


เน่ื่�องในื่วัันื่คล้้ายวัันื่พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็็จพระบรมชนื่กาธิิเบศร มหาภูมิพล้อด็ุล้ยเด็ช

มหาราช บรมนื่าถบพติร วัันื่ชาต ิแล้ะวัันื่พอ่แหง่ชาต ิ๕ ธินัื่วัาคม ๒๕๖๓ วัารสารอนัื่เนื่่�องมาจากพระราชด็ำาริ 

นื่ำาเสนื่อคอล้มันื่โ์ครงการท่�นื่า่สนื่ใจ “โครงการอา่งเกบ็นื่ำ�าห้วัยล้อยอนัื่เน่ื่�องมาจากพระราชด็ำาริ” ตำาบล้วัังทอง 

อำาเภอวัังเหน่ื่อ จงัหวััด็ล้ำาปาง เพ่�อนื่อ้มรำาล้กึในื่พระมหากรณุาธิิคณุของพระบาทสมเด็จ็พระบรมชนื่กาธิิเบศร  

มหาภูมิพล้อดุ็ล้ยเด็ชมหาราช บรมนื่าถบพิตร ท่�พระราชทานื่โครงการอ่างเก็บนื่ำ�าห้วัยล้อยฯ ปัจจุบันื่สามารถ 

เก็บกักนื่ำ�าแล้ะกระจายไปสูพ่่�นื่ท่�ทำาการเกษตรของประชาชนื่ในื่พ่�นื่ท่�ได็อ้ยา่งสมบรูณ ์แล้ะ “โครงการขดุ็ล้อก

แก้มล้ิงกุด็เช่ยงบังพร้อมอาคารประกอบอันื่เน่ื่�องมาจากพระราชด็ำาริ” ตำาบล้ผัักแว่ันื่ อำาเภอจังหาร จังหวััด็

ร้อยเอ็ด็ ได้็ถ่อกำาเนื่ิด็ขึ�นื่จากนื่ำ�าพระราชหฤทัยเมตตาของพระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่หัวั เพ่�อแก้ไขปัญหา 

ควัามทุกขร์อ้นื่ของประชาชนื่ ภายใต้ควัามร่วัมแรงรว่ัมใจกันื่ของหนื่ว่ัยงานื่ตา่ง ๆ  แล้ะหนื่ึ�งในื่พล้งัท่�สำาคัญยิ�ง 

คอ่ควัามตั�งใจของชาวับ้านื่ท่�จะต่อยอด็ประโยชน์ื่จากการพัฒนื่าแก้มล้งิดั็งกล่้าวั ไปพัฒนื่าอาชพ่ในื่ด้็านื่อ่�นื่ ๆ   

เพ่�อเสริมควัามมั�นื่คงท่ล้ะขั�นื่อย่างยั�งย่นื่ คอลั้มน์ื่ขยายผัล้ควัามสำาเร็จจากโครงการอันื่เนื่่�องมาจาก 

พระราชด็ำาร ินื่ำาเสนื่อ ๒ หวััขอ้ ได้็แก ่“พระมหากรุณาธิิคณุของสถาบันื่พระมหากษตัริยใ์นื่พระบรมราชจกัรว่ังศ์ 

กบัการพฒันื่าประเทศ” โด็ยหยบิยกจากคำาบรรยายของนื่ายวัษิณ ุเครอ่งาม รองนื่ายกรฐัมนื่ตร ่เม่�อวัันื่ท่� ๑๔ 

สงิหาคม ๒๕๖๓ ใหแ้กผ่ัูเ้ขา้อบรมหล้กัสตูรนื่กับรหิารการพฒันื่าตามแนื่วัพระราชด็ำาร ิรุ่นื่ท่� ๙ สำานื่กังานื่ กปร.  

ซึ่ึ�งคำาบรรยายของท่านื่สอด็แทรกควัามรู้แล้ะร้อยเร่ยงเป็นื่เร่�องราวัได้็อย่างน่ื่าสนื่ใจ แล้ะหัวัข้อโครงการ 

“ศูนื่ย์เร่ยนื่รู้เยาวัชนื่คนื่ด็่ ม่ช่วัิตพอเพ่ยง” ถ่อได็้วั่าเป็นื่โครงการท่�ด็่โครงการหนื่ึ�งท่�เกิด็จากควัามร่วัมม่อ 

ของทุกภาคส่วันื่ ท่�ได็้นื่้อมนื่ำาหล้ักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ่ยงมาสร้างเป็นื่ต้นื่แบบให้เห็นื่เป็นื่รูปธิรรม

แล้ะเกิด็ผัล้สัมฤทธิิ�ในื่สถานื่พินื่ิจฯ ซึ่ึ�งถ่อได็้วั่าเป็นื่การพัฒนื่าทรัพยากรมนืุ่ษย์ท่�นื่ำาไปสู่การพัฒนื่าท่�ยั�งย่นื่

คอล้ัมนื่์เศรษฐกิจพอเพ่ยง ในื่เร่�อง “ภูฟ้้า ภูพัฒนื่า อย่างยั�งย่นื่” เป็นื่โครงการฯ ท่�สามารถแก้ไขปัญหา

ควัามเด่็อด็ร้อนื่ของประชาชนื่ในื่พ่�นื่ท่�โครงการฯ ได้็ตรงตามควัามต้องการของประชาชนื่แล้ะพฒันื่าคณุภาพ

ช่วิัตของประชาชนื่ท่�ด็้อยโอกาสให้ม่ควัามเป็นื่อยู่ท่�ด็่ขึ�นื่ สามารถพึ�งตนื่เองได็้ แล้ะคอล้ัมนื่์นื่้อมสำานื่ึกในื่ 

พระมหากรุณาธิิคุณ นื่ำาเสนื่อกิจกรรมจิตอาสาสำานัื่กงานื่ กปร. ร่วัมกับสำานัื่กงานื่มูล้นิื่ธิิชัยพัฒนื่า หน่ื่วัยงานื่ร่วัม  

แล้ะประชาชนื่ในื่พ่�นื่ท่�ร่วัมทำากิจกรรมสาธิารณประโยชน์ื่ ช่วัยกันื่พัฒนื่าชุมชนื่ท่�เปร่ยบเสม่อนื่บ้านื่ใกล้้เร่อนื่เค่ยง 

ให้ม่ควัามเป็นื่อยู่ท่�ด็่ขึ�นื่ เสริมสร้างควัามสามัคค่ในื่สังคม เพ่�อส่บสานื่พระราชปณิธิานื่ต่อไป

กองบรรณาธิิการขอขอบคุณผัู้อ่านื่ทุกท่านื่ท่�ได็้ติด็ตามวัารสารอันื่เนื่่�องมาจากพระราชด็ำาริตล้อด็มา

วัารสารฯ ฉบับต่อไป กองบรรณาธิิการไม่ล้่มท่�จะนื่ำาควัามรู้ควัามสำาเร็จจากโครงการต่าง ๆ มาฝากเช่นื่เคย

กองบรรณาธิิการ

บทบรรณาธิการ



ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส�านักงาน กปร.

(นายภัททะพงศ์  เทียนศรี   ผู้ประพันธ์)

อาศิรวาท

เพราะบนฟ้ามีสายตาของพ่ออยู่	 	 	 	 คอยเฝ้าดูปวงไทยไม่เคยห่าง
ที่ทรงรักทรงห่วงใยไม่เคยจาง	 	 	 	 	 เป็นรอยทางน�าปวงไทยให้ยั่งยืน
ห้าธันวาประชาชนท้นร�าลึก	 	 	 	 	 	 ฤทัยนึกย้อนไปในวันชื่น
แต่เวลาเมื่อผ่านไปไม่เคยคืน		 	 	 	 	 เพียงเพื่อฟื้นความทรงจ�ามุ่งท�าดี
เพราะบนฟ้าเหมือนมีตาพ่อดูอยู่	 	 	 	 ไทยจึงสู้กับผองภัยไม่พ่ายหนี
จะโรคร้ายแล้งหรือจนมาย�่ายี	 	 	 	 	 ก็น้อมน�าค�าพ่อสอนเป็นหลักชัย



ปีท่ี ๑๘ ฉบับท่ี ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓

สารบัญ

คอลัมน์พระราชกรณียกิจ

คอลัมน์แนะน�าโครงการ

โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยลอยอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ  

ต�าบลวังทอง อ�าเภอวังเหนือ จังหวัดล�าปาง

โครงการขุดลอกแก้มลิงกุดเชียงบังพร้อมอาคารประกอบ  

อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ

คอลัมน์ขยายผลความส�าเร็จจากโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย ์

ในพระบรมราชจักรีวงศ์กับการพัฒนาประเทศ

โครงการศูนย์เรียนรู้เยาวชนคนดี มีชีวิตพอเพียง

คอลัมน์เศรษฐกิจพอเพียง

ภูฟ้า ภูพัฒนา อย่างย่ังยืน

คอลัมน์น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

จิตอาสาส�านักงาน กปร. เราท�าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ :  

