค่าเฉล่ียระดบัประเทศ ซ่ึงสาเหตหุลักประการหนึง่ คือ พ้ืนทีช่ลประทาน

ที่มีเพียงร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ท�าการเกษตรเท่านั้ น ดังนั้ น ผลผลิต

ทางการเกษตรของภาคอีสานจึงขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศเป็นหลัก 

และบ่อยครั้ งที่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ส่งผลให้เกษตรกรภาคอีสาน

ประสบความเดือดร้อนอยู่เสมอ

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน�้าหนองบ่อออง
และขุดร่องชักน�้ำพร้อมติดตั้งสถำนีสูบน�้ำด้วยไฟฟ้ำ

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ต�ำบลค�ำแก้ว อ�ำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกำฬ

เรียบเรียงโดย	นายธวัชชัย	ไพรบูรณ์
	 กองประสานงานโครงการพืน้ที	่2
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สภาพปัญหา

ในพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬก็เช ่นเดียวกัน 

บริเวณต�าบลค�าแก้ว อ�าเภอโซ่พิสัย ราษฎร

ส ่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�าการเกษตรโดย

อาศัยน�้าฝนและน�้าจากอ่างเก็บน�้าหนองบ่อออง 

แต่บริเวณนีม้ลัีกษณะเฉพาะอีกประการ คือ ราษฎร

จะสามารถท�าการเกษตรได้เฉพาะในช่วงฤดูแล้ง

เท่านั้ น เนื่องจากในฤดูฝนน�้าจะท่วมเต็มพ้ืนที่

ท�าการเกษตร ดังนั้ น การดึงน�้าจากหนองบ่อออง 

ซ่ึงมสีภาพตืน้เขนิจงึไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

แม้ว่าได้มกีารร้องขอให้หน่วยงานท้องถ่ินเข้ามา

ด�าเนนิการขดุลอกแต่ก็ไม่มศัีกยภาพทีจ่ะสามารถ

ด�าเนินการได้ ดังนั้ น นายสีทน เนินภู ราษฎร 

บ้านดอนเสียด หมูท่ี ่4 ต�าบลค�าแก้ว อ�าเภอโซ่พิสัย 

จงัหวัดบงึกาฬ ได้ขอพระราชทานโครงการขดุลอก

หนองบ่อออง ต�าบลค�าแก้ว เพ่ือช่วยเหลือราษฎร

ซ่ึงประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน�้าส�าหรับ

อุปโภคบริโภคและท�าการเกษตร
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เข้าใจ เข้าถึง แล้วจึงพัฒนา

ต่อมา หน่วยงานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องได้

ลงพ้ืนที่ส�ารวจข้อเท็จจริงและความต้องการ

ของราษฎร พร้อมทั้ งพิจารณาแนวทางการ

ให้ความช่วยเหลือ โดยเห็นควรด�าเนินการ 

ขุดลอกอ ่างเ ก็บน�้ าหนองบ ่อออง พ้ืนที่

ประมาณ 50 ไร่ เพ่ือเพ่ิมความจุประมาณ 

240,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้างอาคาร 

ระบายน�้าล้นและขุดร่องชักน�้าพร้อมติดตั้ ง 

สถานี สูบน�้ าด ้วยไฟฟ ้า จ�านวน 1 แห ่ง 

เพ่ือสูบน�้าเข้าอาคารส่งน�้าในช่วงที่ระดับน�้า 

หน้าอาคารส่งน�้าต�่ากว่าระดับการไหลของน�้า

เข้าสู่คลองส่งน�้า 

แนวทางดังกล่าวได้ประชาสัมพันธ์

ชี้แจงท�าความเข้าใจกับราษฎรและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินแล้ว มกีารให้ความร่วมมอื 

เป็นอย่างดี โดยที่ดินบริเวณที่จะด�าเนินการ 

ขุดลอกนั้ น องค์การบริหารส่วนต�าบลค�าแก้ว

ได้จัดประชุมประชาคมในเบื้องต้นและราษฎร

ให้ความยินยอมอุทิศที่ดินให้ทางราชการ 

อีกทั้ งยังได้มีการจัดตั้ งกลุ่มผู้ใช้น�้าเพ่ือร่วม

บริหารจัดการน�้าให้เกิดประโยชน์ด้วย
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พระเมตตาสู่พสกนิกร

เมือ่วันที ่9 เมษายน 2560 พระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยูหั่ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการ

ขดุลอกอ่างเก็บน�า้หนองบ่ออองและขุดร่องชักน�้า 

พร้อมตดิตั้ งสถานสูีบน�า้ด้วยไฟฟ้า ไว้เป็นโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ โดยกรมชลประทาน

ด�าเนินการก่อสร้างในปี 2560 และด�าเนินการ

แล้วเสร็จในปี 2561

ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของแหล่งน�้าและ

การสร้างระบบส่งน�้าที่มีความยาวรวมกว่า 11 

กิโลเมตร ท�าให้โครงการนีส้ามารถส่งน�า้สนบัสนนุ

พื้นที่ท�าการเกษตรได้ถึง 3,000 ไร่ ให้แก่ราษฎร

บ้านดอนเสียด หมู่ที่ 4 บ้านโนนสะแบง หมู่ที่ 2 

และบ้านดอนโพธิ์ หมู่ที่ 11 ต�าบลค�าแก้ว อ�าเภอ

โซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จ�านวน 620 ครัวเรือน 

2,500 คน มีน�้าส�าหรับใช้ท�าการเกษตรและ

อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ สามารถท�าการ

เกษตรได้อย่างต่อเนื่องและมีทางเลือกในการ

ประกอบอาชีพที่หลากหลาย ส่งผลให้ราษฎร 

มีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้เพิ่ม และมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น 
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ภาพระหว่างด�าเนินการ

สภาพหนองบ่ออองก่อนการปรับปรุง



วา
รส
าร
อ
ัน
เนื่
อ
งม
าจ
าก
พ
ระ
รา
ชด
�าริ

29

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน�้าหนองบ่ออองและขุดร่องชักน�้า
พร้อมติดตั้งสถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้า เมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จ
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ในพ้ืนที่ภาคอีสานนั้ น ยังมีศักยภาพ

ในการสร้างผลผลิตทางการเกษตรได้อีกมาก

เนื่องจากมีพื้นที่มาก ดังนั้ น หากสามารถเพิ่ม

พ้ืนที่ชลประทานในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม 

หรือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น�า้ในรูปแบบต่าง ๆ  

แล้ว จะสามารถสร้างเสริมอาชีพด้านการ 

เกษตรให้ก ้าวหน้า ซ่ึงเป็นการสร้างงาน 

สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถ่ิน และช่วยสร้าง 

ความเข ้มแข็งของชุมชนเพ่ือเป ็นฐานใน 

การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พืชปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(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	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	



เมื่อปี 2537 พระบาทสมเด็จพระมหา 

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

มีพระราชด�าริเร่ืองทฤษฎีใหม่ เป็นเคร่ืองมือ 

การปฏิบัติตามแนวพระราชด�าริปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรที่เป็น 

รปูธรรมและเข้าใจง่าย ด้วยการบริหารจัดการ

ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดให้เกิดประโยชน์

สูงสุด โดยเฉพาะการบริหารจัดการดินและน�้า 

มกีารจ�าแนกพ้ืนทีด่นิแปลงเล็กเพ่ือท�ากิจกรรม 

ด้านเกษตรที่หลากหลาย เพ่ือให้เกษตรกรมี

อาหารบริโภคอย่างเพียงพอ เพ่ือเป้าหมาย 

คือ การพออยู ่พอกินในครัวเรือน ดังนั้ น 

ทฤษฎีใหม่จึงเป็นรูปแบบท�าการเกษตรของ

เกษตรกรรายย่อย เพ่ือแก้ปัญหาความยากจน 

การสร้างความมั่นคงด้านอาหารในระดับ

ครัวเรือนให้แก่เกษตรกร เพ่ือการพ่ึงตนเอง 

ได้ก่อนการพัฒนาสู่การรวมกลุ่มและการสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน อันจะเป็นพ้ืนฐาน 

น�าไปสู่การสร้างเครือข่ายภายนอกชุมชน 

เพื่อขยายการพัฒนาสู่ระดับประเทศต่อไป

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ

ประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 

(ส�านักงาน กปร.) จึงมีนโยบายให้ศูนย์ศึกษา

การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ทั้ ง 

6 แห่ง ปรับปรุงแปลงสาธติต้นแบบทฤษฎีใหม่ 

เป็นแปลงสาธิตและการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ตามแนวพระราชด�าริ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

