


วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓ เปิดเล่มด้วยคอลัมน์แนะน�า 

โครงการ “ปรับปรุงอ่างเก็บน�้า ๒๒ แห่ง อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดสกลนคร” 

ผูอ่้านจะได้รบัทราบ ถึงโครงการแหล่งน�า้ท่ีพระบาทสมเดจ็พระมหาภมิูพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

รวมถึงโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ จังหวัดตาก ซึ่งนอกจากสร้างประโยชน์ให้แก่ชาวบ้านในพื้นท่ีแล้ว ยังเป็น 

แหล่งท่องเที่ยว เพื่อเสริมรายได้ของชาวบ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วย

คอลัมน์ขยายผลความส�าเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ได้น�าเสนอ 

เรื่องราวการส�ารวจความหลากหลายของเห็ดป่าในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ นับเป็นความรู้ใกล้ตัวที่สามารถน�าไปเป็นอาชีพเสริมอีกทาง

หนึ่งได้

รวมถึงคอลัมน์น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีเนื้อหาท่ีน่าสนใจดึงดูดให้ผู้อ่าน 

ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง และคอลัมน์เศรษฐกิจพอเพียง เลขาธิการ กปร. ฝากถึงผู้อ่าน

ผ่านบทความพิเศษที่ให้แนวคิดที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

กองบรรณาธกิารหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า ผูอ่้านจะได้รบัประโยชน์จากคอลมัน์ต่าง ๆ  ทีท่าง

กองบรรณาธกิารจัดสรรมาให้อย่างครบถ้วน และน�าไปก่อให้เกิดประโยชน์ ให้มคีณุภาพชีวติ 

ที่ดียิ่งขึ้น

กองบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ



หกสิบห้าพระชันษา	 หกสิบห้าปีแห่งผล-	 ประโยชน์ทั่วทุกด้านดล	 ทรงก่อเกื้อเอื้อแผ่นดิน

ดนตรีอักษรศาสตร์	 พจนารถมิสุดสิ้น	 วัฒนธรรมงามประพิณ	 ให้ยลยินทั่วถิ่นไทย

สงเคราะห์การศึกษา	 ทั่วทั้งหล้าจะที่ไหน	 เสด็จแม้นกันดารไกล	 ก็ถึงทั่วอยู่ท่ามกลาง

สมเด็จพระกนิษฐา	 ปวงประชานบน้อมวาง-	 ใจภักต์ดีมิเจื่อนจาง	 ถวายพร้อมพระพรชัยฯ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส�านักงาน กปร.

(นายภัททะพงศ์ เทียนศรี ผู้ประพันธ์)



สารบัญ

คอลัมน์พระราชกรณียกิจ

 ๔ ๑
คอลัมน์แนะน�าโครงการ

 ๒๔ ๒
คอลัมน์ 

ขยายผลความส�าเร็จ
จากโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าริ

 ๓๙๓

โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน�้า ๒๒ แห่ง
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  

จังหวัดสกลนคร

 ๒๔ 

การส�ารวจความหลากหลายของเห็ดป่า 
ในพื้นท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  
จังหวัดสกลนคร

 ๓๙ 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 
เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม  

อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ จังหวดัตาก

 ๓๓ 



คอลัมน์เศรษฐกิจพอเพียง

 ๔๒ ๔
คอลัมน์น้อมส�านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ

 ๔๖ ๕
คอลัมน์ความเคลื่อนไหว

 ๔๘ ๖

จาก “บ้านรางพลบั” ชมุชนปลอดขยะ 
สู่ “ส�านักงาน กปร.”

 ๔๖ 

ปีท่ี ๑๘ ฉบับท่ี ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓

บทความพิเศษ 
งานสัมมนา เรือ่ง แนวทาง 

การขบัเคลือ่นบรูณาการตดิตามโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

 ๔๒ 
“ต้นแบบ”  

การด�าเนินงานด้านความโปร่งใส

 ๔๔ 
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 

ในพื้นที่จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพิษณุโลก 

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน 
ไปโครงการต�ารวจพันธุ์ดี ต�าบลท่าสาย อ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ทรงรับฟังรายงานการด�าเนินงานของ 
โครงการต�ารวจพันธุ์ดี ทอดพระเนตรพื้นที่บ้านไก่อารมณ์ดี สภาพดินและการปรับปรุงดินของโครงการ รวมถึง  
การพัฒนาแหล่งน�้า กิจกรรมบ้านน้ีมีรัก ปลูกผักกินเอง การปลูกผักจากเมล็ดพันธุ์พระราชทาน การเลี้ยงปลาดุก 
การเลี้ยงกบในบ่อพลาสติก และการท�าน�้าหมักชีวภาพ และทรงปลูกต้นมะม่วงน�้าดอกไม้เบอร์ ๔ 

ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า

๑.	 ให้อธิบดีกรมวิชาการเกษตรศึกษาและขยายพันธุ ์
มะละกอฮอลแลนด์	เพื่อน�ามาปลูกในโครงการต�ารวจพันธุ์ดี

๒.	 ให้โครงการต�ารวจพันธุ์ดีเรียนรู้การถนอมอาหารตาม	
วิธีการที่เคยสอนให้แก่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	 เช่น		
การท�าปลาดุกอบแห้ง

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไป
โครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  
อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ทรงรับฟังสรุปผลการด�าเนินงานโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอลและ 
เรื่องสุขภาพของแพะ

จากนั้น เสด็จฯ ไปบ้านสันทางหลวง หมู่ที่ ๑๒ ต�าบลจันจว้าใต้ อ�าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ทอดพระเนตร
โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง และฐานเรียนรู้ของชุมชน จ�านวน ๖ ฐาน พร้อมกับทรงรับฟังรายงานการด�าเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย

ต่อมา เสด็จฯ ไปศูนย์พัฒนาพันธุ ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ต�าบลโป่งงาม อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
ทอดพระเนตรแปลงพืชผักภายในศูนย์พัฒนาพันธุ ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงรับฟังผลการด�าเนินงานและติดตาม 
ความก้าวหน้าของศูนย์ฯ พร้อมกับมีพระราชปฏิสันถารกับกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน  
“เพื่อนช่วยเพื่อน” ต�าบลเกาะช้าง อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และทรงรับฟังรายงานผลการด�าเนินงานในปี ๒๕๖๒ 
ของมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา 

ในการนี้  มีพระราชด�าริเกี่ยวกับโครงการพัฒนาพันธุ ์และรักษาพันธุ ์พืชผักและ 
พืชอาหาร สรุปความว่า 

“ให้รักษาพันธุ์พืชที่ขึ้นทะเบียนไว้ทุกปี	เพื่อจะได้มีเมล็ดพันธุ์ใหม่และเพิ่มการเจริญเติบโตของพืช”	

และมีพระราชด�าริเก่ียวกับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ จังหวัดตาก กับนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และนายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร.
สรุปความว่า
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๑.	 ให้ศึกษาและรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นในภาคตะวันตกของประเทศไทย	 รวมถึงปลูกไม้หลายชั้น	
เรอืนยอดและไม้ใหญ่ในพืน้ทีโ่ครงการส่งเสรมิการเรยีนรูเ้พือ่การอนรุกัษ์และฟ้ืนฟสูิง่แวดล้อมอนัเนือ่งมาจาก	
พระราชด�าริ	จังหวัดตาก	ดังเช่นตัวอย่างที่จังหวัดตรัง

๒.	 ให้ฟื้นฟูพื้นที่โดยการปลูกป่าด้วยวิธีธรรมชาติทั้งในพื้นท่ีโครงการและพื้นท่ีบริเวณรอบนอก
โครงการ	ให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการฯ	ผ่านกิจกรรมต่าง	ๆ	เช่น	Camping	การศึกษา
ธรรมชาติ	ฯลฯ	คล้ายการด�าเนนิงานกิจกรรมสวนป่าพฤกษพฒัน์	มลูนธิชิยัพฒันา	โดยมเีป้าหมายเพือ่อนรุกัษ์
และฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับมาสมบูรณ์	ตลอดจนเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ต่าง	ๆ	

๓.	 การก่อสร้างให้ด�าเนินการในลักษณะเรียบง่าย	 ได้ประโยชน์	 เน้นการรวบรวม	 มีเรือนเพาะช�า		
เพือ่สะสมกล้าไม้ลกัษณะคล้ายการด�าเนนิงานทีส่วนผึง้	จงัหวดัราชบรุ	ีทัง้นี	้ให้หน่วยงานทีม่หีน้าทีอ่นรัุกษ์ดนิ	
และน�้าเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินการ

๔.	ให้ท�าความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่เกี่ยวกับการด�าเนินกิจกรรมในโครงการ	

จากน้ัน ทรงติดตามการด�าเนนิงานโครงการทหารพนัธุด์ขีองค่ายสมเดจ็พระเอกาทศรถ จงัหวดัพษิณโุลก โอกาสนี้  
มีพระราชปฏิสันถารกับทหารพันธุ์ดีของกองทัพบก ซ่ึงจะเป็นก�าลังส�าคัญด้านการเกษตรให้แก่ชุมชน และทรงรับฟัง
รายงานการจัดท�าระบบฐานข้อมูลพันธุ์พืชของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ 

ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า 

“ให้ส�านักงาน	กปร.	จัดหาเครื่องมือท�าการเกษตรที่จ�าเป็นเพื่อ
สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดีของค่ายเอกาทศรถ	จังหวัดพิษณุโลก”

ต่อมา เสด็จฯ ไปศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน�้ามันและพืชน�้ามัน ต�าบลเวียงพางค�า อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
ทรงรับฟังรายงานผลการด�าเนินงานและความก้าวหน้าของศูนย์ฯ ทรงปรุงเมนูน�้ามันเมล็ดชาพระราชทาน ประจ�าปี 
๒๕๖๓ และทรงเยี่ยมราษฎร

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไป 
โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ�ารุงที่ ๑๑๒ ต�าบลแม่สลองใน อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พระราชทาน 
ของที่ระลึกแก่ครูใหญ่และผู ้แทนนักเรียนชาย - หญิง พระราชทานขนุนพันธุ ์ทองประเสริฐและเมล็ดพันธุ ์ผัก 
แก่ผู้แทนชาวบ้าน ทรงรับฟังบรรยายสรุปการด�าเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชด�าริ 
สถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องน�้าบริโภคในโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย และโครงการ 
เพิ่มผลผลิต ผลไม้และถั่วเมล็ดแห้ง ทอดพระเนตรกิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมเกษตร 
เพื่ออาหารกลางวัน และทรงเปิดอาคารเกษตรสิริสุข ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร

ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า
๑.	ให้ส�านกังาน	กปร.	กรมชลประทาน	กรมป่าไม้	และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	ร่วมกนัพิจารณาแนวทาง

จัดหาน�้าให้แก่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ�ารุงที่	๑๑๒

๒.	 ให้ส�านักงาน	 กปร.	 ประสานขอรับการสนับสนุนไก่ไข่	 จ�านวน	 ๒๐๐	 ตัว	 พร้อมอาหาร		
จากบริษัท	 เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน	
ของโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ�ารุงที่	๑๑๒

จากนั้น เสด็จฯ ไปโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท ๘ ต�าบลแม่ฟ้าหลวง อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง และพระราชทานพันธุ์ไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผัก 
แก่ผู้แทนชาวบ้าน ทรงรับฟังบรรยายสรุปผลการด�าเนินของโครงการและความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชด�าริ  
ทอดพระเนตรการเรียนการสอน โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน ศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่าอาข่า และทรงเยี่ยม 
หน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร 
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วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน 
ไปโรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา บ้านเล่าลิ่ว ต�าบลแม่สลองใน อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ทอดพระเนตรการจัด 
การเรียนการสอนมอนเตสซอรี่ในระดับชั้นอนุบาล และการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑ - ๓ ทรงเป็นประธานการประชุมโครงการขยายผลการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับเด็ก 
ในพื้นที่พัฒนาของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ทรงรับฟังรายงานเรื่องเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียนเขตอ�าเภอ 
แม่ฟ้าหลวงและการจัดท�าระบบน�้าบริโภค ส�าหรับโรงเรียนในอ�าเภอแม่ฟ้าหลวงและการจัดท�าคู่มือดูแลรักษา 

จากนั้น เสด็จฯ ไปบ้านแม่ค�าน้อย ต�าบลเทอดไทย อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ทรงรับฟังรายงานสรุป 
ผลการด�าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน�้ามัน รายงานสรุป 
แผนงานส่งเสรมิสกุรเหมยซาน แผนงานส่งเสรมิไก่กระดกูด�า แผนงานส่งเสรมิพชืทางเลอืกในพืน้ทีท่�ากนิ (ชาอสัสมั พรกิ 
ตะไคร้) แผนงานพัฒนาหัตถกรรมชุมชน และทรงเยี่ยมราษฎร

ต่อมา เสด็จฯ ไปโครงการศกึษาและพฒันาการปลกูชาน�า้มนัปางมะหัน ต�าบลเทอดไท อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดั
เชียงราย ทรงใส่ปุ๋ยและรดน�้าต้นชาน�้ามันที่ทรงปลูกไว้ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙  และทรงปลูกต้นชาน�้ามันที่ได้
ทรงเปล่ียนยอดพนัธุด์ ีเมือ่วนัที ่๑๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑ ทรงรบัฟังรายงานการปลกูชาน�า้มนัดอกแดงและแผนการจดัการ
ต้นชาน�้ามันรายแปลง 

จากนั้น ทรงรับฟังรายงานสถานการณ์ชายแดน พร้อมทั้งพระราชทานสิ่งของแก่ผู้บัญชาการกองก�าลังผาเมือง 

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไป
ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านจะนู ต�าบลห้วยชมภู อ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พระราชทาน 
ของที่ระลึกแก่ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียนชาย - หญิง และพระราชทานขนุนพันธุ์ทองประเสริฐและเมล็ดพันธุ์ผักแก่
ผู้แทนชาวบ้าน ทรงรับฟังรายงานสรุปผลการด�าเนินงานการก่อสร้างอาคารเรียนและสนับสนุนศูนย์การเรียนต�ารวจ 
ตระเวนชายแดนบ้านจะนู ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและ 
อาหารเสริมนม กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องสมุด พร้อมทั้งทรงเยี่ยม 
หน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร 