น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมท�าความดี  

ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล

คอลัมน์ความเคลื่อนไหว

๓

๒๑

๒๑ 

๒๔ 

๒๗ 

๒๗ 

๓๕

๓๖

๓๖

๔๐

๔๐ 
 

๔๑
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินี 
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงบ�าเพ็ญ 
พระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจ�าปี ๒๕๖๓ ณ วัดหนองป่าพง อ�าเภอวารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทรงปฏิบัต ิ
พระราชกรณยีกจิและทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิในเขตพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  
ทรงรับฟังรายงานผลการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการฯ 
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชด�าริสรุปความได้ ดังนี้

	 ๑.	กฎหมายมีไว้เพื่อใช้งาน	ส�าหรับให้ส่วนราชการไว้ตกลงกัน

	 ๒.	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 รับทราบเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งน�้าสองฝั่งล�าน�้าชีอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ	 ตามท่ีนายจรัลธาดา	 กรรณสูต	 องคมนตรี	 ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กราบบังคมทูล

	 ๓.	ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	รบัโครงการทีร่าษฎรทูลเกล้าฯ	ถวายฎกีาขอพระราชทานความช่วยเหลอื	
จ�านวน	๑๐	โครงการ	ตามที่กราบบังคมทูลไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

	 ๔.	ขอให้ทุกภาคส่วนและประชาชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ
เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชนมากที่สุด

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชกระแสกับองคมนตรีและเลขาธิการ กปร. ความว่า “ขอขอบใจ
และขอชื่นชมการท�างาน	กปร.	ขยันท�างาน	องคมนตรี	ขยันท�างาน”	
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ  
พระบรมราชินี
เสด็จพระราชด�าเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู ้ส�าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร และ 
ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 

ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

ส� านั ก งาน กปร .  ร ่ วมกับศูนย ์ ศึ กษาการ
พัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จัดแสดง 
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเผยแพร่ผลส�าเร็จจาก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และการด�าเนินงาน
สนองพระราชด�าริ โดยภายในงานยงัมกีารออกร้านจ�าหน่าย 
สินค้าของสมาชิกในโครงการศิลปาชีพ และร้านค้าท่ี 
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร ่วมกับ 
สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดขึ้น ณ บริเวณลานอาคารส�านักงาน 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
โดยในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินี เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรการ 
จดัแสดงนทิรรศการดงักล่าวข้างต้น ทัง้นี ้นายลลติ ถนอมสงิห์  
รองเลขาธิการ กปร. ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานการ 
จดัแสดงนิทรรศการเฉลมิพระเกยีรตใินชือ่ “สบืสาน ต่อยอด  
พัฒนา เพราะชีวิตเร่ิมต้นที่ ศูนย์”และการจัดแสดง
ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษาฯ อาทิ ผ้าไหมย้อมคราม และ
การแปรรูปผ้าครามเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในการนี้ ได้ม ี
พระราชด�าริสรุปความว่า 

“ผ้าไหมย้อมคราม	 
ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	 

ท�าได้ดีย้อมสีผ้าครามได้สวยงามมาก”	
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ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ  
พระบรมราชินี เสด็จฯ ณ บริเวณลานอาคารส�านักงาน 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทอดพระเนตร
นิทรรศการและกิจกรรมการออกร้านจ�าหน่ายสินค้าของ 
หน่วยงานต่าง ๆ ในการนี้ นางสาวอุศนีย ์ ธูปทอง  
รองเลขาธกิาร กปร. ได้กล่าวขอพระราชทานพระราชานญุาต  
เบิกนายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาภพูานฯ ทลูเกล้าฯ ถวายของทีร่ะลกึจากศนูย์ศกึษา
การพัฒนาภูพานฯ ได้แก่ ผ้าไหมย้อมคราม และผ้าฝ้าย
ย้อมคราม จ�านวนอย่างละ ๑ ผนื จากนัน้ ทรงเยีย่มราษฎร 
หน่วยแพทย์พระราชทาน และสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ
ฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด ๑๙
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน
ไปยังโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว หมู่ที่ ๑  
บ้านเขาจ้าว ต�าบลเขาจ้าว อ�าเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่และ 
ผู้แทนนักเรียน พันธุ์ไม้ผล เมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน  
ทรงรับฟังรายงานผลความก้าวหน้าของโรงเรียนและ 
งานโครงการตามพระราชด�าริ การจัดการเรียนการสอน
วิชาภาษาไทยในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน การเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  
โควิด ๑๙ จากนัน้ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกจิกรรมแปรรปูผลผลติทางการเกษตร การถนอมอาหาร การแปรรปูสบัปะรด 
ผลติภณัฑ์ของชมุชน การสาธติการสอนวิชาศิลปะนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ กิจกรรมห้องสมดุ ห้องพยาบาล สหกรณ์
นักเรียน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสด็จพระราชด�าเนินไป
ทรงตดิตามผลการด�าเนนิงานโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
บ้านปิล๊อกค่ี (ธนาคารอาคารสงเคราะห์อุปถัมภ์) หมู่ท่ี ๔ 
ต�าบลปิล๊อก อ�าเภอทองผาภมู ิจงัหวดักาญจนบรุ ีพระราชทาน
สิ่งของแก่ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียน เมล็ดพันธุ์ผัก ไม้ผลแก ่
ผูแ้ทนชาวบ้าน และเข็มเชิดชูเกยีรต ิช้ันท่ี ๑ แก่ผูส้นบัสนนุงาน  
จ�านวน ๑๐ ราย ทรงรับฟังรายงานการด�าเนินงานของ
โรงเรียน ความก้าวหน้าของงานโครงการตามพระราชด�ารแิละ
สถานการณ์น�า้ส�าหรบัอปุโภคบรโิภค การจดัการเรยีนการสอน
ภาษาไทยในโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน การเพิม่ผลผลติ

ไม้ผลและถั่วเมล็ดแห้ง ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า

“ให้ส�านกังาน	กปร.	กรมอทุยานแห่งชาต	ิสตัว์ป่า	 
และพันธุพ์ชื	และกรมชลประทาน	ร่วมกนัจดัหาน�า้เพิม่เตมิ 
ให้แก่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกค่ี	 
โดยด�าเนินการก่อสร้างสถานีสูบน�้าด้วยพลังงาน 
แสงอาทิตย์จากห้วยปิล๊อก	 ตามความเหมาะสมกับ
สภาพภูมิประเทศ	พร้อมทัง้ให้ด�าเนนิการจดัการระบบ
สขุาภบิาลบรเิวณโดยรอบโรงกรองน�า้ให้ถกูสขุลกัษณะ”	
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จากนัน้เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการจดัการสอนวชิาวทิยาศาสตร์ ช้ันประถมศกึษาปีที ่๔ เรือ่งคณุสมบัติของสสาร  
กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การถนอมอาหาร การส่งเสริม
อาชีพนกัเรยีน ได้แก่ การทอผ้าปกาเกอะญอ การต่อวงจรไฟฟ้าโซล่าเซลล์เบ้ืองต้น และโครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวันฯ 
ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า

“ให้ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ที่ใช้น�้าน้อย	เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของโรงเรียน”

ต่อมา เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรสุขศาลาพระราชทาน กิจกรรมห้องสมุด สหกรณ์นักเรียน ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์
พระราชทาน ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า

“กระทรวงสาธารณสุขวางแผนและจัดการเร่ืองระบบสุขาภิบาลในพ้ืนที่	 เนื่องจากพบโรคระบบ 
ทางเดินอาหารมากที่สุด”

ต่อจากนั้น ทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน 
ไปยังศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนหลวงประกอบ 
นิติสารและท่านผู้หญิงถวิล หมู่ที่ ๔ ต�าบลชะแล อ�าเภอ 
ทองผาภู มิ  จั งหวัดกาญจนบุรี  โอกาสนี้  ทรงเป ิด 
ศนูย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนหลวงประกอบนติสิาร 
และท่านผู้หญิงถวิล พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่และ 
ผู้แทนนักเรียน เมล็ดพันธุ์ผัก ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน และเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ ๑ แก่ผู้สนับสนุนงาน จ�านวน ๑๗ ราย  
ต่อมา เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ กิจกรรมห้องสมุด การเรียนการสอนชั้นอนุบาล 
กจิกรรมสหกรณ์ ห้องพยาบาล โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวนั กิจกรรมประกอบเลีย้งอาหารกลางวนั อาหารเสริมนม 
และการส่งเสริมอาชีพนักเรียน ได้แก่ การแปรรูปฟักทอง ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ หน่วยทันตกรรมพระราชทานและ 
ทอดพระเนตรการแสดงเทิดพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงงานโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
ในพื้นที่ต่าง ๆ ครบ ๙๙๙ ครั้ง และทรงปลูกต้นจาน จ�านวน ๑ ต้น 
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วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน
ไปยังแปลงสาธิตการท�าเกษตรทฤษฎีใหม่ในพ้ืนท่ีดิน 
เปรีย้วจัด บ้านโคกชมุบก (นายเดช มนิทการต์) ต�าบลไพรวนั 
อ�าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ทรงรับฟังรายงานผลการ
ด�าเนินงานในพ้ืนท่ีศูนย์สาขาท่ี ๔ บ้านโคกอิฐ - โคกใน  
บ้านยโูย บ้านโคกชมุบก การจดัท�าแปลงเกษตรทฤษฎใีหม่
ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด (นายเดช มินทการต์) การบริหาร
จัดการน�้า พระราชทานเมล็ดข้าวพันธุ ์หอมกระดังงา  
และเมล็ดพันธุ ์ผัก จากการด�าเนินงานโครงการผลิต 
เมลด็พนัธุส์�ารองแก่ผูแ้ทนเกษตรกร จ�านวน ๕ ราย ในการนี้  
มีพระราชด�าริ สรุปความว่า