สนองพระราชด�าร ิสืบสาน รกัษา และต่อยอด 

แสดงให้เห็นพระอัจฉริยภาพและพระอุตสาหะ 

ทีท่รงวางแนวทางและแนวคิดการใช้ทรัพยากร

ที่มีอยู ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การน�าแนว 

พระราชด�าริมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผล

ด้านการเกษตรให้เกษตรกรสามารถพ่ึงพา

ตนเองได้ โดยแสดงให้เห็นถึงการบริหารจดัการ 

แปลงเกษตรทีม่กีารบรูณาการจากหลายส่วนงาน 

อย่างมีประสิทธิภาพ มีการเก็บข้อมูลอย่าง

ถูกต้องตามหลักวิชาการ สามารถส่งเสริม 

และขยายผลการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ได้

อย่างยั่งยืน 

โดยในปี 2561-2562 ศูนย์ศึกษาการ 

พัฒนาฯ ทั้ ง 6 แห่ง ได้พิจารณาก�าหนด วางแผน 

ปรับปรุงแปลงสาธติทฤษฎีใหม่ ผลส�าเร็จของ

โครงการนี้จะเป็นแปลงศึกษาแนวพระราชด�าริ

ของพระบาทสมเดจ็พระมหาภูมพิลอดลุยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร ที่ประชาชนจะเรียนรู้

แนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่และศึกษารูปแบบ 

เรียบเรียงโดย	 นางสาวสมลักษณ์	บุนนาค
	 	 กองศึกษาและขยายผลการพัฒนา
	 	 ตามแนวพระราชด�าริ
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การบริหารจดัการดนิ น�า้ ทรัพยากรในพ้ืนที่ได้

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

ท�าให้เกษตรกรและประชาชนในรุ่นต่อไปได้ 

ตระหนักรู้แนวพระราชด�าริ รูปแบบเศรษฐกิจ

พอเพียงด้านการเกษตร และเห็นตัวอย่าง

ทฤษฎีใหม่ในรูปแบบที่หลากหลาย ส�าหรับน�า

ไปปรับประยกุต์ใช้เพ่ือพัฒนาอาชพีและรายได้

ของตนเองอย่างยั่งยืน 

จากแนวพระราชด�าริต้นแบบทฤษฎีใหม่นี้ 

นบัเป็นจดุเร่ิมต้นทีรั่ฐบาลได้น้อมน�าแนวคิดการ

พัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

มาก�าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.

2560-2579) โดยแสดงให้เห็นถึงการพัฒนา

ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างโอกาสและ

ความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างความ

สามารถในการแข่งขัน และด้านความมั่นคง 

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 

ทางสังคม สนบัสนนุการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 

ฐานราก โดยเป็นตวัอย่างการพัฒนาการเกษตร 

ให้เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ ทรัพยากร 

และเกษตรกรเน้นระบบการจัดการแปลงด้วย

ตนเอง 

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 

โดยสนบัสนนุการสร้างมลูค่าด้านผลผลิต เน้น

การผลิตเกษตรคุณภาพสูง ให้ความส�าคัญ 

กับการเป็นตัวอย่างการผลิตเกษตรอินทรีย์

หรือเกษตรปลอดภัยและขบัเคล่ือนการเกษตร

ด้วยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ประยุกต์ใช้ได้

รวมทั้ งส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดโครงสร้าง

ธรุกิจการเกษตรด้วยการรวมกลุ่ม การแปรรูป 

และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต

ด้านความมั่นคง โดยส่งเสริมให้เกิด

การเรียนรู้การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ รวมทั้ งรณรงค์

เสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย 

วัฒนธรรมไทย เ พ่ือธ�ารงไว ้ ซ่ึงสถาบัน 

พระมหากษัตริย์

นอกจากนี้ พระราชด�าริดังกล่าวยัง

เป็นการวางรากฐานการพัฒนาแบบพ่ึงตนเอง 

ที่มุ ่งสู ่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซ่ึงในปี 2558 

องค์การสหประชาชาติได้ตระหนักถึงแนวคิด

การพัฒนารูปแบบนี้  โดยส�านักงานใหญ่ 

องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ได้รับรองวาระการพัฒนาที่

ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (The 2030 Agenda 

for Sustainable Development) และ 

เป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนื หรือ Sustainable 

Development Goals (SDGs) เพ่ือให้

ประเทศต่างๆ น�าไปปฏิบัติให้บรรลุผลส�าเร็จ 

เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และส่ิงแวดล้อมในช่วงระยะเวลา 15 ปี 

อีกด้วย

32



นายสงกรานต์ จองทอน ตั้ งอยู่ที่หมู่ 9 บ้านป่าสักน้อย 

ต�าบลเชิงดอย อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่

ด�าเนินการ ขนาด 1 ไร่ 2 งาน กิจกรรมในแปลง ประกอบด้วย 

สระน�้า ขนาด 1 งาน    

แปลงนาข้าวพันธุ์สันป่าตอง1 ขนาด 1 งาน

แปลงไม้ผล/พืชผัก ขนาด 2 งาน

ที่อยู่อาศัยและแปลงเลี้ยงไก่ ขนาด 2 งาน

แรงงานในครัวเรือน จ�านวน  2 คน

มีการปลูกข้าว 2 ครั้ งต่อปี โดยนาปีได้ผลผลิต 30 ถัง 

นาปรังได้ผลผลิต 18 ถัง มีผลผลิตส�าหรับบริโภคในครัวเรือน  

อย่างเพียงพอ และส่วนทีเ่หลือจะจ�าหน่ายเป็นรายได้ รวมมลูค่า

ผลผลิตทั้ งสิ้นประมาณ 90,000 บาทต่อปี มีการเลี้ยงปลาใน

บ่อดิน เล้ียงปลาในกระชัง และเล้ียงกบนา ถือเป็นเกษตรกร 

ที่สามารถน�าแนวพระราชด�ารทิฤษฎีใหม่มาด�าเนินการได้อย่าง

เหมาะสมและมีรายได้ที่ยั่งยืน 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาท่ีดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	 ซ่ึงอาจจะเป็นพนัธุที์ห่าได้ยาก						
ในปัจจบัุน	ควรค่าแก่การอนุรกัษ์และเก็บรกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพูด	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลัยแม่โจ้	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
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�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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จากการที่ราษฎรมาร ้องเรียนป ัญหาเ ร่ืองที่ดินท�ากิน 

ปัญหาความยากจนจากสภาพดินฟ้าอากาศแห้งแล้ง ปริมาณน�้าฝน 

ไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก และสภาพดินในพ้ืนที่มีคุณภาพต�่า 

ต่อมาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ เมื่อครั้ งที่ได้ 

เสด็จไปทรงตรวจเยี่ยมศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอก 

ไม้ผลบ้านไร ่อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ในความดูแลของ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อปี 2526 ซ่ึงได้ด�าเนินการทดลอง 

เพาะปลูกดอกแกลดโิอลัสและพืชพันธ์ุไม้อ่ืน ๆ จงึได้น�าปัญหาความ 

เดอืดร้อนของราษฎรดงักล่าว กราบบงัคมทลูพระบาทสมเดจ็พระมหา 

ภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงทราบและได้พระราชทาน 

ความช่วยเหลือ โดยมีพระราชด�าริที่เก่ียวข้องตั้ งแต่ปี 2527  

เป็นต้นมา ดังนี้ 

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2527 เสด็จพระราชด�าเนินไป 

ทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรอ่างเก็บน�้าแม่เรียง ต�าบล

สบปราบ อ�าเภอสบปราบ จงัหวัดล�าปาง และได้มพีระราชด�าริเก่ียวกับ 

โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน�้าสาขาแม่น�้าปิงอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ ความว่า 

การพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ ่มน�้า
สาขาแม่น�้าปิง : กว่าสามทศวรรษ
ของการเปลี่ยนแปลง

พื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านห้วยสะแพด 
และศาลาทรงงาน

“ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน�้า ตามล�าน�้าสาขา

ต่าง ๆ ของแม่น�้าปิงในเขตอ�าเภอจอมทอง อ�าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

และอ�าเภอบ้านโฮ่ง จงัหวัดล�าพนู ตามทีท่รงวางโครงการในระยะแรก จ�านวน 

13 อ่าง เพื่อจัดหาน�้าให้กับพื้นที่เพาะปลูกเดิมของราษฎรหมู่บ้านต่าง ๆ  

และพืน้ทีป่่าละเมาะทีจ่ะบุกเบิกเป็นพืน้ทีท่�ากนิ เพือ่จดัสรรให้กบัราษฎรเข้าท�ากนิ 

ตอ่ไปรวมพื้นที่ประมาณ 40,000 ไร ่สามารถมีน�า้ท�าการเพาะปลกูและมีน�า้

เพื่อการอุปโภคบริโภค ส�าหรับหมู่บ้านต่าง ๆ  ดังกล่าวตลอดปี นอกจากนั้ น 

ยังจะมีน�้าไว้ช่วยส่งเสริมการพัฒนาทางด้านปศุสัตว์ การประมง การเกษตร 

และการอุตสาหกรรม ในพื้นที่การพัฒนาการเกษตรประมาณ 66,000 ไร่ 

ได้อีกด้วย ส่วนพื้นที่ต้นน�้าล�าธารเหนืออ่างเก็บน�้าต่าง ๆ  ขึ้นไป มีพื้นที่

ประมาณ 104,000 ไร่ จะใช้พื้นที่พัฒนาป่าไม้ ปลูกไม้สามอย่าง คือ 

ไม้ฟืน ไม้ผล และไม้ใช้สอย เพือ่เป็นการอนุรกัษ์ต้นน�า้ล�าธารของอ่างเกบ็น�า้ 

ต่าง ๆ  ดังกล่าว การด�าเนินงานตามโครงการในระยะแรกน้ี ให้แม่ทพัภาคที ่3 

เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป”

