


วารสารอัันเน่�อังมาจากพระราชดำำาริ ฉบัับัที่่� ๓ ปีี ๒๕๖๓ นำาเสนอัคอัลััมน์แนะนำา

โครงการท่ี่�น่าสนใจ “น้ำำ��” พระร�ชหฤทััยของพระบ�ทัสมเด็็จพระเจ้�อย่�หัว ส่�คว�มหวัง 

ของร�ษฎร ชาวจังหวัดำปีราจ่นบัุร่ ซึ่่�งพระบัาที่สมเดำ็จพระเจ้าอัยู่่่หัวที่รงรับัเปี็นโครงการ 

อัันเน่�อังมาจากพระราชดำำาริ แลัะ “โครงก�รระบบประป�โรงเรียน้ำอนุ้ำบ�ลมุสลิมสตู่ล

อัน้ำเน่้ำ�องม�จ�กพระร�ชด็ำ�ริ” จังหวัดำสตู่ลั โดำยู่ทัี่�งสอังโครงการม่รายู่ลัะเอ่ัยู่ดำท่ี่�น่าสนใจยิู่�ง  

ที่่านผู้่้อั่านสามารถดำ่รายู่ลัะเอั่ยู่ดำดำ้านในขอังวารสารฉบัับัน่�

คอัลััมน์เศรษฐกิจพอัเพ่ยู่ง เปี็นเร่�อังขอังการศ่กษาอับัรมหลัักส่ตูร “น้ำักบริห�ร 

ก�รพฒัน้ำ�ตู�มแน้ำวพระร�ชด็ำ�ริ” (นบัร.) รุน่ที่่� ๙   ซึ่่�งเป็ีนโครงการตู่อัเน่�อังที่่�สำานักงาน กปีร.  

ไดำ้จัดำข่�น สำาหรับัคอัลััมน์ขยู่ายู่ผู้ลัความสำาเร็จจากโครงการอัันเน่�อังมาจากพระราชดำำาริ  

โดำยู่นำาเร่�อัง เมล็ัดำพันธุ ์พ่ชพระราชที่านกับัความมั�นคงที่างอัาหารในโครงการ  

“เพ่�อน้ำช�วยเพ่�อน้ำ” แลัะคอัลััมน์น้อัมสำาน่กในพระมหากรุณาธิคุณในเร่�อังการรับัม่อั

การแพร่ระบัาดำ ขอังเช่�อัไวรัส COVID - 19 แลัะเร่�อังราวขอังสถาน่การเกษตูรที่่�ส่ง 

ตูามพระราชดำำาริห้วยู่เม่อังงาม ยู่ังคงม่เน่�อัหาที่่�น่าตูิดำตูามให้ที่่านผู้่้อั่านได้ำรับัที่ราบัถ่ง 

พระมหากรุณาธิคุณในสมเดำ็จพระนางเจ้าสิริกิตูิ� พระบัรมราชิน่นาถ พระบัรมราชชนน่

พันปีีหลัวง พระราชที่านโครงการเพ่�อัพัฒนาคุณภาพช่วิตูขอังราษฎรบันที่่�ส่ง

กอังบัรรณาธิการขอัขอับัคุณที่่านผู้่้อั่านทีุ่กที่่านท่ี่�ไดำ้ตูิดำตูามวารสารฯ ตูลัอัดำมา  

วารสารฯ ฉบับััตู่อัไปี กอังบัรรณาธิการไม่ลัม่ที่่�จะนำาความร่ค้วามสำาเรจ็จากโครงการตู่าง ๆ   

มาฝากเช่นเคยู่

กอังบัรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ



ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส�านักงาน กปร.

(นายภัททะพงศ์  เทียนศรี   ผู้ประพันธ์)

อาศิรวาท

ยี่สิบแปดกรกฏ	 น้อมประณตด้วยยินดี
ประสูติกาลพระจักรี	 ทศราชแห่งราชวงศ์
หกสิบแปดชนมพรรษา	 น�าประชาร่วมธ�ารง
สุวรรณภูมิหยัดยืนยง	 เป็นแหลมทองของผองไทย



สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง	 ประดุจดวงหทัยราษฎร์ชาติสยาม

เป็นบรมราชินีศรีเขตคาม	 	 สิริกิติ์ทรงพระนามงามกายใจ

ทรงเคียงคู่อยู่ข้างบรมกษัตริย์	 พระทรงฉัตรนพราชันย์อันยิ่งใหญ่

มาตุเรศทศราชแห่งชาติไทย	 	 ราษฎร์น้อมใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส�านักงาน กปร.

(นายภัททะพงศ์ เทียนศรี ผู้ประพันธ์)

“อาศิรวาท”



ปีท่ี ๑๘ ฉบับท่ี ๓ 
กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓

สารบัญ

คอลัมน์เศรษฐกิจพอเพียง

๒๔-๒๘

พิธีเปิดการศึกษา 

อบรมหลักสูตร นบร. รุ่นท่ี ๙

คอลัมน์น้อมส�ำนึกใน 
พระมหำกรุณำธิคุณ

๒๙-๓๑

การรับมือการแพร่ระบาดของ 

เชื้อไวรัส COVID-19 ของส�านักงาน กปร.

๓๒-๓๓

สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง 

ตามพระราชด�าริห้วยเมืองงาม

คอลัมน์ควำมเคลื่อนไหว

๓๔-๔๘

คอลัมน์พระรำชกรณียกิจ

๔-๑๒

คอลัมน์แนะน�ำโครงกำร

๑๓-๑๖

 “น�้า” พระราชหฤทัย 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

สู่ความหวังของราษฎรชาวจังหวัดปราจีนบุรี

๑๗-๒๐

โครงการระบบประปาโรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ

คอลัมน์ขยำยผลควำมส�ำเร็จจำก 
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำ�ำริ

๒๑-๒๓

เมล็ดพันธุ�พืชพระราชทาน  

กับความมั่นคงทางอาหาร
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  
ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดพิษณุโลก

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 
ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไป 

ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร อ�าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ทรงติดตามผลการด�าเนินงานของศูนย์ฯ และ 
ความก้าวหน้าโครงการต่าง ๆ 

ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า 
ทรงมพีระราชด�ารด้ิานการศึกษา เน้นให้เดก็และเยาวชนอ่านออกเขียนได้และคดิเลขเป็น เมือ่อ่านออกเขียนได้แล้ว  

ก็สามารถอ่านหาความรู้ในเรื่องอื่น ๆ ต่อไปได้ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะช่วยได้ ให้สอนรายครอบครัว รวมถึงการท�า
เกษตรและมีเมล็ดพันธุ์ที่ดี จะได้ลดค่าใช้จ่ายเพื่อให้มีอาหารบริโภคในครัวเรือนและสามารถพึ่งตนเองได้

จากนัน้ เสดจ็ฯ ไปโครงการทหารพนัธุด์ ีค่ายสมเดจ็พระเอกาทศรถ ต�าบลอรญัญกิ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณโุลก 
ทรงติดตามผลการด�าเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 

ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า 
๑. ให้กองทัพภาคท่ี ๓ ถอนก�าลังทหารพันธ์ุดีออกจากพ้ืนท่ีชุมชนมละบริบ้านห้วยลู่ จังหวัดน่าน เน่ืองจากต�ารวจ

ตระเวนชายแดนเข้าพ้ืนท่ีแล้ว

๒. ให้โครงการทหารพนัธุดี์ กองทพัภาคที ่๓ และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เข้าไปให้ความช่วยเหลอืการด�าเนนิโครงการ 
ส่งเสรมิการผลติอาหารในชมุชน โรงเรยีนในสงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน (สพฐ.) จ�านวน ๒๐ โรงเรยีน  
ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตาก 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาท่ีดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมอีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุที์ห่าได้ยาก						
ในปัจจบัุน	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพุทราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเช้ือไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรับปรุง
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบียมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลิตของถ่ัวเขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมิูสารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบุรี	ซึง่
เม่ือเดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอุทกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมลด็พันธ์ุข้าวในโครงการ	“เพ่ือนช่วยเพือ่น” ของมูลนธิิ
ชยัพฒันา	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	

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไป 
อ่างเก็บน�้าบริเวณวัดป่าชมภูพาน ต�าบลสร้างค้อ อ�าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ทรงเปิดโครงการจัดหาน�้าช่วยเหลือ
โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 

จากนัน้ เสดจ็ฯ ไปหอประชมุโรงอาหาร โรงเรยีนท่านผูห้ญงิจนัทิมาพึง่บารม ีหมูท่ี ่๑๒ ต�าบลสร้างค้อ อ�าเภอภพูาน  
จังหวัดสกลนคร พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อ�านวยการโรงเรียนและผู้แทนนักเรียนชายหญิง รวมถึงพันธุ์ไม้ผลและ 
เมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน 



โอกาสนี้ ทรงรับฟังการบรรยายสรุปจากผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ  สรุปผลการด�าเนินงานและความก้าวหน้าโครงการ
ขุดสระน�้าเพื่อการเกษตรให้แก่ชุมชนในพื้นที่อ�าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 

ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า 
“ขอให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องตดิตามการด�าเนินงานของสมาชกิสหกรณ์ทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุการขดุสระเกบ็น�า้  

ให้มีการเพาะปลูกพืชผักชนิดต่าง ๆ ได้หลากหลาย สามารถน�าผลผลิตมาบริโภคในครัวเรือนได้อย่างเพียงพอ” 

ต่อมา ทรงปลูกต้นขนุนพันธุ์แดงสุริยา ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมจักสาน  
กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมการจัดสวนถาดแบบขั้น กิจกรรมการท�าผ้ามัดย้อม ฟังการบรรยายสรุป
การด�าเนินงานเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในโรงเรียนฯ และทรงเยี่ยมราษฎร 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิิชัยพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลูก	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	 ซ่ึงอาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเก็บรักษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพุทราป่า	
	 -	มหาวทิยาลัยแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกับถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลิตต่อไร่สูงสดุ
	 -	ส�านกังานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมิูสารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมิูสารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพ้ืนทีผ่ลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพัฒนา	ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ	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	

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไป 

ศนูย์พัฒนาพนัธุสั์ตว์พระราชทานด่านซ้าย อ�าเภอด่านซ้าย จงัหวดัเลย ทรงเปิดอาคารส�านกังานโครงการศนูย์พฒันาพนัธุส์ตัว์ 
พระราชทานด่านซ้าย ทรงรับฟังการบรรยายสรุปผลการด�าเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด�าร ิ
และผลการด�าเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาพนัธุส์ตัว์พระราชทานด่านซ้าย และทอดพระเนตรการเล้ียงแพะพนัธุบ์อร์และ 
พนัธุซ์าเนนทีท่รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ด�าเนินการทดสอบสายพันธุเ์พือ่ประโยชน์ในการส่งเสรมิเกษตรกรต่อไป 

จากนั้น เสด็จฯ ไปโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว ต�าบลกกสะทอน อ�าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  
ทรงรับฟังการบรรยายสรุปผลการด�าเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชด�าริ สถานการณ์
และแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องน�้าอุปโภคบริโภคในโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙  
การเพิม่ผลผลติผลไม้และถ่ัวเมลด็แห้งในโรงเรียน และผลการด�าเนนิงานตามพระราชกระแส

โอกาสน้ี ทอดพระเนตรการจดัการเรยีนการสอนนกัเรียนระดบัช้ันอนบุาล การเรยีนการสอนวชิาภาษาไทยของนกัเรยีน
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่ ๑ ห้องเรียนอจัฉรยิะ ห้องสมดุ ห้องพยาบาล โครงงานนกัเรยีนเรือ่งการคดัแยกขยะ กจิกรรม 
ส่งเสริมอาชพีนักเรยีน ได้แก่ การท�าไม้กวาดดอกหญ้า การปักผ้าชนเผ่า กจิกรรมสหกรณ์นกัเรยีน กิจกรรมเกษตรเพือ่
อาหารกลางวนั การแปรรูปผลผลติทางการเกษตร การถนอมอาหาร การประกอบเลีย้งอาหารกลางวัน และอาหารเสรมินม  
และทรงเยีย่มราษฎร

ต่อมา เสดจ็ฯ ไปโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ ต�าบลเลยวงัไสย์ อ�าเภอภหูลวง จงัหวดัเลย ทรงรบัฟังการบรรยายสรปุประวตัิ
และผลการด�าเนนิงานของโรงเรียน ทอดพระเนตรกิจกรรมทักษะอาชีพช่างตดัผม กจิกรรมสหกรณ์โรงเรยีน ห้องพยาบาล 
ฐานการเรยีนรู้บญัชต้ีนกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และทรงเปิดโครงการจดัหาน�า้ช่วยเหลอืโรงเรยีนบ้านเลยวังไสย์ 

ในการนี้ มีพระราชด�าริกับ นายหทัย วสุนันต์ ผู้อ�านวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๒ ส�านักงาน กปร.  
สรุปความว่า 

“ขอให้มลูนิธชัิยพฒันาและส�านกังาน กปร. จัดหาพนัธุไ์ม้ผลและไก่ไข่ ตลอดจนพจิารณาหาพนัธุส์กุร เป็ด ปลา  
ให้แก่โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ด้วย”

จากนัน้ ทรงปลูกต้นอนิทนิลน�า้ จ�านวน ๑ ต้น และทรงเย่ียมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร 

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
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขียวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 
ในพื้นที่จังหวัดเลย
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครนายก

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิ 
ไปทอดพระเนตรการหว่านข้าวพันธุ์ กข ๗๙ ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
จังหวัดนครนายก ทอดพระเนตรนิทรรศการและทรงรับฟังบรรยายสรุปการด�าเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่
ว่างเปล่าบริเวณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จากหน่วยงานที่ร่วมด�าเนินงาน ประกอบด้วยศูนย์วิจัยข้าว
ปทุมธานี เรื่อง ผลการด�าเนินงานของแปลงสาธิตการเกษตรในปีที่ผ่านมา ส�านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 
เรื่อง การกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้จากการเก็บเก่ียว กรมทรัพยากรน�้า เร่ือง ระบบกระจายน�้าพลังงาน 
แสงอาทิตย์สนับสนุน โครงการสวนผลไม้ภาคใต้กรมชลประทาน เรื่อง การพัฒนาแหล่งน�้าสนับสนุนช่วยเหลือ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งได้ด�าเนินการก่อสร้างแหล่งน�้าทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ผู้แทน
นักเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า  เรือ่ง โครงการศนูย์สาธิตการเกษตรตามแนวพระราชด�าร ิและผูแ้ทนโรงเรยีน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า เรื่อง โครงการสวนผลไม้ภาคใต้ตามพระราชด�าริ