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส  
จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี
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๑.	ให้ทดลองการปลกูกระจบัในพืน้ทีศู่นย์ศึกษาการพฒันาพกิลุทองฯ	 เพราะเป็นพชืทีป่ลกูได้ในพืน้ที่
น�า้ท่วม

๒.	จากปัญหาน�า้ท่วมในพืน้ที	่หากปรบัเปล่ียนเวลา	ปรบัเปลีย่นพนัธุข้์าวแล้ว	จะสามารถท�านาได้

๓.	เรือ่งการวจิยัจลุนิทรย์ีในพืน้ทีพ่รุโต๊ะแดงขอให้ท�าต่อไป	แล้วน�ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

๔.	การผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรเป็นแนวทางที่ดีให้ด�าเนินการต่อไป

จากนั้น เสด็จฯ ไปยังฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ บ้านรอตันบาตู หมู่ที่ ๗ ต�าบลกะลุวอ อ�าเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ทรงรับฟังรายงานการด�าเนินงานของฟาร์ม
ตัวอย่างฯ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และเสด็จฯ ไปยังพื้นท่ีป่าริมแม่น�้า
บางนรา โครงการสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติริมแม่น�้าบางนรา  
ทรงรับฟังรายงานเกี่ยวกับสภาพพื้นที่และการบริหารจัดการน�้าในพ้ืนท่ี 
ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านรอตันบาตู และพื้นที่ใกล้เคียง ทรงปลูกต้นรวงผึ้ง  
จ�านวน ๑ ต้น และทรงปล่อยปลาไทย ๙ ชนิด จ�านวน ๙๙ ตัว  
ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า

“พ้ืนที่ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า	 ฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 บ้านรอตันบาตู	 มีน�้าเยอะ	 
ควรมีการปลูกพืชผักให้มากขึ้น”

ต่อมา เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนบ้านค่าย หมู่ที่ ๒ บ้านค่าย ต�าบลกะลุวอเหนือ อ�าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส ทรงรับฟังรายงานการด�าเนินงานของโรงเรียนบ้านค่าย และทอดพระเนตรกิจกรรมของโครงการเกษตร 
เพื่ออาหารกลางวันฯ ของโรงเรียนบ้านค่าย ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า

๑.	ขอให้หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องได้พจิารณาการส่งเสรมิการเลีย้งปลากนิพชืในบ่อดนิให้แก่โรงเรียน
ตามที่ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านค่ายได้แจ้งความประสงค์ไว้

๒.	ขอให้ส�านกังาน	กปร.	และศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ	สนบัสนนุไก่ไข่เพ่ิมเติมให้แก่โรงเรยีน
บ้านค่าย	รวมทั้งให้สนับสนุนไก่ไข่และเป็ดไข่ให้แก่โรงเรียนบ้านโคกศิลาด้วย

๓.	ปัญหาเรือ่งเดก็ขาดสารอาหารภายในโรงเรียนกต้็องเร่งแก้ไข	ควรส่งเสริมด้วยการบริโภคอาหาร
ช่วยเพิ่มธาตุเหล็ก	โดยเฉพาะผักใบเขียว	เช่น	ต�าลึง	คะน้า	ฯลฯ

จากน้ัน เสด็จพระราชด�าเนินไปยงัศาลาแปดเหลีย่ม ศนูย์ศกึษาการพัฒนาพกิลุทองอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ
ต�าบลกะลุวอเหนือ อ�าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ “หนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”  
ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า

“ขอให้ส�านักงาน	กปร.	กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	และกรมชลประทานร่วมกัน
จัดหาน�า้เพิม่เตมิให้แก่โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกค่ี	(ธนาคารอาคารสงเคราะห์อปุถมัภ์)	
จังหวัดกาญจนบุรี	 โดยด�าเนินการก่อสร้างสถานีสูบน�้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากห้วยปิล๊อก	 ขนาด 
ตามความเหมาะสมกบัสภาพภูมปิระเทศ	ซึง่จะสบูน�า้ไปเตมิยังถงัพกัน�า้คอนกรตีเสรมิเหลก็	ขนาดความจุ	 
๕๐	ลูกบาศก์เมตร”
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วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน
ไปยังกองบังคับการกรมทหารราบที่ ๑๕๒ ค่ายสิรินธร 
ต�าบลเขาตมู อ�าเภอยะรงั จงัหวดัปัตตาน ีทรงเป็นประธาน
ในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมทหารราบที่ ๑๕๒ 
จากนั้น เสด็จฯ ไปยังสนามฟุตซอลนาควานิช ทรงรับฟัง 
รายงานเกี่ยวกับการด�าเนินงานโครงการทหารพันธุ ์ดี  
การด�าเนินงานศนูย์ผลติภัณฑ์ผ้าบาติก และการด�าเนนิงาน
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินธร

ต่อมา เสด็จฯ ไปยังศาลาแปดเหลี่ยม ทรงรับฟัง
รายงานการปฏบิตังิานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลุทองฯ 
ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ ๑๙ และ
รายงานความก้าวหน้าผลการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ
โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ส�ารองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 
ในยามวิกฤต โครงการส่งเสริมไก่ไข่พระราชทานเขตพื้นที่
ภาคใต้ฯ การควบคุมพื้นที่แพร่ระบาดโรคเท้าช้างให้เป็น 
ศูนย์เปอร์เซ็นต์ ในหมู ่บ้านรอบศูนย์ศึกษาฯ จ�านวน  
๑๓ หมู่บ้าน โรคหนอนพยาธิในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง และ
การปลูกและแปรรูปพริกไทย ในการนี้ มีพระราชด�าริ  
สรุปความว่า 

๑.	การส่งเสรมิการเลีย้งไก่ไข่	ควรมกีารสอนวธิกีารท�าอาหารไก่ไข่	ซึง่เป็นสตูรของกรมปศสุตัว์ควบคูไ่ปด้วย

๒.	ขอให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องลิง	 บริเวณโดยรอบพระต�าหนักทักษิณ 
ราชนิเวศน์	ที่มาท�าลายพืชผลทางการเกษตรและก่อกวนกิจกรรมต่าง	ๆ	ของโรงเรียนโดยรอบพื้นที่

๓.	ค่ายรัตนพลมีศูนย์แจกจ่ายพันธุ์สัตว์แล้ว	แต่ทั้งนี้	เขตพื้นที่ภาคใต้ขอให้พิจารณาหาพื้นที่ส�าหรับ
เป็นศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ให้เหมาะสม
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๔.	เรื่องการตรวจหาเชื้อหนอนพยาธิให้กับเด็กในพื้นที่	 ควรเพิ่มเติมการตรวจเชื้อแบคทีเรีย 
ในน�้าอุปโภคบริโภค	ขอให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมอนามัย

๕.	ด้านน�้าอุปโภคบริโภคของโรงเรียนมีเพียงพอเหมาะสมหรือไม่	 น�้าทิ้งจากโรงอาหารเป็นอย่างไร	
ควรมีการจัดการในเรื่องสุขอนามัยให้ได้ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก

๖.	ขอให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	ทดลองการปลูกพริกไทยค้างกับต้นทองหลาง

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสดจ็พระราชด�าเนินไปยงัอาคารอเนกประสงค์
ศนูย์อ�านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้  
(ศอ.บต.) ต�าบลสะเตง อ�าเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา ทรงเป็นองค์ประธานในพิธี
พระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มที่ระลึก
แก่ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในพ้ืนที่จังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ ประจ�าปี ๒๕๖๒ จ�านวน  
๔๒ ราย และพระราชทานทุนการศึกษาแก ่
นักเรียนโรงเรียนตามโครงการประกวดการ 
ท�าเกษตรตามแนวพระราชด�าร ิประจ�าปี ๒๕๖๓

จากน้ัน ทรงรับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารใินสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ�าปี ๒๕๖๓ และความส�าเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ ศอ.บต. ประจ�าปี ๒๕๖๓ ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า
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๑.	ขอให้ส�านักงาน	 กปร.	 ร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง	 ด�าเนินการจัดท�าศูนย์ผลิตและส่งเสริม 
พันธุ ์สัตว์พระราชทาน	 ณ	 ศูนย์อ�านวยการและ
ประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ	 อ�าเภอปากพนัง	 จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒.	ขอให้ส�านักงาน	 กปร.	 กรมชลประทาน	
และศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต	้ 
(ศอ.บต.)	 พิจารณาปรับปรุงแหล่งน�้าให้แก่ราษฎร 
บ้านปาโจแมเราะ	 และราษฎรบ้านกระป๋อง	 ต�าบล 
แม่หวาด	อ�าเภอธารโต	จังหวัดยะลา	โดยด�าเนินการ
ปรับปรุงระบบท่อส่งน�า้จากฝายบ้านกอืแด	เพ่ือส่งน�า้
ไปยงัถังเก็บน�า้	ขนาดความจ	ุ๑,๖๐๐	ลกูบาศก์เมตร	 
ท่ีตั้งอยู่ในเขตพื้นที่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
บ้านปาโจแมเราะ	ให้มีน�้าใช้ส�าหรับการอุปโภคและ
บริโภคอย่างเพียงพอตลอดทั้งปี	