เรียบเรียงโดย นางณัฐกิตติ์ วินิชส�าเภาทิพย์
กองติดตามประเมินผล

การลงพื้นที่ส�ารวจข้อมูลและการประชุมหารือ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2528 เสด็จฯ ไป 

ทอดพระเนตรการด�าเนินงานโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จ

ลุ่มน�้าสาขาแม่น�้าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด�าริและ

ทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย บ้านห้วยปุ๊ ต�าบล

แม่สอย อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และม ี

พระราชด�าริเก่ียวกับการพัฒนาของโครงการ สรุปความว่า

การพัฒนาตามโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน�้า

สาขาแม่น�า้ปิงฯ ควรพจิารณาแบ่งพืน้ทีพ่ฒันาออกเป็น

แนวเขตดังต่อไปนี้ 

แนวเขตที่ 1 ควรพิจารณาก�าหนดพ้ืนที่ตอนบน 

เป็นแนวต้นน�้าล�าธารอย่างเคร่งครัด โดยให้กรม 

ชลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน�า้ 

ขนาดเล็กปิดก้ันล�าห้วยสาขาของห้วยม่วง ห้วยสะแพด 

ห้วยยอน และล�าห้วยต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

ในลักษณะเช่นเดียวกันกับอ่างเก็บน�้าห้วยม่วงตอนบน

และอ่างเก็บน�้าห้วยปุ๊ตอนบน ทั้ งนี้เพ่ือจัดหาน�้าให้กับ

พ้ืนที่เพาะปลูกของราษฎรในเขตหมู่บ้านที่อยู่ตามแนว

เชิงเขา ซึ่งได้แก่ บ้านห้วยม่วง บ้านห้วยปุ๊ บ้านห้วยส้ม 

และบ้านห้วยสะแพด เพ่ือจัดหาน�้าสนับสนุนอ่างเก็บน�้า

ขนาดใหญ่บริเวณตอนล่างด้วย ส�าหรับพ้ืนที่ป่าต้นน�้า

ในเขตพ้ืนที่ตอนบนนี้ ต้องห้ามไม่ให้ราษฎรเข้าท�ากิน 

อาจพิจารณาสร้างแนวถนนให้ชัดเจน บริเวณใดที่เป็น

ป่าเส่ือมโทรมให้กรมป่าไม้พิจารณาเร่งรัดการปลูกป่า 

เช่น บริเวณพ้ืนที่ขอบอ่างหรือตามแนวท่อส่งน�้าและ 

ให้พิจารณาวางโครงการยกระดบัน�า้จากอ่างเก็บน�า้ตอนบน 

เพ่ือส่งน�้าในพ้ืนที่ตามไหล่เขาและยังช่วยสนับสนุน 

การปลูกป่าที่อยู่เหนือระดับส่งน�้าด้วย

แนวเขตที ่ 2  ควรพิจารณาก�าหนดพ้ืนทีต่อนกลาง 

บริเวณตามแนวเชิงเขา ซ่ึงมีหมู่บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย  

บ้านห้วยปุ ๊บ้านห้วยส้ม และบา้นห้วยสะแพด ตั้ งอยู่เป็น 

แนวเขตพ้ืนทีท่ีจ่ะต้องพัฒนาราษฎร ยกระดบัความเป็นอยู่ 

ของหมู่บ้านต่าง ๆ เหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือเป็นแนวเขต 

ป้องกันการบกุรุกป่าต้นน�า้ล�าธารจากบคุคลภายนอกด้วย  

ทั้ งนี ้เนือ่งจากข้อเทจ็จริงปรากฏว่า ราษฎรทีต่ั้ งบ้านเรือน 

และที่ท�ากินอยู่บริเวณพ้ืนที่ตามแนวเชิงเขา มีข้อจ�ากัด

ทั้ งด้านพ้ืนที่ท�ากินและความแห้งแล้ง การเพาะปลูก

ประสบปัญหาการขาดแคลนน�้ามาโดยตลอด 

นอกจากนั้ น ยังได้ทรงพิจารณาเห็นว่าระบบ

โครงสร้างทางสังคมของชุมชนดังกล่าว เป็นโครงสร้าง

ของสังคมแบบดั้ งเดิม มีลักษณะเป็นชุมชนที่มีความ

ใกล้ชิด มีการช่วยเหลือจุนเจือซึ่งกันและกันเป็นอย่างด ี

มีรากฐานของการจัดการสังคมสงเคราะห์ของตนเอง

ที่เห็นได้ชัด เช่น การแบ่งปันข้าวให้กับผู้ขาดแคลน

บริโภค ในรูปแบบของธนาคารข้าวพื้นบ้าน นอกจากนั้ น 

ยังมีการแบ่งปันรายได้จากการขายวัว เมื่อมีปัญหา

การขาดแคลนข้าวเกิดขึ้น ซ่ึงก็เป็นรากฐานการจัด

ระบบธนาคารโคพ้ืนบ้านด้วยเช่นกัน ดังนั้ น การพัฒนา 

ในหมู่บ้านดังกล่าว จึงควรกระท�าด้วยความระมัดระวัง 

ให้พยายามรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้ งเดิมให้ 

คงไว้ให้มากที่สุด ถึงแม้ว่าสภาพการท�ามาหากินใน

ปัจจุบันบางฤดู ราษฎรจ�าเป็นต้องไปประกอบอาชีพ 

รับจ้างนอกหมูบ้่าน แต่เมือ่มกีารพัฒนาทางด้านแหล่งน�า้ 

และพ้ืนที่ท�ากินแล้ว ก็จะเป็นส่วนท�าให้ราษฎรมีงานท�า 

ในท้องถ่ินมากขึน้ ถึงกระนั้ นก็ตามหน่วยงานทางราชการ 

ได้แก่ กรมชลประทาน กรมป่าไม้ หรือหน่วยงานอื่น ๆ 

ควรพิจารณาว่าจ้างแรงงานให้ราษฎรได้มีรายได้ภายใน

ท้องถ่ินอย่างต่อเนื่อง และต้องพยายามท�าทุกอย่างให้

ราษฎรรัก หวงแหนพ้ืนที ่และรักษาป่าไม้ ส�าหรับล�าห้วยปุ๊

และล�าห้วยม่วงให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการ

ก่อสร้างฝายทดน�า้ขนาดเล็กส�าหรับหาน�า้ช่วยเหลือพ้ืนที่

เพาะปลูกของหมู่บ้านทั้ งสอง เพ่ือการท�านาในฤดูฝน 

สภาพบ้านเรือนและพื้นที่ท�ากินราษฎร
ในพื้นที่โครงการฯ
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ส่วนพ้ืนที่ท�ากินยังพอมีพ้ืนที่ที่เหมาะสมอยู่บ้าง ควรค่อย ๆ 

พิจารณาขยายให้พอเพียงในแต่ละชุมชนที่มีความพร้อม โดยให ้

กรมชลประทานและกรมพัฒนาทีด่นิ ร่วมกันพิจารณาส�ารวจและ

วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน วางระบบการส่งน�้าในพ้ืนที่ไร่นา

แบบง่าย ๆ  ให้ราษฎรมส่ีวนร่วมด้านแรงงานด้วย และให้พิจารณา

วางโครงการสร้างบ่อน�้าเล็ก ๆ ใกล้แปลงเพาะปลูกไว้ให้วัว 

ส่วนในเร่ืองที่ราษฎรขอพระราชทานวัวพันธุ์ดีนั้ น ให้ทางจังหวัด

เชียงใหม่พิจารณาศึกษาสภาพพ้ืนที่ ทั้ งในเร่ืองของการจัดหา

แหล่งหญ้าและการขยายพันธุ์วัวให้แก่ราษฎรต่อไป 
เพาะปลูกมาโดยตลอด การที่จะส่งเสริมการ

ปลูกพชืมะคาเดเมยีเป็นพชืยนืต้น และต้องใช้

เวลาอีกประมาณ 5-6 ปี จึงจะเริ่มให้ผล ใน

ขณะเดียวกนัราษฎรต้องการปลูกพชืระยะส้ัน 

เพื่อการด�ารงชีพประจ�าวัน ประกอบกับ

ปริมาณน�้าชลประทานที่จัดสร้างขึ้นมีปริมาณ

ค่อนข้างจ�ากัด จึงเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาใน

รายละเอียดให้รอบคอบ และท�าแผนปฏิบัติ

การเสียก่อน และขอให้พิจารณาร่วมกันกับ

กรมชลประทาน และกรมพัฒนาที่ดินต่อไป”