จากนัน้ เสด็จฯ ไปค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ�าเภอวงัทอง จงัหวัดพษิณโุลก  ทรงตดิตามผลการด�าเนนิงาน 
โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ กองพลพัฒนาท่ี ๓ กองทัพภาคท่ี ๓ ทอดพระเนตรกิจกรรม
การปลูกผัก ได้แก่ บวบ พริก ถั่ว เป็นต้น กิจกรรมการปลูกพืชสมุนไพร กิจกรรมการท�าปุ๋ยสูตรพระราชทาน กิจกรรม 
การเลี้ยงเป็ด กิจกรรมการเลี้ยงโค กิจกรรมการท�าน�้าส้มควันไม้ 

ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า

๑.	ให้ส�านักงาน	กปร.	ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	พิจารณา
ช่วยเหลือลูกจ้างของโครงการฟาร์มตัวอย่าง	 จังหวัดนราธิวาส		
ที่ถูกเลิกจ้าง	 โดยใช้พื้นที่หน้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง	 จ�านวน	
๖	ไร่	มาท�าการเกษตร	โดยให้เจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือแนะน�า	 เมื่อได้
ผลผลิตก็มอบให้แก่ราษฎรที่เข้าร่วมกิจกรรม

๒.	 ให้ส�านักงาน	 กปร.	 กรมชลประทาน	 และกองทัพภาคที่	 ๓	
ร่วมกันพิจารณาจัดหาน�้าสนับสนุนให้แก่โครงการทหารพันธุ ์ดี		
ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ	 โดยด�าเนินการขุดสระเก็บน�้า
พร้อมระบบรับน�้า	 และก่อสร้างสถานีสูบน�้าพร้อมระบบส่งน�้า	
จ�านวน	 ๒	 แห่ง	 ได้แก่	 ๑)	 สถานีสูบน�้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	
พร้อมระบบส่งน�้า	 เข้าสู่พ้ืนที่แปลงเกษตรของโครงการทหารพันธุ์ดี		
และ	 ๒)	 สถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน�้า	 เข้าสู ่แก้มลิง	
ลาดบัวขาว
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไป
โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี หมู่ที่ ๑๓ ต�าบลครน อ�าเภอสวี จังหวัดชุมพร พระราชทานสิ่งของ
แก่ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียน พระราชทานพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดท่ีระลึก และ
พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ ๑ แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

ในการนี้ มีพระราชด�าริแก่ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง สรุปความว่า

	 	 “...ขอให้ส�านักงาน	 กปร.	 และกรมชลประทานปรับปรุงและซ่อมแซมระบบท่อส่งน�้าฝายทดน�้า	
บ้านคลองหลุงอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 และก่อสร้างถังพักน�้า	 ขนาดและที่ตั้งตามความเหมาะสม		
พร้อมจัดหาเครือ่งสบูน�า้พลงังานแสงอาทติย์	เพือ่สบูน�า้จากฝายชะลอน�า้ไปเตมิยงัถงัพกัน�า้	เมือ่ด�าเนนิการ	
แล้วเสร็จ	โรงเรียนจะมีน�้าส�าหรับการอุปโภค	บริโภค	และด�าเนินกิจกรรมต่าง	ๆ	เพียงพอตลอดทั้งปี	…”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชุมพร



8

พร
ะร
าช
กร
ณ
ียก
ิจ

จากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร
การสาธิตการเรยีนการสอนวชิาภาษาไทย 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ีที่  ๓ 
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรม
ห้องสมุด กิจกรรมโรงอาหาร กิจกรรม
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมการฝึก
อาชีพนักเรียน ได้แก่ การตัดผม กลุ่ม
ผ้าบาติก ร้อยลูกปัด กิจกรรมเรื่องเล่า
ท้องถิ่น มโนราห์ กิจกรรมเด็กอนุบาล 
กจิกรรมปศุสตัว์ กจิกรรมประมง พร้อมทัง้
ทรงเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 
หน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร 
พร้อมฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคร ู
และนกัเรยีน คณะหน่วยแพทย์พระราชทาน 
และคณะชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี
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วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไป
โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ หมู่ที่ ๑๖ ต�าบลละแม อ�าเภอละแม จังหวัดชุมพร พระราชทานสิ่งของ
แก่ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียน พระราชทานพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดท่ีระลึก และ
พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ ๑ แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

ในการนี้ มีพระราชด�าริแก่ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง สรุปความว่า

“...ขอให้ส�านักงาน	กปร.	ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	และกรมชลประทาน	
พิจารณาด�าเนินการพัฒนาแหล่งน�้าระยะที่	 ๒	 โดยด�าเนินการก่อสร้างระบบประปาภูเขา	 ซึ่งโครงการ	
จดัหาน�า้ดงักล่าวจะด�าเนนิการในลกัษณะโครงการร่วมระหว่างกรมชลประทาน	และกรมอทุยานแห่งชาติ	
สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 เมื่อด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ	 จะช่วยให้สัตว์ป่ามีแหล่งอาหาร	น�้า	 ช่วยฟื้นฟู
และอนรุักษต์น้น�า้	ป่าไม้	ตลอดจนเป็นแหล่งน�้าให้แก่โรงเรยีนและราษฎรบ้านทรัพย์ทวี	จะได้มีน�า้ส�าหรับ	
การอุปโภคบริโภค	และด�าเนินการกิจกรรมต่าง	ๆ	เพียงพอตลอดทั้งปี...”

จากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรห้องเรียนชั้นอนุบาล กิจกรรมโครงการฝึกอาชีพอาชีวะ ห้องเรียน USO NET 
(ยูโซเนต) กิจกรรมโรงอาหาร กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดง 
จนิตลีลาน�า้ตกของนกัเรยีน กจิกรรมห้องสมดุ กิจกรรมสาธติการเรยีนการสอน กจิกรรมโครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั  
กิจกรรมพัฒนาที่ดิน กิจกรรมประมง กิจกรรมเกษตร กิจกรรมส�านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)  
กจิกรรมภมูปัิญญาท้องถิน่ ได้แก่ ลกูประคบ ยาหม่อง สมนุไพร น�า้มนัเขยีว พร้อมทัง้ทรงเยีย่มนกัเรยีนในพระราชานเุคราะห์  
ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ หน่วยแพทย์พระราชทาน และราษฎร พร้อมฉาย 
พระฉายาลักษณ์ร่วมกับครูและนักเรียน คณะหน่วยแพทย์พระราชทาน และคณะชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนต�ารวจ 
ตระเวนชายแดนสิริราษฎร์
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ต่อมา เสด็จฯ ไปโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร หมู่ที ่๑๖ ต�าบลละแม อ�าเภอละแม จงัหวดัชมุพร  
พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียน พระราชทานพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน ทรงลงพระนามาภิไธย 
ในสมุดที่ระลึก และพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ ๑ แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

ในการน้ี มีพระราชด�าริแก่ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง สรุปความว่า

“...	๑.	ให้ส�านกังาน	กปร.	ร่วมกบักรมชลประทาน	พจิารณาก่อสร้างอาคารบงัคบัน�า้พร้อมระบบส่งน�า้		
และอาคารประกอบในบริเวณที่เหมาะสม	 เพ่ือส่งน�้าส�าหรับการอุปโภคบริโภคและด�าเนินการกิจกรรม	
ต่าง	ๆ	ได้อย่างยั่งยืน	และเพียงพอตลอดทั้งปี...”	

“...	๒.	ให้ส�านกังาน	กปร.	กรมชลประทาน	ร่วมกบัจงัหวดัชมุพร	และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	พจิารณา	
จัดท�ากตกิาการใช้น�า้และการบรหิารจดัการน�า้ร่วมกนั	ระหว่างโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร	
และเกษตรกร	 เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าเป็นไปอย่างยั่งยืน	 โดยก�าหนดขอบเขตพื้นที่
การเกษตรและชนิดพืชที่เพาะปลูกให้ชัดเจน	ให้สอดคล้องกับปริมาณน�้าใช้การที่มีอยู่ในปัจจุบัน	รวมทั้งให้
ด�าเนินการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน	 เพื่อควบคุมจ�านวนเกษตรกร	 และจ�ากัดพื้นที่การเพาะปลูก	
ทุเรียน	ไม่ให้ขยายพื้นที่ไปมากกว่านี้	ซึ่งจังหวัดชุมพรน่าจะเป็นจังหวัดแรกที่ด�าเนินการ...”

จากนัน้เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรโครงการฝึกอาชีพท้องถิน่  
กิจกรรมโรงอาหาร กิจกรรมโครงการเกษตรและอาหาร 
กลางวัน กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรม 
การสาธิตการเรยีนการสอนวชิาภาษาองักฤษ กจิกรรมตลาดนดั 
นักเรียน ทรงเยี่ยมชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านสวนเพชร หน่วยงานแพทย์พระราชทานและ 
ราษฎร พร้อมฉายพระฉายาลกัษณ์ร่วมกบัครแูละนกัเรยีน คณะ 
หน่วยแพทย์พระราชทานและคณะชมรมศิษย์เก่าโรงเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร 
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓

สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไปโรงเรียนสมาคม 
พยาบาลไทย อ�าเภอสองแคว จังหวัดน่าน พระราชทานของที่ระลึก
แก่ผูอ้�านวยการโรงเรียน ผู้แทนนกัเรยีน และพระราชทานพนัธุไ์ม้ผล 
(ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย) และเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน
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โอกาสน้ี ทรงกดปุม่เปิดแพรคลุมป้ายอาคารพพิธิภณัฑ์โรงเรยีนสมาคมพยาบาลไทย พร้อมทอดพระเนตร
การจัดแสดงภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ ทรงรับฟังผลการด�าเนินงานของโรงเรียน ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ 
ประกอบด้วยการส่งเสรมิอาชพี โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั กจิกรรมสหกรณ์ การจดัการเรยีนการสอน 
วิชาภาษาไทย การสอนเสริมวิชาการศึกษาพิเศษ การสอนระดับชั้นอนุบาล และกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย 
และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร

ในการนี้ มีพระราชด�าริ ดังนี้

๑. ด้านการพฒันาแหล่งน�า้ให้แก่โรงเรยีนสมาคมพยาบาลไทยและราษฎรในพืน้ทีใ่กล้เคียง  
มีพระราชด�าริแก่ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
สรุปความว่า

“ให้ส�านักงาน	 กปร.	 กรมชลประทาน	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ร่วมกันจัดหาน�้าให้แก่	
โรงเรยีนสมาคมพยาบาลไทย	โครงการหลวงถ�า้เวียงแก	และราษฎรบริเวณใกล้เคียง	โดยด�าเนินการ	
ก่อสร้างฝายหรืออ่างเก็บน�้าปิดก้ันล�าห้วยมีดพร้อมระบบท่อส่งน�้าขนาดและความยาวตาม	
ความเหมาะสม	รวมทัง้พจิารณาก่อสร้างถงัพักน�า้บริเวณฝายเวียงแก	๑	จ�านวน	๒	แห่ง	และถงัพกัน�า้	
บริเวณโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย	 จ�านวน	 ๑	 แห่ง	 ปริมาณความจุตามความเหมาะสม	 เพื่อ	
ช่วยให้โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย	 โครงการหลวงถ�้าเวียงแก	และราษฎรบริเวณใกล้เคียง	มีน�้า
ใช้ส�าหรับการอุปโภค	บริโภค	และท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	ได้อย่างเพียงพอตลอดปี”
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๒. แนวทางการด�าเนินงาน
พฒันาของโครงการอนรัุกษ์ระบบนเิวศ 
ป่าไม้และพฒันาพืน้ทีช่มุชนบ้านห้วยลู่ 
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจงัหวดัน่าน  
มีพระราชด�าริแก่ นายลลิต ถนอมสิงห์ 
รองเลขาธิการ กปร. สรุปความว่า

๒.๑ การด�าเนินงานพัฒนาในพื้นท่ี
โครงการ “...ขอให้ท�าแบบค่อยเป็นค่อยไป	
โดยขอให้ค�านึงถึงความต้องการและความ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของราษฎรที่อาศัยอยู่
ในพื้นที่เป็นส�าคัญ…”

๒.๒ การด�าเนินงานสนับสนุนการจดัตัง้ 
ศูนย ์การเรียนรู ้ต�ารวจตระเวนชายแดน 
บ้านห้วยลู่ ต�าบลสะเนียน อ�าเภอเมืองน่าน  
จังหวัดน่าน “...ขอให้ด�าเนินการจัดหาน�้า
เพ่ือสนับสนุนการด�าเนินกิจการของศูนย	์
การเรยีนรูต้�ารวจตระเวนชายแดนท่ีบ้านห้วยลู่	
โดยเร่งด่วน	 ให้ทันกับเวลาที่จะเปิดท�าการ
เรียนการสอนในเดือนพฤษภาคมนี้...”	
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จากนั้น เสด็จฯ ไปโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม  
อ�าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ทรงประเคนส่ิงของพระราชทาน
ส�าหรับโรงเรียน 

โอกาสนี้ ทรงตัดแถบแพรคลุมป้ายเปิดอาคารสิริรัตนธรรม 
และทรงติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงานของโรงเรียนและ
โครงการตามพระราชด�าริ ประกอบด้วยงานพัฒนาด้านสุขภาพ 
ของประชาชนและพระภิกษุสามเณรในพ้ืนที่ การเพ่ิมโอกาส 
ทางการศึกษาโดยใช้สื่อเทคโนโลยี DLTV และ DLIT เพื่อจัด 
การเรยีนการสอนทางไกลผ่านดาวเทยีม โครงงานวทิยาศาสตร์เรือ่ง 
การผลิตแหนมเห็ดโคนน้อยด้วยหัวเชื้อบริสุทธิ์เสริมโปรไบโอติก  
การอนุรักษ ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิป ัญญาของท้องถ่ิน  
(ฝึกเทศน์ธรรมชาดก การให้พรพื้นเมือง และการตั้งตุงพ้ืนเมือง) 
การพัฒนาสามเณรนักพูด นักปาฐกถา และการด�าเนินกิจกรรม
สหกรณ์นักเรียน 