๓.	ขอให้ส�านักงาน	 กปร.	 กรมชลประทาน	
และศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต	้ 
(ศอ.บต.)	 พิจารณาปรับปรุงฝายบูเก๊ะซามี	 เพื่อ 

ส่งน�้าช่วยเหลือราษฎรบ้านบูเก๊ะซามี	 ประมาณ	 
๒๐	ครวัเรอืน	ซึง่ประสบปัญหาขาดแคลนน�า้ส�าหรับ
การด�าเนนิกจิกรรมต่าง	ๆ 	ให้สามารถมีน�า้ใช้เพยีงพอ 
ตลอดทั้งปี

๔.	ขอให ้กรมชลประทานด�าเนินการจัด 
ฝึกอบรมยวุชลกร	และราษฎรในพืน้ทีบ้่านปาโจแมเราะ	 
บ้านกระป๋อง	บ้านกือแด	และบ้านบูเก๊ะซามี	ต�าบล 
แม่หวาด	อ�าเภอธารโต	จงัหวดัยะลา	ในเรือ่งการใช้น�า้
อย่างรู้คุณค่า	การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน�า้ 
ร่วมกันระหว่างหน่วยราชการและราษฎรในพื้นที	่
รวมถึงการดูแลบ�ารุงรักษาอาคารชลประทาน
สามารถใช้งานได้อย่างยั่งยืน

๕.	ขอให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องชีแ้จงท�าความ
เข้าใจแก่เกษตรกรบ้านปาโจแมเราะ	 และหมู่บ้าน 
ใกล้เคียง	 เกี่ยวกับเร่ืองการบริหารจัดการน�้าจาก
โครงการท่ีมุง่เน้นสนบัสนนุน�า้เพือ่การอปุโภคบรโิภค
เป็นเบื้องต้น	ส�าหรับน�้าเพื่อการเกษตร	เช่น	การท�า
สวนทุเรียน	ควรมีการบริหารจัดการน�้าให้เหมาะสม	
เนื่องจากปริมาณน�้ามีอย่างจ�ากัด
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จากนั้น เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนอิบตีดาวิทยา  
หมู ่ที่  ๗ บ ้านบริจ ๊ะ ต�าบลลาโละ อ�าเภอรือเสาะ  
จังหวัดนราธิวาส ทรงรับฟังรายงานผลการด�าเนินงานของ
โรงเรยีน และความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชด�าริ 
และทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ได้แก่  
การสาธิตการเรียนการสอนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
เรือ่งสเีต้นระบ�า การเรยีนการสอนวชิาภาษาไทย จนิตคณติ 
โครงการความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
แบบสือ่สารสองทาง ในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม
ตามพระราชด�ารฯิ ต่อมา เสด็จฯ ไปยงัห้องประชมุอาคารบมูปีตุรา พระราชทานโทรทศัน์และอปุกรณ์ส�าหรับจดัการเรยีน 
การสอนทางไกลผ่านระบบ DLTV แก่ผู้อ�านวยการโรงเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ในโครงการตามพระราชด�าร ิทอดพระเนตรนทิรรศการความก้าวหน้าของโรงเรยีนในโครงการตามพระราชด�าร ิกจิกรรม
ห้องพยาบาล สหกรณ์นักเรียน ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทอดพระเนตรกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน โครงงานวิทยาศาสตร์ และโครงการเกษตร 
เพือ่อาหารกลางวนัฯ

ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า

๑.	ขอให้ส�านกังาน	กปร.	พจิารณาการจดัหารถแทรกเตอร์พร้อมอปุกรณ์ให้แก่โรงเรยีนอบิตดีาวทิยา	
เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่

๒.	ขอให้ส�านักงาน	 กปร.	 กรมชลประทาน	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 พิจารณาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาด้านไฟฟ้า	คณุภาพน�า้	และแก้ไขปัญหาน�า้ท่วมขงัให้แก่โรงเรยีนในเครอืข่ายส�านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนในโครงการตามพระราชด�าริในจังหวัดนราธิวาส	 จังหวัดยะลา	 จังหวัดปัตตานี	 
และจังหวัดสงขลา	จ�านวน	๑๙	โรงเรียน

ต่อมา เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนบ้านเขาตันหยง (มติรภาพท่ี ๑๕๓) หมูท่ี่ ๔ บ้านเขาตันหยง ต�าบลกะลวุอเหนอื  
อ�าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ทรงรบัฟังรายงานผลด�าเนนิการโครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนัฯ และโครงการ
อาหารเพ่ือชุมชน มพีระราชด�าร ิในการนี ้สรปุความว่า

“ขอให้ทหารเข้าไปในหมูบ้่าน	เพือ่ช่วยเหลอืชมุชน”
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วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ 
รตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จพระราชด�าเนนิไปยงั 
โรงเรียนบ้านโหง่นขาม ต�าบลหนามแท่ง อ�าเภอศรีเมืองใหม่ 
จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า 

“ให ้พิจารณาด�าเนินการปรับปรุงคุณภาพ 
น�้าบาดาลของโรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งน�้าส�าหรับการ
อุปโภคบริโภคภายในโรงเรียนและหมู ่บ้าน	 รวมทั้ง
พิจารณาปลูกไม้ผลภายในพื้นที่ของโรงเรียนเพ่ิมเติม	
เพื่อให้เด็กนักเรียนได้บริโภคผลไม้ที่มีความสดใหม่ 
และปลอดภัย	 เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
อาหารของโรงเรียน”

ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมของโรงเรียน อาทิ 
กิจกรรมการเล่านิทานในห้องสมุด การเรียนคอมพิวเตอร์ 
การแสดงเต้นประกอบเพลงชุด “ฉันคือเมฆ” ของนักเรียน 
ชั้นอนุบาล โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฯ โดยการ
ปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์ อาหารเสริมนม กิจกรรมฝึกอาชีพ  
สอนเพาะเห็ดฟางในขอนไม้ เพาะถั่วงอก และปั้นอิฐประสาน

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 
จังหวัดยโสธร และจังหวัดศรีสะเกษ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี
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จากนัน้ ทอดพระเนตรกจิกรรมห้องพยาบาลและสหกรณ์ ทรงเยีย่มหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ ที่ออกหน่วยให้บริการประชาชน และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ

ต่อมา เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบรรจบพันบ้านปากลา ต�าบลนาโพธิ์กลาง อ�าเภอโขงเจียม 
จังหวัดอุบลราชธานี ทรงรับฟังรายงานการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้า ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า 

“ขอให้ส�านักงาน	 กปร.	 กรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 กรมชลประทาน	 และจังหวัด
อุบลราชธานี	 พิจารณาด�าเนินการขุดลอกอ่างเก็บน�้าห้วยลา	 พร้อมเพิ่มปริมาณความจุอ่างเก็บน�้า	 
ให้มีความจุเพ่ิมข้ึน	 และก่อสร้างบ่อพักน�้า	 พร้อมทั้งปรับปรุงระบบท่อส่งน�้าท่ีจ�าเป็นบางส่วนของโรงเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดนบรรจบพันบ้านปากลา	และชมุชนบ้านปากลา	ให้มีน�า้ส�าหรับด�าเนนิการกจิกรรมต่าง	ๆ 	 
อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี”

จากนั้น ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานท่ีออกหน่วยให้บริการประชาชน และทรงเยี่ยมราษฎรท่ีมาเฝ้าฯ  
รับเสด็จ ทอดพระเนตรกิจกรรมของโรงเรียน อาทิ กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฯ การแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร การจัดการเรียนการสอน ห้องสมุด กิจกรรมโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง ห้องพยาบาล และสหกรณ์นักเรียน 
ต่อมา ทรงปักหมุดการเสด็จฯ ครบ ๑,๐๐๐ ครั้ง บนแผนท่ีประเทศไทย ทรงลั่นฆ้อง และทรงเปิดแพรคลุมป้าย  
“โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบรรจบพันบ้านปากลา”

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน 
ไปยังโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ ต�าบล 
ศรีแก้ว อ�าเภอเลงินกทา จังหวดัยโสธร ทอดพระเนตรกจิกรรม
ของโรงเรยีน อาท ิการขบัร้องท�านองสรภญัญะ การทอเสือ่กก  
การทอผ้าไหม ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ทรงรับฟัง 
รายงานการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�า้ ในการนี ้มพีระราชด�าริ  
สรุปความว่า

๑.	ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องร่วมกนัพจิารณาแก้ไขปัญหาการเผาตอซงัข้าว	โดยการให้ความรูท่ี้ถกูต้อง 
กับราษฎรในพื้นที่อ�าเภอเลิงนกทา	จังหวัดยโสธร	