โอกาสนี ้มพีระราชกระแส ในส่วนของระบบการกระจายน�า้พลงังานแสงอาทติย์ สรุปความว่า

“....บอกจะท�าอ่างก็เสียดายพ้ืนที่บ้านตัวเอง ท�าแบบนี้ (ใช้ระบบพลังงานน�้าแสงอาทิตย์)  
เขาถึงพอใจ”  

จากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการเก็บผลผลิตบนคันนา ระหว่างแปลงสาธิตการเกษตรท่ี ๓ และ 
แปลงสาธิตการเกษตรที่ ๕ 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนุรกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเช้ือไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพันธุแ์ละปรบัปรุง
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพันธ์ุท่ี	๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทุกสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรีุ	ซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมูลนธิิ
ชัยพฒันา	ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาติดต้ังเพ่ือเร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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

สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครนายก

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไปโครงการทหารพันธุ ์ดี 
กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก 
ทอดพระเนตรการด�าเนินงานโครงการพันธุ์ปลาพระราชทาน “เพื่อน
ช่วยเพื่อน” และทรงปล่อยพันธุ์ปลานิลจิตรลดา จ�านวน ๘๐,๐๐๐ ตัว 
ลงในสระน�้าของกองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โอกาสนี้ พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งโครงการเพาะพันธุ์
ปลานิลจิตรลดา “เพื่อนช่วยเพื่อน” ภาคอีสาน ด�าเนินการโดยกองพล
ทหารราบที่ ๖ ใน ๓ พื้นที่ และมีรับสั่งให้ผลิตพันธุ์ไก่เพื่อพระราชทาน
ราษฎรเพิ่มอีกด้วย
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จากน้ัน เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการ “ทางนี ้
มีผล ผู้คนรักกัน” พื้นท่ีโครงการทหารพันธุ์ดี ส่วนท่ี ๒ 
โครงการ “เลี้ยงเป็ดเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้” ให้แก่
ข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โอกาสนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ น้อมเกล้าฯ ถวายเคร่ือง 
กกลูกไก่ - เป็ด (อินฟราเรด) ขนาด ๕๐๐ ตัว 

ในการนี ้พระราชทานเครือ่งกกลกูไก่-เป็ด (อนิฟราเรด) 
ขนาด ๕๐๐ ตัว ให้แก่กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก 

จากนัน้ อธบิดกีรมปศสุตัว์ กราบบงัคมทลูว่า เจ้าหน้าที่ 
กรมปศุสัตว์ อ�าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีความตั้งใจ 
ในการเลี้ยงแพะ ได้ท�าคอกแพะไว้แล้ว และขอพระราชทาน
พันธุ์แพะ 

ในการนี้ มีรับสั่งให้ทดลองเลี้ยงก่อน จ�านวน ๕ ตัว

จากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์และโครงการผลิตน�้าส้มควันไม้ 

โอกาสนี้ พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู ้บัญชาการ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อใช้ในการด�าเนิน 
โครงการฯ และพระราชทานพระราโชวาทแก่ทหารพันธุ์ดี 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายุกว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุที์ห่าได้ยาก						
ในปัจจบัุน	ควรค่าแก่การอนุรกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพุทราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวิจัยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเช้ือไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพันธุแ์ละปรับปรุง
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถ่ัวเขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สูงสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบุรี	ซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอุทกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมลด็พันธ์ุข้าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพ่ือน” ของมูลนธิิ
ชยัพฒันา	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	
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วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิไป 
โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์) ต�าบลสองพี่น้อง อ�าเภอแก่งกระจาน  
จงัหวดัเพชรบรุ ีทอดพระเนตรนทิรรศการแสดงเรือ่งราวครัง้ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิล
อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง  
เคยเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านสองพี่น้อง เมื่อปี ๒๕๐๒ ทรงเปิดอาคารเรียนโรงเรียน 
บ้านสองพี่น้อง เมื่อปี ๒๕๑๑ และทรงเย่ียมราษฎรอีกครั้งเมื่อปี ๒๕๑๔ ในโอกาสท่ีเสด็จพระราชด�าเนินไป
ประทับ ณ วังไกลกังวล อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จากน้ัน ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ณ ห้อง ICT ผลงานการแปรรูปอาหาร 
ของกรมหม่อนไหม การจัดแสดงผลงานวิจัยในเรื่องต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่ชาวบ้าน 

ต่อมา เสด็จฯ ไปท่าน�้าเขาในหลวง (ท่าลุงจิ) ต�าบลสองพี่น้อง อ�าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  
ทรงพระด�าเนินไปตามเส้นทางธรรมชาติ ทอดพระเนตรโขดหินที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภมิูพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิติิ ์พระบรมราชินนีาถ พระบรมราชชนน ี
พันปีหลวง เคยประทับและสรงน�้าในแม่น�้าเพชรบุรี เมือ่ครัง้เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเยีย่มราษฎร เม่ือวันที่ 
๑๘ เมษายน ๒๕๐๒ 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

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

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไปโรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้วสามัคคี 
หมู่ที่ ๑๒ บ้านตะเคียนเหนือ ต�าบลศรีแก้ว อ�าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 
ทรงประกอบพธิเีททองหล่อพระพทุธนาคสริพิจิติรธรรม ท่ีวัดเกียรตแิก้วสามคัคี 
เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรก ประจ�าวันพระราชสมภพ 

จากนัน้ ทรงตดิตามการด�าเนนิงานและโครงการตามพระราชด�าร ิโรงเรยีน
พระปรยิตัธิรรมเกยีรตแิก้ววิทยา แผนกสามญัศึกษา ทรงรบัฟังบรรยายสรปุผล 
การด�าเนนิงานของโรงเรยีนและโครงการตามพระราชด�าร ิพร้อมทอดพระเนตร 
กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมฝึกอาชีพสามเณรนักเรียน นิทรรศการ
โครงการวิทยาศาสตร์ กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน  
กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมธนาคารความดี และการด�าเนินงานหอพัก 
ของสามเณรนักเรียน และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร
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ต่อมา เสด็จฯ ไปโรงเรียนดวนใหญ่วิทยา บ้านดวนใหญ่ ต�าบลดวนใหญ่ อ�าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ทรงยกฉัตร 

พระธาตุศรีนครล�าดวน ณ วัดดวนใหญ่ อ�าเภอวังหิน และทรงติดตามการด�าเนินงานและโครงการตามพระราชด�าริ  

โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา 

ในการน้ี ทรงรับฟังบรรยายสรุปผลการด�าเนินงานของโรงเรียนและโครงการตามพระราชด�าริ ตลอดจนทอดพระเนตร

กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมฝึกอาชีพสามเณรนักเรียน นิทรรศการโครงการวิทยาศาสตร์ กิจกรรมห้องสมุด การสาธิต

การเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ DLTV กิจกรรมการย้อมสีผ้าไหม โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน โครงการ

ภัตตาหารเพล กิจกรรมห้องพยาบาล และกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และทรงเยีย่มราษฎร

โอกาสน้ี นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) กรมชลประทาน 

ได้กราบบังคมทูลรายงานสรุปผลการด�าเนินงานติดตามตรวจวัดคุณภาพน�้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและโครงการจัดหาน�้า

สนับสนุนให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ จ�านวน ๙ โรงเรียน 

ในการน้ี มี พระราชด�าริแก่ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิิการ กปร. และหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง สรุปความว่า

“...ขอให้ส�านักงาน กปร. และกรมชลประทาน ร่วมกันพิจารณาจัดหาน�้าสนับสนุนให้แก่โรงเรียน 

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึึกษา จังหวัดศึรีสะเกษ และราษฎรบริเวณใกล้เคียง จ�านวน ๔ โรงเรียน

ประกอบด้วย ๑) โรงเรียนโพธิ�ศึรีวิทยา ๒) โรงเรียนวัดสระก�าแพงใหญ่ ๓) โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา และ  

๔) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านโนนคูณวิทยา...” 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชัิยพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลูก	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รักษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวิทยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกับถัว่เขยีวได้ทุกสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภูมสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพ้ืนทีผ่ลติเมลด็พันธุข้์าวในโครงการ	“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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 “น�้ำ” พระราชหฤทัย 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

สู่ควำมหวังของรำษฎรชำวจังหวัดปรำจีนบุรี
เรียบเรียงโดย นายอิทธิพล รัตนาพิบูลมงคล 

กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑

สภาพพื้นที่ทั่วไปของพื้นที่ต้นน�้าของล�าน�้าใสน้อยใสใหญ่

“ความหวงัของราษฎรชาวจงัหวดัปราจนีบรุ”ี

ต�าบลสะพานหิน เป็นพื้นที่ต้นน�้า มีล�าน�้าใสน้อย
ใสใหญ่ไหลผ่าน ก่อนลงสู่ล�าน�้าแควหนุมาน ผ่านอ�าเภอ 
กบนิทร์บรุ ีไปสูแ่ม่น�า้ปราจนีบรุ ีผ่านแม่น�า้บางปะกง และ
ไหลออกสู่ทะเล โดยพื้นที่ต�าบลสะพานหิน ซึ่งเป็นพื้นที ่
ต้นน�า้นัน้ ไม่มแีหล่งเกบ็กกัน�า้หรอืฝายชะลอน�า้แต่อย่างใด  
ท�าให้ในฤดูแล้งจะเกิดความแห้งแล้ง ส่วนในฤดูฝนจะเกิด 
น�้าหลากอย่างรวดเร็วและท่วมขังบริเวณท่ีราบเชิงเขา  
ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในพื้นที่

เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๒๑ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร มีพระราชด�าริให้พัฒนาต้นน�้าล�าธาร
ปราจีนบุรี โดยให้พิจารณาสร้างเข่ือนเก็บกักน�้า ๓ เข่ือน 
ได้แก่ เขือ่นห้วยพระปรง เขือ่นห้วยยาง และเขือ่นห้วยโสมง  
เพื่อจัดหาน�้าให้ราษฎรใช้ท�าการเพาะปลูกได้ท้ังในฤดูฝน 
และฤดูแล้ง มีน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดปี และ 
มีพระราชด�ารัสเพิ่มเติมอีกหลายโอกาส กรมชลประทาน 
ส�านักงาน กปร. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ร่วมกัน 
สนองพระราชด�าริ ดังนี้
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เขื่อนห้วยพระปรง

๑. ก่อสร้างเขื่อนห้วยพระปรง ซึ่งมีขนาดความจุ  
๙๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี ๒๕๓๔ และก่อสร้าง 
แล้วเสร็จในปี ๒๕๔๒ 

เขื่อนห้วยยาง

๒. ก่อสร้างเขื่อนห้วยยาง ซึ่งมีขนาดความจุ  
๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี ๒๕๒๙ และก่อสร้าง 
แล้วเสร็จในปี ๒๕๓๗ 

อ่างเก็บน�้านฤบดินทรจินดา (เขื่อนห้วยโสมง)

๓. ก่อสร้างเขื่อนห้วยโสมง ซึ่งมีขนาดความจุ 
๒๙๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี ๒๕๕๓ และก่อสร้าง
แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๓ 

เขือ่นห้วยโสมงสามารถเป็นแหล่งน�า้ต้นทนุช่วยเหลอื 
พืน้ท่ีการเกษตรได้ประมาณ ๑๑๑,๓๐๐ ไร่ และเป็นแหล่งน�า้ 
ท่ีให้ราษฎรได้ใช้ส�าหรับการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี  
รวมท้ังยังช่วยบรรเทาปัญหาน�้าท่วม ภัยแล้ง ช่วยรักษา 
ระบบนเิวศ ผลกัดนัน�า้เค็ม และน�า้เน่าเสยีในแม่น�า้ปราจนีบรุี  
และแม่น�้าบางปะกง รวมถึงยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ท่ีส�าคัญของจงัหวดัปราจีนบุร ีโดยเมือ่วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพติร พระราชทานช่ืออ่างเก็บน�า้ว่า “อ่างเกบ็น�า้ 
นฤบดนิทรจนิดา” มคีวามหมายว่า “อ่างเกบ็น�า้ทีส่ร้างขึน้ 
ตามพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว”  
ซ่ึงในการด�าเนินงานท่ีผ่านมาของโครงการอ่างเก็บน�้า 
นฤบดินทรจินดา มีระยะเวลาด�าเนินการกว่า ๑๐ ปี 
เนื่องจากอ่างเก็บน�้าแห่งนี้ มีความจุเก็บกักน�้าเกินกว่า 
๑๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีพืน้ทีส่่วนหนึง่ทบัซ้อนอยู่
ในเขตอทุยานแห่งชาตทิบัลานและอทุยานแห่งชาติปางสีดา  
ซ่ึงถูกประกาศเป็นพื้นท่ีมรดกโลกเขาใหญ่ - ดงพญาเย็น  
ดงันัน้ การก่อสร้างจงึจ�าเป็นต้องด�าเนนิการศกึษาวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเชิงลึก จึงส่งผลให้มีข้ันตอนและ
ระยะเวลาในการด�าเนินโครงการที่ยาวนาน อีกทั้งเม่ือ
ก่อสร้างแล้วเสร็จจะต้องมีมาตรการในการป้องกัน แก้ไข 
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่แวดล้อม เพือ่ให้พืน้ทีป่่าบรเิวณเขือ่นมสีภาพ
สมบูรณ์ดังเดิม
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เกษตรกรผู้ได้รับประโยชน ์

จากอ่างเก็บน�้านฤบดินทรจินดา

โอกาสน้ี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชด�าเนินไปทรงติดตามผลการด�าเนินงานโครงการ
อ่างเก็บน�้าฯ เม่ือวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ในการนี้  
มีพระราชด�าริให้กรมชลประทาน ด�าเนินการพัฒนา 
แหล่งน�้า ๓ แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน�้าคลองมะเดื่อ จังหวัด
นครนายก อ่างเก็บน�้าใสน้อยใสใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี 
และอ่างเก็บน�้าล�าพระยาธาร จังหวัดปราจีนบุรี โดยให้
ศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมและแนวทางการด�าเนินงาน  
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรในจังหวัดนครนายก 
และจังหวัดปราจีนบุรีต่อไป