ต่อมา เสด็จฯ ไปโรงสีข้าวพระราชทาน อ�าเภอท่าวังผา 
จังหวัดน่าน ทรงรับฟังบรรยายสรุปและทอดพระเนตรผลการ
ด�าเนินงานของโรงสีข้าวพระราชทานและผลการด�าเนินงานของ
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูหวายไผ่อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
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วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไปโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖  
ต�าบลกลางเวยีง อ�าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ทรงรบัฟังรายงานสรปุความเป็นมา 
และผลการด�าเนินงานของโรงเรียน 

โอกาสนี้ ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายอาคารเรียนสิริพัฒนา พร้อม 
ทอดพระเนตรการจดัแสดงนทิรรศการกิจกรรมด้านต่าง ๆ  ของโรงเรยีน ประกอบ 
ด้วยวิชาชีพผ้าปักกองหลวง ทอผ้าซาโอริ ผ้าเขียนเทียน ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ  
การนวดแผนไทย และวิชาชีพช่างไฟฟ้า 

จากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรศูนย์การเรียนรู้ช่างเครื่องเงิน การจัด 
การเรียนการสอนเครื่องเงิน ผลงานของนักกีฬารักบ้ีหญิง ๗ คน และ 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์และ 
กลุ่มบัณฑิตคืนถิ่นเข้าเฝ้าฯ

ต่อมา เสด็จฯ ไปกองบังคับการกรมทหารพรานที่ ๓๒ ต�าบลฝายแก้ว 
อ�าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประทับรถรางพระท่ีนั่งไปโครงการทหารพันธุ์ดี  
จังหวัดน่านและทรงรับฟังการรายงานความก้าวหน้าการด�าเนินงานโครงการ 
ทหารพั นธุ ์ ดี ใ นภาพรวม โดยผู ้ บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๓๘  
ณ ศาลารมิอ่างเกบ็น�า้ห้วยทรายขาว 

โอกาสนี้ นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน และ 
นายนิพนธ์ ฟูศรี ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานน่าน ได้กราบบังคมทูล 
รายงานผลการด�าเนินงานจัดหาน�้าสนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี จังหวัดน่าน 
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ในการน้ี มีพระราชด�าริเพิ่มเติมเกี่ยวกับการด�าเนินการ
พัฒนาแหล่งน�้าบริเวณล�าห้วยมีด สรุปความว่า 

“...ขอให้ส�านกังาน	กปร.	กรมชลประทาน	และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	
ร่วมกนัจดัท�าประชาพจิารณ์ระหว่างราษฎรบ้านถ�า้เวยีงแก	ต�าบลนาไร่หลวง		
อ�าเภอสองแคว	 จังหวัดน่าน	 และราษฎรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่อง	
การพัฒนาแหล่งน�้าบริเวณล�าห้วยมีด	 โดยให้ราษฎรเป็นผู้ตัดสินใจเองว่า
ต้องการแบบไหน...” 

นอกจากน้ัน มีพระราชกระแสรับสั่งว่า “..อยากไปดูโครงการส่งน�้า
และบ�ารุงรักษาท่อทองแดง	 จังหวัดก�าแพงเพชร	 ซ่ึงท่ีโดยรอบเป็นสวนส้ม	
มีการใช้ยาฆ่าแมลงเยอะ	ซึง่อาจจะแก้ไขอะไรไม่ได้	แต่จะขยบัขยายยงัไง...”
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จากนั้น ทรงรับฟังบรรยายสรุปจากผู ้บังคับการ 
กรมทหารพรานที ่๓๒  เรือ่ง  โครงการผลติไก่พืน้บ้านประดู่หางด�า 
ไก่กระดูกด�าพระราชทาน ไก่เหลืองหางขาวสายพันธุ์ล�าปาง 
และการผลิตไข่ไก่สดเพื่อลดการน�าเข้าจากนอกจังหวัด 

ในการนี้ มีพระราชด�าริเกี่ยวกับการผลิต
อาหารเลี้ยงไก่ สรุปความว่า

“...ให้เปรียบเทียบอาหารเลี้ยงไก่ที่ทางทหารท�า
กับที่มูลนิธิชัยพัฒนาท�า	 โดยให้พิจารณาในเรื่องโปรตีน		
เพราะไม่ได้ท�าเพือ่ธรุกจิแต่ท�าเพือ่เพิม่โภชนาการ	โรงเรยีนที่	
ไปดูมาเมื่อวานรายงานว่ามีนักเรียน	 ๔๐๐	 คน	 แต่ขาด	
สารอาหาร	๑๐๐	คน	ซึ่งไม่ดีเลย	ต้องไปดู	เรื่องการเลี้ยง	
ได้ยงัไงก็ไม่ร้อยเปอร์เซน็ต์	อย่างเก่งก็	๗๐	-	๘๐	เปอร์เซน็ต์...”
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ต่อมา ทรงรับฟังบรรยายสรุปการอบรมโครงการฝึก
อบรมทหารพันธุ์ดีต้นแบบ ทอดพระเนตรโรงเรือนปลูกผัก 
โรงเพาะถัว่งอก แปลงปลกูผกัปลอดภยัภายใต้มาตรฐาน GAP 
แปลงผลติเมลด็พนัธุพ์ระราชทาน โครงการผลติเลีย้งสตัว์ปีก
พระราชทาน ประกอบด้วยการเลี้ยงเป็ดสายพันธุ์ต่าง ๆ  
ได้แก่ พันธุ์บางปะกงและพันธุ์กากีแคมป์เบลล์ การผลิต 
ไข่เป็ดเพือ่ลดการน�าเข้าจากนอกจงัหวดั และการผลติไข่เคม็ 

จากนัน้ ประทบัรถรางพระทีน่ัง่ทอดพระเนตรการด�าเนนิ
กจิกรรมภายในโครงการ ประกอบด้วยการปลกูไผ่เพือ่ขยายพนัธุ์
ส�าหรบัพระราชทานและฐานการเรยีนรูก้ารผลติน�า้ส้มควนัไม้  
แล้วจึงเสด็จฯ ไปประทับยังศาลาทรงงาน พระราชทาน
เมล็ดพันธุ์ผักให้แก่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๘ เพื่อ
ส่งมอบให้แก่ทหารพันธุ ์ดีต้นแบบท่ีจะปลดประจ�าการ 
ในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ 
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ในการนี้ พระราชทานพระราโชวาทให้แก่คณะท�างาน
โครงการทหารพันธุ์ดี สรุปความว่า

“...วันนี้ได้มาท่ีฐานแสงเพ็ญ	 ก็เห็นว่ามีความก้าวหน้ามากข้ึน	 เม่ือปี
ที่แล้วได้มาก็ทราบว่าคนนิยมบริโภคไข่	 แต่ผลิตไม่พอต้องน�าเข้ามา	 ถ้าเรา
ต้องการกินอะไรและสามารถผลิตได้เอง	ก็จะลดค่าใช้จ่ายเพราะไม่มีค่าขนส่ง
และได้ความรู้ด้วย	 ทหารมีพ้ืนท่ีเพียงพอก็น่าจะท�าได้ซึ่งท�าเองก็ไม่มีสารพิษ
เป็นอินทรีย์	 ช่วยเรื่องสุขภาพของผู้บริโภค	 มีข้อสังเกตเรื่องปัจจัยการผลิต	
ต้องไม่คิดแยกกัน	 ต้องคิดแบบรวม	 เช่น	 ถ้าเรามีพันธุ์พืช	 พันธุ์สัตว์ดี	 ก็ด	ู
องค์ประกอบอื่น	เช่น	น�้าพอหรือไม่	เพราะถ้ามีพันธุ์พืช	พันธุ์สัตว์ดี	แต่น�้าไม่มี
ก็ท�าไม่ได้	อาจจะต้องชะลอหรือเลื่อนสิ่งที่อยากท�า	ทุกอย่างต้องท�าในเวลาที่	
เหมาะสม	 ต้องคิดรอบด้าน	 คนเป็นเจ้าของพื้นที่ต้องตัดสินใจ	 ซึ่งจากการ	
ไปเยีย่มในหลายพืน้ทีไ่ด้พบปัญหาคอื	๑)	มกีารเปลีย่นรปูแบบการเพาะปลกู	คอื		
ไปเพาะปลูกพชืทีท่�ารายได้มาก	และพืชทีท่�ารายได้มากกใ็ช้น�า้มากกว่า	ท�าให้
น�้าที่เคยมีก็ไม่พอ	๒)	ประชากรมีจ�านวนมากขึ้น	คนที่ท�ากิจกรรมจึงเพิ่มขึ้น

ก็ต้องคิดว่าพ้ืนที่แต่ละแห่งไม่เหมือนกัน		
ความต้องการไม่เหมือนกัน	 เจ้าของพื้นที่	
จะรู้ดมีากกว่าคนอืน่	เวลาออกไปช่วยพฒันา
ต้องค�านึงประเด็นนี้	ทหารที่ปลดประจ�าการ
เป็นช่องทางที่ดีที่จะน�าเอาความรู้ที่ได้จาก
การอบรมไปพัฒนา	 โดยคิดพิจารณาเองว่า
จะน�าไปปรับใช้อย่างไรให้เหมาะกับพื้นที่
และเป็นประโยชน์กับตัวเอง	หวังว่าทุกท่าน
ที่ตั้งใจท�ามา	 วิทยากรที่ให้ความรู้	 น่าจะ
ปลาบปล้ืมใจที่ทุกอย่างดีข้ึนดีข้ึน	 ก็ขอให้
มีก�าลังใจและขอให้ประสบความส�าเร็จ...”	

เรือ่งการจดัหาน�า้กจ็ะท�าบ่อบาดาล	บางที
ก็ไม่ได้อยู่ในเขตที่ดินที่จะเก็บน�้าได้	 ก็มีปัญหา
คือ	 ขุดไม่เจอน�้า	 การท�าฝายก็ได้น�้าไม่มากเท่า	
ท�าอ่างเก็บน�้า	แต่ปัญหา	คือ	ถ้าพื้นที่เป็นอุทยาน
แห่งชาติต้องพิจารณาให้ละเอียด	 ถ้าเป็นพ้ืนท่ี	
ท�ากินของชาวบ้านถ้าท�าก็เสียพ้ืนท่ี	 ก็ต ้อง
พิจารณาและตัดสินใจเองว่าจะท�าหรือไม่ท�า		
ต้องมีการท�าประชาพิจารณ์	 บางครั้งท่ีชาวบ้าน
ท�ากันเองก็ไม่ถูกหลัก	 เช่น	 การวางท่อท�ากันเอง	
กว็างไม่ถกู	ส่วนของทีท่�าไว้นานแล้วกพ็งัเสียหาย



ธ ทรงเป็นดั่ง ผู้คุ้มครอง ปกป้อง  

ให้ปวงพสกนิกรปลอดภัย

โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน�้า ๒๒ แห่ง  

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดสกลนคร

เรียบเรียงโดย นางสาวฉัตตริน บุญเกิด

กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๒

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ บริเวณพื้นที่จังหวัดสกลนครได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “ตาลัส” และ  
ช่วงวนัที ่๒๔ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ บรเิวณพืน้ท่ีจงัหวดัสกลนคร ได้รบัอทิธพิลจากพายโุซนร้อน “เซนิกา” วดัปรมิาณน�า้ฝน 
สะสมได้มากถึง ๒๔๕ มิลลิเมตร ในช่วงระยะเวลา ๒๐ ชั่วโมง ส่งผลให้มีน�้าไหลหลากจากตอนบนลงสู่พื้นที่อ่างเก็บน�้า
ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จนก่อให้เกิดน�้าเอ่อล้นข้ามท�านบดิน (Overtop) และเกิดการกัดเซาะสันท�านบดินพังเสียหาย 

ความทราบถึงใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชกระแสให้ส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้องด�าเนินการ “ตรวจระบบ อ่าง เขื่อน ฯลฯ ในพื้นที่นี้ต่อไป”  ซึ่งส�านักงาน กปร. ได้ประสานกรมชลประทาน 
ให้ด�าเนินการตรวจสอบสภาพอ่างเกบ็น�า้ทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของกรมชลประทานในเขตจงัหวดัสกลนคร จ�านวน ๙๔ แห่ง  
พบว่ามีอ่างเก็บน�้าที่อยู่ในสถานะเฝ้าระวัง คือ มีปริมาณน�้าเกินร้อยละ ๘๐ ของความจุเก็บกัก จ�านวน ๒๒ แห่ง  
ซึ่งส่วนมากมีอายุการใช้งานมาอย่างยาวนาน มีสภาพช�ารุด และท�านบดินได้รับความเสียหาย

สืบเนื่องจากเหตุการณ์พิบัติภัยดังกล่าวที่เกิดขึ้น ด้วยความห่วงใยที่มีต่อพสกนิกรในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร และ
พระวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลในการที่จะป้องกันเหตุร้ายอันมีสาเหตุมาจากภัยธรรมชาติ หากได้ด�าเนินการป้องกันในส่วน 
ของโครงสร้างพื้นฐานและตระเตรียมแผนการรับมือไว้ จะช่วยบรรเทาความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของราษฎรได้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส�านักงาน กปร. ประสานส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง “หาวิธีด�าเนินการ 
กับ ๒๒ อ่างที่เฝ้าระวังให้ดี เช่น การปรับปรุงให้ปลอดภัยและสภาพดีขึ้น”  

แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เพ่ือเป็นการสนองพระราชด�าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการถอดบทเรียนเพื่อป้องกันปัญหาอันเกิดจาก

อุทกภัย กรมชลประทานได้ด�าเนินการส�ารวจอ่างเก็บน�้าทั้ง ๒๒ แห่ง และพิจารณาออกแบบแก้ไขจากการค�านวณ
ปริมาณน�้าที่ไหลเข้าออกภายในอ่างเก็บน�้าให้เป็นปัจจุบัน พร้อมเสนอแผนงาน/โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน�้า ๒๒ แห่ง  
ที่มีความพร้อมสามารถด�าเนินการได้ทันที เพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าว จะสอดคล้อง 
กับนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ในการแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านแหล่งน�้า โดยมีรายช่ืออ่างเก็บน�้าพร้อม
แนวทางการด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
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อ.บ้านม่วง