๒.	ให้มลูนธิชิยัพัฒนาพิจารณาด�าเนินการอบรมให้ความรูเ้พือ่พฒันาผลติภณัฑ์จากผ้าและเครือ่งจกัสาน	 
ให้กับราษฎรบ้านศรสีวสัด์ิ	อ�าเภอเลิงนกทา	จังหวดัยโสธร
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จากน้ัน เสดจ็ฯ ไปยงัโรงเรยีนบ้านดงนา ต�าบลหนามแท่ง อ�าเภอศรเีมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธาน ีทอดพระเนตร
กจิกรรมของโรงเรียน อาท ิกจิกรรมภาษาพาเพลนิ น้องพาพีเ่ดนิชมโรงเรยีนเยีย่มบ้าน ระหว่างทางพีจ่ะสอนภาษาองักฤษ 
และได้เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน พี่สอนน้องท�าการทดลองทางวิทยาศาสตร์ แนะแนวข้อสอบ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์และ
หน่วยทนัตกรรมพระราชทานโรงพยาบาลศรีเมอืงใหม่ และทรงเยีย่มราษฎรทีม่าเฝ้าฯ รบัเสด็จ ต่อมา เสดจ็พระราชด�าเนนิ
ไปทอดพระเนตรพื้นที่จุดจอดเรือบ้านดงนา บริเวณริมฝั่งแม่น�้าโขง ซ่ึงปัจจุบันตลิ่งมีสภาพดินทรุดตัว ส่งผลให้ราษฎร 
เดินทางขึ้นลงท่าจอดเรือด้วยความยากล�าบาก ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า 

“ให้พจิารณาด�าเนนิการปรบัปรงุบรเิวณทางลงท่าจอดเรือบ้านดงนา	เพ่ือบรรเทาความเดอืดร้อนของ
ราษฎรจากสภาพปัญหาริมตลิ่งทรุดตัว	ส่วนในระยะยาว	ควรมีการศึกษาหาแนวทางในการป้องกันปัญหา
การทรุดตัวของตลิ่งแม่น�้าโขงในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวและพิจารณาด�าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป”

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน
ไปยังโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่  
ต�าบลรงุ อ�าเภอกนัทรลกัษ์ จังหวดัศรีสะเกษ ทอดพระเนตร
กจิกรรมของโรงเรียน อาท ิกจิกรรมส่งเสรมิอาชพี กจิกรรม
สหกรณ์ และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในการนี้ 
มีพระราชด�าริ สรุปความว่า 

“เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรตกต�่า	 
จงึขอให้ศนูย์พฒันาการเกษตรภสูงิห์อนัเนือ่งมาจาก 
พระราชด�าริและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ร่วมกัน
พจิารณาให้ความช่วยเหลอืเกษตรกรในการส่งเสรมิ
อาชีพ	โดยการปลูกพืชในสวนยางพารา	เช่น	กาแฟ	
พืชสมุนไพร	 หรือพืชอื่น	 ๆ	 ที่เหมาะสม	 พร้อมท้ัง 
ส่งเสรมิการเลีย้งสตัว์เพือ่เพิม่รายได้ให้แก่เกษตรกร”
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไปยัง  
กองพลทหารราบที่ ๗ อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทอดพระเนตรผลการด�าเนินงานโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการ 
เก็บรักษาพันธุกรรมพืชเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ตามพระราชด�าริ โครงการรวบรวมพันธุ์มะม่วงพระราชทาน 
“เพ่ือนช่วยเพือ่น” โครงการทหารพนัธ์ุด ีกองพลทหารราบที ่๗ โครงการปรบัปรงุพนัธุไ์ม้ผลศนูย์พฒันาพนัธุพ์ชืจกัรพันธ์
เพ็ญศิริ และได้พระราชทานพระราชด�าริ ชื่นชมการท�างานของทหารในการด�าเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี และได้ม ี
พระราชด�าร ิความว่า “โรงเรยีนควรมีโรงเรอืนเกษตรให้นกัเรียนได้ศึกษาร่วมกนั	ท�าให้มัน่คงถาวร	ลงสูผู่เ้รยีนโดยตรง	
และขยายผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้”

ในการนี ้พลเอก วจัิกขฐ์ สริบิรรสพ ทีป่รกึษาพเิศษมลูนธิชัิยพฒันา กราบบังคมทูลขอพระราชทาน จัดตัง้ศนูย์ผลติ 
พันธุ์ปลาน�้าจืดพระราชทาน “เพ่ือนช่วยเพื่อน” ในพื้นท่ีอีสานใต้ ณ กองพลทหารราบท่ี ๖ ค่ายสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จังหวัดร้อยเอ็ด และ พลตรี สมบัติ จินดาศรี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๓ ค่ายเปรม 
ตณิสลูานนท์ จังหวดัขอนแก่น กราบบงัคมทลูขอพระราชทาน จดัต้ังศนูย์ผลติเมลด็พนัธุพ์ชืและกิง่พนัธุไ์ม้ผลพระราชทาน 
“เพื่อนช่วยเพื่อน” ในพื้นที่อีสานเหนือ ศูนย์ผลิตสัตว์ปีกพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ในพื้นที่อีสานเหนือ  
ศนูย์ผลิตพนัธุป์ลาน�า้จืดพระราชทาน “เพ่ือนช่วยเพ่ือน” ในพ้ืนท่ีอสีานเหนอื ณ กองพลทหารม้าท่ี ๓ ค่ายเปรมตณิสลูานนท์  
จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ มีพระราชด�าริ ความว่า “ให้มีที่ภาคใต้ด้วย”

จากนั้น เสด็จฯ ไปยัง โรงพยาบาลวัดจันทร์
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ต�าบลบ้านจันทร์ อ�าเภอ
กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ มีพระราชด�าริ 
สรุปความว่า ให้ส�านักงาน	กปร.	กรมชลประทาน	และ
หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง	ร่วมกันจัดหาน�า้ให้แก่โรงพยาบาล
วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ	 ๘๐	 พรรษา	 ให้มีน�้าส�าหรับ 
ด�าเนินกจิกรรมต่าง	ๆ 	ภายในโรงพยาบาลได้อย่างเพียงพอ	 
รวมถึงจัดหาน�้าให้ราษฎรบริเวณใกล้เคียง	 ให้มีน�้า
ส�าหรับอุปโภค	-	บริโภค	และการเกษตร	เพียงพอตลอด
ทั้งปี
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วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

สมเด็ จพระกนิษฐาธิ ร าช เจ ้ า  กรมสมเด็ จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชด� า เนินไปทรงติดตามผลการด� า เนินงาน 

โรงเรยีนสองแคววทิยาคม ต�าบลดอยหล่อ อ�าเภอดอยหล่อ  

จังหวัดเชียงใหม่ ทรงรับฟังผลการด�าเนินงานของโรงเรียน  

ทอดพระเนตรกจิกรรมการเรยีนการสอน เสดจ็ฯ ไปทรงชม

เรอืนพยาบาล โรงอาหาร ห้องสมดุของโรงเรยีน และทรงเยีย่ม 

ราษฎรที่มารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โดย

มูลนิธิกาญจนบารมี น�ารถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่มาให้

บริการแก่ประชาชน จากนั้นเสด็จฯ ไปทรงติดตามผลการด�าเนินงานโรงเรียนสันติสุข ต�าบลสันติสุข อ�าเภอดอยหล่อ  

จังหวัดเชียงใหม่ ทรงรับฟังผลการด�าเนินงานของโรงเรียน ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน  

ทอดพระเนตรกจิกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสนัติสขุ กจิกรรมเสรมิสร้างสุขภาพอนามยั กิจกรรมสหกรณ์และการออมทรพัย์ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการแสดงของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ “ม้ง”

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน

ไปยังโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ต�าบลออนกลาง อ�าเภอ

แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ทรงรับฟังผลการด�าเนินงาน 

ของโรงเรียน ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอน  

ห้องสมุดของโรงเรียน ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงปลาในบ่อ

ซีเมนต์ การผลิตพืชผักอายุยืน การผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย ์

การผลิตพืชผักอินทรีย์ การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และปลูกหม่อนบริโภค ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดท�าโครงการ PEA 

พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน สนับสนุนพลังงานทดแทนด้วยระบบ Solar Pump แก่โรงเรียน ในการนี้ ได้มีพระราชด�าริ  

สรุปความว่า “ให้โรงเรียนน�านักเรียนไปศึกษาดูงานสหกรณ์โคนม	 เพื่อศึกษาการเลี้ยงโคนมจากเกษตรกรผู้เลี้ยง

โคนมโดยตรง”

จากนั้น เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ ๒ ต�าบลบ้านสหกรณ์ อ�าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  

ทอดพระเนตรผลการด�าเนินงานกิจกรรมการเรียนการสอน สหกรณ์ โรงอาหาร และห้องสมุดของโรงเรียน และเสด็จฯ 

ไปยังน�้าพุร้อนสันก�าแพง อ�าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ มีพระราชด�าริกับนายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ 

กปร. ความว่า	“ให้มูลนิธิชัยพัฒนาด�าเนินการขยายพันธุ์แพะพันธุ์แบล็คเบงกอล	เพื่อแจกจ่ายแก่เกษตรกรผู้สนใจ”