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจึงได้ร่วมกันด�าเนินการสนอง
พระราชด�าริโดยได้ประชุมหารือถึงแนวทางการด�าเนิน
โครงการและได้พจิารณาแล้วว่าโครงการอ่างเกบ็น�า้ใสน้อย 
ใสใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ซึ่งตั้งอยู ่ในต�าบล 
สะพานหิน อ�าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีพื้นที่
โครงการอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และเป็นพื้นท่ี 
มรดกโลกเขาใหญ่ - ดงพญาเยน็ และมขีนาดความจเุก็บกักน�า้ 
ท่ีเกินกว่า ๑๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ก่อนการก่อสร้าง
จ�าเป็นต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เพื่อดูความเหมาะสมของโครงการ หากก่อสร้างแล้วจะ 
ต้องส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด ซ่ึงขณะนี้ 
การด�าเนินโครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษา ซึ่งจะใช้
ระยะเวลาประมาณ ๒ ปี หากผลการศกึษามคีวามเหมาะสม 
และสามารถก่อสร้างได้ คาดว่าอ่างเก็บน�า้ใสน้อยใสใหญ่

จะสามารถจัดสรรน�้าให้กับพ้ืนที่การเกษตรประมาณ ๒๘๓,๙๐๐ ไร่ เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ประมาณ ๔๐.๓๙ ล้าน 
ลูกบาศก์เมตรต่อปี และสามารถบรรเทาอุทกภัยในบริเวณอ�าเภอกบินทร์บุรี โดยลดผลกระทบจากอุทกภัย คิดเป็น 
มลูค่าเฉลีย่ ประมาณ ๕.๓๒ ล้านบาทต่อปี และช่วยผลักดนัน�า้เคม็และน�า้เน่าเสยีในแม่น�า้ปราจนีบุรแีละแม่น�า้บางปะกงได้ 
ดงันัน้ โครงการอ่างเกบ็น�า้ใสน้อยใสใหญ่อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจงึถอืเป็นความหวงัของราษฎรชาวจงัหวดัปราจนีบรุี 
โดยเฉพาะราษฎรท่ีอาศยัอยูใ่นพืน้ทีต่�าบลสะพานหนิ ในการขจดัปัญหาภยัแล้งและอทุกภยัให้หมดไปจากพ้ืนทีไ่ด้อกีด้วย

ขอบเขตแม่น�้าหนุมานซึ่งมีล�าน�้าใสน้อยใสใหญ่เป็นล�าน�้าสาขา
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“พระราชปณิธานอันมุ่งมั่น”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงค�านงึถงึความอยูด่ ี
มีสุขของราษฎร ซึ่งจะเห็นได ้จากพระราชปณิธาน 
อันมุ่งมั่นในการที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร  
ด้วยน�้าพระราชหฤทัยท่ีเปี ่ยมล้นไปด้วยความเมตตา 
แก่พสกนิกรชาวไทย ในการบ�าบัดทุกข ์บ�ารุงสุขให้
อาณาราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
บนผืนแผ่นดินไทย โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
และอุทกภยัทีส่่งผลกระทบต่อชวีติของประชาชนโดยเฉพาะ 
ผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นประจ�าทุกปี 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชวินิจฉัย
ถึงความส�าคัญของการพัฒนาแหล่งน�้ามาตั้งแต่ครั้งด�ารง
พระราชอสิรยิยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธริาช ฯ สยามมกฎุ 
ราชกุมาร ดังจะเห็นได้จากการโดยเสด็จ พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปทรงเยี่ยมเยียน
ราษฎรในพื้นที่ชนบท และถิ่นทุรกันดารทุกภูมิภาค 
ทั่วประเทศ จนเกิดโครงการพัฒนาแหล่งน�้าอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าริจ�านวนมากกว่า ๓,๐๐๐ โครงการ  
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเข่ือนหรืออ่างเก็บน�้า ฝาย แก้มลิง  
การปรับปรุงอ่างเก็บน�้า ตลอดจนการบริหารจัดการน�้า 
เพ่ือช่วยเหลือพ้ืนท่ีการเกษตรและอปุโภคบรโิภคของราษฎร 
ในรูปแบบต่าง ๆ อีกหลายประเภท ซ่ึงหลายโครงการ
เป็นการต่อยอดโครงการพัฒนาแหล่งน�้าอันเน่ืองมาจาก
พระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ราษฎรมากยิ่งข้ึน ด้วยวิธีการทรงงานท่ีมี
ความรอบคอบ โดยการรับฟัังความเห็นของทุกหน่วยงาน  
และด�าเนินการอย่างมีข้ันมีตอน เป็นระเบียบแบบแผน
ชัดเจน เพ่ือประโยชน์สุขต่ออาณาราษฎรอย่างแท้จริง

พื้นที่การเกษตรของราษฎรต�าบลสะพานหิน อ�าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ที่ส่วนใหญ่ยังท�าการเกษตรเชิงเดี่ยว

โครงการอ่างเก็บน�า้ใสน้อยใสใหญ่อันเน่ืองมาจาก
พระราชด�าริ ถือเป็นอีกหน่ึงโครงการท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ได้สืบสานแนวพระราชด�าริของพระบาท
สมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมิูพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร เช่นเดียวกัน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
ให้คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเน่ือง 
มาจากพระราชด�าริในพ้ืนท่ีภาคกลาง ซ่ึงมีส�านักงาน กปร.  
เป็นฝ่ายเลขานุการ เดินทางไปเยีย่มชมสภาพพ้ืนท่ี รับฟััง
ปัญหา แนวทางการด�าเนินโครงการ รวมถึงความสอดคล้อง
และความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ข้ันตอนการ
ด�าเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบของกฎหมาย ไม่ส่งผล 
กระทบต่อด้านใดด้านหน่ึงเกินความจ�าเป็น และต้องเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อราษฎร 

นับแต ่ อ ดีตจน ถึ งป ั จ จุบั น  พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานต้ังมั่นถึงการแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรชาวไทย ด้วยพระราช
วิริยะอุตสาหะมุ่งม่ันปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ
อย่างไม่ย่อท้อ เพื่อความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและ
ความอยู่ดีกินดีของราษฎรในประเทศ ทรงเจริญรอยตาม 
พระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ในการขจัดปัญหาความทุกข์ยากของราษฎร
ให้หมดไป โดยเฉพาะการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและการสร้างโอกาสให้แก่ราษฎรที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในประเทศ ด้วยโครงการ
พัฒนาแหล่งน�้าอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ซึ่งถือเป็น
ปัจจัยท่ีส�าคญัต่อการด�ารงชีวิตและการประกอบอาชพีของ
เกษตรกรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

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
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขียวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมล็ดพนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู้	อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	
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เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการระบบประปาโรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูลไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ ตามที่ นายมูฮ�ามัดอาลาวี บือแน ประธานชมรมโรงเรียนเอกชนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
อ�าเภอหนองจกิ จงัหวดัปัตตานี ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างบ่อบาดาล เพือ่ช่วยเหลอืโรงเรยีนเอกชนศกึษาสงเคราะห์
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�านวน ๑๗ โรงเรียน ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน�้าอุปโภคบริโภค 

โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา จังหวัดสตูลน้ัน เดิมช่ือโรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล ได้ท�าการเปลี่ยนช่ือโรงเรียนเป็น
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทการศึกษาสงเคราะห์ ซึ่งเป็น  
หนึ่งใน ๑๗ โรงเรียนเอกชนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับพระราชทานโครงการระบบประปาโรงเรียน
อนุบาลมุสลิมสตูลอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

เรียบเรียงโดย นายณัฐดนัย กันทะโล

กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔

ระบบประปำโรงเรียนอนุบำลมุสลิมสตููล

อันเน่�องมาจากพระราชดำาริ

โครงการ
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ส�านักงาน กปร. กรมชลประทาน การประปาส่วน

ภูมิภาคสาขาสตูล และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้ด�าเนินการ 

สนองพระราชด�ารใินการด�าเนนิการก่อสร้างในเดอืนเมษายน  

๒๕๖๑ ประกอบด้วยท่อ PVC ความยาว ๔๘ เมตร จ�านวน 

๑๒ ท่อน ถังพลาสติก ขนาด ๕,๐๐๐ ลิตร จ�านวน ๕ ใบ  

เครื่องสูบน�้า จ�านวน ๘ ชุด และมอเตอร์สูบน�้า แล้วเสร็จ  

ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ สามารถสนับสนุนน�้าส�าหรับ

อุปโภคบริโภคให้แก่โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา เพ่ือให้

นักเรียน จ�านวน ๒,๗๑๓ คน ครแูละเจ้าหน้าทีข่องโรงเรยีน 

จ�านวน ๑๗๓ คน ได้มีน�้าอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ
ตลอดทั้งปี และร่วมกันดูแลรักษาโครงการฯ ดังกล่าว

กรมชลประทาน โดยส�านักงานชลประทานที่ ๑๖ 
และการประปาส่วนภมูภิาคสาขาสตลู ได้ด�าเนนิการตดิตัง้
มาตรวัดน�า้ ถังเกบ็น�า้ขนาด ๕,๐๐๐ ลติร และเครือ่งสบูน�า้  
ในบริเวณพื้นท่ีโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาน�้า
สนับสนุนให้แก่โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ได้มีน�้าอุปโภค 
บริโภคได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

ถังเก็บน�้า ๕,๐๐๐ ลิตร จ�านวน ๓ ใบ

เครื่องสูบน�้าเพิ่มแรงดัน แบบ Pressure tank

ถังเก็บน�้า ๕,๐๐๐ ลิตร จ�านวน ๒ ใบ

ภาพแผนผังระบบประปา
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

มอเตอร์สูบน�้า
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นักเรียนโรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยาที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ

จากความร ่วมมือของส ่วนราชการที่ เกี่ยวข ้อง 
โดยมีเจตนารมณ์ในการสานต่อโครงการอันเน่ืองมาจาก 
พระราชด�าริ ท�าให้โครงการดังกล่าวถูกขับเคลื่อนและ
ด�าเนินการจนบรรลุผลส�าเร็จ โดยใช้งบประมาณในการ
ก่อสร้างทั้งสิ้น ๙๘๐,๐๐๐ บาท โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา 
ได้รับมอบโครงการในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ท�าให้
โรงเรียนมนี�า้ใช้ทีส่ะอาดและเพยีงพอส�าหรบัอปุโภคบรโิภค 
นอกจากการได้มีน�้าใช้ที่สะอาดแล้ว โครงการดังกล่าว 
ยังท�าให้โรงเรียนประหยัดงบประมาณในส่วนของค่าไฟัฟั้า
จากเดิมที่ต้องใช้ไฟัสูบน�้ามาจากล�าคลอง และยังประหยัด
งบประมาณในส่วนของค่าบ�ารุงรักษาค่าเครื่องกรองน�้า  
ที่ใช้กรองน�้าจากแม่น�้าล�าคลอง อีกทั้งครู นักเรียน และ 
เจ้าหน้าที่ได้มีน�้าใช้อย่างเพียงพอ 

ราษฎรทุกคนต่างดีใจและน้อมส�านึกในพระมหา 
กรุณาธิคุณท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใย 
เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน�า้เป็นอย่างยิง่ นอกจากน้ี  
ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี ลงพ้ืนท่ี
ติดตามความคืบหน้าและขับเคล่ือนโครงการอันเน่ือง
มาจากพระราชด�าริด้านแหล่งน�้าท่ัวประเทศอยู่เสมอ  
ท้ังโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริของพระองค์เอง
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริของพระบาท
สมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของปวงชน 
ชาวไทยอย่างยิ่ง ที่มีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงห่วงใยทุกข์สุข
ของประชาชนอย่างแท้จริง

ท้ั ง น้ี เ ม่ื อ วั น พุ ธ ท่ี  ๒๖  กุมภา พัน ธ์  ๒๕๖๓  
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะประธาน
อนุกรรมการติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเน่ือง 
มาจากพระราชด�าริในพ้ืนท่ีภาคใต้ พร้อมคณะฯ ได้เดินทาง
มาติดตามการด�าเนินงานโครงการระบบประปาโรงเรียน
อนุบาลมุสลิมสตูลอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ และ 
นายรสลนั นาปาเลน ผู้อ�านวยการโรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา  
บรรยายสรุปผลการด�าเนินงานโครงการฯ และประโยชน์
ท่ีเกิดข้ึน ดังน้ี

๑. โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยามีน�้าที่สะอาดและ
ปลอดภัยมากขึ้น

๒. มีน�้าใช้อุปโภคบริโภคภายในโรงเรียนไม่ขาดช่วง
ทั้งฤดูแล้งและฤดูฝน

๓. ลดค่าใช้จ่ายในเรือ่งการบ�ารงุรกัษาเครือ่งกรองน�า้ 
และสารกรองน�้า เนื่องจากเดิมโรงเรียนสูบน�้าจาก 
คลองดุสนมาใช้น�้าอุปโภคบริโภค ปัญหาคือ น�้ามีตะกอน  
ไม่สะอาด ต้องผ่านเครื่องกรองน�้าก่อนจึงจะสามารถ 
น�ามาใช้ได้ แต่ปัจจบุนัได้ใช้น�า้โครงการระบบประปาโรงเรยีน
อนุบาลมุสลิมสตูลอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ซ่ึงเป็น 
น�า้ประปาได้คณุภาพมาตรฐานของการประปาส่วนภมูภิาค
จงึสามารถลดค่าใช้จ่ายในเรือ่งเครือ่งกรองน�า้ได้เป็นอย่างดี

๔. สามารถลดค่าใช้จ่ายเร่ืองค่าไฟัฟั้ารายเดือน 
จากการสูบน�้าจากคลองดุสนมาใช้ในการอุปโภคบริโภค 
และกิจกรรมภายในโรงเรียน

๕. ประหยดัแรงงานและเวลาของบคุลากรของโรงเรียน
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ทางตัวแทนของโรงเรียนร่วมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการระบบ
ประปาโรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูลไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ โดยมีใจความ ดังนี้

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี  
ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคล่ือนโครงการ 

อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริในพ้ืนท่ีภาคใต้ และคณะฯ

นายรสลัน นาปาเลน 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา 

ได้กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯ

“ทางโรงเรยีนมุสุลิิมุสตููลิวิทิยารู�สกึซาบซ้�งในพระมุหากรณุาธิิคุุณ
ท่�มุ่ตู่อโรงเรียน ด้�วิยเหตูุน่�จึ้งได้�มุ่นโยบายรณรงคุ์การใช้�นำ�าอย่าง
ประหยัด้แลิะรู�คุุณคุ่า เพ่�อให�ทุกคุนได้�ตูระหนักแลิะสร�างจึิตูสำานึก
ท่�ด่้ร่วิมุกัน ในส่วินของคุณะคุรูก็ได้�ช้่วิยกันปลิูกจึิตูสำานึกท่�ด่้ให�แก่
นกัเรยีนเพ่�อเด้ก็ๆ เหลิา่น่�จึะได้�เตูบิโตูเปน็พลิเมุอ่งท่�ด่้ของช้าตูติูอ่ไป 
ทางโรงเรียนมุุสลิิมุสตููลิวิิทยา ขอขอบคุุณ สำานักงาน กปร. โคุรงการ
ช้ลิประทานสตููลิ แลิะการประปาส่วินภููมุิภูาคุสาขาสตููลิ ตูลิอด้จึน 
ผู�เก่�ยวิข�องทุกท่านท่�ให�คุวิามุช่้วิยเหล่ิอแลิะสนับสนุนจึนโคุรงการบรรลิุ
ผลิสำาเร็จึ ในนามุของโรงเร่ยนจึึงขอขอบคุุณมุา ณ โอกาสน่�”

นายรสลิัน นาปาเลิน 
ผู�อำานวิยการโรงเร่ยนมุุสลิิมุสตููลิวิิทยา

ณ โรงเร่ยนมุุสลิิมุสตููลิวิิทยา
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ไม่ว่าโลกจะหมุน จะเปลี่ยนแปลงไปตามวัฏจักร
มากน้อยเพียงใด ประเทศไทยยังคงความเป็นประเทศ
เกษตรกรรมที่มีพืชพันธุ์ต่าง ๆ มากมาย นอกจากจะมีให้
ผู้คนในประเทศได้บริโภคอย่างเพียงพอแล้ว ยังสามารถ
ค้าขายส่งออกเป็นอาหารส�าคัญให้แก่ประชากรของโลก
ได้อย่างมากมาย

แต่การทีจ่ะมพีชืพนัธุด์ ีๆ  และปลกูพชืส�าหรบับรโิภค 
ได ้นั้น สิ่งที่ส�าคัญก็คือ ต ้องมีเมล็ดพันธุ ์พืชที่ดีและ 
มีคุณภาพควบคู่กันไปด้วย

สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตัน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมุ่งมั่นที่จะให้มีการ
สะสมเมลด็พนัธุพ์ชืต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิง่พชืผกัพ้ืนบ้าน
ที่มีอยู่ทั่วไปในท้องถิ่นของประเทศไทย ให้เป็นเมล็ดพันธุ์ 
พชืส�ารอง เพือ่พระราชทานแก่ราษฎรทีป่ระสบภยัพบิตัต่ิาง ๆ   
หรือในยามที่ประเทศชาติขาดแคลนเมล็ดพันธุ์พืชที่ดี การ
มีเมล็ดพันธุ์พืชส�ารองนี้ จะช่วยให้ผู้ประสบภัยฟื้นตัวได้ 
เร็วขึ้นจากการปลูกพืชที่ออกดอกออกผลให้ผลผลิตเร็ว  
ใช้เวลาไม่นานกน็�ามาเป็นอาหารในครวัเรือนได้ ทีส่�าคัญ คอื  
เป็นขวญัและก�าลังใจไม่ให้ย่อท้อต่อปัญหาและอปุสรรคใด

เมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน
กับความมั่นคงทางอาหาร
เรียบเรียงโดย นางอรอนันต์ วุฒิเสน  กองกิจกรรมพิเศษ

มลูนธิชัิยพฒันาได้สนองพระราชด�ารใินการผลติเมลด็
พันธุ์พืชผัก โดยการจัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ ์
เพญ็ศริ ิจงัหวดัเชียงรายข้ึน เพือ่เตรยีมเมลด็พนัธ์ุไว้ส�าหรบั
พระราชทานในยามท่ีจ�าเป็น แต่เนื่องจากศูนย์พัฒนา 
พนัธุพ์ชืจกัรพันธ์เพญ็ศริมิพีืน้ทีจ่�ากัด เมลด็พนัธุท์ีส่ะสมได้ 
จงึมน้ีอย ไม่เพยีงพอส�าหรบัทีจ่ะพระราชทานแก่เกษตรกร 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชักชวนชุมชนที่มีความ
พร้อมและมีความตั้งใจเข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก
พระราชทาน และใช้ชื่อว่า “เพื่อนช่วยเพื่อน” เกษตรกร
ท่ีเข้าร่วมโครงการนี้ ถือเป็นก�าลังส�าคัญในการผลิตเมล็ด
พันธุ์ผักส�ารองถวาย เพื่อให้เพียงพอตามพระราชประสงค์ 
และยังมีรายได้เสริมอีกด้วย

เกษตรกรในเขตพื้นท่ีจังหวัดเชียงรายได้เข้าร่วม 
ในโครงการจ�านวนมาก ซึ่งป้าเสาร์ค�า สามารถ เกษตรกร
บ้านร่องก๊อ ต�าบลแม่ค�า อ�าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
เป็นหนึง่ในสมาชกิโครงการผลติเมลด็พนัธุผ์กัพระราชทาน 
“เพือ่นช่วยเพือ่น” และโครงการปลกูผกัปลอดภยัภายใต้
มาตรฐาน GAP ซ่ึงย่อมาจาก Good Agricultural Practice  
หมายถึง การท�าเกษตรกรรมที่ดี กลุ ่มนี้มีสมาชิกกว่า 
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๑๐๐ ราย ปลูกผัก ๖๐ ชนิด ใช้พื้นที่ปลูกพืชผักรวมกัน
มากกว่า ๗๐ ไร่ เน้นการผลิตอย่างมีระบบ ประณีต และ 
มคีณุภาพ หลกีเลีย่งการใช้สารเคมแีละท�าสารชีวภาพก�าจดั
ศัตรูพืชจากต้นหางไหลและทองพันชั่ง

ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ได้สนับสนุน 
ราษฎรให้ปลูกผกัตามมาตรฐาน GAP ปฏบิติัตามข้อก�าหนด 
การปลูกพืชให้ได ้ผลผลิตที่ปลอดภัย ปลอดศัตรูพืช 
และมีคุณภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ให้ค�าแนะน�าการ 
วางแผนปลูกพืช การเลิกใช้ยาฆ่าแมลงและเปลี่ยนมาใช ้
สารชีวภาพแทน รวมถึงการดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตตามระยะเวลาที่เหมาะสม

ป้าเสาร์ค�าน�าที่ดินที่มีอยู่กว่า ๗ ไร่ มาปลูกพืชผัก
หลากหลายอย่าง วางแผนการปลูกให้มีพืชผลได้ตลอด 
ทั้งปี ปลูกคะน้าและมะระจีนเป็นหลัก ระหว่างรอให้เจริญ
เติบโต ก็ปลูกผักบุ้งไปด้วย ส่วนหน้าหนาวปลูกกะหล�่าปล ี
และบรอกโคลี ใช้ต้นทุนการผลิตรวมตลอดทั้งปี ๘๐,๐๐๐  
กว่าบาท ขายผกัสดส่งให้ศนูย์พฒันาพนัธุพื์ชจกัรพนัธ์เพ็ญศริิ 
จ�าหน่ายทีร้่านจนักะผกั รวมแล้วปีละมากกว่า ๑๖๐,๐๐๐ บาท  
ส่วนผักที่ไม่ผ่านเกณฑ์เพราะมีขนาดเล็กน�าไปขายเอง 
ที่ตลาด มีรายได้ถึง ๔๐,๐๐๐ บาทต่อปี และจากการขาย 
ผักที่ตลาด ท�าให ้มีลูกค ้าขอตามมาดูถึ งแปลงผัก  
เพราะไม่เชื่อว่าป้าเสาร์ค�าปลูกจริงและเป็นผักปลอดภัย  
ในที่สุดเมื่อได้เห็นของจริงแล้วจึงได้กลายมาเป็นลูกค้า
ประจ�ากนัเลย นอกจากนี ้ยงัมรีายได้จากการปลกูถัว่ฝักยาว
สีม่วงสิรินธร เบอร์ ๑ ถ่ัวพู และฟักทองพันธุ ์อร่อย  
ส่งให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริน�าไปจัดท�าเป็น
เมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน อีกปีละกว่า ๓๒,๐๐๐ บาท  
ซ่ึงป้าเสาร์ค�าได้พดูด้วยความปลาบปลืม้ใจว่า ในประเทศไทย 
จะมีสักกี่คนที่ได้ท�าเมล็ดพันธุ์พืชถวาย

นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ท่ีครอบครัวป้าเสาร์ค�าเปล่ียนใจ 
มาปลูกผัก ท�าให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีรายได้จากการ
ปลูกผักหมุนเวียนตลอดทั้งปี มีรายจ่ายบ้าง แต่ท่ีส�าคัญ
กว่านั้น คือ สุขภาพของทุกคนในครอบครัวดีขึ้น ร่างกาย 
แข็งแรง หน้าตาสดใส ไม่มโีรคภยั มรีายได้ท่ีมัน่คง มเีงนิเกบ็ 
ในครัวเรือน 

ครอบครัวป้าเสาร์ค�า มีด้วยกัน ๔ คน คือ ป้าเสาร์ค�า  
ลุงเสาร์แก้วซึ่งเป็นสามี มีลูกสาวคือ น้องหญิง และลูกเขย
ชื่อ ฐา ซึ่งเคยเป็นวิศวกรและท�างานในบริษัทมาก่อน 
ครอบครัวนี้เห็นความส�าคัญของการปลูกผักปลอดภัย 
และเมื่อได้รับค�าแนะน�าจากเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช
จักรพันธ์เพ็ญศิริ ทุกคนจึงเห็นพ้องต้องกันที่จะหันมาปลูก
พืชผักแทนยาสูบที่ปลูกอยู่แต่เดิมโดยไม่ลังเล เพราะการ
ปลกูต้นยาสบูต้องใช้สารเคมแีละใช้มากจนเกนิความจ�าเป็น 
ซึ่งส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดเวลา 
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ความส�าเร็จของครอบครัวนี้ คือ ท�าทุกอย่างด้วยใจ  
มคีวามสขุในสิง่ทีท่�า และความมุง่มัน่ตัง้ใจ อดทน ไม่ย่อท้อ 
ใฝ่หาความรู้อยู่ตลอดเวลา ท�างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
ตามแผนที่ก�าหนดไว้ ทั้งการปลูก การเก็บเก่ียวผลผลิต  
ใช้สารชีวภาพ ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง จงึท�าให้มผีลผลติสม�า่เสมอ
และมคีณุภาพ พร้อมท่ีจะท�าเป็นเมลด็พนัธุพื์ชพระราชทาน 

ไม่ใช่เพียงครอบครัวป้าเสาร์ค�าเท่าน้ัน เกษตรกร 
หลายรายในชุมชนบ้านร่องก๊อ มีรายได้จากการปลูก 
พืชผักสดขาย มีเมล็ดพันธุ ์พืชท่ีมีคุณภาพ มีการสร้าง 
เครือข่ายผลิตสารชีวภาพและเชื้อจุลินทรีย์ใช้เองในกลุ่ม 
เพือ่ให้ได้ผกัปลอดภยัและมมีาตรฐาน เพราะหากมบ้ีานใด 
ปลูกผักไม่ผ่านการตรวจสอบ จะท�าให้ทุกบ้านไม่ผ่าน 
ตามเกณฑ์มาตรฐานทั้งกลุ ่มไปด้วย ส่งผลให้ทุกวันนี้ 
เกษตรกรกลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการมีสุขภาพ
กายทีแ่ขง็แรง สขุภาพใจด ีและมีรายได้ทีส่ม�า่เสมอ น�าไปสู่ 
ความมั่นคงในชีวิตอย่างแท้จริง

ด้วยพระวิสัยทัศน์ในการให้ศูนย์พัฒนาพันธุ ์พืช
จกัรพนัธ์เพญ็ศริแิละราษฎรร่วมมอืกนัปลกูพชืผกัและผลติ
เมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีมาตรฐาน เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พืชส�ารอง
พระราชทานแก่ผูป้ระสบความเดอืดร้อนจากภยัพบิตัต่ิาง ๆ   
คือ การสร้างความม่ันคงทางด้านอาหาร ซ่ึงเป็นปัจจัย 
พื้นฐานท่ีส�าคัญหนึ่งในการด�ารงชีวิตของมนุษย์ และ 
เมื่อประเทศต้องตกอยู่ในสภาวะวิกฤติ เช่น โรคระบาด 
ร้ายแรง ประชาชนทีอ่ยูใ่นประเทศไทยกจ็ะมอีาหารการกนิ
เพยีงพออย่างไม่เดอืดร้อนมากนกั ส่งผลต่อเนือ่งไปถงึความ
มั่นคงของประเทศไทยในระยะยาวอีกด้วย 
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พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร
“นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ”

(นบร.) รุ่นที่ ๙
และเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เรียบเรียงโดย กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด�าริ

หลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ” (นบร.) รุ่นที่ ๙ จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการพิเศษ 
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.) ร่วมกับส�านักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่สร้างผู ้น�าองค์กรในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์และสร้างเครือข่าย  
เพ่ือประโยชน์ในการด�าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู ่
การปฏิบัติและการประสานงานร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานที่ด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ รวมเป็นจ�านวนทั้งสิ้น  
๕๖ คน ซึ่งได้เริ่มการอบรมไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร  