อ.ค�าตากล้า

อ.วานรนิวาส
อ.อากาศ 

อ�านวย

อ.พรรณานิคม

อ.เมือง

อ.กุสุมาลย์

อ.โพนนาแก้ว

อ.เต่างอย
อ.ภูพาน

อ.กุดบาก

อ.นิคมน�้าอูน

อ.พังโคน

อ.วาริชภูมิ

อ.ส่องดาว

อ.สว่างแดนดิน

อ.เจริญ
ศิลป์

อ.โ
คก

 
ศร

ีสุพ
รรณ

จ.นครพนม

จ.หนองคาย

จ.อุดรธานี

จ.กาฬสินธุ์

จ.มุกดาหาร

๘ อ่างเกบ็น�า้ภเูพ็ก

๑ อ่างเก็บน�้าบ่อสะอือ
อันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ

๙ อ่างเก็บน�า้ค�ามะโคตร
อันเนือ่งมาจาก 
พระราชด�าริ

๑๐ อ่างเก็บน�้าบ้านแพง
ตอนบนอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าริ

๑๑ อ่างเก็บน�้าภูน้อย 
อันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ

๒๐ อ่างเก็บน�้าห้วยหาด
อันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ

๒๒ อ่างเก็บน�้าห้วยน�้าหยาด
อันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ

๗ อ่างเก็บน�า้ห้วยแหน่ง 
อนัเนือ่งมาจาก 
พระราชด�าริ

โครงการปรับปรุง  

อ่างเก็บน�้า ๒๒ แห่ง 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  

จังหวัดสกลนคร๒ อ่างเก็บน�้าห้วยโศก
อันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ

๓ อ่างเก็บน�า้ห้วยทรายสว่าง 
อนัเนือ่งมาจาก 
พระราชด�าริ

๑๓ อ่างเกบ็น�า้ฝายต้นน�า้

๑๔ อ่างเก็บน�้าหนองบัวแพ
อันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ

๑๖ อ่างเก็บน�า้น�า้ซบั ๒ 
อนัเนือ่งมาจาก 
พระราชด�าริ

๑๗ อ่างเก็บน�า้น�า้ซบั ๓ 
อนัเนือ่งมาจาก 
พระราชด�าริ

๑๘ อ่างเก็บน�้าน�้าซับ ๔ 
อันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ

๑๙ อ่างเก็บน�า้หนองไผ่ ๒ 
อนัเนือ่งมาจาก 
พระราชด�าริ

๒๑ อ่างเก็บน�า้ห้วยค�าบากน้อย
อนัเนือ่งมาจาก 
พระราชด�าริ

๔ อ่างเก็บน�า้ห้วยนกเค้า 
อนัเนือ่งมาจาก 
พระราชด�าริ

๕ อ่างเก็บน�้าวังกอไผ่
อันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ

๖ อ่างเก็บน�้าหนองทุ่งมน 
อันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ

๑๒ อ่างเกบ็น�า้หนองแปน ๒  
อันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ 

๑๕ อ่างเกบ็น�า้หนองแปน ๑  
อันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ
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โครงการ การด�าเนินการปรับปรุง

อ่างเก็บน�้าห้วยโศกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ต�าบลม่วง  อ�าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

๒
๑. ท�าการปูแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ (GCL)  

ปิดด้านเหนอืน�า้ในบริเวณรอยต่อระหว่างสนัเข่ือนเดมิ 
กับถนนลูกรังที่มีการถมเพิ่ม

๒. ซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณที่มีแอ่งน�้า

๓. เพิม่อาคารระบายน�า้ล้นฉกุเฉนิบรเิวณฐานยนั
เขื่อนฝั่งซ้าย

อ่างเก็บน�้าห้วยทรายสว่างอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ

ต�าบลสว่างแดนดิน อ�าเภอสว่างแดนดิน  
จังหวัดสกลนคร

๓
๑. ปรับปรุงตัวท�านบดินท่ีช�ารุดเสียหายและใช้

หินทิ้งป้องกันการกัดเซาะทั้งด้านหน้าเขื่อนและด้าน
ท้ายเขื่อน

๒. ขุดลอกอ่างเก็บน�้าให้มีความจุเต็มศักยภาพ

๓. เรื่องถนนจะน�าไปพิจารณาแนวทางการแก้
ปัญหาต่อไป

๔. ตัดต้นไม้บริเวณท�านบดิน

อ่างเก็บน�้าห้วยนกเค้าอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ

ต�าบลเจรญิศลิป์ อ�าเภอเจรญิศลิป์ จังหวดัสกลนคร

๔
๑. ปรับปรุงด้านท้ายอาคารทางระบายน�้าล้น 

โดยใช้ Gabion เพื่อป้องกันการกัดเซาะ 

๒. เพิ่ม Emergency Spillway

๓. ปรับปรุงผิวทางเป็น Asphaltic Concrete

อ่างเก็บน�้าบ่อสะอืออันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ต�าบลนาเพียง อ�าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๑
๑. ปรับปรุงตัวท�านบดินที่ช�ารุดเสียหายและ 

ใช้หินทิ้งป้องกันการกัดเซาะทั้งด้านหน้าเข่ือนและ
ด้านท้ายเขื่อน

๒. ขุดลอกอ่างเก็บน�้าให้มีความจุเต็มศักยภาพ

๓. เร่ืองถนนจะน�าไปพิจารณาแนวทางการแก้
ปัญหาต่อไป

๔. ตัดต้นไม้บริเวณท�านบดิน 

อ่างเก็บน�้าวังกอไผ่อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ต�าบลทุง่แก อ�าเภอเจรญิศลิป์ จังหวดัสกลนคร

๕
๑. ปรับปรุงตัวท�านบดินท่ีช�ารุดเสียหายและใช ้

หินท้ิงป้องกันการกัดเซาะท้ังด้านหน้าเข่ือนและ 
ด้านท้ายเขื่อน

๒. ขุดลอกอ่างเก็บน�้าให้มีความจุเต็มศักยภาพ

๓. เรื่องถนนจะน�าไปพิจารณาแนวทางการแก้
ปัญหาต่อไป

๔. ตัดต้นไม้บริเวณท�านบดิน 
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โครงการ การด�าเนินการปรับปรุง

อ่างเกบ็น�า้หนองทุง่มนอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ

ต�าบลเจริญศิลป์ อ�าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

๖
๑. ย้ายต�าแหน่งประตู (Gate) รับน�้าซึ่งเดิมตั้งไว้ 

บริเวณอ่างเก็บน�้าหนองทุ ่งมน (ปัจจุบันช�ารุด)  
มาไว้บริเวณที่เชื่อมต่อระหว่างคลองผันน�้าด้านท้าย
อ่างเก็บน�้าวังกอไผ่และท่อทางน�้าเข้า 

๒. ท�าตะแกรงกนัขยะแบบเอยีงบริเวณทางน�า้เข้า

๓. ควรมี Manhole ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร

อ่างเกบ็น�า้ห้วยแหน่งอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ

ต�าบลกกปลาซิว อ�าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

๗
๑. ปรับปรุงตัวท�านบดินท่ีช�ารุดเสียหายและใช้

หินทิ้งป้องกันการกัดเซาะทั้งด้านหน้าเขื่อนและด้าน
ท้ายเขื่อน

๒. ขุดลอกอ่างเก็บน�้าให้มีความจุเต็มศักยภาพ

๓. เรื่องถนนจะน�าไปพิจารณาแนวทางการแก้
ปัญหาต่อไป

๔. ตัดต้นไม้บริเวณท�านบดิน

อ่างเกบ็น�า้ภเูพก็

ต�าบลนาหัวบ่อ อ�าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

๘
๑. ปรับปรุงตัวท�านบดินท่ีช�ารุดเสียหายและใช้

หินท้ิงป้องกันการกัดเซาะท้ังด้านหน้าเข่ือนและด้าน
ท้ายเขื่อน

๒. ขุดลอกอ่างเก็บน�้าให้มีความจุเต็มศักยภาพ
๓. เรื่องถนนทางโครงการจะน�าไปพิจารณา

แนวทางการแก้ปัญหาต่อไป
๔. ตัดต้นไม้บริเวณท�านบดิน 

อ่างเกบ็น�า้ค�ามะโคตรอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ

ต�าบลปทุมวาปี อ�าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

๙
๑. ปรับปรุงอาคารท่อส่งน�้าทั้งสองแห่ง
๒. ก่อสร้างอาคารท้ิงน�้าลงล�าน�้าเดิม (River 

Outlet) เพื่อใช้ส�าหรับการพร่องน�้า
๓. ก่อสร้างอาคารระบายน�้าล้นฉุกเฉินบริเวณ 

Abutment  ฝั่งซ้าย
๔. ปรับปรุงอาคารระบายน�้าล้นให้สามารถ

ระบายน�้าปริมาณน�้าสูงสุดที่รอบปีการเกิดซ�้า ๕๐ ปี

อ่างเกบ็น�า้บ้านแพงตอนบนอันเน่ือง 
มาจากพระราชด�าริ

ต�าบลปทุมวาปี อ�าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

๑๐
๑. ก่อสร้างอาคารทิ้งน�้าลงล�าน�้าเดิม (River 

Outlet) เพื่อใช้ส�าหรับการพร่องน�้า
๒. ปรับปรุงอาคารระบายน�้าล้นให้สามารถ 

ใช้การได้เต็มศักยภาพ
๓. เพิ่มอาคารระบายน�้าล ้นฉุกเฉินบริเวณ 

Abutment ฝั่งซ้าย



28

แน
ะน
�ำโค
รง
กำ
ร

โครงการ การด�าเนินการปรับปรุง

อ่างเกบ็น�า้ภนู้อยอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ

ต�าบลส่องดาว อ�าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

๑๑ ๑. ปรับปรุงอาคารระบายน�้าล้น

๒. ก่อสร้างอาคารท้ิงน�้าลงล�าน�้าเดิม (River 
Outlet) เพื่อใช้ส�าหรับการพร่องน�้า

๓. ก่อสร้างอาคารระบายน�้าล้นฉุกเฉินบริเวณ 
Abutment ฝั่งซ้าย

อ่างเก็บน�้าหนองแปน ๒ อันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ 

ต�าบลบ้านเหล่า อ�าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

๑๒
๑. ปรับปรุงท�านบดิน

๒. ก่อสร้างอาคารทิ้งน�้าลงล�าน�้าเดิม (River 
Outlet) เพื่อใช้ส�าหรับการพร่องน�้า

๓. ขุดลอกอ่างเก็บน�้าให้มีความจุตามศักยภาพ

๔. ก่อสร้างอาคารระบายน�้าล้นฉุกเฉินบริเวณ 
Abutment  ฝั่งซ้าย

อ่างเก็บน�้าฝายต้นน�้า

ต�าบลโคกสี  อ�าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

๑๓
๑. ก่อสร้างอาคารบังคับน�้าแบบมีบานปิด-เปิด 

บริเวณจุดที่น�้าไหลลงอ่างน�้าซับ ๓

๒. ขุดลอกด้านท้ายอาคารบังคบัน�า้ท่ีจะก่อสร้าง
พร้อมดาดคอนกรีต

๓. ขุดลอกอ่างเก็บน�้าให้มีความจุเต็มศักยภาพ

อ่างเก็บน�้าหนองบัวแพอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ

ต�าบลบ้านถ่อน อ�าเภอสว่างแดนดิน จังหวดัสกลนคร

๑๔
๑. ปรับปรุงท�านบดิน

๒. ก่อสร้างอาคารทิ้งน�้าลงล�าน�้าเดิม (River  
Outlet) เพื่อใช้ส�าหรับการพร่องน�้า

๓. ขุดลอกอ่างเก็บน�้าให้มีความจุเต็มศักยภาพ

๔. ก่อสร้างอาคารระบายน�้าล้นฉุกเฉิน

อ่างเก็บน�้าหนองแปน ๑ อันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ

ต�าบลหนองแปน อ�าเภอเจริญศิลป์ จังหวดัสกลนคร

๑๕
๑. ขุดลอกอ่างเก็บน�้าให้มีความจุเต็มศักยภาพ

๒. ท�าการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ขึ้นปกคลุม
บริเวณท�านบดินของเข่ือน โดยการตัดต้องไม่ท�า 
ให้ตายเพราะรากต้นไม้ใหญ่ถ้าเน่าเปื ่อยจะเป็น
อันตรายกับตัวเขื่อน

๓. เ พ่ิมอาคารระบายน�้าล ้นฉุกเฉินบริเวณ  
Abutment ฝั่งขวา

๔. ก่อสร้างอาคารท้ิงน�้าลงล�าน�้าเดิม (River 
Outlet) เพื่อใช้ส�าหรับการพร่องน�้า
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โครงการ การด�าเนินการปรับปรุง

อ่างเกบ็น�า้น�า้ซบั ๒ อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ

ต�าบลโคกสี อ�าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

๑๖
๑. ขุดลอกอ่างเก็บน�้าให้มีความจุเต็มศักยภาพ

๒. ก�าจัดวชัพชืทีข่ึน้บริเวณรอบ ๆ  อาคารระบาย
น�้าล้น

๓. เพิ่มอาคารระบายน�้าล ้นฉุกเฉินบริ เวณ   
Abutment ฝั่งขวา

๔. ก่อสร้างอาคารท้ิงน�้าลงล�าน�้าเดิม (River 
Outlet) เพื่อใช้ส�าหรับการพร่องน�้า

อ่างเกบ็น�า้น�า้ซบั ๓ อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ

ต�าบลโคกสี อ�าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

๑๗
๑. ขุดลอกอ่างเก็บน�้าให้มีความจุเต็มศักยภาพ
๒. เพิ่มอาคารระบายน�้าล ้นฉุกเฉินบริ เวณ  

Abutment ฝั่งซ้าย
๓. ท�าการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ขึ้นปกคลุม

บริเวณท�านบดิน รวมถึงก�าจัดวัชพืชท่ีข้ึนบริเวณ 
รอบ ๆ อาคารระบายน�้าล้น

๔. ก่อสร้างอาคารท้ิงน�้าลงล�าน�้าเดิม (River 
Outlet) เพื่อใช้ส�าหรับการพร่องน�้า

อ่างเกบ็น�า้น�า้ซบั ๔ อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ

ต�าบลโคกสี อ�าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

๑๘
๑. ขุดลอกอ่างเก็บน�้าให้มีความจุเต็มศักยภาพ
๒. ท�าการตดัต้นไม้ขนาดใหญ่ทีข่ึน้ปกคลมุบรเิวณ

ท�านบดินของเขื่อน รวมถึงก�าจัดวัชพืชที่ขึ้นบริเวณ
รอบ ๆ อาคารระบายน�้าล้น

๓. เพิ่มอาคารระบายน�้าล ้นฉุกเฉินบริ เวณ  
Abutment ฝั่งขวา

๔. ก่อสร้างอาคารท้ิงน�้าลงล�าน�้าเดิม (River 
Outlet) เพื่อใช้ส�าหรับการพร่องน�้า