เมื่อวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2536 ณ 

พระต�าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ มีพระราชด�าริ 

ที่เก่ียวข้องกับงานชลประทานในโครงการฯ 

ความว่า 

“ควรพิจารณาน�าแนวทางการจัดหาน�้า

ตามรปูแบบโครงการพฒันาพืน้ทีเ่กษตรน�า้ฝน

อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ บริเวณวัดมงคล 

ชัยพัฒนา อ�าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 

มาใช้กับพื้นที่บริเวณโครงการฯ อ�าเภอ

จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่บริเวณที่

ราษฎรน้อมเกล้าฯ ถวาย จ�านวน 10 ไร่ ต�าบล

คุ้มเก่า อ�าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยให้ 

เป็นตวัอย่างเพือ่การศกึษาน�ามาปรบัปรงุพืน้ที่

ให้สามารถท�าการเกษตรได้อย่างสมบูรณ์ 

เมื่อการพิจารณาข้อมูลจากการตรวจสภาพ

พื้นที่และรายละเอียดจากแผนที่ มาตราส่วน 

1 : 100,000 พืน้ทีบ่รเิวณบ้านห้วยมะควัดและ

หมู่บ้านป่าไม้เหนืออ่างเก็บน�้าหนองกระทิง  

ต�าบลแม่สอย อ�าเภอจอมทอง มีสภาพ

ภูมิประเทศเป็นเนินเล็ก ๆ สภาพดินลูกรัง 

ปนกรวด หน้าดิน ถูกกัดเซาะมีอินทรียวัตถุ

น้อย ปัจจบัุนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากพืน้ที่

ดังกล่าวได้ แนวทางการพัฒนาตามรูปแบบ

โครงการพฒันาพืน้ทีเ่กษตรน�า้ฝน โดยขดุลอก

อาคารฝึกศิลปาชีพ (โรงทอผ้าฝ้าย) อันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริในพื้นที่โครงการฯ

แนวเขตที่ 3 เป็นพื้นที่ตอนล่าง มีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์

จากระบบชลประทานเป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะบริเวณที่

อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่าในความ

ดูแลของทางราชการ ก็ควรค่อย ๆ ด�าเนินการพัฒนาไปตาม 

ความเหมาะสม ส�าหรับแนวทางการจดัสรรทีด่นิท�ากิน ควรพิจารณา 

จดัสรรทีด่นิเป็นลักษณะสัมปทานรูปแบบพิเศษ ให้เช่าพ้ืนทีท่�ากิน 

แบบคล้ายการด�าเนินงานในรูปนิคม โดยมอบหมายให้จังหวัด

เชียงใหม่ จังหวัดล�าพูน และกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกันรับผิดชอบ 

เมือ่วันที ่19 กุมภาพันธ์ 2528 มพีระราชด�าริ สรุปความว่า 

“ด้วยเหตทุีก่ารด�าเนินการพฒันาโครงการพฒันาเบ็ดเสรจ็

ลุ่มน�า้สาขาแม่น�า้ปิงอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิเป็นศนูย์พฒันา

บริการสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ือง 

มาจากพระราชด�าริ ดังน้ัน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขยายงาน 

การส่งเสรมิการปลูกพชืมะคาเดเมยีให้แก่ราษฎรในพืน้ทีโ่ครงการ 

พฒันาเบ็ดเสรจ็ลุ่มน�า้สาขาแม่น�า้ปิงฯ จงึได้มพีระราชด�าริให้กรม

วิชาการเกษตรพจิารณาด้วยว่า พชืมะคาเดเมยีเป็นพชืทีต้่องการ

น�้าพอควร จึงควรได้ศึกษาในรายละเอียดเสียก่อน กล่าวคือ

ปัญหาทีส่�าคัญด้ังเดิมของราษฎรในเขตพืน้ทีข่องโครงการฯ กค็อื 

ปัญหาการขาดแคลนน�้าและมีการปลูกพืชเศรษฐกิจระยะส้ั น 

เพือ่การด�ารงชีพเป็นหลัก แต่กป็ระสบปัญหาความแห้งแล้งในฤดู
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ร่องหบุระหว่างลูกเนินให้ลึกและกว้าง แล้วน�าดินทีข่ดุไป

ปิดกั้ นระหว่างลูกเนินให้สามารถเกบ็กกัน�า้ได้เป็นช่วง ๆ  

ลงไปสู่ทีต่�า่ กระจายไปตามความเหมาะสมส�าหรบัพืน้ที่

ที่จัดเป็นแปลงที่ท�ากินและไม่มีร่องหุบ ควรพิจารณา

ขุดสระเพื่อเก็บน�้าในบริเวณที่มีพื้นที่รับน�้าไหลลงสระ 

ส่วนพืน้ทีบ่รเิวณยอดเนินซ่ึงยากแก่การจดัหาแหล่งน�า้เพือ่

การเกษตร ควรใช้เป็นพืน้ทีป่ลูกป่าเพือ่เพิม่ความชุ่มช้ืน 

และชะลอกระแสน�้า โดยเฉพาะพื้นที่ที่ลาดชันมาก 

ควรปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการกัดเซาะพังทลาย

ของดินและควรมีการปรับปรุงบ�ารุงดินควบคู่ไปด้วย”

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 25๔8 สมเด็จ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัต ิ

พระราชกรณยีกิจในพ้ืนทีโ่ครงการฯ มพีระราชด�าริ สรุป

ความว่า 

“อ่างเกบ็น�า้มนี�า้เหลือน้อย สภาพป่าต้นน�า้ล�าธาร

แห้งแล้งมาก ให้ช่วยท�าการป้องกนัรกัษาป่า และพฒันา

ป่าไม้ให้มาก ๆ  เพื่อจะได้เป็นป่าต้นน�้าล�าธารชั้ นดี 

เพื่อให้ราษฎรมีน�้าใช้อย่างเพียงพอตลอดไป” 

โครงการฯ เป็นหนึ่งในศูนย์สาขาที่ ได้น�าผล

ส�าเร็จจากการขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

ห้วยฮ่องไคร้ฯ มาใช้ด�าเนินการในพ้ืนที่ได้ผลอย่างเป็น 

รูปธรรม มีการด�าเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้ 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรแหล่งน�า้ อาชพี และ

คุณภาพชีวิตให้ราษฎรในโครงการฯ ผ่านมาระยะหนึ่ง 

ส�านักงาน กปร. ได้ท�าการประเมินผลโครงการฯ เมื่อป ี

25๔1 พบว่า การด�าเนินงานประสบความส�าเร็จ 

ในด้านการก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้ นพ้ืนฐาน อ่างเก็บน�า้ 

ฝายต้นน�้าล�าธาร บ่อบาดาล ฯลฯ มีการจัดสรรที่ดิน 

ให้ราษฎรได้อยู ่อาศัยและท�ากิน ช่วยให้มีรายได้ 

เพ่ิมขึ้น ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวดีขึ้น มีการ

ขยายพ้ืนที่ปลูกล�าไยมากขึ้น แต่ในด้านการพัฒนา 

สังคมและส่ิงแวดล้อม ยงัมกีารบกุรุกป่าเพ่ือการเพาะปลูก 

มีการใช้น�้าจากระบบชลประทานอย่างขาดระเบียบวินัย 

เนื่องจากไม่ได้น�ากฎกติกาของกลุ่มผู้ใช้น�้ามาบริหาร

จัดการ ท�าให้เกิดปัญหาภายในชุมชน 

ตั้ งแต่ปี 2527 ทีผ่่านมา เป็นระยะเวลากว่า 35 ปี  

ส�านักงาน กปร. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ร่วมกัน

สนองพระราชด�าริในการด�าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง 

และเพ่ือสนองต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู ่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด 

การพัฒนาให้ยัง่ยนืสืบไปนัน้ ในปี 2561 ส�านกังาน กปร. 

จงึได้ด�าเนนิการประเมนิผลโครงการฯ โดยความร่วมมอืกับ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือจัดท�าฐานข้อมูล

โครงการฯ และศักยภาพชุมชนในเขตพ้ืนที่โครงการฯ 

18 หมู่บ้าน ศึกษาถึงการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ 

ผลส�าเร็จ และปัญหาอุปสรรค ของการด�าเนินงาน 

โครงการฯ รวมทั้ งได้จดัท�าแผนการพัฒนาส�าหรับใช้เป็น

เคร่ืองมือในการก�าหนดแนวทางส�าหรับการขับเคล่ือน

และแก้ปัญหาการด�าเนินงานโครงการฯ ให้สามารถ

สนองพระราชด�าริได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด

ประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนต่อไป

การประเมนิผลโครงการฯ คร้ังนี ้มผีลการประเมนิ 

ที่ แสดงให ้ เ ห็น ถึงผลสัมฤทธิ์ และข ้อ เสนอแนะ 

เชิงยุทธศาสตร์ส�าหรับโครงการฯ ดังนี้
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ผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ 

โครงการฯ ประสบความส�าเร็จในด้านการพัฒนาแหล่งน�้า โดยมี

การสร้างอ่างเก็บน�้า 22 แห่ง ความจุรวม 11,820,000 ลูกบาศก์เมตร 

มปีริมาณน�า้เพียงพอในการอุปโภคบริโภคและใช้เพ่ือการเกษตรในขณะนี ้

แต่มีแนวโน้มว่าจะมีการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกเพ่ิมขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็น