ต่อมา เสดจ็ฯ ไปทรงปฏิบติัพระราชกรณยีกจิตดิตามผลการด�าเนนิงานสวนพฤกษศาสตร์สมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิติิ์  

อ�าเภอแม่ริม จงัหวัดเชยีงใหม่ ทรงรบัฟังการบรรยาย และทอดพระเนตรเส้นทางเดนิเหนอืเรอืนยอดไม้ (Canopy Walks) 
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วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิ 

ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจติดตามผลการด�าเนินงานโรงเรียนพัฒนาต้นน�้าที่ ๕ ขุนวาง บ้านโป่งลมแรง 

ต�าบลแม่วิน อ�าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า

	 	 ๑.	 ให้ส�ำนักงำน	กปร.	 และกรมชลประทำน	และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	 ร่วมกันจัดหำน�้ำ 

ให้แก่โรงเรียนพัฒนำต้นน�้ำที่	๕	ขุนวำง	และรำษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง	โดยด�ำเนินกำรก่อสร้ำงฝำยต้นน�้ำ

ห้วยปำงเก้ำ	๑	และฝำยต้นน�ำ้ห้วยปำงเก้ำ	๒	พร้อมระบบส่งน�ำ้และบ่อเกบ็น�ำ้	ขนำดตำมควำมเหมำะสม 

กับสภำพภูมิประเทศ	 เมื่อด�ำเนินกำรแล้วเสร็จ	 โรงเรียนและรำษฎรจะมีน�้ำส�ำหรับด�ำเนินกำรกิจกรรม

ต่ำง	ๆ	อย่ำงเพียงพอตลอดทั้งปี

	 	 ๒.	 ให้กรมวิชำกำรเกษตรผลิตต้นพันธุ ์มะคำเดเมียพันธุ ์ดี	 ให้กับเกษตรกรบนที่สูง	 

เนือ่งจำกตลำดทัง้ในและต่ำงประเทศมคีวำมต้องกำรปรมิำณมำก	โดยในปัจจบุนัผลผลติภำยในประเทศ

ยังไม่เพียงพอ

	 	 ๓.	 ให้กรมวิชำกำรเกษตรผลิตต้นพันธุ ์กำแฟอรำบิก้ำ	 ให้เพียงพอต่อควำมต้องกำร 

ของเกษตรกร	เนื่องจำกผลผลิตกำแฟอรำบิก้ำในประเทศมีควำมต้องกำรมำกขึ้นทุกปี

	 	 ๔.	 ให้กรมวิชำกำรเกษตรผลิตต้นพันธุ์บ๊วย	 ซึ่งอำจจะศึกษำกำรขยำยพันธุ์ด้วยวิธีกำร 

เพำะเลีย้งเนือ้เยือ่ให้ได้ปรมิำณมำก	เนือ่งจำกปัจจบัุนทำงประเทศจนีมคีวำมต้องกำรในปรมิำณท่ีสงูมำก

	 	 ๕.	 ให้กรมวิชำกำรเกษตร	 ส่งเสริมกำรวิจัยชำน�้ำมัน	 เนื่องจำกมีคุณภำพใกล้เคียงกับ 

มะกอกน�้ำมัน	 เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้พันธุ์ดี	 ให้ผลผลิตสูง	 ก่อให้เกิดรำยได้	 ท�ำให้เกษตรกรและชุมชน 

มีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
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ความไม่แน่นอนของปริมาณน�้าต้นทุนในล�าห้วย
ทีมี่ตามธรรมชาต ิผนวกกบัความแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศ ทั้งภัยแล้งและอุทกภัย ส่งผลโดยตรงต่อ
ความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพท�าการเกษตรที่
ช่วยเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้ผู้คนในชุมชน ปัญหาเหล่านี้
จงึเป็นแรงขบัให้ชาวบ้านบางส่วนในพืน้ทีต่�าบลวงัทอง 
อ�าเภอวังเหนือ ตัดสนิใจขอพ่ึงพระมหากรณุาธคุิณแห่ง 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยเชื่อว่าร่มแห่ง
พระบรมโพธิสมภารจะช่วยปัดเป่าความเดือดร้อน 
ที่เกิดขึ้นให้บรรเทาเบาบางลงได้ 

โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยลอย
อันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

ต�ำบลวังทอง อ�ำเภอวังเหนือ จังหวัดล�ำปำง

เรียบเรียงโดย นางสาวสุภาพร หมั่นหาทรัพย์
กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๓
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“จากยอดดอย ไหลลงสู่...ห้วยลอย”

เร่ืองราวความเดือดร้อนใจของกลุ่มชาวบ้านจ�านวน  
๕ หมูบ้่าน ในพืน้ทีต่�าบลวงัทอง อ�าเภอวงัเหนอื จังหวัดล�าปาง 
ทีต้่องตกอยูภ่ายใต้สภาพปัญหาเดมิอยูเ่นอืง ๆ  เมือ่ถึงทีส่ดุ 
จึงรวมตัวกันขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลวังทอง 
ท�าเร่ืองกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานความ 
ช่วยเหลือในการพัฒนาแหล่งน�้าในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหา
ที่เกิดข้ึน และเมื่อส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ 
ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ(ส�านกังาน 
กปร.) ได้รับแจ้งเรื่องดังกล่าว จึงร่วมกับกรมชลประทาน
และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง ตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อน
ไปจนถงึสภาพข้อเทจ็จรงิในพืน้ที ่ จึงทราบว่า กลุม่ราษฎร 
ทีป่ระสบความเดือดร้อน ประกอบด้วย บ้านตงึใต้ หมู่ท่ี ๑  
บ้านตึงเหนือ หมู่ที่ ๒ บ้านสารภี หมู่ที่ ๖ บ้านเมืองทอง 
หมู ่ที่ ๘ และบ้านร่มโพธิ์ทอง หมู ่ที่ ๙ ซ่ึงส่วนใหญ ่
ยึดอาชีพการเกษตรเป็นหลัก ปลูกข้าวเหนียวพันธุ ์
สันป่าตอง ได้ผลผลิตประมาณ ๕๐๐ - ๕๕๐ กิโลกรัมต่อไร่  
แม้ผลผลิตที่ ได ้จะอยู ่ ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่ป ัจจัย
ส�าคัญที่จะช่วยน�าพาตัวเลขผลผลิตเหล่านี้มาได้ ก็คือ  
“แหล่งน�ำ้” เนือ่งด้วยเกษตรกรในพืน้ทีต่�าบลวงัทอง อ�าเภอ
วังเหนือ ส่วนใหญ่ใช้น�้าจากล�าห้วยธรรมชาติเป็นหลัก  
แม้ว่าบางรายมีสระเก็บน�้าประจ�าไร่นาที่หน่วยงานของรัฐ 
เข้าไปสนับสนุน แต่ทว่าปริมาณน�้าก็ยังไม่เพียงพอท่ีจะใช้ 
ท�าการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ดังน้ัน การพัฒนาแหล่งน�้า 
ตามธรรมชาติทีม่อียูใ่ห้สามารถเกบ็กกัน�า้ได้ปรมิาณมากข้ึน  
และสามารถกระจายน�้าให้ครอบคลุมพื้นที่ท�าการเกษตร
ของประชาชนอย่างเพยีงพอ เป็นแนวทางท่ีมคีวามเป็นไปได้ 

สูงสุด โดยล�าห้วยตามธรรมชาติที่มีศักยภาพในการพัฒนา
ก็คือ...ล�ำห้วยลอย... แล้วล�าห้วยลอยล่ะ มาจากไหน ?

ล�ำห้วยลอย มีต้นก�าเนิดมาจากยอดดอยของทิวเขา 
ผปัีนน�า้ บรเิวณทีเ่ป็นแนวสนัเขาแบ่งเขตระหว่างสองอ�าเภอ
ของจงัหวดัล�าปาง นัน่คอื อ�าเภอวงัเหนือกบัอ�าเภองาว และ
เป็นล�าน�้าสาขาของแม่น�้าตาก อยู่ในพื้นที่ลุ่มน�้าวังตอนบน  
ซึ่งเมื่อต้นน�้ามาจากยอดดอยสูงจึงท�าให้ภายในล�าห้วย  
มีน�้าไหลตลอดทั้งปี ประกอบกับเมื่อศึกษาวิเคราะห์จาก
แผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจดัการ หรอื Agri-Map พบว่า  
เกษตรกรในพื้นท่ีส ่วนใหญ่มีการถือครองท่ีดินของ
ตนเอง หากพัฒนาแหล่งเก็บกักน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ  
ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจะตกอยู ่กับประชาชนโดยตรง  
ดงัน้ัน เม่ือตวัแปรต่าง ๆ ลงตวัสมการของความเดือดร้อน 
ของราษฎรจึงถูกแก้ด้วยแนวทางการก่อสร้างอ่างเก็บน�้า 
ในล�าห้วยลอย โดยที ่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธเิบศร  
มหำภมูพิลอดลุยเดชมหำรำช บรมนำถบพติร ทรงพระกรณุำ 
โปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมรบัโครงกำรก่อสร้ำงอ่ำงเกบ็น�ำ้ 
ห้วยลอย ไว้เป็นโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ 
เมื่อวันที่ ๖ ธันวำคม ๒๕๕๕