อ่างเกบ็น�า้หนองไผ่ ๒ อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ

ต�าบลโคกสี อ�าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

๑๙
๑. ขุดลอกอ่างเก็บน�้าให้มีความจุเต็มศักยภาพ

๒. ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณสันท�านบดิน

๓. เพิ่มอาคารระบายน�้าล ้นฉุกเฉินบริ เวณ 
Abutment ฝั่งขวา

๔. ก่อสร้างอาคารท้ิงน�้าลงล�าน�้าเดิม (River 
Outlet) เพื่อใช้ส�าหรับการพร่องน�้า
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โครงการ การด�าเนินการปรับปรุง

อ่างเกบ็น�า้ห้วยหาดอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ

ต�าบลส่องดาว อ�าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

๒๐
๑. ขุดลอกอ่างเก็บน�้าให้มีความจุเต็มศักยภาพ

๒. ท�าการตดัต้นไม้ขนาดใหญ่ทีข่ึน้ปกคลมุบริเวณ
ท�านบดินของเขื่อน

๓. เพิ่มอาคารระบายน�้าล ้นฉุกเฉินบริ เวณ  
Abutment ฝั่งขวา

๔. ซ่อมแซมอาคารระบายน�า้ล้นให้มสีภาพพร้อม
ใช้งาน

๕. ก่อสร้างอาคารท้ิงน�้าลงล�าน�้าเดิม (River 
Outlet) เพื่อใช้ส�าหรับการพร่องน�้า

อ่างเกบ็น�า้ห้วยค�าบากน้อยอนัเน่ืองมาจาก 
พระราชด�าริ

ต�าบลบงเหนือ อ�าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

๒๑
๑. ขุดลอกอ่างเก็บน�้าให้มีความจุเต็มศักยภาพ

๒. ท�าการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ขึ้นปกคลุม
บริเวณท�านบดินของเขื่อน

๓. เ พ่ิมอาคารระบายน�้าล ้นฉุกเฉินบริเวณ  
Abutment ฝั่งขวา

๔. ปรับปรุงอาคารระบายน�้าล้นให้สามารถ
ระบายน�้าได้มากกว่าปริมาณน�้าสูงสุดที่รอบ ๕๐ ปี

๕. ซ่อมแซมลาดด้านท้ายของท�านบดินที่มีการ
กัดเซาะจากน�้าฝน

๖. ก่อสร้างอาคารท้ิงน�้าลงล�าน�้าเดิม (River 
Outlet) เพื่อใช้ส�าหรับการพร่องน�้า

อ่างเก็บน�้าห้วยน�้าหยาดอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ

ต�าบลค้อเขียว อ�าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

๒๒

๑. ปรบัปรงุลาดด้านหน้าและลาดด้านท้ายท�านบดนิ

๒. ขุดลอกอ่างเก็บน�้าให้มีความจุเต็มศักยภาพ

๓. ก ่อสร ้างอาคารระบายน�้าล ้นฉุกเฉินบริเวณ 
Abutment  ฝั่งซ้าย

ข้อมูลจาก ส�านักงานชลประทานที่ ๕ และโครงการชลประทานสกลนคร

ส�านักงาน กปร. ได้ประสานกรมชลประทานร่วมด�าเนินการสนองพระราชด�าริอย่างเร่งด่วน โดยเข้าด�าเนินงาน 
ปรับปรุงอ่างเก็บน�้าระหว่างปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ส�าหรับการปรับปรุงอ่างเก็บน�้าทั้ง ๒๒ แห่ง ในลักษณะต่าง ๆ เพื่อแก้ไข
ปัญหาการเสี่ยงภัยในช่วงฤดูน�้าหลาก ซึ่งมีความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมในส่วนของตัวอาคาร และการระบายน�้า 
ให้มปีระสทิธภิาพ มคีวามมัน่คงแขง็แรง ซึง่ในปัจจบุนัได้ด�าเนนิงานปรับปรงุโครงการฯ ดงักล่าวแล้วเสรจ็เรยีบร้อยทัง้หมด
ทุกโครงการฯ ส่งผลให้สร้างความเชื่อมั่นให้กับราษฎรท่ีอาศัยอยู่บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน�้าว่ามีความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน รวมถึงได้รับประโยชน์ในพื้นที่การเกษตรให้มีปริมาณน�้าเพียงพอส�าหรับท�าการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้ 
กรมชลประทานได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น�้าเพื่อร่วมบริหารจัดการน�้าอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วมเกิดการใช้น�้าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด
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	 ๑.	 โครงการปรับปรุงท�านบดินและอาคารประกอบอ่างเก็บน�้าห้วยทรายสว่าง 
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าร	ิต�าบลสว่างแดนดิน	อ�าเภอสว่างแดนดิน	จงัหวดัสกลนคร

  ด�าเนินการปรับปรุงท�านบดินที่ช�ารุดเสียหาย โดยใช้หินทิ้งป้องกันการกัดเซาะทั้งด้านหน้าเขื่อนและ 
ด้านท้ายเขื่อน และขุดลอกอ่างเก็บน�้าให้มีความจุเต็มศักยภาพ สามารถส่งน�้าให้เกษตรกร จ�านวน ๗๕๐ ไร่ ป้องกัน
อุทกภัยในฤดูน�้าหลาก รวมถึงเป็นแหล่งน�้าส�ารองเพื่อสนับสนุนการใช้น�้าประปาของอ�าเภอสว่างแดนดิน เป็นพื้นที ่
ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นได้ออกก�าลังกายและเป็นแหล่งส�าหรับพักผ่อนหย่อนใจ

ลักษณะอาคารเดิม

  - เขื่อนยาว ๑,๓๔๕.๐๐ เมตร  สันเขื่อนกว้าง ๔.๐๐ เมตร เขื่อนสูง ๖.๐๐ เมตร

  - อาคาร Spillway (drop inlet) ความสามารถในการระบายน�้า ๕๒.๔๗ ลูกบาศก์เมตร/วินาที 

การปรับปรุง

  ๑. ปรับปรุงท�านบดินให้มีระดับเพิ่มข้ึนอีกประมาณ ๐.๕ เมตร พร้อมใช้หินท้ิงเพื่อป้องกันการกัดเซาะ 
   ด้านหน้าและด้านท้ายท�านบดิน

  ๒. ขุดลอกอ่างเก็บน�้าเต็มศักยภาพ ให้มีความจุ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ความลึกเฉลี่ย ๓ เมตร

ในการน้ี ขอยกตัวอย่างโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน�้า จ�านวน ๒ โครงการ เพื่อเป็นตัวอย่างของการด�าเนินงาน
ปรับปรุงที่กล่าวมาข้างต้น



	 ๒.	 โครงการปรับปรุงท�านบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน�้าภูเพ็ก 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ต�าบลนาหัวบ่อ	อ�าเภอพรรณานิคม	จังหวัดสกลนคร	

  ด�าเนินการปรับปรุงตัวท�านบดินท่ีช�ารุดเสียหาย โดยใช้หินท้ิงป้องกันการกัดเซาะท้ังด้านหน้าเข่ือนและ
ด้านท้ายเขื่อน พร้อมขุดลอกอ่างเก็บน�้าให้มีความจุเต็มศักยภาพ และตัดต้นไม้บริเวณท�านบดิน ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการน�้าโดยกลุ่มผู้ใช้น�้าประเภทกลุ่มบริหารการใช้น�้าชลประทาน มีสมาชิกจ�านวน ๑๓๐ คน ซึ่งหลัง 
ด�าเนินการปรับปรุงโครงสร้างแล้วเสร็จจะสามารถส่งน�้าให้พื้นที่การเกษตรในฤดูฝน ๑,๐๐๐ ไร่ ฤดูแล้ง ๑๐๐ ไร่ อีกทั้ง 
ยังเป็นแหล่งน�้าเพื่อการอนุรักษ์สภาพป่าบริเวณเทือกเขาภูพาน

ลักษณะอาคารเดิม

  - เขื่อนยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร  สันเขื่อนกว้าง ๖.๐๐ เมตร เขื่อนสูง ๑๒.๐๐ เมตร

  - อาคาร Spillway (ogee weir) อัตราการระบายน�้า ประมาณ ๕๐.๐๙๙ ลูกบาศก์เมตร/วินาที  

การปรับปรุง

  ๑. ขุดลอกอ่างเก็บน�้าให้มีความจุเต็มศักยภาพ มีความจุ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

  ๒. ซ่อมแซมหินเรียงป้องกันการกัดเซาะบริเวณลาดตลิ่ง 

  ๓. ก่อสร้างอาคารระบายน�้าล้นฉุกเฉินระบายได้สูงสุด ๑๐๖.๙๑ ลูกบาศก์เมตร/วินาที

  ๔. ปรับปรุงเพิ่มระดับท�านบดินขึ้นอีก ๑.๘ เมตร 
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โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และ

ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

จังหวัดตาก

...พิจารณาด�าเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูเหมืองให้กลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติ

และท�าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจะช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนได้

อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติต่อไป...

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระราชทานแก่นายอาสา สารสิน เมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๖

ขณะด�ารงต�าแหน่งราชเลขาธิการและประธานกรรมการ บริษัทผาแดงอินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน)
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...ด�าเนินการรวบรวมพรรณไม้และจัดท�าสวนพฤกษศาสตร์ให้มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับ Eden Millennium Garden (Eden Project) เมืองคอนวอล สหราช
อาณาจกัร หรอืสวนพฤกษศาสตร์ในประเทศบราซลิ เมอืงรโีอเดจาเนโร ท่ีมพ้ืีนท่ีสวน
ติดกับเขตป่า ซึง่สวนพฤกษศาสตร์ในสหราชอาณาจกัรน้ัน เป็นสวนพฤกษศาสตร์ท่ีเดิม
เคยเป็นเหมอืงแร่ และได้รบัการฟ้ืนฟูและพัฒนาเป็นสวนพฤกษศาสตร์ มกีารรวบรวม
พันธุ์ไม้หลากหลาย Canopy (ชั้นเรือนยอด) และจัดแสดงพรรณไม้เป็นโซนต่างๆ  
เช่น Mediterranean Biome เป็นต้น มีการเปิดพ้ืนท่ีให้ประชาชนท่ัวไปเข้าศึกษา  
ม ีVisitor Center และมนัีกพฤกษศาสตร์ท่ีสามารถให้ข้อมลูแก่ประชาชนท่ีเข้าเยีย่มชม 
ท้ังน้ี ในการด�าเนินการขอให้ด�าเนินการตามศักยภาพท้องท่ีและเริ่มด�าเนินการจาก
สิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นเบื้องต้นก่อน จึงค่อยพัฒนาเป็นล�าดับต่อไป....

พระราชด�าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
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ถิ่นวนาผาแดง

ปี ๒๕๕๙ บริษัทผาแดงอินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน) 
ได้ด�าเนินกิจการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 
และถลุงโลหะสังกะสี ควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  
เพื่อสร้างสมดุลแห่งธรรมชาติ ได้ส้ินสุดการสัมปทาน 
เหมืองลงและได้ส ่งมอบพื้นท่ีดังกล่าวแก่กรมป่าไม ้
เพ่ือด�าเนินการต่อไป โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก 

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โปรดเกล้าฯ ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ ตามหนังสือส�านักราชเลขาธิการ ท่ี รล ๐๐๐๘.๔/๗๓๖๙ ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ตามท่ี 
นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการ บริษัทผาแดงอินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน) ได้มีหนังสือขอให้น�าความกราบบังคมทูล 
พระกรุณา กรณี บริษัทผาแดงอินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งได้รับประทานบัตรในการด�าเนินกิจการด้านการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่และถลุงโลหะสังกะสี และได้ยุติการท�าเหมืองในปี ๒๕๖๐ จึงขอให้รับไว้เป็นโครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ซึ่งกรมป่าไม้พิจารณาแล้ว เห็นชอบแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าว ส�านักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.) พร้อมท่ีจะท�าหน้าท่ี 
ผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด�าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

ดังนั้น กรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงมีแผนด�าเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่รอบเหมืองผาแดง โดยจัดตั้ง 
เป็นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดตาก ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูบริเวณเหมืองผาแดงให้กลับสู่สภาพป่าตามธรรมชาติ ตามแนว 
พระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พัฒนาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างอาชีพ  
ให้กับราษฎรในพื้นที่ และจัดท�าสวนพฤกษศาสตร์เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ

มนต์เสน่ห์เหมืองผาแดง
• เจดีย์พระธาตุเหมืองผาแดง

ตั้งอยู ่บนยอดดอยผาแดง ซ่ึงเคยเป ็นลานเก็บ 
กองดินที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมภายหลังสิ้นสุด 
กิจกรรมการท�าเหมืองแร่สังกะสีของ บริษัทผาแดง 
อินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน) สร้างข้ึนตามเจตนารมณ์
ของวัดและชุมชน ๓ ต�าบล โดยรอบโครงการเหมืองแร่
สังกะสี ได้แก่ ต�าบลพระธาตุผาแดง ต�าบลแม่ตาว และ
ต�าบลแม่กุ เพื่อเป็นพุทธบูชาศูนย์รวมจิตใจของราษฎร
และเจ้าหน้าที่ภายในโครงการฯ ภายในเจดีย์พระธาต ุ
เหมืองผาแดงประดิษฐานพระพุทธสิรินาคมุนินทร ์  
เป็นพระพทุธรปูปางนาคปรก โดยสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ทรงพระสุหร่าย พระพุทธสิรินาคมุนินทร์ เมื่อวันที่ ๑๘ 
ธนัวาคม ๒๕๖๑
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• น�้าตกผาแดง

ภายในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการอนุรักษ์
และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก ยังมีสถานที่ท่องเที่ยว เช่น น�้าตก 
ผาแดง โดยลกัษณะของน�า้ตก เป็นน�า้ตกหนิปนูขนาดกลาง  

ไม่มีหน้าผาสูงชัน มีโขดหินเล็กใหญ่สลับกันไป ท�าให้ดูสวยงามร่มรื่นเหมาะส�าหรับการมาท่องเท่ียวพักผ่อนและชื่นชม
ธรรมชาติ