สวนล�าไยทีม่คีวามต้องการใช้น�า้ปริมาณมาก ในด้านความมัน่คงของทีด่นิ 

ที่อยู่อาศัยและที่ดินท�ากิน ส่วนมากถือครองที่ดินมากกว่า 1 แปลง 

เฉลี่ย 11.8๔ ไร่/ครัวเรือน โดยส่วนใหญ่อยู่อาศัยในพื้นที่มาแต่ดั้ งเดิม 

มกีารย้ายถ่ินฐานเข้ามาบ้างเนือ่งจากการแต่งงาน อย่างไรก็ตาม เร่ิมมกีาร 

ซ้ือขายที่ดินและราคาที่ดินสูงขึ้น เนื่องจากพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาให้มี

ความอุดมสมบูรณ์และสะดวกสบายในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จึงท�าให ้

นายทุนภายนอกเข้ามาซ้ือที่ดิน ประกอบกับนายทุนต่างชาติที่เข้ามา 

ซ้ือผลผลิตล�าไย เร่ิมเข้ามาเช่าทีด่นิในพ้ืนทีเ่พ่ือประกอบธรุกิจ เป็นปัญหา

ทีป่ระชาชนในพื้นที่โครงการฯ ต้องมีการปรับตัวต่อไป 

สภาพป่าต้นน�้าของโครงการ

จงึนบัได้ว่าโครงการฯ ประสบความส�าเร็จในการแก้ไขปัญหาในด้านแหล่งน�า้และทีท่�ากิน ในส่วนของการเสริมสร้าง 

สภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถกันแนวเขตพ้ืนที่ป่ากับพ้ืนที่ท�ากินได้ชัดเจน โดยประชาชนในพ้ืนที่

ร่วมกันอนรัุกษ์ป่า ดงัเช่นกรณีการกันเขตป่าบ้านห้วยสะแพด อ�าเภอจอมทอง จงัหวัดเชยีงใหม่ และมพ้ืีนทีป่่าชมุชน

ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากป่าในการเป็นแหล่งอาหารและไม้ใช้สอย โดยได้รับความร่วมมอืจากประชาชน

ในการดูแลรักษาป่า เฝ้าระวังป้องกันไฟป่า ปลูกฟื้นฟูป่า 9,050 ไร่ ฟื้นฟูป่าต้นน�้า ๔10 ไร่ ลดปัญหาการบุกรุก

พ้ืนที่ป่าเหลือเพียงไม่ก่ีราย อย่างไรก็ตาม สภาพป่าต้นน�้ายังไม่มีความสมบูรณ์ จึงท�าให้มีปัญหาน�้าในอ่างเก็บน�้า 

มีปริมาณน้อยและขาดแคลนน�้าในช่วงฤดูแล้ง เป็นเวลาประมาณ 2 เดือน

ส�าหรับการยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในโครงการฯ ให้สูงขึ้น แม้ว่ารายได้เฉล่ียในภาพรวม

จะสูงถึง 363,886 บาท/ครัวเรือน/ปี ซ่ึงสูงกว่ารายได้เฉล่ียจากการประเมินผลเมื่อปี 25๔1 ซ่ึงมีรายได้เฉล่ีย 

70,000 - 80,000 บาท/ครัวเรือน/ปี แต่ยังไม่ประสบความส�าเร็จในด้านรายได้จากการเกษตรที่มีรายได้เฉล่ีย 

22,676.60 บาท/ปี และการมีปัญหาหนี้สิน โดยมีรายจ่ายที่ส�าคัญ คือ ค่าปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง

อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตในการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ประชาชนในโครงการฯ ที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

การเกษตรเป็นหลัก พบว่า มีสภาพบ้านเรือนที่มั่นคงแข็งแรงและมีสิ่งอ�านวยความสะดวก เช่น เครื่องปรับอากาศ 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า รถยนต์ จักรยานยนต์ รถไถ เป็นต้น ท�าให้เห็นว่า แม้รายได้จากการเกษตรที่เป็นตัวเงินจะน้อย 

แต่ข้อมูลเชิงประจักษ์ประเมินได้ว่าฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในโครงการฯ ไม่ได้อยู่ในระดับต�่า โดยมีแหล่ง 

รายได้อื่น ๆ นอกเหนือจากการท�าเกษตรเพียงอย่างเดียว

นอกจากนี ้ในด้านคุณภาพชวิีตตามตวัชีวั้ดความอยูด่มีสุีข พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัสูง โดยด้านครอบครัว 

มคีวามอบอุ่น อยู่ในระดบัสูงทีสุ่ด และในด้านการมส่ีวนร่วมของประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัสูงเช่นเดยีวกัน 

โดยด้านการเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริเป็นสิ่งจูงใจให้ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ อยู่ในระดับสูงที่สุด
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ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์

แนวทางส�าหรับการก�าหนดแผนการพัฒนาโครงการฯ ในรูปแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานของโครงการฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาในอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยใช้แนวคิด ศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการท�างานทุกมิติ

ยุทธศาสตร์ที่ 5  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน (ดิน น�้า ป่า หญ้าแฝก)

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ขยายผลความส�าเร็จจากการด�าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ถ่ายทอดไปสู่ 

  ประชาชนในพื้นที่โครงการอย่างต่อเนื่อง

การประเมินผลโครงการฯ คร้ั งนี้ นอกจากจะท�าให้ทราบถึงการด�าเนินงานโครงการฯ ที่ผ่านมากว่า 30 ปี 

ความเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ  แล้ว ยังเป็นโอกาสให้ส�านักงาน กปร. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 

รวมทั้ งหน่วยงานต่าง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้อง ได้ร่วมกันพิจารณาการประเมนิผล เตมิเตม็ข้อมลูทั้ งในด้านปัญหาและอุปสรรค  

ให้ข้อคิดเห็น และเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการด�าเนนิงานโครงการฯ เพ่ือการแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนให้กับ

ประชาชน โดยสามารถจะยงัประโยชน์ ทั้ งในด้านดนิ น�า้ ป่าไม้ อันน�ามาซ่ึงอาชพี รายได้ การพัฒนาชวิีตความเป็นอยู่ 

ของประชาชน ฯลฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องและเป็นการสนองพระราชปณิธาน 

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการให้ยั่งยืนต่อไป  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พืชปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรุษ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดินในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทุกสายพันธุ	์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	  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดเขต 1 (เชียงใหม่) กรมประมงได้ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า เพิ่มผลผลิตการประมงโดยการผลิต/ปล่อยพันธุ์สัตว์น�้าในแหล่งน�้าสาธารณะ
และแจกพันธุ์สัตว์น�้าให้โรงเรียนในพื้นที่

การส่งเสริมการปลูกเมเล่อนเขียวซึ่งเป็นพืชใช้น�้าน้อยในโครงการฯ
ที่มา: โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน�้าสาขาแม่น�้าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (2562)
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ด้วย พระราชปณธิานพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว โปรดเกล้าฯ 

ให้หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับหน่วยราชการต่าง ๆ  และประชาชน

ทกุหมูเ่หล่าทีม่จีติอาสา ร่วมกันบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพ้ืนทีต่่าง ๆ   

เพ่ือบรรเทาความเดอืดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน โดยเร่ิมจาก

พ้ืนทีก่รุงเทพมหานครและขยายผลไปยงัจงัหวัดอ่ืนๆ เพ่ือเป็นแบบอย่าง 

ในการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและความเป็นอยูข่องประชาชน หรือท�าความด ี

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหาราช บรมนาถบพิตร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน

โครงการจิตอาสา “เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ” เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน 

๒๕๖๐ 

ต่อมา ได้พระราชทานหลักสูตรฝึกจติอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลัก

ประจ�า” มวัีตถุประสงค์มุง่เน้นให้บคุลากรทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมมทีศันคติ

ทีด่ต่ีอสถาบนั มคีวามเสียสละ มอุีดมการณ์และความสามคัคี สามารถ

ท�างานเป็นทมีและสามารถเป็นผู้น�าให้แก่ประชาชนจติอาสาเพ่ือให้เป็น 

แบบอย่างที่ดีและเป็นผู้น�าของจิตอาสา ซ่ึงส�านักงาน กปร. ได้ส่ง 

ผู้แทนจ�านวน ๑๖ นาย เข้ารับการฝึกหลักสูตรจติอาสา ๙๐๔ “หลักสูตร

หลักประจ�า” รุ่นที่ ๒/๖๑  รุ่น “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ระหว่างวันที่ 

๑ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

จิตอาสา ๙๐๔ 
ส�านักงาน กปร. : 

เราร่วมพัฒนา สวมหมวกฟ้า ผูกผ้าเหลือง

เรียบเรียงโดย กองบังคับการประสานงานโครงการ 
จิตอาสา 904 “หลักสูตรประจ�า” รุ่นที่ 2/61 รุ่น 
“เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”
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นบัตั้งแต่จบการอบรมหลักสูตรฯ ดงักล่าว  

เหล่าจิตอาสา ๙๐๔ ส�านักงาน กปร. ก็ได้

ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ทั้ งตามที่ได้รับมอบหมาย 

จิตอาสาเฉพาะกิจ และที่เข้าร่วมนอกเวลา

ราชการ  นอกจากนี้ ส�านักงาน กปร. ได้จัด

ให้มีกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ความรู้และสร้าง

จิตส�านึกในสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจน

ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

ปัจจุบัน จิตอาสา ๙๐๔ ส�านักงาน กปร. 