“สร้างอ่างเก็บน�้าแห่งแรก เพ่ือเพิ่ม
ประโยชน์ให้กับระบบส่งน�้าเดิม”

แต่ไหนแต่ไรมาพ้ืนท่ีอ�าเภอวังเหนือไม่เคยมีแหล่ง
เก็บกักน�้าในพื้นที่ จะมีก็เพียงแค่อาคารฝายและระบบ 
ส่งน�้าเท่านั้น การสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. เพื่อให้
กรมชลประทานด�าเนินการก่อสร้าง  อ่ำงเก็บน�้ำห้วยลอย 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จึงเป็นงานพัฒนาแหล่ง 

รูปพื้นที่ก่อนด�ำเนินกำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน�้ำห้วยลอย 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
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รูประหว่ำงด�ำเนินกำรก่อสร้ำง 
อ่ำงเก็บน�้ำห้วยลอยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

การพัฒนาเพ่ือต่อยอดสิ่งที่มีอยู่เดิม 
ให้เกิดประโยชน์เพิ่มเติม ในการนี้ ช่วยขจัด
ความเดือดร้อนใจจากปัญหาขาดแคลน
แหล่งน�า้ให้แก่ชาวบ้านในพ้ืนทีต่�าบลวงัทอง 
อ�าเภอวังเหนือ ได้หมดส้ิน และยังเป็น  
แนวทางการพัฒนาที่สอดคล ้องกับ 
แนวพระราชด�าริท่ีจะสืบสาน รกัษา และต่อยอด  
เพ่ือก่อให้เกดิประโยชน์สขุแก่อาณาราษฎร
ท่ีอาศัยอยู่ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร
แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว สืบไป

อ่ำงเก็บน�้ำห้วยลอยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ  
แล้วเสร็จสำมำรถเก็บกักน�้ำและกระจำยไปสู่พื้นที่ท�ำกำรเกษตร

ของประชำชนในพื้นที่ได้อย่ำงสมบูรณ์

เก็บกักน�้าแห่งแรกของอ�าเภอวังเหนือที่ได้เข้ามาเติมเต็ม
ระบบบริหารจัดการน�้าในพื้นที่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เนื่องจาก
ว่าสามารถก่อสร้างระบบส่งน�้าให้เชื่อมต่อและระบายน�้า 
ลงสู่ระบบเหมืองฝายเดิมที่มีให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงเป็นการ 
เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน�้าในพ้ืนท่ี แม้ว่าจะ
เป็นการพัฒนาแหล่งน�้าขนาดเล็กที่มีปริมาณความจุ  
๕๐๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร แต่นับเป็นรูปธรรมแห่ง
พระมหากรุณาธิคุณที่โปรยปรายมาดับความเดือดร้อน 
ให ้แก ่พสกนิกรจนหมดสิ้นไป สร ้างความส�านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณแก ่ราษฎรบ้านตึงใต ้  หมู ่ที่  ๑  
บ้านตงึเหนอื หมูท่ี่ ๒ บ้านสารภ ีหมูท่ี ่๖ และบ้านเมอืงทอง  
หมู ่ที่ ๘ รวมจ�านวน ๗๖๗ ครัวเรือน เป็นประชากร 
จ�านวน ๒,๔๖๘ คน ของต�าบลวังเหนือ อ�าเภอวังทอง 
จังหวัดล�าปาง ให้ได้มีแหล่งน�้าใช้เพื่อท�าการเกษตรได้
อย่างอุดมสมบูรณ์ครอบคลุมพ้ืนที่การเพาะปลูกจ�านวน 
๑,๒๐๐ ไร่ และนอกเหนือไปจากผลประโยชน์ทางการ
ประกอบอาชีพการเกษตรแล้ว ยังสามารถช่วยบรรเทา
ปัญหาอุทกภัยให้แก่พื้นที่ด้านท้ายน�้าให้เบาบางลงอีกด้วย
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ร้อยเอ็ด จังหวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เป็นจังหวัดที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์เหมาะสมแก่การเป็นแหล่งผลิต
ข้าวที่มีคุณภาพ ดังจะเห็นได้จากการเป็นแหล่งผลิตข้าวซ่ึงสร้าง
ชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยตามมาตรฐานข้าวสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร ์
(Geographical Indications : GI) คือ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 
ประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดร้อยเอ็ดจึงยึดอาชีพปลูกข้าวท�านา 
เป็นอาชีพหลักตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน โดยปลูกข้าวเหนียว 
เพื่อบริโภคและปลูกข้าวเจ้าเพื่อจ�าหน่าย แต่สิ่งหนึ่งท่ีเป็นอุปสรรค 
ต่อการปลูกข้าวในแต่ละปีคอื การประสบปัญหาน�า้ท่วมซ�า้ซากในช่วง
น�า้หลากและน�า้แล้งซ�า้ซากในช่วงหน้าแล้ง ด้วยลกัษณะทางภูมศิาสตร์ 
ซึง่เป็นพืน้ท่ีลาดเทจากทศิตะวนัตกไปทางทศิเหนอืและทศิตะวนัออก 
เข้าหาล�าน�้าสายต่าง ๆ ที่ไหลผ่านจังหวัด หนึ่งในนั้นคือล�าน�้าชี  
เส้นเลือดใหญ่ส�าคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตของประชากรในภาคอีสาน

เก็บน�้ำ อุ้มข้ำว วิถีชำวริมธำร

ปราการด่านแรกในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ล�าน�้าชีไหลผ่าน คือ 
อ�าเภอจังหาร โดยล�าน�้าชีนับเป็นขอบเขตทางภูมิศาสตร์ที่ขีดเส้น
แบ่งระหว่างจังหวัดร้อยเอ็ดกับจังหวัดกาฬสินธุ์ ซ่ึงในบริเวณนี้เกิด 
น�า้ท่วมซ�า้ซากเป็นประจ�าราว ๕ - ๗ ครัง้ในรอบ ๑๐ ปี จากอทิธพิล
ของทางน�า้ทีก่วดัแกว่งกดัเซาะทีร่าบโดยรอบ จนปรากฏเป็นแก้มลงิ 
จ�านวนมากรมิแม่น�า้ ซึง่การพฒันาแก้มลงิตามแนวพระราชด�ารนิัน้ 
ถือว่าเป็นการพัฒนาแหล่งน�้าเดิมที่มีอยู่ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่าง 
เต็มศักยภาพในการรับน�้าและผันน�้าออกจากแม่น�้าสายส�าคัญ  
ก่อให้เกดิคณุประโยชน์อย่างมากส�าหรับวถิชีวีติของชาวบ้านรมิธารที่
อาศยัน�า้จากแม่น�า้เพือ่ท�าการเกษตร โดยในเขตอ�าเภอจงัหารมีพืน้ท่ี
ปลกูข้าวนาปี รวมกว่า ๗๕,๓๐๓ ไร่ (ข้อมลูจากผลการข้ึนทะเบยีน 
เกษตรกรผูป้ลกูข้าวนาปี ตามทีต้ั่งแปลง ปี ๒๕๖๒/๖๓ อ�าเภอจงัหาร  
จงัหวัดร้อยเอด็ ณ วันที ่๑ เมษายน ๒๕๖๓)

โครงการขุดลอกแก้มลิงกุดเชียงบัง 

พร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
เรียบเรียงโดย นางสาวสุทธิพา อาศิรพจน์

กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๒
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๓ร่วมแรงรวมใจกัน มุ่งมั่นสำนประโยชน์

“...รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากค่ะ ดีใจที่เราได้เห็นโครงการพระราชด�าริของในหลวงของเราแล้วก็เป็นประโยชน์สูงสุด
ให้แก่เกษตรกรบ้านโนนเชียงบัง ประโยชน์สูงสุดก็คือการท�านา แล้วก็มีหน่วยงานทางราชการเอาปลาเอากุ้งมาให้เรา 
แล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านก็ได้มีการประชุมประชาคมสงวนพันธุ์ปลาตั้งคณะกรรมการอยู่แล้ว แล้วก็ดีใจที่ได้บริจาคที่ดิน 
เพื่อโครงการพระราชด�าริของในหลวงด้วยค่ะ...” 