• วิ่งไปกอด...ขุนเขา

กิจกรรมเดินวิ่งแม่สอดกอดขุนเขา Run for Rangers เป็นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิ  
“ผูพิ้ทักษ์ป่า”  ทีจ่ดัต้ังโดยกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลอืเจ้าหน้าทีพ่ทัิกษ์ป่า 
ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นกิจกรรมส�าหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกก�าลังกายและยังได้รับบรรยากาศที่สดชื่นจากต้นไม้
พรรณไม้ต่าง ๆ ท่ามกลางขุนเขาภายในพื้นที่โครงการอีกด้วย

สืบสาน โครงการพระราชด�าริ

การด�าเนินงานของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เริ่มขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.) ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ โดยมีการด�าเนินการตามแผน เน้นการฟื้นฟู
ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ดังนี้

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมฯ อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เนื้อที่ ๒,๐๗๗ ไร่  
ด�าเนินการบริหารจัดการเพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่ในโครงการฯ ๗ กิจกรรม ได้แก่

 ๑) ศูนย์อบรมสัมมนาด้านการอนุรักษ์ 
  ทรัพยากรธรรมชาติ

 ๒) เจดีย์พระธาตุเหมืองผาแดง

 ๓) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ

 ๔) ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าและพืชท้องถิ่น

 ๕) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการใช้หญ้าแฝก 
  เพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า

 ๖) สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและแหล่ง 
  นันทนาการ

 ๗)  สวนพฤกษศาสตร์
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ทั้งนี้ กรมป่าไม้ได้เข้ามาพัฒนาในด้านสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า ระบบน�้า เรือนประทับ เรือนรับรอง และ
อาคารประกอบ เป็นต้น

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางโครงการฯ จัดกิจกรรมปลูกป่าเชิงระบบนิเวศ  
(มยิาวากิ) โดยโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี  
ร่วมกับกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกลุ่ม RGM Regreen Movement น�าโดย  
ศ. ดร.ซุนจิ มูไร โดยวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ปลูกป่าเนื้อที่จ�านวน ๑๐ ไร่ และวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา  
ปลูกป่าเนื้อที่จ�านวน ๕ ไร่ 

นอกจากนี้ ทางโครงการฯ ยัง 
ได้รับผิดชอบการดูแลรักษาพรรณไม ้
พระราชทาน การปลูกและบ�ารุง 
รักษาต ้นไม ้ตามวงศ ์  ตลอดจน 
การเพาะช�ากล้าไม้ทัว่ไป เพือ่น�ากลบัมา 
ปลูกในพื้นที่โครงการฯ ให้กลับสู ่
สภาพป่าดังเดิมและท�าการแจกจ่าย
ให้แก่ราษฎรบริเวณโดยรอบพื้นท่ี 
โครงการฯ อีกด้วย 

การพัฒนาพืชสมุนไพร และไม ้
ขนาดเล็ก ได้ท�าการทดลองวิจัย ปลูกวงศ์ 
Zingiberaceae (ขิงข่า) เพื่อพัฒนาหาพันธุ ์
ที่ดีที่สุดและเสริมสร ้างรายได ้ให ้แก ่ราษฎร
บริเวณพื้นที่รอบโครงการฯ และเป็นแหล่งเรียนรู้  
รวมทั้งสามารถพัฒนาเป็นอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป

การส�ารวจรวบรวมพรรณไม้ผืนป่าตะวันตก ไม้เฉพาะถิ่นและพรรณไม้หายาก เป็นการอนุรักษ์และ
รวบรวมเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป

การเพาะช�าหญ้าแฝก เพ่ือน�า 
ไปปลูกช่วยป ้องกันการชะล ้ า ง 
พังทลายของหน้าดิน ในด้านการ 
จัดท�าแนวกันไฟ เพื่อเป็นเส้นทาง 
ตรวจระวังไฟป่า เป็นเส้นทางล�าเลียง 
เจ ้ าหน ้ าที่ และเครื่ อ งมือ เข ้ า ไป 
ดับไฟป่า และในกรณฉีกุเฉนิ สามารถ 
ถอยมาใช้แนวกันไฟเป็นแนวตั้งรับที่
ปลอดภัยได้
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นายคมน์ เครืออยู่ 
หัวหน้าโครงการส่งเสริม 

การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ 

และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดตาก

ผู้เรียบเรียง

ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ราษฎร
ทางโครงการฯ ได้จัดกิจกรรมร่วมกับราษฎรในพื้นที่รอบโครงการฯ เช่น การฝึกอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้ตามศาสตร์พระราชา กิจกรรมครูป่าไม้สืบสานแนวพระราชด�าริ ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เป็นต้น  
เพื่อสร้างจิตส�านึกตระหนักถึงความส�าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จาก	Eden	เป็นสวนพฤกษศาสตร์ผาแดง
คณะอนุกรรมการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ในโครงการฯ ได้วางแผน

จัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ส�าหรับรวบรวมพรรณไม้หายากท้องถ่ินและ 
ผืนป่าตะวันตกเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู ้ต ่อไป โดยศึกษาแนวทาง 
การปรับปรุงการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ของ Eden Garden project ที่ Cornwall  
สหราชอาณาจักร บางส่วนมาใช้กับโครงการฯ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดตั้งโครงการฯ
 ๑) ราษฎรรอบพ้ืนที่โครงการฯ มีความรู้ในการประกอบอาชีพเพิ่มมากข้ึน อีกท้ังมีความสามารถในการ 

  พัฒนาตนเองและชุมชน ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 ๒) เกิดการจ้างงานในพื้นที่ ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการให้ดียิ่งข้ึน และสามารถอยู ่

  ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน
 ๓) สภาพพื้นที่ที่เสื่อมโทรมได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ดินและน�้าได้รับการอนุรักษ์เพิ่มขึ้น 
 ๔) เพิ่มพื้นที่สีเขียวและปลูกฝังจิตส�านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้แก ่

  เยาวชนและราษฎรบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการฯ
 ๕) เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และด้านพฤกษศาสตร์ อีกทั้งพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

  เชิงระบบนิเวศ
 ๖) จัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ 
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เห็ดป่านับเป็นทรพัยากรธรรมชาติท่ีมคุีณค่าต่อคน 
ในชุมชนท้ังทางด้านชีวภาพ ในการเป็นผู้ย่อยสลาย
ท่ีส�าคัญในระบบนิเวศ เป็นอาหารและสร้างรายได ้
ให้ผู้ที่อาศัยใกล้พื้นที่ป่า แต่ก็เป็นอันตรายกับชาวบ้าน 
ท่ีเก็บเห็ดมาบริโภคและค้าขายโดยมีความเข้าใจ  
และความเชื่อท่ีไม่ถูกต้องในการแยกชนิดของเห็ดพิษ
และเห็ดที่รับประทานได้

นอกจากนี ้การมีเหด็ป่าในระบบนเิวศยงัมคีวามสมัพนัธ์ 
กบัการรักษาป่าดงัพระราชด�ารสั สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เม่ือคร้ังเสดจ็ ณ อาคารศูนย์บรกิารนกัท่องเทีย่ว งานศกึษา 
และพัฒนาป่าไม้ ศนูย์ศกึษาการพฒันาภูพานอนัเนือ่งมาจาก 
พระราชด�าริ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม  
๒๕๕๖ มีพระราชด�ารัสความว่า “รายช่ือเห็ดป่าท�าไม
ยังมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ยังไม่มีชื่อเรียกภาษาไทย  
ให้ด�าเนินการจ�าแนกให้ครบถ้วน ท�าให้ประชาชน 
เหน็ความส�าคัญกบัเห็ดป่า เพราะเห็ดป่าเราปลกูเองไม่ได้  
แต่เราปลูกป่าและรักษาระบบนิเวศให้มีเห็ดป่าได้”

เนือ่งจากในอดตีศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานอนัเนือ่ง
มาจากพระราชด�าริ มีสภาพป่าท่ีเสื่อมโทรม ซ่ึงเกิดจาก  
การใช้ประโยชน์ภายในพืน้ทีส่�าหรบัท�าการเกษตร การเกบ็หา 
ของป่าโดยไม่ถูกวิธี และการลักลอบตัดไม้จากราษฎรใน
พื้นที่และราษฎรพื้นที่ข้างเคียง จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้
พื้นที่ป่าลดลงและขาดความอุดมสมบูรณ์ ต่อมาสภาพ
พื้นท่ีป่าได้รับการฟื้นฟูโดยการน้อมน�าทฤษฎีการฟื้นฟูป่า
ด้วยวิธีการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ป่าเปียก ป่า ๓ อย่าง
ประโยชน์ ๔ อย่าง และปลูกป่าในใจคน ท�าให้ปัจจุบัน
สภาพป่าในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ได้ฟื้นคืน 
สภาพท่ีสมบูรณ์ จึงนับได้ว่าเป็นพื้นท่ีหนึ่งท่ีเหมาะแก่  
การศกึษาความหลากหลายของเหด็ป่าเป็นอย่างยิง่ เพราะ
นอกจากพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์แล้ว ปัจจุบันความนิยมในเรือ่ง 
ของอาหารป่าเป็นที่นิยมแพร่หลาย รวมถึงที่ผ่านมานั้น  

ความหลากหลาย

เรียบเรียงโดย 
นางทิวาวรรณ ศรีวิชัย และนายเชิดชัย โพธิ์ศรี
งานศึกษาและพัฒนาป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดสกลนคร

เห็ดป่า

การส�ารวจ ของ
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ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดป่าในพื้นที่ 
ศูนย์ศึกษาฯ ยังมีจ�ากัด หากได้มีการศึกษาข้อมูลและ
ส�ารวจความหลากหลายของเห็ดป่าในพื้นที่ นอกจากจะ
ได้รับประโยชน์ในการน�าไปใช้แล้ว ยงัเป็นการรกัษาอาหาร 
พื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และท�าให้ประชาชนเห็นความ
ส�าคัญในการร่วมกันอนุรักษ์และรักษาพื้นท่ีป่าให้คงอยู่
ตลอดไป ดังนั้น งานศึกษาและพัฒนาป่าไม้ ศูนย์ศึกษาฯ 
โดยนางทิวาวรรณ ศรีวิชัย และนายเชิดชัย โพธิ์ศรี  
จึงมีความสนใจในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การส�ารวจความ 
หลากหลายของเห็ดป่าในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
ภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ จังหวัดสกลนคร”  
ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)  
ได้เล็งเห็นความส�าคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม จึงสนับสนุน 
งบประมาณด�าเนินงานศึกษาวิจัยดังกล่าว เมื่อปี ๒๕๕๙ 

การศึกษาคร้ังน้ีได้เข้าส�ารวจความหลากหลายของ 
เหด็ป่า โดยคดัเลอืกพืน้ทีว่างแปลงเกบ็ข้อมลูถาวรในพืน้ที่
แปลงตัวชี้วัด ขนาด ๑๐๐x๑๐๐ เมตร จ�านวน ๘ แปลง  
ซึง่เป็นพืน้ทีข่องศูนย์ฯ โดยพ้ืนทีดั่งกล่าวเป็นพืน้ทีท่ีม่สีภาพ
ทัว่ไปส่วนใหญ่เป็นป่าธรรมชาติแต่ไม่ค่อยมไีม้ใหญ่เหลอือยู่ 
ลกัษณะทัว่ไปเป็นป่าเต็งรงัและป่าเบญจพรรณ ส่วนบรเิวณ
ริมห้วยจะมีสภาพเป็นป่าดิบแล้ง ลักษณะภูมิประเทศ 
ส ่วนใหญ่เป ็นภูเขา มีที่ราบบริเวณเชิงเขาเล็กน ้อย  
ความสูงจากระดับน�้าทะเลปานกลางเฉลี่ย ๒๘๐.๑ เมตร 
ความลาดชันของลุ่มน�้าเฉลี่ยร้อยละ ๙.๖ และมีทิศทาง
การลาดชนัไปทางด้านทศิตะวันออกเฉยีงเหนอื เข้าส�ารวจ
บันทึกข้อมูลและเก็บตัวอย่างทั้ง ๘ แปลง การศึกษาครั้งนี้ 
เป็นการส�ารวจในช่วงฤดูฝน โดยส�ารวจชนิดเห็ดป่า  
เก็บตัวอย่างเห็ดพร้อมทั้งข้อมูลเห็ดแต่ละชนิดในแต่ละ
แปลงตัวอย่างทั้ง ๘ แปลง โดยการส�ารวจในครั้งนี้ พบเห็ด
ชนดิต่าง ๆ  จ�านวนทัง้หมด ๑๕๗ ชนิด โดยเหด็ท่ีพบเป็นเหด็
ในวงศ์ Polyporaceae, Marasmaiaceae มีจ�านวนชนิด
และพบซ�า้มากทีส่ดุ รองลงไปคือเหด็ในวงศ์ Russulaceae, 

Hymenogastraceae เห็ดท่ีพบสามารถจ�าแนกชนิด 
โดยแยกเป็นวงศ์ได้จ�านวน ๒๕ วงศ์ และเป็นเห็ดที่บริโภค
เป็นอาหารได้จ�านวน ๕๙ ชนิด บริโภคเป็นอาหารไม่ได้
จ�านวน ๙๘ ชนิด และพบเห็ดชนิดที่มีฤทธิ์เป็นเห็ดเมา
หรือเห็ดพิษที่ท�าให้เกิดอาการมึนเมา คลื่นเหียนและ
อาเจยีน เช่น เหด็หวักรวด (Chlorophyllum molybdites 
(Meyer ex Fr.) Mass.) อยู่ในวงศ์ Agaricaceae ชื่ออื่น ๆ   
เช่น เห็ดกระโดงตีนต�่า เห็ดหัวกรวดครีบเขียวอ่อน  
เป็นกลุ่มเห็ดท่ีเป็นพิษต่อระบบทางเดินอาหาร มักพบใน
เห็ดที่ขึ้นบริเวณที่โล่งแจ้ง จากการส�ารวจพบว่าเห็ดจะขึ้น
อยู่ตามพื้นท่ีแตกต่างกัน โดยเห็ดชนิดเดียวกันมักจะขึ้น
อยู่ในบริเวณเดียวกันและเมื่อส�ารวจในปีถัดไปพบว่าเห็ด 
ชนิดเดิมมักจะขึ้นอยู่ในบริเวณเดิมที่พบ อาจเป็นเพราะ
ในบริเวณที่เคยเกิดดอกเห็ดชนิดนั้นมีสปอร์ของเห็ดตกอยู่  
เมื่อถึงเวลาที่มีปัจจัยเหมาะสมจึงเจริญเป็นดอกเห็ดอยู่ใน
บรเิวณเดมิ การเกบ็หาเหด็ซึง่เป็นการน�าเหด็ออกจากพืน้ที่
ก่อนท่ีสปอร์จะตกลงพืน้ท่ีดนิ รวมไปถึงสภาพดนิฟ้าอากาศ
ท่ีไม่เหมาะสม ท�าให้สปอร์เห็ดไม่สามารถเจรญิได้และท�าให้
ปริมาณเห็ดลดน้อยลง