ทุกนายยังคงมุ ่งมั่นที่ปฏิบัติตน เสียสละ 

ร่วมพัฒนา สวมหมวกฟ้า ผูกผ้าเหลือง ตาม 

พระราชปณธิานพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว  

อย่างต่อเนื่องสืบไป  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมีอายกุว่า	๕๐	ปี	จัดว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	 ซ่ึงอาจจะเป็นพนัธุที์ห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตูม	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพันธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจุลนิทรย์ีทีมี่
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	่จงัหวัดลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมล็ดพนัธุข้์าวในโครงการ	“เพ่ือนช่วยเพือ่น” ของมลูนิธิ
ชัยพฒันา	ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสูบน�า้มาติดต้ังเพือ่เร่ง
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	



นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการติดตาม 

และขบัเคล่ือนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริพ้ืนทีภ่าคเหนอื เดนิทางไป 

ฐานปฏิบัติการดอยหลักแต่ง กองร้อยต�ารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๔  

อ�าเภอแม่อาย จงัหวัดเชยีงใหม่ เพ่ือเชญิส่ิงของพระราชทาน จ�านวน ๔๐ ชดุ  

ไปมอบแก่ต�ารวจตระเวนชายแดนประจ�าฐานปฏิบัติการฯ และทหารจาก

กองก�าลังผาเมอืง จงัหวัดเชยีงใหม่ เพ่ือเป็นขวัญและก�าลังใจในการปฏิบตัิ

หน้าที่ต่อไป

จากนั้ น เดินทางไปโรงเรยีนราชประชานเุคราะห์ ๓๐ อ�าเภอแมอ่าย  

จงัหวัดเชยีงใหม่ เพ่ือเชญิอุปกรณ์เคร่ืองเขยีนพระราชทาน จ�านวน ๘๕๗ ชดุ  

ไปมอบแก่นักเรียน 

โอกาสนี ้ได้กล่าวให้โอวาทและเยีย่มชมกิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียน

และนักเรียน

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการติดตาม

และขบัเคล่ือนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริพ้ืนทีภ่าคเหนอื เดนิทาง 

ไปติดตามความก้าวหน้าของโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยโป่งแงะพร้อมระบบ

ส่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบลห้วยซ้อ อ�าเภอเชียงของ จังหวัด

เชียงราย 

 โอกาสนี้ ได้พบปะเยี่ยมราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

อ่างเก็บน�า้ห้วยโป่งแงะพร้อมระบบส่งน�า้ฯ ปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุป์ลา

ในอ่างเก็บน�้าเพื่อขยายพันธุ์เป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้กับราษฎรต่อไป

จากนั้ น เดินทางไปโครงการอ่างเก็บน�้าแม่ข้าวต้มท่าสุดอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริ ต�าบลท่าสุด อ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

เพื่อติดตามการด�าเนินงานโครงการอ่างเก็บน�้าแม่ข้าวต้มท่าสุดฯ 

โอกาสนี ้ได้พบปะเยีย่มราษฎรและซักถามความเป็นอยูเ่พ่ือรับทราบ 

ปัญหาอุปสรรคและความต้องการการใช้น�้าเพ่ือน�าไปพัฒนาต่อยอดและ

ขยายผลตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรง 

สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการในพระบาทสมเดจ็พระมหาภูมพิลอดลุยเดช 

มหาราช บรมนาถบพิตร ให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนโดยทัว่ถึงกัน  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	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
ดนิในพ้ืนทีศ่นูย์ฯ	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
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ท่ีผลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“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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นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนกุรรมการตดิตาม

และขบัเคล่ือนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริพ้ืนทีภ่าคเหนอื เดนิทาง 

ไปติดตามความก้าวหน้าของโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยน�้ารีอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ อ�าเภอท่าปลา จงัหวัดอุตรดติถ์ ซ่ึงเป็นโครงการทีพ่ระบาทสมเดจ็

พระมหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

รับเป็นโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ เพ่ือช่วยเหลือราษฎรทีป่ระสบ

ความเดอืดร้อนจากการขาดแคลนน�า้ส�าหรับอุปโภคบริโภคและท�าการเกษตร

โอกาสนี ้ได้พบปะเยีย่มราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน�า้ 

ห้วยน�า้รีฯ

จากนั้ น เดนิทางไปโรงเรียนราชประชานเุคราะห์ ๑๓ อ�าเภอน�า้ปาด 

จงัหวัดอุตรดติถ์ เพ่ือเชญิอุปกรณ์เคร่ืองเขยีนพระราชทานมอบแก่นกัเรียน 

จ�านวน ๑๗๔ ชดุ พร้อมทั้ งกล่าวให้โอวาทและเยีย่มชมกิจกรรมต่าง ๆ ของ

นกัเรียน

ต่อมา เดนิทางไปเขือ่นสิริกิติ ์ต�าบลผาเลือด อ�าเภอท่าปลา จงัหวัด

อุตรดิตถ์ เพ่ือรับฟังการรายงานการบริหารจัดการน�้าในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

สถานการณ์น�้าในเขื่อนสิริกิติ์ และผลการด�าเนินงานขับเคล่ือนโครงการ 

อันเนือ่งมาจากพระราชด�าริในเขตพ้ืนทีส่�านกัชลประทานที ่๓
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วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนกุรรมการตดิตาม

และขบัเคล่ือนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริพ้ืนทีภ่าคเหนอื เดนิทาง

ไปกองร้อยต�ารวจตระเวนชายแดนที ่๓๑๗ ฐานปฏิบตักิารภูดู ่อ�าเภอบ้านโคก 

จงัหวัดอุตรดติถ์ เพ่ือเชญิส่ิงของพระราชทานมอบแก่ต�ารวจตระเวนชายแดน  

กองร้อยที่ ๓๑๗ ทหารประจ�ากองพันทหารม้าที่ ๗ และกรมทหารม้าที่ ๒  

รวมจ�านวน ๔๐ ชดุ เพ่ือเป็นขวัญและก�าลังใจในการปฏิบตัหิน้าทีต่่อไป  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พืชปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรุษ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจุบัน	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
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	



ศาสตราจารย์เกยีรติคณุ นายแพทย์เกษม วฒันชยั องคมนตรี
บรรยายพิเศษในหัวข้อเร่ือง 

“การแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศจีน”

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.) จัดการบรรยายพิเศษ

ในหัวข้อเร่ือง “การแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศจีน” โดย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้แก่ 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีข่องส�านกังาน กปร. เพ่ือน�าไปปรับใช้ในการท�างาน

สนองงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริต่อไป  

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
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	
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นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตร ี

ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

วันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ 

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมนายอ�าพน กิตติอ�าพน 

องคมนตรี และคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคล่ือนโครงการ 

อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางไป 

โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้�าล�าน้�าชีอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 

จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือรับฟังการบรรยายสรุปผลการด�าเนินงานของโครงการ

ก่อสร้างอ่างเก็บน้�าล�าน้�าชีฯ อ�าเภอบ้านเขว้าและอ�าเภอหนองบัวระเหว 

จังหวัดชัยภูมิ พร้อมกับตรวจเย่ียมสภาพพ้ืนท่ีโครงการฯ และพบปะเย่ียม

เกษตรกรและราษฎรท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีรับประโยชน์จากโครงการฯ

จากน้ัน เดินทางไปโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้�าล�าสะพุง 

อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือรับฟัง 

บรรยายสรุปผลการด�าเนินงานโครงการอ่างเก็บน้�าล�าสะพุงฯ  

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	
	 -	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	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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พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี 
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมพลอากาศเอก  

จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี และคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน

โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริพ้ืนทีภ่าคกลาง เดนิทางไปโครงการ

อ่างเก็บน�า้ห้วยหินอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ ต�าบลเขาแหลม อ�าเภอ

ชยับาดาล จงัหวัดลพบรีุ เพ่ือตดิตามการบริหารจดัการน�า้ของโครงการ 

อ่างเก็บน�้าห้วยหินฯ และรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น�้าและ 

การบริหารจัดการน�้าโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน�้าป่าสักและโครงการ

พัฒนาแหล่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในจังหวัดลพบุรี 

โอกาสนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการน�้า 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น�า้ 

ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี 

จากนั้ น เดนิทางไปพ้ืนทีก่่อสร้างโครงการอ่างเก็บน�า้ห้วยซับสอง 

อ�าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี เพื่อติดตามและรับทราบความก้าวหน้า

การด�าเนินการก่อสร้างโครงการฯ  

โอกาสนี้ ได้พบปะเยี่ยมราษฎรและกลุ่มผู้ใช้น�้า รวมถึงรับทราบ

ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบัุน	ควรค่าแก่การอนุรกัษ์และเกบ็รักษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลัยแม่โจ้	ศกึษาวิจัยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเช้ือไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพันธุแ์ละปรับปรุง
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพันธ์ุที	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพันธุ	์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	ส่งเคร่ืองสบูน�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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นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการ 

ติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริพ้ืนที ่

ภาคเหนอื เดนิทางไปห้องประชมุ ศาลากลางจงัหวัดเพชรบรูณ์ เพ่ือหารือ 

แนวทางการจัดหาน�้าเพ่ือท�าระบบประปาจากอ่างเก็บน�้าห้วยขอนแก่น 

และติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

จากนั้ น เดนิทางไปโครงการอ่างเก็บน�า้ห้วยขอนแก่น ต�าบลห้วยไร่  

อ�าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เยี่ยมชมพื้นที่โครงการฯ และพบปะ 

เยีย่มราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ เพ่ือซักถามถึงความเป็นอยู่  

ปัญหา อุปสรรค และความต้องการใช้น�้าของราษฎรต่อไป 
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วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการ

ติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริพ้ืนที ่

ภาคเหนือ เดินทางไปโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยน�้าเฮี้ย ต�าบลบ้านเนิน 

อ�าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือรับฟังการบรรยายสรุปและ 

เยี่ยมชมโครงการฯ 

จากนั้ น เดนิทางไปโครงการอ่างเก็บน�า้ห้วยน�า้ก้ออันเนือ่งมาจาก

พระราชด�าริ ต�าบลน�้าก้อ อ�าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรับฟัง

การบรรยายสรุป เยี่ยมชมโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยน�้าก้อฯ และพบปะ

ราษฎรในพื้นที่รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน�้าฯ  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลูก	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมีอายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบัุน	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รักษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพุทราป่า	
	 -	มหาวทิยาลัยแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสริมการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	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
เมือ่เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ท่ีผลติเมลด็พันธ์ุข้าวในโครงการ	“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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นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม

และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการติดตามและขับเคล่ือน 

โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการตดิตามและขบัเคล่ือน 

โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ คร้ั งที ่๑/๒๕๖๓ โดยมรีองประธานกรรมการ ประกอบด้วย 

พลอากาศเอก ชลติ พุกผาสขุ องคมนตรี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตร ีพลเอก กมัปนาท 

รุดดิษฐ์ องคมนตรี นายอ�าพน กิตติอ�าพน องคมนตรี พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี  

และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี พร้อมด้วยนายดนชุา สินธวานนท์ เลขาธกิาร กปร. 

กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฯ และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงาน 

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

การประชุมในคร้ั งนี้ เพ่ือรับทราบสรุปผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการติดตามและ

ขับเคล่ือนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ในระดับพ้ืนที่ทั้ ง ๔ ภาค ในการติดตามและ 

ขบัเคล่ือนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริในพระบาทสมเดจ็พระมหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร และสถานการณ์น�้าในภาพรวมของประเทศ ตลอดจนการบริหารจัดการน�้า และ

การเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนทีภ่าคใต้ นอกจากนี ้ทีป่ระชมุยงัได้พิจารณาการตดิตาม

และขบัเคล่ือนโครงการทีย่งัตดิปัญหา พิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางเพ่ิมเตมิเก่ียวกับโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ รวมทั้ งการพัฒนาต่อยอดโครงการฯ เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับ

ราษฎรโดยทั่วกันตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไป  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พืชปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรุษ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดินในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทุกสายพันธุ	์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	
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พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดชลบุรี

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
พลอากาศ เอก  ช ลิต  พุ กผา สุ ข 

องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการติดตาม

และขับเคล่ือนโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริพ้ืนทีภ่าคกลาง เดนิทางไปตดิตาม

การด�าเนนิงานโครงการอ่างเก็บน�า้คลองหลวง  

รัชชโลทร อันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอ

เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี พร้อมกับรับฟัง 

การบรรยายสรุปผลการด�าเนินงานโครงการฯ 

โอกาสนี้  ได ้ เยี่ยมชมพ้ืนที่บริเวณ 

อ่างเก็บน�้าฯ และพบปะเยี่ยมราษฎรกลุ่ม 

ผู ้ ใช ้น�้า ซ่ึงปัจจุบันสามารถประกอบอาชีพ 

ได้หลากหลายนอกเหนอืจากอาชพีเกษตรกรรม  

โดยเฉพาะอาชพีประมงทีส่ร้างรายได้เป็นอย่างด ี

ให ้ กับเกษตรกร รวมถึงรายได ้จากการ 

ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นจากอ่างเก็บน�้าคลองหลวง

รัชชโลทรฯ  

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	มะพดู	และพุทราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสริมการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพ้ืนท่ีศนูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขียวพันธุ	์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
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมลด็พันธ์ุข้าวในโครงการ	“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	

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
พลอากาศ เอก  ช ลิต  พุ กผา สุ ข 

องคมนตรี เดนิทางไปหน่วยปฏิบตักิารฝนหลวง 

จันทบุรี ที่ท�าการหน่วยบิน สนามบินท่าใหม่ 

ต�าบลเขาบายศรี อ�าเภอท่าใหม่ จงัหวัดจนัทบรีุ 

เพ่ือรับฟังการบรรยายสรุปสภาพพ้ืนที่และ

ความก้าวหน้าการปรับปรุงสนามบินท่าใหม่  

พร ้อมกับลงพ้ืนที่ติดตามความก ้าวหน ้า 

การปรับปรุงสนามบินท่าใหม่ ฯ

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี 
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี 
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และพลอากาศเอก 

จอม  รุ่งสว่าง องคมนตรี พร้อมคณะอนกุรรมการตดิตามและขบัเคล่ือน

โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริพ้ืนทีภ่าคกลาง เดนิทางไปองค์การ

บริหารส่วนต�าบลห้วยยาง อ�าเภอทบัสะแก จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ เพ่ือ

รับฟังการบรรยายสรุปกรณีราษฎรต�าบลห้วยยาง ได้ขอพระราชทาน

โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�้าห้วยยางแพรกขวา เนื่องจากขาดแคลน 

น�้าส�าหรับอุปโภคบริโภคและท�าการเกษตร แนวทางในการด�าเนิน 

โครงการฯ และความก้าวหน้าของการด�าเนินงานโครงการป้องกัน 

และบรรเทาอุทกภัยอ�าเภอบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

โอกาสนี้ ได้กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของราษฎร ซ่ึงได้สร้างความ

ปลาบปลื้มใจและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณในครั้ งนี้  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พืชปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนุรกัษ์และเกบ็รักษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวิทยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสริมการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพ้ืนทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขียวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลิตต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภูมสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวัดลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพ้ืนทีผ่ลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“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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นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี 
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และนายอ�าพน กิตติอ�าพน องคมนตรี พร้อมคณะ

อนุกรรมการติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริพ้ืนที่ภาคตะวันออก

เฉียงเหนอื เดนิทางไปพ้ืนทีโ่ครงการขดุลอกหนองภะคะวัมพร้อมอาคารประกอบอันเนือ่งมาจาก

พระราชด�าริ บ้านห้วยเรือ ต�าบลเซกา อ�าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพ่ือติดตามและขับเคล่ือน 

โครงการขุดลอกหนองภะคะวัมพร้อมอาคารประกอบฯ ซ่ึงเป็นโครงการฯ ที่พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  

เพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน�้าส�าหรับอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎร 

บ้านห้วยเรือรวมทั้ งพ้ืนทีก่ารเกษตรทีอ่ยูบ่ริเวณใกล้เคียง พร้อมทั้ งลงพ้ืนทีเ่พ่ือตรวจสภาพพ้ืนที่

ที่ด�าเนินการ พบปะเกษตรกร และผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ 

จากนั้ น เดนิทางไปโครงการแก้มลิงหนองซุงพร้อมสถานสูีบน�า้ด้วยไฟฟ้าอันเนือ่งมาจาก

พระราชด�าริ ต�าบลเซกา อ�าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการด�าเนินงาน  

เยี่ยมเกษตรกร และผู้ ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ เพ่ือรับทราบชีวิตความเป็นอยู่และ 

การใช้ประโยชน์จากโครงการฯ  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพันธุที์ห่าได้ยาก						
ในปัจจบัุน	ควรค่าแก่การอนุรกัษ์และเก็บรักษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพุทราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวิจัยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเช้ือไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพันธุแ์ละปรับปรุง
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพันธุท์ี	่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	เกดิอุทกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมลด็พันธ์ุข้าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพ่ือน” ของมูลนธิิ
ชัยพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสูบน�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	

ค
วา
ม
เค
ล
ื่อ
น
ไห
ว

52



นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการ 

ตดิตามและขบัเคล่ือนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริพ้ืนทีภ่าคเหนอื 

เดินทางไปกองก�าลังผาเมืองและต�ารวจตระเวนชายแดนจากชุด 

เฝ้าตรวจชายแดนบ้านฮวก กองร้อย ตชด. ๓๒๖ ต�าบลภูซาง อ�าเภอ

ภูซาง จังหวัดพะเยา เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับชุดเฝ้า 

ตรวจชายแดนบ้านฮวกและกองก�าลังผาเมอืง เพ่ือเป็นขวัญและก�าลังใจ 

ในการปฏิบัติงาน 
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จากนั้ น เดินทางไปอ่างเก็บน�้าห้วยไฟ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบลภูซาง 