“นกับรหิารการพฒันาตามแนวพระราชด�าร”ิ 

(นบร.) รุ่นที่ ๙

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็น

ประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร  

“นกับรหิารการพฒันาตามแนวพระราชด�าร”ิ  

(นบร.) รุ ่นท่ี ๙ และบรรยายพิเศษเร่ือง 

“ประสบการณ์การสนองพระราชด�าริเพื่อ

ประโยชน์สุขของประชาชน” ณ อาคาร

ส�านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
การศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. เป็น
หัวหน้าคณะ พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ส�านักงาน กปร.  
และผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “นักบริหารการ
พัฒนาตามแนวพระราชด�าริ” (นบร.) รุ่นที่ ๙ รวมทั้งสิ้น 
๖๔ คน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ต�าบลสามพระยา 
อ�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบรุ ีโดยมพีนัต�ารวจเอก พนัธ์ศกัดิ์ 
สมันตรัฐ ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ  
ให้การต้อนรับคณะฯ และบรรยายสรปุ “ผลการด�าเนินงาน 
ศูนย์ศกึษาการพัฒนาห้วยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ”  
ท�าให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้รบัความรู้ในภาพรวมของศูนย์
ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จากเดิมเป็นพ้ืนท่ีเส่ือมโทรม 
แห้งแล้งกลายเป็นพ้ืนท่ีท่ีพลิกฟ้ื้�นกลับมาสู่ความอุดมสมบูรณ์  
และประชาชนในพื้นท่ีสามารถน�าความรู้จากศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาฯ มาปรับใช้ในการด�าเนินชีวิต ประกอบอาชีพ 
รวมทัง้พึง่พาตนเองได้ นอกจากนี ้ยงัได้น�าคณะฯ ศึกษาดงูาน 
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ ได้แก่ งานศึกษาทดลอง 
ศักยภาพของหญ้าแฝกในการพัฒนาดินท่ีแข็งเป็นดาน  
ซ่ึงเป็นแปลงสาธิตการปลูกแฝก เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาดิน
ท่ีแข็งเป็นดานให้สามารถเพาะปลูกได้ เป็นตัวอย่างสาธิต

การแก้ไขปัญหาดินดาน โดยใช้คุณสมบัติของหญ้าแฝกท่ีมี
รากยาวและสามารถชอนไชทะลุดินดานท�าให้ดินอ่อนตัวลง
จนสามารถปลูกพืชได้ และศึกษาดูงานพ้ืนท่ีโครงการพเิศษ 
๕ ไร่ เป็นพ้ืนท่ีแปลงสาธติเกษตรทฤษฎีีใหม ่โดยการจดัสรร 
แบ่งส่วนพื้นที่ท�าการเกษตรและการจัดการแหล่งน�้า 
อย่างเหมาะสม มกีารปลกูผกัสวนครวั เช่น มะเขือ มะระข้ีนก  
ชะอม และต้นหอม ฯลฯ มีการท�าปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยง
ไก่พันธุ์ ISA Brown และการเลี้ยงปลาดุกพันธุ์บิ๊กอุยในบ่อ
ซีเมนต์เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรและผู้ท่ีสนใจท่ัวไป
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของตนเองได้
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ต่อจากนั้น เดินทางไปศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
นายส�ารอง แตงพลับ เกษตรกรตวัอย่างของศนูย์ฯ ด้านเกษตร 
ทฤษฎีีใหม่ ณ บ้านเลขที่ ๖๙/๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเขื่อน 
ต�าบลไร่ใหม่พัฒนา อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นท่ี
ประมาณ ๓๐ ไร่ เดิมท�าเกษตรแบบเชิงเดี่ยวหลายครั้ง 
แต่ไม่ประสบความส�าเร็จ จนกระทั่งปี ๒๕๔๐ เจ้าหน้าท่ี 
ของศูนย์ฯ ได้มาให้ค�าแนะน�าและชักชวนให้ไปเข้ารับ 
การอบรมที่ศูนย์ฯ เกี่ยวกับการท�าเกษตรตามแนวปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การท�าไร่นาสวนผสม เกษตร
ทฤษฎีีใหม่ และเกษตรแบบผสมผสาน ต่อมานายส�ารอง 
ได้สมัครเป็นสมาชิกของศูนย์ฯ และได้น�าความรู้ท่ีได้รับ 

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
การศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คณะผูเ้ข้ารบัการอบรมหลกัสตูร นบร. ๙ เดนิทาง 
ไปศกึษาดงูานโครงการพฒันาป่าไม้ปากน�า้ปราณบรุี
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอปราณบุรี และ
วนอุทยานปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยม ี
นายสมศักด์ิ กรธีาธร หวัหน้าโครงการฯ กล่าวต้อนรบั 
คณะฯ และบรรยายสรุป “ผลการด�าเนินงาน
โครงการพัฒนาป่าไม้ปากน�้าปราณบุรีอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าริ” การศึกษาดูงานในครั้งนี้  
ท�าให้ได้ทราบประวัติความเป็นมาของโครงการฯ  
โดยกรมป่าไม้ได้ด�าเนินการสนองพระราชเสาวนีย์  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ท่ีทรงสนับสนุนให้
มีการปลูกพันธ์ุไม้ต่าง ๆ บริเวณชายทะเลปากน�า้
ปราณบุรี เพ่ือพัฒนาเป็นป่าอเนกประโยชน์ ผลิตไม้  
ป้องกันลมพายุ และเป็นแหล่งเพาะเล้ียงสัตว์น�้า  
โดยการจัดต้ังโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน�้าปราณบุรี 
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ เพ่ือเป็นโครงการท่ี

ไปปรับใช้ในพื้นท่ีของตนเอง ท้ังการท�านาข้าว ปลูกไม้ผล 
ปลกูผกัสวนครวั ขุดบ่อเลีย้งปลา เลีย้งไก่ไข่ และสกุร ท�าให้มี
ผลผลติหลากหลายและมจี�านวนมากพอบรโิภคในครวัเรือน 
จนเหลือไปจ�าหน่ายที่ตลาดนัดในละแวกใกล้เคียง เป็นการ
เพิม่รายได้ให้กบัครอบครัว นอกจากนี ้ยงัเป็นผูส่้งเสรมิและ 
พัฒนาการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินในการย่อยใบไม้และ 
เศษผกัเพือ่เป็นปุย๋หมกั ท�าน�า้หมกัชวีภาพจากพืชผกั ผลไม้  
มีการปลูกหญ้าแฝก เพื่อสร้างความชุ่มช้ืน และป้องกัน 
การพงัทลายของหน้าดนิ และผลติน�า้ส้มควนัไม้เพือ่ป้องกัน
แมลงศัตรูพืช เป็นตัวอย่างของการใช้ทรัพยากรทุกอย่าง 
ในพื้นที่อย่างคุ้มค่าและเกื้อกูลกัน
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ด�าเนินการอนุรักษ์และฟ้ื้�นฟูื้ทรัพยากรป่าไม้บริเวณปากน�้า
ปราณบุรี ซ่ึงในอดีตพ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นพ้ืนท่ีนากุ้งร้าง  
เป็นป่าเส่ือมโทรม จึงได้ด�าเนินการฟ้ื้�นฟูื้สภาพป่าไม้
และด�าเนินการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ในปี  
๒๕๔๐ ท�าให้ป่าไม้ในพ้ืนท่ีดังกล่าวกลับมาอุดมสมบูรณ์ 
อีกคร้ัง ภายในพ้ืนท่ีโครงการฯ มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 
ป่าชายเลน เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติป่าชายเลน 
ระยะทางกว่า ๑,๐๐๐ เมตร และยังมีป่าโกงกาง ๑๐๐ ปี  
เป็นป่าโกงกางเก่าแก่ขนาดใหญ่ ต้นโกงกางส่วนใหญ่ 
ในพ้ืนท่ีจะมีเส้นรอบวงมากกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร และ
มีสัตว์น�้านานาชนิดอาศัยอยู่ในบริเวณน้ัน ได้แก่ ปูทะเล  
ปูก้ามดาบ กุ้งดีดขัน และปลาตีน ฯลฯ การเดินชมเส้นทาง 
ธรรมชาติท�าให้ได้รับความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับ 
ระบบนิเวศป่าไม้ และส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ  ภายในพ้ืนท่ีโครงการฯ  
นอกจากน้ี คณะผู้เข้ารับการอบรมยังได้น่ังเรือของชาวบ้าน 
ท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการฯ เรียนรู้ระบบนิเวศ 
บ ริ เวณฝั� งคลองและ วิ ถี ชี วิต ชุมชนประมงปากน�้า 
ปราณบุรีด้วย ก่อนเดินทางกลับ คณะผู้เข้ารับการอบรม
ได้ร่วมกิจกรรมคืนปูทะเลสู่ธรรมชาติ โดยการปล่อยปู
บริเวณพ้ืนท่ีป่าโกงกาง เพ่ือเป็นการสร้างความสมดุล 
ให้กับธรรมชาติ 
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ตลอดการอบรมและการศึกษาดูงานตั้งแต่วันที่ ๒๖ -  
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผู ้เข้ารับการศึกษาอบรมได้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และประสบการณ์ตรงในเร่ือง 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาอาชีพ 
เพื่อให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
ด�าเนินชีวิตแบบเรียบง่าย ประหยัด ตามหลักการพัฒนา 
ตามแนวพระราชด�าริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นอกจากนี้ ยังได้รับความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการ 
ฟื้้ �นฟูื้ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
เพื่อให้คนสามารถอยู ่ร ่วมกับธรรมชาติได้ ไม่ท�าลาย 
สิง่แวดล้อม น�าไปสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนืต่อไป 
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ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใย ให้ความส�าคัญ
และตระหนักถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานถุงพระราชทานแก่ประชาชน และพระราชทานเครือ่งมอืแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ

การรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  

COVID-19
เพื่อให้การขับเคลื่อนของส�านักงาน กปร.  

และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริยังคงเดินหน้าต่อไป

เรียบเรียงโดย ส�านักงานเลขาธิการและกองประชาสัมพันธ์

ส�านักงาน กปร. น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และเล็งเห็นถึงความส�าคัญดังกล ่าว อีกทั้งป ัจจุบัน 
ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส 
COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ส�านักงาน กปร. จึงมีมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19  
ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดย
กองพฒันาทรพัยากรบคุคลเพือ่ขบัเคลือ่นแนวพระราชด�าริ  
กองประชาสัมพันธ์ ศนูย์สารสนเทศ และกลุม่ช่วยอ�านวยการ 
และบรหิารทัว่ไป ได้ร่วมกนัด�าเนินการขับเคลือ่นมาตรการ
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
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 สร้างความตระหนักรู้และประชาสัมพันธ์เผยแพร่
การป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ

 จดัหาวสัดอุปุกรณ์ป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้
ไวรัส COVID-19

 คัดกรองบุคคล ท�าความสะอาด และการฆ่าเช้ือ  
ทั้งตัวบุคคล รถยนต์ราชการ และสถานที่ราชการ

 • แจกหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ให้แก ่
เจ้าหน้าที่ส�านักงาน กปร. ทุกคน

 • ให้เจ้าหน้าที่ลงเวลาปฏิบัติงานด้วยลายมือ 
แทนการสแกนลายนิ้วมือเพื่อลดการสัมผัสโดยตรง

 • ด�าเนนิการคดักรองบคุคล โดยตรวจวดัอณุหภมูิ 
สวมหน้ากากอนามัย ทั้งเจ ้าหน้าที่ส�านักงาน กปร. 
ส�านักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และผู้มาติดต่อ (ผู้มาติดต่อ 
ต้อง Scan QR Code ไทยชนะ เพื่อลงทะเบียนเข้า - ออก 
ทุกคน)

 • จัดวางเคร่ืองป๊ัมพ่นแอลกอฮอล์ บรเิวณจุดต่าง ๆ   
ทุกประตูทางเข้า - ออก ทุกชั้นอาคาร รวมถึงรถยนต์
ราชการทุกคัน

 • เชด็ท�าความสะอาดอปุกรณ์ต่าง ๆ  ทีม่กีารสมัผสั
จากการใช้ส่วนรวมบ่อย ๆ เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

 • ด�าเนินการฉีดน�้ายาฆ ่าเชื้อโรคทุกวันศุกร ์ 
สัปดาห์เว้นสัปดาห์ และท�าความสะอาดพ้ืนผิวแนวราบ 
ในวันเสาร์

 ลดจ�านวนบุคลากรที่มาปฏิบัติงานราชการเหลือ
ร้อยละ ๕๐ หรอืน้อยกว่า โดยส่วนทีเ่หลอืให้ปฏิบตังิานทีบ้่าน  
(Work From Home) สลับกันเพื่อลดความเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อไวรัส COVID-19

 เน้นการติดต่อสื่อสารหรือประชุมในลักษณะ 
การสื่อสารทางไกล VDO Conference

ในขณะเดียวกันส�านักงาน กปร. ยังคงติดตามการ
ด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริอย่าง 
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ราษฎรโดยเฉพาะ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริทั้ง  
๖ แห่ง ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้ความรู ้ในเรื่องของ 
การประกอบอาชพีโดยเฉพาะด้านเกษตรกรรมทีเ่หมาะสม 
ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะต้องมีการปรับรูปแบบการท�างาน
ให้สอดรับกับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อให้ความ 
ช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ  
โดยเฉพาะผู้ท่ีตกงานและกลับภูมิล�าเนา ส�านักงาน กปร. 
จึงก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานร่วมกับศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาฯ ดังนี้

ส�ำนักงำน กปร.  
และศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำก 

พระรำชด�ำริสืบสำนพระรำชปณิธำน
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ
ต�าบลป่าเมี่ยง อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๒๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๕๓๓๘ ๙๒๒๘ ถึง ๙

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ๖ แห่ง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
ต�าบลสามพระยา อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐  
โทรศัพท์ ๐ ๓๒๕๙ ๓๒๕๒ ถึง ๓

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  
ต�าบลกะลุวอเหนือ อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๗๓๖๓ ๑๐๓๓

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบลเขาหินซ้อน  
อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐ 
โทรศัพท์ ๐๘ ๑๖๘๖ ๐๖๓๙

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบลคลองขุด  
อ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๒๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๓๙๔๓ ๓๒๑๖ ถึง ๘

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ
ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐  
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๗๔ ๗๔๕๘ ถึง ๙

- ด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ จัดท�าสื่อประชา- 
สัมพันธ์ในรูปแบบที่ประชาชนสามารถน�าไปปฏิบัติได้ง่าย 
เน้นการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น การปลูกพืชระยะสั้น 
การเพาะเห็ด การท�าปุ๋ย/น�้าหมัก ฯลฯ เผยแพร่ทางสื่อ 
ท่ีหลากหลายช่องทาง เช่น เวบ็ไซต์ Facebook YouTube 
ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

- ด้านการขยายผล เน้นการฝึกอบรมรายบุคคล  
โดยจัดบุคลากรเข้าไปส่งเสริมให้ความรู ้กับเกษตรกร 
ผู้สนใจโดยตรง เพื่อจ�ากัดจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
และเน้นหลักสูตรวันเดียว