การศกึษาความหลากหลายของเหด็ป่าในแปลงตวัชีว้ดั 
ของพื้นท่ีศูนย์ฯ จึงมีความส�าคัญเพ่ือเป็นประโยชน์และ 
เป็นแนวทางในการศกึษาของประชาชนรอบศนูย์ฯ ตลอดจน 
ประชาชนผูท่ี้สนใจ โดยจะเป็นแหล่งเรยีนรู้ให้แก่ชุมชนเรือ่ง
เห็ดป่า รวมถึงเป็นการส่งเสริมและสร้างจิตส�านึกในการ
อนรุกัษ์ป่าไม้และระบบนเิวศป่าไม้อีกด้วย 

นอกจากนี้ ประชาชนและผู้ท่ีสนใจยังจะได้รู้จักชื่อ
และชนดิของเห็ดป่า รวมทัง้สามารถจ�าแนกชนดิของเห็ดป่า 
ท่ีบริโภคได้กับเห็ดป่ามีพิษ อันเป็นการสนองพระราชด�าริ 
และน�าไปสูก่ารอนรุกัษ์ พฒันา และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
อย่างยั่งยืนต่อไป 

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	์และผลผลติของถัว่เขียวพันธุ	์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	
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เห็ดแดงน�้าหมากใหญ่

เห็ดผึ้ง

เห็ดขี้ควาย

เห็ดร่มน�้าตาลแดง

เห็ดปลวกตาบ

เห็ดหูหนูช้าง

เห็ดหิ้งเบาะนางฟ้า

เห็ดเทียน

เห็ดปลวกแม่หม้าย

เห็ดดิน

เห็ดกุหลาบเหลือง

เห็ดขอนขน

ตัวอย่างเห็ดที่บริโภคเป็นอาหารได้

ตัวอย่างเห็ดที่ไม่สามารถบริโภคเป็นอาหารได้
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บทความพิเศษ
งานสัมมนาเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนบูรณาการติดตาม 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ด้านการเกษตร ณ ห้องพึ่งบุญฯ อาคารวิสัยทัศน์  

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในวันศุกร์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร.

เมือ่กล่าวถงึทีม่าของโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ  
ต้องย้อนไปถงึสมยัพระบาทสมเดจ็พระมหาภมูพิลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถบพติร ตัง้แต่เมือ่ครัง้ทรงขึน้ครองราชย์  
ในปี ๒๔๘๙ บ้านเมืองเราเป็นภาคเกษตรกรรม จึงทรง 
ศกึษาข้อมลูด้านการเกษตรภายในประเทศ และทรงงานหนกั 
เพื่อบ ้านเมือง ทั้งด ้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  
การศกึษา และสาธารณสขุ เพ่ือบรรเทาปัญหาความยากจน 
ความเหลื่อมล�้าทางสังคม และช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
ในระยะต่อมา จึงเกดิเป็นโครงการทีม่ลีกัษณะความร่วมมอื 
ของหลายภาคส่วน ทรงใช้วิชาความรู้และประสบการณ์ 
ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยการศึกษา ทดลอง วิจัยด้วย
พระองค์เอง ณ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต และน�าไป 
ขยายผลต่อยอดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และเป็น
ทีม่าของโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารมีิ ๓ ลกัษณะ 
ข้อหนึ่งมาจากพระราชด�าริโดยตรง ที่มีพระราชด�าริให้แก่ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อสอง มาจากความเดือดร้อนของ
ราษฎร โดยการช่วยเหลือผ่านฎีกา ข้อสาม หน่วยงาน
กราบบงัคมทลูขอพระราชทานพระบรมราชวนิจิฉยัรบัเป็น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิเราต้องท�าความ
เข้าใจถึงแนวทางของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล 
อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ
พระบรมวงศานุวงศ์ ว่าในระบบราชการปกติ มีเจ้าหน้าที่ 
ไม่เพียงพอและยงัขาดองค์ความรู ้พระองค์จงึพระราชทาน
โครงการต่าง ๆ มาเติมเต็มให้สอดคล้อง ขนานคู่กันไป 
กับแนวทางของรัฐบาล โดยมีส�านักงาน กปร. เป็น
หน ่วยงานกลางในการประสานงานกับหน ่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องฯ โดยการ
สนับสนุนงบประมาณให้กบัหน่วยงาน ด�าเนนิโครงการต่าง ๆ   

ในระยะ ๒ - ๓ ปีแรก เมื่อโครงการฯ มีความก้าวหน้าขึ้น  
ก็ขอให้เข้าสู่การใช้งบประมาณปกติของแต่ละหน่วยงาน  
ส�านักงาน กปร. พยายามสนับสนุนการด�าเนินงานให้
สอดคล้องกบัภารกิจปกติของหน่วยงาน หลายครัง้พระองค์
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการช่วยเหลือ
ผ่านองค์กรมูลนิธิ ผ่านโครงการต่าง ๆ ส�านักงาน กปร.  
ได้รวบรวมฐานข้อมลูโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 
ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ไว้จ�านวน ๔,๘๑๐ โครงการ 
จ�าแนกได้เป็น ๘ ประเภท คอื ด้านการเกษตร ด้านแหล่งน�า้  
มีมากกว่าร้อยละ ๖๐ เช่น การขุดลอก การท�าแก้มลิง 
ฯลฯ ด้านสาธารณสุข ด้านคมนาคม ด้านสวัสดิการสังคม  
ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านบูรณาการ 
อาทิ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ
เป็นต้น
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ก่อนจะกล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อน ขอทบทวน
หลักคิดเก่ียวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  
ซึ่ งมีความเกี่ ยวข ้อง กับการพัฒนาประเทศในมิติ 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง อาทิ ความมั่นคงทาง 
การศึกษา ความมั่นคงทางโภชนาการ ความมั่นคงทาง 
การแพทย์ มิติด้านสิ่งแวดล้อม การรักษาสภาพแวดล้อม  
ป่าไม้ ต้นน�้าล�าธาร ทรัพยากรทางทะเล และ“หลักการ 
ทรงงาน” ก็เป ็นสิ่งหนึ่งที่พระองค์ได ้สรุปบทเรียน  
เพ่ือเป็นแนวทางให้ทกุภาคส่วนได้น้อมน�าไปใช้ ในลกัษณะ 
ของงานบรูณาการ เป้าหมายวตัถปุระสงค์ พระบรมราโชบาย  
พระวิสัยทัศน์ เก่ียวกับการพัฒนาประเทศในหลายส่วน 
ที่ส�าคัญ คือ ภาคการเกษตร การสาธารณสุข การศึกษา 
สิง่แวดล้อม ฯลฯ ซึง่ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกับกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ คือ ปัจจัยการผลิตในความหมายของ  
องค์ความรู ้เรื่องดิน น�้า ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ  
แนวพระราชด�าริต่าง ๆ เช่น ดินเปร้ียว ดินเค็ม ความ
อุดมสมบูรณ์ทางการเกษตร การพัฒนาที่ดิน การพัฒนา 
แหล่งน�า้ ฯลฯ ในการด�าเนนิงานโครงการฯ ต้องอาศยัความรู้  
เทคโนโลยีที่เหมาะสม การศึกษาสาเหตุของปัญหาที่ 

แตกต่างกัน การน้อมน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม  
ตามภมูสิงัคมในภมูภิาคนัน้ ๆ  เช่น การด�าเนนิงานของศนูย์ 
ศกึษาการพฒันาฯ จ�านวน ๖ แห่ง ท่ีกระจายอยูท่ั่วประเทศ 
มกีารด�าเนนิงานมาตัง้แต่ปี ๒๕๒๒ จนถงึปัจจบุนั มผีลงาน
ทางวิชาการเกิดขึ้นมากมาย เกิดองค์ความรู้ การทดลอง 
วิจัย การประยุกต์ต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อให้ประชาชน
ทั่วไปน�าไปทดลองใช้ อีกทั้งมีการขยายผลไปยังศูนย์สาขา 
เครอืข่ายต่าง ๆ  ให้ชาวบ้านมาเรียนรู ้ส่วนนอกภาคเกษตร 
จะมองในเชิงรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ
กฎหมายอุทยานฯ ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน�้า พื้นที่ชั้น ๑ เอ และ
ขอเน้นย�้าว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริก็ต้อง
ด�าเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว ทรงมพีระราชปณธิาน
ท่ีจะทรงสืบสาน รกัษา และต่อยอดโครงการอนัเนือ่งมาจาก
พระราชด�าร ิโดยมอบหมายให้องคมนตรตีดิตามขบัเคลือ่น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ของพระบาทสมเด็จ 
พระมหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ปัจจบุนั 
มีโครงการท่ียังไม่ได้ด�าเนินการ ท้ังหมด ๘๘ โครงการ  
ด�าเนนิการขบัเคลือ่นโครงการไปแล้ว ๔๘ โครงการ อยูร่ะหว่าง 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ๓๐ โครงการ และ 
ติดปัญหาพื้นท่ีมวลชน ๑๑ โครงการ ในขณะเดียวกันก็ 
ขับเคลื่อนโครงการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 
ไปพร้อมกัน นอกจากนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
รับโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๕๙ 
เป็นต้นมา และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยด�าเนินการ
ให้แล้วเสร็จ เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้ได้รับประโยชน์สุข
โดยทั่วกัน 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู้	อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	
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ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.) 
เป็นหน่วยงานที่รับสนองพระราชด�าริ และท�าหน้าท่ีใน
การประสานจัดท�าโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ
เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ บุคลากร
ของส�านักงาน กปร. จ�าเป็นต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องรักษาระเบียบวินัยของทาง
ราชการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความโปร่งใสและเกิดประโยชน์ที่แท้จริงต่อประชาชน 
นอกจากการเสริมสร้างความรู้/ความเข้าใจเรื่องแนวคิด
ตามหลกัวชิา กฎ ระเบยีบต่าง ๆ  ทีห่น่วยงานก�าหนดให้กับ
บคุลากรของส�านกังาน กปร. ถอืปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัแล้ว  
ส�านักงาน กปร. ยังให้ความส�าคัญและส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ให้บุคลากรน�าแนวทางหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด�ารงชีวิต เพราะหากมี 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบทางโลก และมีจิตใจท่ียึดมั่น
ในความซื่อสัตย์สุจริตในทางธรรม ย่อมส่งผลให้มีการ 

ด�าเนินงานที่มีความโปร่งใส เกิดธรรมาภิบาลในองค์กร 
และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน

ศนูย์ปฏบิตักิารต่อต้านการทจุรติ เป็นกลไกหนึง่ในการ
ด�าเนินการตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ในส่วนราชการของส�านักงาน กปร. และยังมีกลไก 
ขับเคลือ่นอืน่ท่ีส�าคญั เช่น คณะกรรมการจรยิธรรม หวัหน้า
ส่วนราชการ ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบายและการบังคับใช้
มาตรฐานทางจรยิธรรมกับข้าราชการและท�าหน้าทีส่อดส่อง 
ดูแลให้ข้อเสนอแนะในเรื่องของการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
คุณธรรมจริยธรรมในการด�าเนินงาน นอกจากน้ี ยังมี
คณะท�างานการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการ 
ด�าเนนิงานของส�านกังาน กปร. เป็นกลไกภายในส�านักงาน 
กปร. ในการขับเคลือ่นและก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงาน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใส  
โดยมผีูแ้ทนจากทกุส�านกั/กอง/ศนูย์/กลุม่ เป็นคณะท�างาน 
และมีศนูยป์ฏบิัติการต่อต้านการทจุรติ (ศปท.) เปน็คณะ
ท�างานและเลขานกุาร 

เรียบเรียงโดย...ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

“ต้นแบบ” การด�าเนินงาน

ด้านความโปร่งใส



คะแนน ITA = ๘๗.๗๒ (A)

ตัวชี้วัดการประเมิน

๖) คุณภาพการด�าเนินงาน  ๘๑.๖๒ คะแนน

๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ๗๙.๓๗ คะแนน

๘) การปรบัปรุงระบบการท�างาน  ๗๔.๖๕ คะแนน

๙) การเปิดเผยข้อมูล ๑๐๐.๐๐ คะแนน

๑๐) การป้องกันการทุจริต ๑๐๐.๐๐ คะแนน
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การส่งเสรมิด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้เกดิองค์กร
คณุธรรมพร้อมทัง้ขบัเคลือ่นแผนงานโครงการและกจิกรรม
ต่าง ๆ  ด�าเนนิการภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนั
และปราบปรามการทจุริต ระยะที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
และให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
ซ่ึงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการป้องกันการทุจริต และสร้าง
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด�าเนินงานอย่าง
โปร่งใสและมีคุณธรรม

อบรมปฏิบัติธรรมที่วัดธรรมโมลี จังหวัดนครราชสีมา ประชุมเชิงปฏิบัติการ  
“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการต่อต้านการทุจริต” 

ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ส�าหรับในปี ๒๕๖๒
ส�านักงาน กปร. ได้ค่า ITA ๘๗.๗๒ คะแนน 
ถือว่าผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับ A หรือระดับ ดี 

ซึ่งส�านักงาน ป.ป.ช. 
ได้ให้หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับ A 

เป็น “ต้นแบบการด�าเนินงานด้านความโปร่งใส”

อย่างไรกต็าม ส�านกังาน กปร. ยงัคงมุง่มัน่ท่ีจะส่งเสริม
บคุลากรในเรือ่งคณุธรรม จรยิธรรม และป้องกนัการทจุรติ 
ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งสู่การ 
เป็นองค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพยีงและเพือ่เป็นส่วนหนึง่ในการยกระดบัคะแนนดชันี
การรบัรู้การทุจรติ (Corruption Perceptions Index : CPI )  
ของประเทศให้สูงขึ้นต่อไป 

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	มะพูด	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	่จงัหวัดลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพ้ืนทีผ่ลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“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	

ตัวชี้วัดการประเมิน

๑) การปฏิบัติหน้าที่  ๘๖.๕๕ คะแนน

๒) การใช้งบประมาณ  ๗๘.๔๙ คะแนน

๓) การใช้อ�านาจ  ๘๐.๑๑ คะแนน

๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ๗๖.๔๖ คะแนน

๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ๘๑.๐๘ คะแนน
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ด้วยมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เหน็ชอบให้หน่วยงาน 
ภาครัฐด�าเนนิการ “มาตรการลดและคัดแยกขยะมลูฝอยในหน่วยงานภาครฐั”  
พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ขยะพลาสติก และงดใช้โฟม
บรรจุอาหาร ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ส�านกังาน กปร. เลง็เหน็ความส�าคญัในมาตรการดังกล่าว จงึได้จดัโครงการ 
“เราท�าความดี เพื่อลดภัยสิ่งแวดล้อม” ของส�านักงาน กปร. เพื่อขับเคลื่อน 
มาตรการการลดและคัดแยกขยะมลูฝอยภายในส�านกังาน กปร. ให้มปีระสทิธภิาพ 
และประสิทธิผลมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน  
อนัเป็นจุดเริม่ต้นในการสนองพระราชด�าริเกีย่วกบัการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อม
ภายในส�านักงาน กปร. เสมือนการดูแลบ้านของเราเอง 

เรียบเรียงโดย กลุ่มช่วยอ�านวยการและบริหารทั่วไป ส�านักงานเลขาธิการ

ชุมชนปลอดขยะ
(Zero Waste)

สู่

“ส�ำนักงำน กปร.”