อ�าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เพ่ือติดตามการ 

ด�าเนินงานของโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยไฟ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ พร้อมกับรับฟัง

การบรรยายสรุปผลการด�าเนินงาน 

โอกาสนี้ ได้พบปะเยี่ยมราษฎรเพ่ือ

รับทราบชีวิตความเป็นอยู่และความต้องการ 

การใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน�้าห้วยไฟฯ  

เพ่ือพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวต่อไป  
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วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 

พร้อมคณะอนกุรรมการตดิตามและขบัเคล่ือน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริพ้ืนที่ 

ภาคเหนอื เดนิทางไปโครงการอ่างเก็บน�า้ห้วยรู 

อันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ บ้านน�า้ฮาก ต�าบลงมิ  

อ�าเภอปง จังหวัดพะเยา เพ่ือรับฟังรายงาน

ผลการด�าเนินงานโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยรูฯ 

และพบปะราษฎร

จากนั้ น เดินทางไปโครงการบ้านเล็ก 

ในป่าใหญ่ตามพระราชด�าริ บ้านหนองห้า 

อ�าเภอเชียงค�า จังหวัดพะเยา ได้เชิญถุง

พระราชทานจากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว

ไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการ 

บ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชด�าริ บ้านหนองห้า  

จ�านวน ๑๐๙ ถงุ พร้อมรับฟังการบรรยายสรปุ 

รวมทั้ งติดตามเยี่ยมชมผลการด�าเนินงาน 

โครงการฯ  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมีอายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพุทราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสริมการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขียวพันธุ	์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
เป็นพ้ืนทีผ่ลติเมลด็พันธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพัฒนา	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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นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 
เป็นประธานเปิดงาน “๓๗ ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน 

สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

การพัฒนาภูพาน สืบสาน รักษา ต่อยอด 

ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

จัดขึ้นระหว ่างวันที่  ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒ เนื่องในวันครบรอบ ๓๗ ปี ของศูนย ์

ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เ พ่ือร� า ลึกถึง 

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ

มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

ที่มีพระราชด�าริจัดตั้ งศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 

ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�า ริ  

เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “๓๗ ปี ศูนย์ศึกษา

การพัฒนาภูพาน สืบสาน รักษา ต่อยอด 

ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”  

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนือ่งมาจาก 

พระราชด�าริ ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอเมือง  

จงัหวัดสกลนคร การจดังาน “๓๗ ปี ศนูย์ศกึษา 
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โอกาสนี ้ได้มอบเกียรตบิตัรและรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการประกวด

ผลผลิตทางการเกษตร จ�านวน ๖ ราย และร่วมปล่อยพันธ์ุปลา จ�านวน 

๑๐,๐๓๗ ตัว  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมีอายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธ์ุทีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจุลนิทรย์ีท่ีมี
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	่จงัหวัดลพบุร	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมล็ดพนัธุข้์าวในโครงการ	“เพ่ือนช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชัยพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสูบน�า้มาตดิต้ังเพ่ือเร่ง
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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คณะองคมนตรี 
ประชุมติดตามสถานการณ์น�้าในฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข  

องคมนตรี พลเอก กัมปนาถ รุดดิษฐ์ องคมนตรี นายอ�าพน กิตติอ�าพน  

องคมนตรี พลเอก เฉลิมชยั สิทธสิาท องคมนตรี พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง  

องคมนตรี พร้อมด้วยนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร.  

นายลลิต ถนอมสิงห์  รองเลขาธิการ กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ กรมชลประทาน ส�านกังานทรัพยากรน�า้แห่งชาต ิกรมอุตนุยิมวิทยา  

กรุงเทพมหานคร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรม

ทรัพยากรน�้า เข้าร่วมประชุมเพ่ือติดตามสถานการณ์น�้าในฤดูแล้ง  

ปี ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ ณ ห้องธารทิพย์ อาคาร ๙๙ ปี หม่อมหลวงชูชาติ 

ก�าภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ
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ความพึงพอใจคอลัมน์ต่าง ๆ วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ฉบับที่ ๔/๒๕๖๒

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.go.th

ค�าถาม

เฉลยค�าตอบ

แบบสอบถามชิงรางวัลของที่ระลึก
ผู้ที่ตอบคำาถามถูก ๑๐ ท่านแรก รับของที่ระลึกจากสำานักงาน กปร.

๑. โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดใด

   จังหวัดบึงกาฬ     จังหวัดศรีสะเกษ

๒. การพัฒนาตามโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำาสาขาแม่น้ำาปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำาร ิ

 พิจารณาให้แบ่งพื้นที่เป็นกี่แนวเขต

   ๒ แนวเขต     ๓ แนวเขต

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๒

ข้อที่ ๑  คำาตอบคือ โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสระแก้ว

ข้อที่ ๒ คำาตอบคือ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ดอยม่อนล้าน มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่

questionair4.zip
http://www.rdpb.go.th/th/Download/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B4-c117?fbclid=IwAR0_qeMFqFZqJjHCHs1S8IrE1XIjEoNaHOJkQifymSNrIvhh2nwMD99uYsk


(พื้นที่ส่วนนี้สำาหรับโฆษณา)

บริการธุรกิจตอบรับ
ใบอนุญาตเลขที่ ปณ. (น) / 3981 ปนฝ. ทำาเนียบรัฐบาล

ถ้าฝากส่งในประเทศไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร

ส�านักงาน กปร.

ตู้ ปณ. ๗

ปณฝ. ท�าเนียบรัฐบาล

กรุงเทพมหานคร

๑๐๓๐๒



คณะที่ปรึกษา
เลขาธิการ กปร. (นายดนุชา สินธวานนท์)

รองเลขาธิการ กปร. (นายลลิต ถนอมสิงห์)

รองเลขาธิการ กปร. (นายปวัตร์ นวะมะรัตน)

รองเลขาธิการ กปร. (นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง)

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา (นางสาววัชรี วัฒนไกร)

ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ (นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล)

ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ (นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร)

วัตถุประสงค์
๑. เพ่ือเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบรมราชชนน ี

พันปีหลวง และพระบรมวงศ์ ที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำาริ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรและประเทศให้เกิดความยัง่ยนืมัน่คง

ต่อไป

๒. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวพระราชดำาริ 

และโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดำาริให้แก่ประชาชน หน่วยงาน 

รัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนส่ือมวลชน ให้ได้รับทราบข้อมูลอย่าง 

ถูกต้องและกว้างขวางยิ่งขึ้น

๓. เพ่ือขยายผลการพัฒนาและผลสำาเร็จจากแนว 

พระราชดำาริและโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดำาริทีม่กีระจายอยู ่

ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไปสู่สาธารณชนได้อย่างกว้างขวาง 

พร้อมทั้ งเป็นเอกสารอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง

โปรดทราบ
บทความและข้อเขียนต่าง ๆ ในวารสารอันเนื่องมาจาก 

พระราชดำาริเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ไม่ใช่ความเห็น

ของสำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (สำานักงาน กปร.)

หากมคีวามประสงค์จะนำาข้อมลูไปเผยแพร่ โปรดระบแุหล่ง

ที่มาของข้อมูลด้วย

ด�าเนินการโดย
ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์

แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐-๖

โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
www.rdpb.go.th

www.facebook.com/RDPBProject

e-mail: rdpb_project@hotmail.com

นางพิชญดา หัศภาค

ผู้อำานวยการกองประชาสัมพันธ์/

หัวหน้าคณะบรรณาธิการ

นางสาวณัฐดา ศุภสินธุ์

ผู้แทนกองประสานงาน

โครงการพื้นที่ ๑

นายปริญญวัฒน์ วัชรอาภากร

ผู้แทนกองประสานงาน

โครงการพื้นที่ ๒

นางสาวนิตติยา  สมาธิ

ผู้แทนกองประสานงาน

โครงการพื้นที่ ๓

นางสาวรุ่งรัตน์ วงษ์จู

ผู้แทนกองประสานงาน

โครงการพื้นที่ ๔

นางสาวกุลวดี ปุงบางกะดี่

ผู้แทนสำานักงานเลขาธิการ

นางสาวสมลักษณ์ บุนนาค

ผู้แทนกองศึกษาและขยายผล

การพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ

นางสมพร สุขประเสริฐ

ผู้แทนกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำาริ

นายขจรชัย ฤทธิวงศ์

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 จำากัด (มหาชน)

๓๗๘ ถนนชยัพฤกษ์ (บรมราชชนน)ี เขตตล่ิงชนั กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๒ ๑๐๑๐, ๐ ๒๔๒๒ ๙๐๐๐

โทรสาร ๐ ๒๔๓๓ ๒๗๔๒, ๐ ๒๔๓๔ ๑๓๘๕

ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

จัดท�าขึ้นเพื่อแจกจ่าย ห้ามจ�าหน่าย

http://www.rdpb.go.th
https://www.facebook.com/RDPBProject
mailto:rdpb_project@hotmail.com
http://www.rdpb.go.th/th/Download/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B4-c117?fbclid=IwAR0vDV9Ozz5RDAlHDbbaFvDpOtgxd5fd9un66eaj99YbXoZdIkSTaaABOp8
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