- ด้านการศึกษาดูงานผู้ที่ต้องการเข้าเยี่ยมชมดูงาน
ท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ต้องมีการนัดหมายล่วงหน้า  
และจ�ากัดจ�านวนคนต่อวัน 

บทเรียนจากสถานการณ์การแพร ่ระบาดของ 
เชื้อไวรัส COVID-19 ท�าให้ทุกภาคส่วนเรียนรู้การปรับตัว  
มีวินัยในการด�ารงชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้น ร่วมกัน 
แบ่งปันความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และในฐานะ
ส�านักงาน กปร. มภีารกจิสนองพระราชด�าร ิเพ่ือน้อมส�านกึ 
ในพระมหากรุณาธิคุณ จึงขอเป ็นส ่วนหนึ่งในการ 
ร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  
ให้ประเทศไทยก้าวข้ามผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน
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ย้อนไปก่อนปี 2๕๔๗ พ้ืนท่ีต�ำบลท่ำตอน 
อ�ำเภอแม่อำย จงัหวดัเชยีงใหม่ พ้ืนท่ีแห่งน้ีถูกแผ้วถำง 
เพ่ือปรบัใช้เป็นพ้ืนท่ีกำรเกษตร ท�ำไร่หมนุเวยีน ปลูกข้ำวไร่  
ท�ำให้ผืนป่ำท่ีเคยอุดมสมบูรณ์์และเป็นแหล่งต้นน�้ำ 
กลบักลำยเป็นป่ำแล้งโล้น ส่งผลกระทบกบัพ้ืนท่ีด้ำนล่ำง  
ประกอบกับพ้ืนท่ีแห่งน้ียังมีกำรลักลอบขำยสินค้ำ
และสิ่งผิดกฎหมำย ต่อมำเมื่อวันท่ี 12 มกรำคม  
2๕๔๗ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ� พระบรมรำชินีนำถ  

พัฒนาอาชีพ ฟื้นฟูป่าต้นน�้า สู่ความยั่งยืน

เรียบเรียงโดย กองประชาสัมพันธ์

นายพิชิต หลี่จา หนึ่งในราษฎรชนเผ่าลีซอท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการฯ 
กล่าวว่า “เม่ือก่อนพื้นที่เป็นภูเขาหัวโล้นท้ังหมด ตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชนีินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสดจ็ฯ มายงัพ้ืนท่ี ท�าให้เกิดโครงการฯ  
นี้ข้ึน ท�าให้ชาวบ้านมีชีวิตท่ีดีขึ้น ได้เรียนรู้เก่ียวกับการเกษตรแล้วน�าความรู้ไปใช ้
เพื่อปลูกพืชกินภายในครอบครัว ไม่มีการบุกรุกป่า ท�าให้ป่ามีความสมบูรณ์ ต่างจาก
ตอนที่ไม่มีโครงการฯ ทุกพื้นที่โล่งหมด ไม่มีต้นไม้ ไม่มีน�้า แต่เมื่อโครงการฯ เข้ามา  
ท�าให้มีน�้า มีป่า มีของป่ามากมายให้ชาวบ้านได้เข้ามาหากิน มีปลา และมีน�้าใช้ 
อย่างเพียงพอ ขอขอบคุณพระองค์ท่าน ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ”

พ.ศ. ๒๕๔๗

พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระรำชด�ำเนินไปทอดพระเนตรพื้นท่ี จึงมีพระรำชด�ำริให้จัดต้ังโครงกำร
สถำนีพัฒนำกำรเกษตรที่สูงตำมพระรำชด�ำริขึ้น เพื่อให้รำษฎรเข้ำมำเรียนรู้กำรท�ำเกษตรบนที่สูงอย่ำงถูกต้อง  
รวมท้ังเพ่ือเป็นแบบอย่ำงกำรใช้พ้ืนท่ีอย่ำงจ�ำกัดแต่ให้ประโยชน์สูง โครงกำรสถำนีพัฒนำกำรเกษตรท่ีสูง
ตำมพระรำชด�ำริห้วยเมืองงำม อ�ำเภอแม่อำย จังหวัดเชียงใหม่ จึงเป็นตัวอย่ำงหน่่งในพระมหำกรุณ์ำธิิคุณ์ 
ที่พระรำชทำนให้กับปวงพสกนิกรชำวไทยบนพื้นที่สูง

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด�าริห้วยเมืองงาม
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และนี่คือตัวอย่างของผลสัมฤทธิ์ที่เกิด
จากพระวิสัยทัศน์และพระมหากรุณาธิคุณ 
ในสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์ พระบรมราชนีินาถ 
พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง ทีท่รงวางรากฐาน
ส�าคัญให้กับพสกนิกรชาวไทยในการพัฒนา 
อาชีพที่มั่นคง ในขณะเดียวกันก็เรียนรู้ในการ
อนรุกัษ์ ปกปักรกัษา ฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาติ
ป่าไม้ เพื่อหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตท้ังคน พืช สัตว์ 
ให้ได้อาศัยพึ่งพากัน และเป็นทรัพย์ของแผ่นดิน 
ส่งต่อให้กับลูกหลานสืบไป 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

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

ด้านนางอาซอืมา แสนย่าง กล่าวว่า “เข้ามาท�างานในโครงการฯ เป็นเวลากว่า  
๑๘ ปี ท�าให้มีรายได้ที่แน่นอน และมีความรู้จากงานท่ีท�า คือ การท�าเกษตร 
ท่ีถูกต้องและได้น�าความรู้ไปใช้ในพ้ืนท่ีของตนเองซ่ึงทางโครงการฯ จัดสรรพ้ืนท่ีให้
จ�านวน ๙ ไร่ ท้ังปลูกผัก ปลูกข้าว และท�าไร่ ท�าให้มีรายได้ท่ีแน่นอนกว่าเม่ือก่อน 
สามารถส่งลูกท้ัง ๓ คน เรียนหนังสือได้อย่างไม่ขัดสน โครงการฯ น้ี มีประโยชน์มาก  
ท�าให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน เม่ือก่อนมีน�้าน้อย ถนนไม่ดี  
ไม่มีไฟฟ้าใช้ แต่ตอนน้ีมีครบทุกอย่างท�าให้ชีวิตดีข้ึน มีการดูแลป่าไม้ ท�าให้มีน�้า 
ในพ้ืนท่ี ขอขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง และในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ ท่ีไม่ท้ิงประชาชน”

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชด�าริห้วยเมืองงาม ได้น้อมน�าแนวพระราชด�าริ
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มาด�าเนินการ โดยเน้น
ให้มีการฟ้ืนฟูสภาพป่าบริเวณน้ีให้กลับมาอยูใ่นสภาพเดิม ซ่ึงท่ีผ่านมาได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ด�าเนินการจากคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ (กปร.)  
มาอย่างต่อเน่ือง โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้น้อมน�า
แนวพระราชด�าริมาด�าเนินการในทุกแนวทาง โดยนายราชันย์ บัวตรี หัวหน้าโครงการสถานีพัฒนา 
การเกษตรท่ีสูงตามพระราชด�าริห้วยเมืองงาม กล่าวถึงผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึนใน ๓ มิติ คือ

คน ราษฎรได้เข้ามาเรียนรูว้ชิาการท�าเกษตรทีด่ ีสามารถน�าไปปฏบิตัใิช้ในพืน้ทีข่องตนเอง ท�าให้
มอีาชพีและเลีย้งตนเองได้ นอกจากนี ้ยงัได้ปลกูจติส�านกึให้ราษฎรได้ตระหนกัถึงคณุประโยชน์ของป่า
และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ เพื่อให้สามารถด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

น�้ำ แม้ในช่วงฤดูแล้งแต่ก็ยังมีปริมาณน�้าที่ยังสามารถหล่อเลี้ยงชุมชนกว่า ๔,๐๐๐ ครัวเรือน 
ได้อย่างเพียงพอ และพบว่ามีเต่าปูลู ซาลาแมนเดอร์ จิ้งเหลนห้วยท้องแดง ซึ่งเป็นสัตว์ที่อาศัย 
ในน�้าสะอาดเท่านั้น จึงเป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงคุณภาพของน�้าที่สะอาดได้เป็นอย่างดี

ป่ำ ความสมบรูณ์ของผนืป่าได้ฟ้ืนกลบัคนืมา เหน็ได้จากการเกดิความหลากหลายทางชวีภาพ 
สตัว์ป่าทีเ่คยหายไปได้หวนกลบัมาอยูอ่าศยัในพืน้ทีม่ากขึน้ เช่น เก้ง อเีหน็ ไก่ป่า หมปู่า นกนานาชนดิ  
การที่ป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์ได้นั้นก็เพราะราษฎรช่วยกันรักษาป่าให้อยู่ในสภาพที่ดีและสมบูรณ์

นอกจากน้ี ยงัได้สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว ในการสืบสาน รักษา
 ต่อยอดโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ โดยยึดหลัก “สืบสาน” มาใช้เป็นแนวทางในเร่ืองของ 
การปลูกป่าในใจคน “รักษา” โดยการรักษาผืนป่าให้คงอยู่ ด้วยการดูแลและติดตามอย่างใกล้ชิด  
“ต่อยอด” โดยการมุ่งเน้นพัฒนาในเร่ืองน�้ากับป่า เพราะหากมีป่าท่ีสมบูรณ์ก็จะมีน�้าอย่างแน่นอน 

อดีต ๒๕๔๗

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน
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พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี 

ติดตามการด�าเนินงานโครงการบรรเทาอุทกภัย 
พื้นที่ลุ่มน�้าเพชรบุรีตอนล่าง จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

พลอากาศเอก ชลิต พกุผาสขุ องคมนตรี และพลอากาศเอก จอม รุง่สว่าง องคมนตร ีพร้อมคณะอนกุรรมการ
ตดิตามและขับเคลือ่นโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�ารใินพืน้ท่ีภาคกลาง ลงพืน้ท่ีเพือ่ติดตามผลการด�าเนนิงาน 
โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน�้าเพชรบุรีตอนล่าง จังหวัดเพชรบุรี 

โอกาสนี้ รับฟังการบรรยายสรุปการติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริพื้นที ่
ภาคกลาง จากผู ้แทนส�านักงาน กปร. ซึ่งมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในเขตพื้นที่ภาคกลาง จ�านวนทั้งสิ้น ๑๔ 
โครงการ และผลการด�าเนินงานโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน�้าเพชรบุรีตอนล่าง จังหวัดเพชรบุรี 

จากนั้น ลงพื้นที่เพื่อชมความก้าวหน้าในการด�าเนินงานบริเวณคลอง D9 จ�านวน ๓ แห่ง ประกอบด้วย  
จุดที่ ๑ บริเวณประตูระบายน�้าปลายคลอง D9 ต�าบลปึกเตียน ซึ่งเป็นจุดระบายน�้าลงสู่ทะเล จุดที่ ๒ บริเวณ
จุดตัดคลอง D9 กับทางรถไฟ ต�าบลหนองจอก โดยความร่วมมือระหว่างกรมชลประทานและการรถไฟ 
แห่งประเทศไทย จุดที่ ๓ บริเวณแนวคลอง D9 ในท่ีชุมชนบ้านกระจิว ต�าบลท่ายาง ซ่ึงเป็นพื้นท่ีประชาชน  
และชุมชนมีความเข้มแข็งและให้ความร่วมมือในการด�าเนินโครงการฯ เป็นอย่างดี หากโครงการฯ ด�าเนินการ 
แล้วเสร็จทั้งโครงการฯ จะสามารถแก้ไขปัญหาน�้าท่วมพื้นท่ีให้แก่ราษฎรจังหวัดเพชรบุรีและใกล้เคียง 
สมดังพระราชประสงค์อย่างสมบูรณ์ 
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บริเวณประตูระบายน�้าปลายคลอง D9

บริเวณแนวคลอง D9 ในชุมชนบ้านกระจิว

บริเวณจุดตัดคลอง D9 กับทางรถไฟ
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นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในโครงการ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ 
ที่ปรึกษาอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพื้นที่ภาคเหนือ เดินทางไป
กองร้อยต�ารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๔ อ�าเภอแม่อาย 
จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่
ผู ้แทนต�ารวจตระเวนชายแดนกองร้อยต�ารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๓๓๔ จ�านวน ๒๐ ถุง และมอบให้แก่ผู้แทน
ทหารกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการ 
กองทัพภาคที่ ๓ จ�านวน ๒๐ ถุง เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจ
กับทหารและต�ารวจ ผู้ท�าหน้าที่พิทักษ์ปกปักดูแลป้องกัน
รักษาความมั่นคงให้แก่ประชาชนและประเทศชาติให้มี
ความสงบร่มเย็นตลอดมา 



วา
รส

าร
อ

ันเ
นื่อ

งม
าจ

าก
พร

ะร
าช

ด�า
ริ 

ปี 
พ.