จาก

“บ้ำนรำงพลับ”
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โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้จัดการอบรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการ 
คัดแยกขยะมูลฝอยและการน�าขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ เมื่อวันท่ี ๖ มีนาคม 
๒๕๖๓ ณ ชุมชนบ้านรางพลับ ต�าบลกรับใหญ่ อ�าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  
ภายใต้โครงการดังกล่าว ซ่ึงชุมชนบ้านรางพลับ เป็นชุมชนที่มีการจัดการ 
ขยะมูลฝอยในชุมชนอย่างยั่งยืน และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ โครงการ
ประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ระดับประเทศ ประจ�าปี ๒๕๖๒  
ที่จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จากการศึกษาดูงานชุมชนบ้านรางพลับ ท�าให้ส�านักงาน กปร. ได้เล็งเห็น
แนวทางในการบรหิารจดัการการคัดแยกขยะ ระหว่างคณะกรรมการหมูบ้่านและ
ส�านักงานเทศบาลต�าบลกรบัใหญ่ ทีร่่วมแรงร่วมใจกนัระดมความคดิเห็น ก�าหนด
ข้อพงึปฏบิตัร่ิวมกนั และลดการสร้างขยะให้เป็นศนูย์ (Zero Waste) ด้วยวธิกีาร 
ที่น่าสนใจคือ ไม่มีจุดท้ิงขยะส่วนรวมของชุมชน แต่ให้จัดตั้งจุดคัดแยกขยะ
ในบ้านของตนเอง เพื่อแยกขยะที่สามารถสร้างมูลค่าได้ (ขยะท่ีขายได้/ขยะท่ี
สามารถน�ามาเป็นปุ๋ยบ�ารุงดิน) และแยกขยะอันตรายส่งให้ส�านักงานเทศบาลฯ  
ด�าเนินการต่อไป

จากแนวทางในการบริหารจัดการการคดัแยกขยะของชมุชนบ้านรางพลบั  
นับว่าเป็นแนวทางทีท้่าทายสูก่ารน�ามาประยกุต์ใช้และผลกัดนัให้ส�านกังาน กปร.  
บ้านของเรา ลดปริมาณขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

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

ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓
พลอากาศเอก ชลติ พกุผาสขุ องคมนตร ีและพลอากาศเอก  

จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการติดตามและ
ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริพื้นที่ภาคกลาง 
เดินทางไปองค์การบริหารส่วนต�าบลสะพานหิน อ�าเภอนาดี  
จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อประชุมติดตามความก้าวหน้าการ 
ด�าเนินงานโครงการอ่างเกบ็น�า้ใสน้อยใสใหญ่ จงัหวดัปราจนีบรุี  
โดยรับฟังรายงานความก้าวหน้าและสภาพปัญหาจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ในการนี้ องคมนตรี ได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการด�าเนินงานเพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จ 
ในการสร้างประโยชน์ให้กับราษฎรตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา  
และต่อยอดโครงการฯ และลงพื้นที่เยี่ยมชมบริเวณพื้นที่ที่จะก่อสร้างโครงการฯ 

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	่จงัหวัดลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพ้ืนทีผ่ลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“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	

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการ

ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริพื้นที่ภาคกลาง เดินทางไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิต�าบลเขาหนิซ้อน อ�าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือ่ตดิตามการด�าเนนิงานโครงการ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการด�าเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ และสถานการณ์น�้าของลุ่มน�้าโจน 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

จากนั้น เดินทางไปเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น�้าจากอ่างเก็บน�้าลุ่มน�้าโจนที่ ๒ แปลงเกษตรของนางวิเชียร ปราบพาล  
และนายประสิทธิ์ ศรีสงคราม ที่น�าองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาอบรมจากศูนย์ฯ มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 

โอกาสนี้ ได้เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรที่น�าผลผลิตมาจัดแสดง รวมทั้งเยี่ยมชมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ การท�าผลิตภัณฑ์
จักสานจากหญ้าแฝก การตีเหล็กบริเวณหน่วยพัฒนาชุมชน รวมทั้งระบบน�้าชลประทานที่อยู่ภายในศูนย์ฯ 
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นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี

ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และนายอ�าพน กิตติอ�าพน 

องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางไปโครงการ 
อ่างเก็บน�า้ล�านางรองอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิต�าบลโนนดนิแดง อ�าเภอโนน
ดนิแดง จงัหวัดบุรรีมัย์ เพือ่เป็นประธานการประชุมติดตามโครงการพฒันาด้าน
แหล่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 

จากน้ัน ได้เดินทางไปโครงการอ่างเก็บน�้าล�าจังหันอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ ต�าบลส�าโรงใหม่ อ�าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 

โอกาสน้ี ได้พบปะเยี่ยมราษฎรในเขตพื้นที่โครงการอ่างเก็บน�้าล�าจังหัน 
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ และปล่อยพันธุ ์ปลากระแหและปลาจาด  
จ�านวน ๑๐๐,๐๐๐ ตัว 

ต่อมา เดินทางไปประตูระบายน�้าบ้านเทพพยัคฆ์ ต�าบลตาจง อ�าเภอ
ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อดูสภาพพื้นที่โครงการประตูระบายน�้าฯ  
และพบปะราษฎรทีอ่ยูใ่นพ้ืนทีโ่ครงการฯ เพือ่รบัฟังความคดิเหน็และให้ก�าลงัใจ 
แก่ราษฎรที่มาต้อนรับ 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมีอายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รักษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรุงพันธ์ุ
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	่จงัหวดัลพบรีุ	ซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมล็ดพนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพ่ือน” ของมลูนิธิ
ชัยพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเคร่ืองสูบน�า้มาตดิตัง้เพ่ือเร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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

อ�าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี น�ามาแปรรูป เป็นวิสาหกิจสร้างรายได้ให้กับชุมชน  

มผีลิตภัณฑ์จ�าหน่ายดงันี ้สับปะรดกวนดั้ งเดมิ สับปะรดกวนกะท ิสับปะรดหย ีน�า้สับปะรด

พร้อมดื่ม และน�้าไซรัปสับปะรด

จากโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

สู่วิสาหกิจชุมชนพันจันทร์หวานละมุน

สามารถอุดหนุนสินค้าได้ท่ี

วิสาหกิจชุมชนพันจันทร์หวานละมุน เลขที่ ๕๖/๒ หมู่ที่ ๑๑ ต�าบลหนองพันจันทร์ อ�าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี  
หรือสอบถามรายละเอียดกับคุณนุช ถิ่นวงษ์ม่อม เบอร์โทรศัพท์ ๐๙ ๒๔๑๐ ๗๓๒๙



ความพึงพอใจคอลัมน์ต่าง ๆ วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓

คอลัมน์ มาก ปานกลาง น้อย

(๑) ข่าวพระราชกรณียกิจ

(๒) แนะนำาโครงการ

(๓) ขยายผลความสำาเร็จจากโครงการฯ

(๔) เศรษฐกิจพอเพียง

(๕) น้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

(๖) ความเคลื่อนไหว

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

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

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

กรุณาส่งคำาตอบมาที่ สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ตามที่อยู่ด้านหลัง หรือโทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๑ - ๒

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.rdpb - journal.in.th

หรือแอปพลิเคชัน rdpb - journal

ค�าถาม ค�าถามชิงรางวัลประจ�าวารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓
ผู้ที่ตอบค�าถามถูก ๑๐ ท่านแรก รับของที่ระลึกจากส�านักงาน กปร.

๑. เจดีย์พระธาตุเหมืองผาแดง ตั้งอยู่ในจังหวัดใด

   จังหวัดตาก        จังหวัดพิษณุโลก

๒. แนวทางการปรับปรุงการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ของ Eden Garden Project เป็นแนวคิดของประเทศใด

   สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์       สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เฉลยค�าตอบ วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓

ข้อที่ ๑ คำาตอบคือ อ่างเก็บนำ้าหนองกลางดง มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อที่ ๒ คำาตอบคอื โครงการก่อสร้างอ่างเกบ็นำา้ห้วยทรายขมิน้อนัเนือ่งมาจากพระราชดำาริ มท่ีีตัง้อยู่ในจงัหวดัสกลนคร

สิ่งที่ควรปรับปรุง / ข้อเสนอแนะ
....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
* ขอขอบคุณที่กรุณาให้ข้อคิดเห็นต่อวารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ความเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงวารสารฯ ให้ดียิ่งขึ้น และยืนยันที่จะรับ

หนังสือวารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริต่อไป หรือขอยกเลิก โปรดแจ้งให้ทราบด้วย    รับต่อไป    ยกเลิก

questionair263.zip


(พื้นที่ส่วนนี้สำาหรับโฆษณา)

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

ถ้าฝากส่งในประเทศไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร

ส�านักงาน กปร.
ตู้ ปณ. ๗
ปณฝ. ท�าเนียบรัฐบาล
กรุงเทพมหานคร
๑๐๓๐๒



ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒  เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓

วารสารอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบรมราชชนนี 
พนัปีหลวง และพระบรมวงศ์ ที่ได้พระราชทานแนวพระราชด�าริ 
เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรและประเทศให้เกิดความยั่งยืน
มั่นคงต่อไป

๒. เพือ่สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกีย่วกบัแนวพระราชด�าริ  
และโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริให้แก่ประชาชน  
หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนสือ่มวลชน ให้ได้รบัทราบข้อมลู 
อย่างถูกต้องและกว้างขวางยิ่งขึ้น

๓. เพื่อขยายผลการพัฒนาและผลส�าเร็จจากแนว 
พระราชด�าริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่มี
กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไปสู่สาธารณชนได้อย่าง 
กว้างขวาง พร้อมทั้งเป็นเอกสารอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง

โปรดทราบ
บทความและข้อเขียนต่าง ๆ ในวารสารอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ไม่ใช่ความเห็น 
ของส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)

หากมีความประสงค์จะน�าข้อมูลไปเผยแพร่ โปรดระบุ
แหล่งที่มาของข้อมูลด้วย

ด�าเนินการโดย
ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
อาคารส�านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์ 
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐-๖ 
โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
www.rdpb.go.th 

www.facebook.com/RDPBProject 

e-mail: rdpb_project@hotmail.com

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จัดท�าขึ้นเพื่อแจกจ่าย ห้ามจ�าหน่าย

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)

คณะบรรณาธิการ
นางพิชญดา หัศภาค 
ผู้อ�านวยการกองประชาสัมพันธ์/
หัวหน้าคณะบรรณาธิการ

นางสาวณัฐดา ศุภสินธุ์ 
ผู้แทนกองประสานงาน 
โครงการพื้นที่ ๑

นายปริญญวัฒน์ วัชรอาภากร 
ผู้แทนกองประสานงาน 
โครงการพื้นที่ ๒

นางสาวนิตติยา สมาธิ 
ผู้แทนกองประสานงาน 
โครงการพื้นที่ ๓

นางสาวรุ่งรัตน์ วงษ์จู 
ผู้แทนกองประสานงาน 
โครงการพื้นที่ ๔

นางสาวกุลวดี ปุงบางกะดี่ 
ผู้แทนส�านักงานเลขาธิการ

นางสาวตติยา ตันวิเชียร 
ผู้แทนกองศึกษาและขยายผล 
การพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ

นางสมพร สุขประเสริฐ 
ผู้แทนกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด�าริ

นายขจรชัย ฤทธิวงศ์ 
ผู้แทนกองติดตามประเมินผล

นางสาวศีต์กร ตันก�าแหง
ผู้แทนกองแผนงานและ
วิเทศสัมพันธ์

นางอรอนันต์ วุฒิเสน  
ผู้แทนกองกิจกรรมพิเศษ

นางสาวสมลักษณ์ บุนนาค 
ผู้แทนศูนย์สารสนเทศ

นางสาวจุไรรัตน์ อินทร์ โต 
ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต

นายนพปฎล มกุลกาญจน์ 
ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นายเอกชัย เพ็งสว่าง

นางสาวมทิรา ภัคทิพวดี

นางสาวประภาพร ซื่อสัตย์ 
ผู้แทนกองประชาสัมพันธ์

นายพิสิทธิ์ วิเชียรทศพร

นายทวีศักดิ์ แป้นคุ้มญาติ

นายพลวรรธน์ สายะเสวี

นายภาณุพันธ์ อรุณวรณ์ 
ช่างภาพ

ออกแบบและจัดพิมพ์ที่
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน) 

๓๗๘ ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ 

โทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๒ ๑๐๑๐, ๐ ๒๔๒๒ ๙๐๐๐ 

โทรสาร ๐ ๒๔๓๓ ๒๗๔๒, ๐ ๒๔๓๔ ๑๓๘๕

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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