ศ.
 ๒

๕๖
๓

37

จากนัน้ เดนิทางไปสถานพีฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชด�ารห้ิวยเมอืงงาม  
อ�าเภอแม่อาย จังหวดัเชียงใหม่ เพือ่เชิญสิง่ของพระราชทานไปมอบแก่ผูป้ฏบัิตงิาน 
ในพืน้ที ่จ�านวน ๕ โครงการ ได้แก่ สถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชด�าริ
ห้วยเมืองงาม สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด�าริดอยม่อนล้าน  
โครงการพฒันาพืน้ทีห้่วยลานอันเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิโครงการฟ้ืนฟสูภาพ 
ป่าไม้อ�าเภอเชียงดาว-ไชยปราการ (ห้วยจะค่าน) และโครงการบ้านเล็ก 
ในป่าใหญ่ตามพระราชด�าริดอยผ้าห่มปก จังหวัดเชียงใหม่ รวมจ�านวนทั้งสิ้น 
๕๖๖ ถุง 

โอกาสน้ี รับฟังการบรรยายสรุปผลการด�าเนินงานของสถานีพัฒนาการเกษตร 
ท่ีสูงตามพระราชด�าริห้วยเมืองงาม ซ่ึงจัดต้ังข้ึนตามพระราชด�าริในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ� พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพ่ือพัฒนา
ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพ้ืนท่ี ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลีซอ  
เผ่าอาข่า และเผ่ามูเซอ ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกท�าลาย รวมทั้งการ
สร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับราษฎร 



นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

ติดตามการด�าเนินงานสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด�าริปางขอน
พร้อมเชิญถุงพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชน

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

นายพลากร สวุรรณรัฐ องคมนตร ีพร้อมคณะท่ีปรกึษา
อนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ารใินพืน้ท่ีภาคเหนอื เดินทางไปจังหวดัเชียงราย 

โอกาสนี้ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้แทน
ต�ารวจตระเวนชายแดนกองร้อยต�ารวจตระเวนชายแดน 
ท่ี ๓๒๗ จ�านวน ๒๐ ถุง และมอบให้แก่ผูแ้ทนมณฑลทหาร 
ที่ ๓๗ จ�านวน ๒๐ ถุง ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนอันเป็น 
ก�าลังส�าคัญในการดูแลปกป้องทุกข์สุขของประชาชนและ
ประเทศชาตใิห้มคีวามม่ันคงตลอดมา
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จากน้ัน เดินทางไปโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชด�าริบ้านปางขอน อ�าเภอเมือง  
จังหวัดเชียงราย เชิญส่ิงของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการอันเน่ืองมาจาก 
พระราชด�าริ จ�านวน ๕ โครงการ ได้แก่ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชด�าริบ้านปางขอน โครงการ
สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชด�าริดอยบ่อ อ�าเภอเมือง โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชด�าร ิ
บ้านห้วยหญ้าไซ อ�าเภอแม่สรวย โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่อนุรักษ์อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  
อ�าเภอเวียงป่าเป้า จังหวดัเชยีงราย และโครงการพฒันาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชด�ารบ้ิานสนัตสิขุ - บ้านขุนก�าลัง 
อ�าเภอปง จังหวัดพะเยา รวมทั้งสิ้น ๔๖๔ ถุง

โอกาสน้ี รบัฟังการบรรยายสรปุผลการด�าเนนิงานของโครงการสถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชด�าร ิ
บ้านปางขอนและเยี่ยมชมผลสัมฤทธิ�ของโครงการฯ จากการประสานงานร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วน โดยมี 
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (กปร.) ให้การสนับสนุนงบประมาณ 
ในการด�าเนินงาน ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน พร้อมร่วมปลูกต้นไม้ 
และหว่านปุย๋บ�ารุงแปลงนา พบปะ และชมกจิกรรมของชุมชน ณ บ้านปางขอน 
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นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

เชิญส่ิงของพระราชทาน พร้อมติดตามการด�าเนินงานสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตาม 
พระราชด�าริบ้านนาเกียน อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และการด�าเนินงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพื้นที่จังหวัดล�าพูน

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะที่ปรึกษา
อนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเน่ืองมาจาก 
พระราชด�าริในพื้นที่ภาคเหนือ เดินทางไปโครงการสถาน ี
พัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด�าริบ้านนาเกียน ต�าบล
นาเกียน อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญสิ่งของ
พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว มอบแก ่
ผูป้ฏบัิตงิานในพ้ืนที ่จ�านวน ๔ โครงการ ได้แก่ โครงการสถานี
พฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชด�ารบ้ิานนาเกยีน โครงการ

สถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชด�ารดิอยแบแล โครงการช่วยเหลอืราษฎรบ้านซิแบรอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 
และโครงการช่วยเหลอืราษฎรบ้านทุ่งต้นง้ิวอันเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจ�านวนรวมท้ังสิน้ ๖๒๓ ถุง 

ในการนี ้ได้ท�าพิธเีชญิถุงพระราชทานให้กบัเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏบัิติงาน ราษฎร และชนเผ่าต่าง ๆ  ในพ้ืนท่ีสงู เพ่ือใช้ในการ
ด�ารงชพี พร้อมกบัเชญิพระราชกระแสทรงห่วงใยในความทุกข์ยากเดอืดร้อนของราษฎรในทุกพืน้ท่ี

จากนัน้ ร่วมปลกูต้นไทรย้อยใบแหลมบรเิวณพืน้ท่ีโครงการฯ เพือ่เป็นตวัอย่างของการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 
โดยให้คนอยูร่่วมกบัป่าอย่างยัง่ยนื และรับฟังการบรรยายสรปุผลการด�าเนนิงานและเยีย่มชมผลส�าเรจ็ของโครงการสถานี
พฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชด�ารบ้ิานนาเกยีน
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ต่อมา เดินทางไปบ้านนาเกียนใหม่ หมู่ที่ ๓ เพื่อเชิญ 
ถงุพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผูส้งูอาย ุจ�านวน ๓ ราย พร้อมเยีย่ม 
และสอบถามทุกข์สขุและชีวิตความเป็นอยูข่องราษฎร 

โอกาสนี ้ร่วมปล่อยพนัธุป์ลาน�า้จดื ซ่ึงประกอบด้วยพนัธุป์ลา
พลวงหนิ ปลาซิวเจ็ดส ีปลาซิวแม่แตง และปลาเลยีหนิ ลงสูแ่หล่งน�า้ 
ธรรมชาติและเยี่ยมชมช้างไถนา ซ่ึงเป็นกิจกรรมการปลูกข้าว
พนัธุข์ะสอ ๖๒ ด้วยช้าง ซึง่เป็นวถีิและประเพณขีองชนพืน้ท่ีสงู 
ท่ีด�าเนนิการสืบทอดกนัมาอย่างต่อเน่ืองอกีด้วย

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะท่ีปรึกษา
อนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�ารใินพืน้ทีภ่าคเหนอื เดนิทางไปตดิตามและขบัเคลือ่น
โครงการอ่างเกบ็น�า้บ้านป่าตงึงาม (ห้วยกอลงุ) พร้อมระบบส่งน�า้ 
อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิบ้านป่าตงึงาม หมูท่ี ่๓ ต�าบลตะเคยีนปม  
อ�าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล�าพูน เพื่อรับฟังบรรยายสรุปสภาพ
พื้นที่ การด�าเนินงาน และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับโครงการฯ  
ท้ัง ๒ โครงการฯ 

จากนัน้ เยีย่มชมผลการด�าเนนิงานการก่อสร้างโครงการฯ 
และปลูกต้นรวงผึง้บรเิวณโครงการฯ 

ต่อมา เดินทางไปโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยป่ากล้วยพร้อม
ระบบส่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบลตะเคียนปม 
อ�าเภอทุ่งหวัช้าง จงัหวดัล�าพนู เพือ่ตดิตามเยีย่มชมผลส�าเรจ็ของ 
โครงการฯ ซ่ึงมลีกัษณะเป็นเข่ือนดนิ ยาว ๙๖ เมตร สงู ๒๗ เมตร  
มขีนาดความจท่ีุระดบัเก็บกกั ๓๐๐,๐๐๐ ลกูบาศก์เมตร พร้อม
อาคารระบายน�า้ล้น โดยโครงการฯ ดังกล่าว สามารถส่งน�า้ให้กับ
พืน้ทีก่ารเกษตรบ้านป่าก่อและพืน้ทีใ่กล้เคยีง จ�านวน ๗๐๐ ไร่ 
และเป็นแหล่งน�า้เพือ่การอปุโภคบรโิภคให้แก่ราษฎรบ้านป่าก่อ
ประมาณ ๒๒๕ ครวัเรอืน 
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พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี 

ลงพื้นที่ติดตามการด�าเนินงานโครงการอ่างเก็บน�้าพระปรง 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดสระแก้ว

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

พลอากาศเอก ชลติ พุกผาสขุ องคมนตร ีและพลอากาศเอก จอม รุง่สว่าง  
องคมนตรี พร้อมนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ(ส�านกังาน กปร.) และผูแ้ทน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เยี่ยมชมและติดตามผลสัมฤทธิ�จากการบริหาร 
จดัการน�า้ตามแนวพระราชด�าริของโครงการอ่างเกบ็น�า้พระปรงอันเนือ่งมาจาก
พระราชด�าริ ต�าบลช่องกุ่ม อ�าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

โอกาสนี้ รับฟังการสรุปผลการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าริพ้ืนที่ภาคกลางและการสนองพระราชด�าริในเขตพื้นท่ี
จงัหวดัสระแก้ว ซึง่มโีครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารใินพืน้ทีจ่งัหวัดสระแก้ว 
จ�านวน ๑๐๔ โครงการ คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ  
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (กปร.) ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการ
ด�าเนินงานสนองพระราชด�าริเพื่อช่วยเหลือราษฎร จ�านวน ๓ โครงการ 
ประกอบด้วยโครงการปรับปรุงท�านบดินอ่างเก็บน�้าห้วยยางอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ โครงการปรับปรุงคลองยุทธศาสตร์โรงเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านเขาสารภีอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และโครงการอ่างเก็บน�้า
แซร์อออันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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จากน้ัน รับฟังการรายงานถึงการบริหารจัดการน�้าตามแนวพระราชด�าริในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว รวมถึง 
ผลการด�าเนินงานโครงการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพื้นท่ีจังหวัดสระแก้ว  
จ�านวน ๒ โครงการ ประกอบด้วยโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยสะโตนและโครงการอ่างเก็บน�้าแซร์ออฯ พร้อมเยี่ยมชม 
แปลงสาธิตการท�าการเกษตรในพ้ืนที่โครงการอ่างเก็บน�้าพระปรงฯ ซ่ึงได้จัดท�าแปลงสาธิตการปลูกผักอินทรีย์  
โดยใช้น�า้ต้นทนุจากอ่างเกบ็น�า้พระปรงฯ เพือ่ให้กลุ่มเกษตรกรทีไ่ด้รบัประโยชน์จากโครงการฯ ได้เข้ามาศกึษาเรยีนรู้  
เห็นผลผลิตที่เป็นรูปธรรม และน�าไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง 

ต่อมา เดินทางไปเยี่ยมบ้านเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น�้าของนายลวด ชุ่มสระน้อย ประสบปัญหาขาดแคลนน�้า  
โดยจะท�าเกษตรได้เฉพาะช่วงฤดฝูนเท่านัน้ แต่หลงัจากมีโครงการอ่างเกบ็น�า้พระปรงฯ ท�าให้สามารถท�าการเกษตร 
ได้ตลอดทั้งปี จึงได้จัดสรรพื้นที่จ�านวน ๑๔ ไร่ ซึ่งมีรายได้จากการท�าการเกษตรเฉลี่ยปีละประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท
ต่อปี ท�าให้ตนเองและครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงยิ่งขึ้น 
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นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

เป็นประธานเปิดงาน “ต่อยอด ชีวิตวิถีใหม่ ไปกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ”

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธาน 
เปิดงาน “ต่อยอด ชวีติวถิใีหม่ ไปกบัศนูย์ศกึษาการพฒันา 
เขาหินซ้อนฯ” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยความ
ร่วมมือของส�านกังานคณะกรรมการพเิศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิศูนยศึ์กษาการพฒันา 
เขาหินซ้อนฯ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อีก  ๑๓  หน่วยงานหลัก  
จัดข้ึนระหว่างวันท่ี ๑๐ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพ่ือ
น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า 
สิริกิติ� พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม  
๒๕๖๓ ประกอบการสบืสานพระราชปณธิานพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัว ในการสบืสาน รักษา และต่อยอดโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ เพ่ือสร้างประโยชน์สุข 
แก่ประชาชนให้บังเกิดความม่ันคงและยัง่ยืนตลอดไป



วา
รส

าร
อ

ันเ
นื่อ

งม
าจ

าก
พร

ะร
าช

ด�า
ริ 

ปี 
พ.

ศ.
 ๒

๕๖
๓

45

โอกาสน้ี ชมการแสดงชุดมณีเมขลา เทพธิดามหาสมุทร และรับฟัง 
การอ่านเรียงความจากเยาวชนท่ีชนะการประกวดในหัวข้อ สืบสาน รักษา  
ต่อยอด ตามรอยเท้าพ่อ ท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

จากน้ัน เปิดนิทรรศการ โดยมีผู ้ว ่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  
กล่าวต้อนรับ และ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ 
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ กล่าวรายงาน
ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ และองคมนตรีได้กล่าวเปิดงาน  
พร้อมกับมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดเรียงความ รางวัลชนะเลิศ 
การประกวดนิทรรศการ “ต่อยอด ชีวิตวิถีใหม่ ไปกับศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหินซ้อนฯ” จ�านวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน  
กรมวิชาการเกษตร และกรมประมง 

ต่อมา เยี่ยมชมนิทรรศการผลสัมฤทธิ�จากการพัฒนาตามแนว 
พระราชด�าริ จากหน่วยงานร่วมที่อยู่ภายใต้การด�าเนินงานของศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาฯ พร้อมทั้งปลูกต้นไทรย้อย หญ้าแฝก ร่วมกับประชาชน 
และนักเรียน เพื่อสร้างดินให้ท�างาน ฟื้นฟูดินให้มีความสมบูรณ์ และ 
สร้างประโยชน์ให้แก่แผ่นดินต่อไป ร่วมกิจกรรมปลูกข้าวในแปลงสาธิตนา
เกษตรทฤษฎีใหม่ ร่วมกับเยาวชนไทยสืบสานปณิธานงานพ่อสร้างอู่ข้าว 
อู ่น�้าซึ่งเป็นต้นแบบของการพ่ึงตนเองอย่างพอเพียงตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น�้าและเร่งรัดการขับเคลื่อน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

นายพลากร สวุรรณรัฐ องคมนตร ีพร้อมคณะท่ีปรกึษา
อนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริในพื้นท่ีภาคเหนือ เดินทางไปห้องประชุม ๓  
ศาลากลางจังหวดัเชียงใหม่ เพือ่ร่วมประชุมตดิตามสถานการณ์
น�า้และความก้าวหน้าโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารทิีอ่ยู่
ในความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตดิตามและขบัเคลือ่น
โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารฯิ

โอกาสนี ้รบัฟังรายงานสรปุผลการตดิตามและขบัเคลือ่น 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพื้นท่ีภาคเหนือ  
จ�านวนทั้งสิ้น ๔๖ โครงการ และโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�ารใินพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ท่ี
ภาคเหนอื อกีจ�านวน ๒๙ โครงการ 

ในการนี้ ท่ีประชุมได้พิจารณาเก่ียวกับโครงการพัฒนา
แหล่งน�า้เหนอืเข่ือนป่าสกัชลสทิธิ� จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

จากนัน้ เดนิทางไปโครงการเขือ่นแม่กวงอดุมธารา ต�าบล
ลวงเหนือ อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชุม
ติดตามสถานการณ์น�้าในเขตพื้นท่ีภาคเหนือและติดตาม 
การบริหารจัดการน�้าของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัด
เชียงใหม่ 
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นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 

ลงพื้นที่ติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  
ในพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ 
ที่ปรึกษาอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ 
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารใินพืน้ทีภ่าคเหนอื เดนิทางไป 
โครงการท�านบดินห้วยนกเค้าพร้อมอาคารประกอบ 
ต�าบลบ้านถ�้า อ�าเภอดอกค�าใต้ จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็น
โครงการฯ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรง
พระกรณุาโปรดเกล้าฯ รบัเป็นโครงการอันเนือ่งมาจาก 
พระราชด�าร ิเพือ่ส่งน�า้ช่วยเหลอืพืน้ทีเ่พาะปลกู จ�านวน 
๑,๐๐๐ ไร่ ในฤดูฝน และ ๒๐๐ ไร่ ในฤดูแล้ง รวมทั้ง
เป็นแหล่งน�้าส�าหรับการอุปโภคบริโภคของราษฎร 
ในเขตโครงการฯ และบริเวณใกล้เคียง

ในการนี ้รบัฟังการบรรยายสรปุและตดิตามความ
ก้าวหน้าการด�าเนนิงานโครงการฯ พร้อมพบปะราษฎร
ในพื้นที่โครงการฯ

จากนั้น เดินทางไปบ้านบานเย็น ต�าบลบ้านปิน 
อ�าเภอดอกค�าใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อพบปะราษฎร
และติดตามผลการด�าเนินงานโครงการปรับปรุงคลอง 
ผันน�้าร่องสักและโครงการก่อสร้างฝายร่องขุยพร้อม
ระบบส่งน�า้อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิซึง่เป็นโครงการที่
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ  
รบัไว้เป็นโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิเมือ่วนัที่  
๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อช่วยเหลือราษฎรต�าบลบ้านปิน 
ซึง่ประสบปัญหาขาดแคลนน�า้ส�าหรบัท�าการเกษตร 
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นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี 

ลงพื้นที่ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และนายอ�าพน กิตติอ�าพน องคมนตรี 
พร้อมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�ารใินพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เดินทางไปโครงการขดุลอกแก้มลงิ 
กุดเชียงบังพร้อมอาคารประกอบอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ต�าบลผักแว่น 
อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด รับฟังสรุปภาพรวมสถานการณ์น�้าในพื้นที่ 
จังหวัดร้อยเอ็ด การบรรยายสรุปผลการด�าเนินโครงการขุดลอกแก้มลิง 
กุดเชียงบังพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ซ่ึงเป็นโครงการ 
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตามที่ราษฎร 
บ้านโนนเชียงบัง ขอพระราชทานโครงการฯ เนื่องจากขาดแคลนน�้าส�าหรับ
อุปโภคบริโภคและท�าการเกษตรในหน้าแล้ง รวมทั้งยังประสบปัญหาอุทกภัย
ในช่วงฤดูฝน 

จากนั้น เดินทางไปโครงการซ่อมแซมและขุดลอกอ่างเก็บน�้าแก้งม่วง
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบลค�านาดี อ�าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  
ซึ่งเป็นโครงการฯ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ตามที่ราษฎรบ้านหนองขอนแก่น ขอพระราชทานโครงการฯ เนื่องจาก
ขาดแคลนน�้าอุปโภคบริโภคและท�าการเกษตร 

โอกาสนี้ ได้พบปะเยี่ยมราษฎรและกลุ่มผู้ใช้น�้าท่ีมีการบริหารจัดการน�้า 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกคน ซึ่งต่างส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ที่ได้รับในครั้งนี้ 



เปิดตัว...

ผลิตผล 
จากความส�าเร็จ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริสู่ชุมชน

“ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ” นอกจากจะเป็นศูนย์กลางในการศึกษา  
ค้นคว้า ทดลอง วิจัย เพื่อหาแนวทางและวิธีการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ตามแนวพระราชด�าริ ยังได้ต่อยอดงาน
พัฒนาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมงานหัตถกรรม และการแปรรูปผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้กับ 
กลุ่มเกษตรกรเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ภายใต้การด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วารสารฯ ฉบับน้ีจึงขอเปิดตวัผลิตภณัฑ์ของศนูย์ศกึษาการพัฒนาภพูานอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ท่ีได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการผลิตและแปรรูปจากกลุ่มเกษตรกร  
เพ่ือให้ผู้อ่านท่ีสนใจได้มีโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเป็นการเพ่ิมช่องทางการจ�าหน่ายให้กับ 
กลุ่มเกษตรกรอีกด้วย 

ผลิตภัณฑ์สินค้า
คุณภาพดี



หากสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดสกลนคร  
โทร ๐-๔๒๗๔-๗๔๕๘-๙

ผลิตผลจากความส�าเร็จ

สู่การพัฒนาอย่างย่ังยืนสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน

ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม ลวดลายสวยงามที่คงความเป็นเอกลักษณ์
ของจังหวัดสกลนคร มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ และทุกเฉดสีของสีคราม 
ทั้งเสื้อผ้า ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ หน้ากากผ้า กระเป๋า ฯลฯ 

ผ้าไหมย้อมคราม ผ่านการทอที่ประณีต ลวดลายโบราณ ทรงคุณค่า
จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน อาทิ เสื้อผ้าส�าเร็จรูป ผ้าคลุมไหล่ ผ้าซิ่น และผ้า
ส�าหรับตัดชุด 

วุ้นเส้น ผลิตภัณฑ์จากถ่ัวเขียว ซึ่งศูนย์ศึกษาฯ ได้รับซื้อถั่วเขียวจาก
กลุ่มเกษตรกร มาผ่านกระบวนการผลิตเป็นวุ้นเส้นแบบธรรมชาติปลอดภัย
จากสารเคมี

น�้ามัลเบอร์รี่ ประโยชน์มากมายต่อสุขภาพ มาพร้อมกับบรรจุภัณฑ์ที่
สวยงาม นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อีกมากมาย



ความพึงพอใจคอลัมน์ต่าง ๆ วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓

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 ๓/๒๕๖๓
ผู้ที่ตอบค�าถามถูก ๑๐ ท่านแรก รับของที่ระลึกจากส�านักงาน กปร.

๑. โครงการทำานบดินบ้านไทรนอง ๒ อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดใด

   จังหวัดชลบุรี   จังหวัดจันทบุรี

๒. โครงการอ่างเก็บนำ้าใสน้อย-ใสใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำาริมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดใด

   จังหวัดปราจีนบุรี   จังหวัดระยอง

เฉลยค�าตอบ วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓

ข้อที่ ๑ คำาตอบคือ เจดีย์พระธาตุเหมืองผาแดง ตั้งอยู่ในจังหวัดตาก

ข้อที่ ๒ คำาตอบคือ แนวทางการปรับปรุงการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ของ Eden Garden Project 

เป็นแนวคิดของประเทศสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์

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

หนังสือวารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริต่อไป หรือขอยกเลิก โปรดแจ้งให้ทราบด้วย    รับต่อไป    ยกเลิก
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(พื้นที่ส่วนนี้สำาหรับโฆษณา)

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

ถ้าฝากส่งในประเทศไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร

ส�านักงาน กปร.
ตู้ ปณ. ๗
ปณฝ. ท�าเนียบรัฐบาล
กรุงเทพมหานคร
๑๐๓๐๒
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ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓

วารสารอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ

วัตถุประสงค์
๑. เพ่่ื่อเผยแพื่ร่พื่ระราชกรณีียกิจด้้านการพัื่ฒนาใน 

พื่ระบาทสมเด็้จพื่ระเจ้าอย่่หัวั พื่ระบาทสมเด็้จพื่ระบรมชนกาธิิเบศร  
มหัาภูม่พิื่ลอด้ลุยเด้ชมหัาราช บรมนาถบพื่ติร สมเด็้จพื่ระนางเจ้า 
สิริกิติ� พื่ระบรมราชินีนาถ พื่ระบรมราชชนนีพื่ันปีหัลวง และ 
พื่ระบรมวงศ์ ทีไ่ด้้พื่ระราชทานแนวพื่ระราชด้ำาริ เพ่่ื่อแก้ไขปัญหัา 
ใหั้แก่ราษฎรและประเทศใหั้เกิด้ความยั่งย่นมั่นคงต่อไป

๒. เพ่่ื่อสร้างความร้่ ความเข้าใจ เก่ียวกับแนวพื่ระราชด้ำาริ  
และโครงการอันเน่่องมาจากพื่ระราชด้ำาริใหั้แก่ประชาชน 
หัน่วยงานรัฐ ภูาคเอกชน ตลอด้จนส่่อมวลชน ใหั้ได้้รับทราบ
ข้อม่ลอย่างถ่กต้องและกว้างขวางยิ่งขึ้น

๓. เพ่่ื่อขยายผลการพัื่ฒนาและผลสำาเร็จจากแนว 
พื่ระราชด้ำาริและโครงการอันเน่่องมาจากพื่ระราชด้ำาริท่ีมี
กระจายอย่ท่ัว่ทกุภู่มภิูาคของประเทศไปส่่สาธิารณีชนได้้อย่าง 
กว้างขวาง พื่ร้อมทั้งเป็นเอกสารอ้างอิงได้้อย่างถ่กต้อง

โปรดทราบ
บทความและข้อเขยีนต่าง ๆ  ในวารสารอนัเน่่องมาจาก

พื่ระราชด้ำารเิป็นความคดิ้เหัน็ส่วนตวัของผ่เ้ขียน ไม่ใช่ความเหัน็
ของสำานักงานคณีะกรรมการพื่ิเศษเพ่ื่่อประสานงานโครงการ
อันเน่่องมาจากพื่ระราชด้ำาริ (สำานักงาน กปร.)

หัากมีความประสงค์จะนำาข้อม่ลไปเผยแพื่ร่ โปรด้ระบุ
แหัล่งที่มาของข้อม่ลด้้วย

ด�าเนินการโดย
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำน 
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
อาคารสำานักงานโครงการอันเน่่องมาจากพื่ระราชด้ำาร ิ
เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณีอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณีอมรินทร ์
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพื่ลัด้ กรุงเทพื่มหัานคร ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพื่ท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐-๖ 
โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
www.rdpb.go.th 
www.facebook.com/RDPBProject 
e-mail: rdpb_project@hotmail.com

วำรสำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จัดท�ำขึ้นเพ่ือแจกจ่ำย ห้ำมจ�ำหน่ำย

คณะที่ปรึกษา
เลขาธิิการ กปร. (นายดนุชา สินธวานนท์)
รองเลขาธิิการ กปร. (นายลลิต ถนอมสิงห์)
รองเลขาธิิการ กปร. (นายปวัตร์ นวะมะรัตน)
รองเลขาธิิการ กปร. (นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง)
ที่ปรึกษาด้้านการพื่ัฒนา (นางสาววัชรี วัฒนไกร)
ที่ปรึกษาด้้านการประสานงานโครงการฯ (นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล)
ที่ปรึกษาด้้านการประสานงานโครงการฯ (นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร)

คณะบรรณาธิิการ
นางพิชญดา หัศภาค
ผ่้อำานวยการกองประชาสัมพื่ันธิ์/
หััวหัน้าคณีะบรรณีาธิิการ

นางสาวณัฐดา ศุภสินธ์ุ
ผ่้แทนกองประสานงาน 
โครงการพื่่้นที่ ๑

นายธนฤทธ์ิ รัชตะประกร
ผ่้แทนกองประสานงาน 
โครงการพื่่้นที่ ๒

นางสาวนิตติยา สมาธิ
ผ่้แทนกองประสานงาน 
โครงการพื่่้นที่ ๓

นางสาวรุ�งรัตน์ วงษ์จูู
ผ่้แทนกองประสานงาน 
โครงการพื่่้นที่ ๔

นางสาวกุลวดี ปุงบางกะด่ี
ผ่้แทนสำานักงานเลขาธิิการ

นางสาวตติยา ตันวิเชียร
ผ่้แทนกองศึกษาและขยายผล 
การพื่ัฒนาตามแนวพื่ระราชด้ำาริ

นางสมพร สุขประเสริฐ
ผ่้แทนกองพื่ัฒนาทรัพื่ยากรบุคคล 
เพื่่่อขับเคล่่อนแนวพื่ระราชด้ำาริ

นายขจูรชัย ฤทธิวงศ์
ผ่้แทนกองติด้ตามประเมินผล

นางสาวศีต์กร ตันกำาแหง
ผ่้แทนกองแผนงานและ
วิเทศสัมพื่ันธิ์

นางอรอนันต์ วุฒิเสน 
ผ่้แทนกองกิจกรรมพื่ิเศษ

นางสาวสมลักษณ์ บุนนาค
ผ่้แทนศ่นย์สารสนเทศ

นางสาวจุูไรรัตน์ อินทร์โต
ผู้้�แทนศู้นย์์ปฏิิบััติิการต่ิอติ�าน 
การทุจริติ

นายนพปฎล มกุลกาญจูน์
ผ่้แทนกลุ่มพื่ัฒนาระบบบริหัาร

นายเอกชัย เพ็งสว�าง

นางสาวมทิรา ภัคทิพวดี

นางสาวประภาพร ซ่่ื่อสัตย์
ผ่้แทนกองประชาสัมพื่ันธิ์

นายพิสิทธ์ิ วิเชียรทศพร

นายทวีศักด์ิ แป้นคุ�มญาติ

นายพลวรรธน์ สายะเสวี

นายภาณุพันธ์ อรุณวรณ์
ช่างภูาพื่

ออกแบบและจัดพิมพ์ที่
บริษัทอมรินทร์พื่ริ้นติ้งแอนด้์พื่ับลิชชิ่ง จำากัด้ (มหัาชน) 
๓๗๘ ถนนชัยพื่ฤกษ์ (บรมราชชนนี) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพื่ฯ ๑๐๑๗๐ 
โทรศัพื่ท์ 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



	สารบัญ
	คอลัมน์พระราชกรณียกิจ
	คอลัมน์แนะนำโครงการ
	'น้ำ' พระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สู่ความหวังของราษฎรชาวจังหวัดปราจีนบุรี
	โครงการระบบประปาโรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

	คอลัมน์ขยายผลความสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
	เมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานกับความมั่นคงทางอาหาร

	คอลัมน์เศรษฐกิจพอเพียง
	พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร นบร. รุ่นที่ ๙

	คอลัมน์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
	การรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของสำนักงาน กปร.
	สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงาม

	คอลัมน์ความเคลื่อนไหว