พระเมตตำบรรเทำทุกข์บ�ำรุงสุข

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
รับโครงการขุดลอกแก้มลิงกุดเชียงบังพร้อมอาคารประกอบ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ โดย
กรมชลประทานได้เข้าด�าเนินงานโครงการดังกล่าวจนแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๓

จากแก้มลิงแห่งเดิมซึ่งเคยตื้นเขินท�าให้น�้าในฤดูฝนซึ่งไหลหลากมาพัดพาความเสียหายมาให้แล้วจากไป คงเหลือ
แต่ความแห้งเหือดในฤดูแล้ง เมื่อเกิดโครงการแห่งนี้ข้ึน แก้มลิงกุดเชียงบังจึงสามารถบรรเทาความเดือดร้อนและ 
สร้างประโยชน์แก่ราษฎรต�าบลผกัแว่น อ�าเภอจังหาร จังหวดัร้อยเอด็ จ�านวน ๑,๓๑๗ ครวัเรอืน ได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ 
ด้วยการผนัน�า้ออกจากล�าน�า้ช ีลดความสญูเสียจากอทุกภัยในหน้าน�า้และเกบ็กกัน�า้ส�าหรบัอปุโภคบรโิภคในช่วงหน้าแล้ง  
รวมไปถึงสนับสนุนน�้าเพื่อสร้างผลผลิตทางการเกษตรให้แก่ราษฎร ในพื้นที่ ๕๖๐ ไร่ ซึ่งการน�าน�้าจากแก้มลิง 
ไปใช้ประโยชน์นั้นจะเกิดจากการแบ่งปันจัดสรรโดยชุมชนเอง

นายไสว พรมเลิศ ราษฎรบ้านโนนเชียงบัง หมู่ที่ ๔ ต�าบลผักแว่น อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด บุคคลที่ได้ใช้ชีวิต 
โดยวิถีชาวบ้านริมแม่น�้ามาอย่างยาวนาน ได้ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแก้มลิงกุดเชียงบัง ต�าบลผักแว่น  
เพ่ือช่วยเหลือราษฎรซ่ึงประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน�้าส�าหรับอุปโภคบริโภคและท�าการเกษตรในฤดูแล้ง และ
ประสบอุทกภัยในฤดูฝน 

เพ่ือความเหมาะสมในหลากหลายมติิ หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องต่าง ๆ  ได้ลงพืน้ท่ีส�ารวจข้อเท็จจรงิและพจิารณาแนวทาง
การให้ความช่วยเหลือร่วมกัน โดยเห็นควรด�าเนินการขุดลอกแก้มลิงกุดเชียงบัง พื้นที่ประมาณ ๑๗๕ ไร่ จากความลึก
เดิม ๑.๕ เมตร ขุดเพิ่มเติม ๒ เมตร รวมความลึก ๓.๕ เมตร เพิ่มความจุเก็บกักจากเดิม ๒๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็น 
๙๐๕,๒๒๐ ลกูบาศก์เมตร พร้อมปรบัปรงุคลองระบายน�า้ ยาว ๓๐๐ เมตร และอาคารท่อรบัน�า้ ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 
๐.๘๐ เมตร จ�านวน ๑๕ แห่ง แม้บริเวณพื้นที่ด�าเนินโครงการดังกล่าวจะมีท่ีดินบางส่วนเป็นท่ีของราษฎร แต่เมื่อได ้
มีการประชาคมและท�าความเข้าใจถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ชุมชนแล้ว ราษฎรจึงยินยอมอุทิศที่ดินให้ด�าเนินโครงการ  
และวางแผนต่อยอดการใช้ประโยชน์ร่วมกัน

นางสมใจ ลดารงค์ เกษตรกรบ้านโนนเชียงบัง ต�าบลผักแว่น อ�าเภอจังหาร  

จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวแทนความรู้สึกของราษฎรในต�าบลผักแว่น
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ก่อนท�ำ

หลังท�ำ

โครงการขุดลอกแก้มลิงกุดเชียงบังพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบลผักแว่น อ�าเภอจังหาร  
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ถือก�าเนิดข้ึนจากน�้าพระราชหฤทัยอันเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแก้ไขปัญหา 
ความทกุข์ร้อนของประชาชน ภายใต้การร่วมแรงร่วมใจกนัของหน่วยงานต่าง ๆ  และหนึง่ในพลงัทีส่�าคญัยิง่คอืความตัง้ใจ 
ของชาวบ้านที่จะต่อยอดประโยชน์จากการพัฒนาแก้มลิงดังกล่าว ไปเป็นอาชีพในด้านอื่น ๆ เพื่อเสริมความยั่งยืน 
ทีละขั้น อาทิ การสงวนพันธุ์ปลาเพื่อการประมง ด้วยความเข้มแข็งของชุมชนบ้านโนนเชียงบัง ร่วมกับศักยภาพใหม่
ของแก้มลิงกุดเชียงบัง จะสามารถเปลี่ยนอุทกภัยและภัยแล้งเดิม ๆ ท่ีเกิดข้ึนทุกปี ไปสู่การสานประโยชน์อเนกอนันต ์
จากริมฝั่งล�าน�้าชีในอ�าเภอจังหารไปอีกยาวนาน
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พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์

ในพระบรมราชจักรีวงศ์กับการพัฒนาประเทศ

ส่วนหนึ่งจากค�าบรรยายของ 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ  
รุ่นที่ ๙ ส�านักงาน กปร.

ถ้าเรียกแบบยุโรป Chakri Dynasty  
ก็ค�าเดียวกัน 

ส่วนค�าว่า การพัฒนาประเทศ 
ค�าว่า พัฒนาหรอืวฒันา แปลว่า ท�าให้
เจริญ แต่อีกนัยหนึ่งท่านพุทธทาส
เคยกล่าวไว้ว่า วฑฺฒโน คือ วัฒนา 
คือ พัฒนา แปลว่า รก รกที่แปลว่า
รุงรัง เพราะว่าพัฒนาแปลว่า ท�าให้
มันมากขึ้น ที่ท�าให้มันมากขึ้น ถ้ามาก 
ในทางดีก็คือเจริญ มากในทางไม่ดี
ก็คือรก ดังนั้น เม่ือจะพัฒนาก็ต้อง
เข้าใจว่าจะต้องมีธรรมะก�ากับ ต้องมี
สติ ปัญญา เครื่องเหนี่ยวรั้งควบคุม  
ถ้าปล่อยไปเรือ่ยไม่ดไูม่สนใจไม่ควบคมุ
จะรกในที่สุด 

...พระมหากรุณาธิคุณ นั้น 
หมายถึง ความเอาใจใส่ ความเมตตา 
ความช่วยเหลือ เอื้อเฟื ้อ เกื้อกูล  
ให้ก�าลงัใจ ก�าลงัทรพัย์ ก�าลงัความคิด 
ทั้งหมดเรียกว่า พระมหากรุณาธิคุณ 
ภาษาอังกฤษเรียกว่า Mercy ค�าว่า  
สถาบันพระมหากษัตริย ์ ไม ่ได ้
แสดงถึ ง รั ช ก าล ใด รั ช ก าลหนึ่ ง 

พระองค์ใดพระองค์หนึ่ง แต่หมายถึง 
การมีสถานภาพเป็นประมขุ เป็นผูน้�า  
นัน่กค็อืพระมหากษัตริย์ทุกพระองค ์
ทกุรชักาล ค�าว่า พระบรมราชจกัรวีงศ์  
หมายความถึง ราชวงศ์นี้ ซึ่งสถาปนา
ขึ้นเมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕ 
นับมาถึงบัดนี้ ก็  ๒๓๘ ป ี ตั้ งแต ่ 
รัชกาลที่ ๑ - ๙ จนถึงรัชกาลท่ี ๑๐ 
ซึ่งเป ็นราชวงศ ์ใหม ่ ท่ี เกิดขึ้นเมื่อ  
๒๐๐ กว่าปีแล้ว ก่อนหน้านี้เราก็
มีสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่เป็น 
พระราชวงศ์อื่น ค�าว่าราชวงศ์นั้น
ภาษาองักฤษเรยีกว่า Dynasty แต่ถ้า

เรียกแบบอังกฤษเรียกว่า House 
ที่แปลว่าบ้าน ราชวงศ์จักรี 

ฝรัง่เรยีก House of Chakri 
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จากส่วนหน่ึงของค�าบรรยาย
ในหัวข้อ “พระมหากรุณาธิคุณของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ในพระบรม
ราชจักรีวงศ์กับการพัฒนาประเทศ” 
ที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายก
รัฐมนตรี ได้ให้เกียรติมาบรรยาย  
ให้แก่ผู ้ เข ้ารับการอบรมหลักสูตร 
นั กบ ริหารการพัฒนาตามแนว 
พระราชด�าริ รุ่นที่ ๙ ส�านักงาน กปร. 
ซึ่งท่านได้บรรยายถึงความเป็นมา
ของประเทศไทย ตั้งแต่สมัยราชวงศ์
อู่ทอง ราชวงศ์สุวรรณภูมิ ราชวงศ์
สุโขทัยหรือราชวงศ์พระร่วง ราชวงศ์ 
ปราสาททอง และราชวงศ ์บ ้าน 
พลูหลวง จนกระทั่งราชวงศ์จักรี  
ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี ๒๓๒๕ จนถึงปัจจุบัน 
และศาสตร ์ของพระราชาในการ
พฒันาและการแก้ปัญหาของบ้านเมอืง 
ในขณะนั้น 

คณะบรรณาธิการ  เห็นว ่ า  
ค�าบรรยายของท่าน มีทั้งความสนุก
สอดแทรกความรู้และร้อยเรียงเป็น
เรื่องราวได ้อย ่างน ่าสนใจ จึงขอ
หยิบยกค�าบรรยายมาลงในวารสารฯ 
ทั้งนี้ เพื่อความครบถ้วน และยังคง
ความสนุก ความน่าสนใจของเนื้อหา 
มามอบให้แก่ผูอ่้าน ซ่ึงจะขอเริม่ต้ังแต่ 
ราชวงศ์จักรี

...ผมได้เล่าไปแล้วว่าราชวงศ์จักรี  
ซ่ึงเริ่มตั้งแต่ปี ๒๓๒๕ รัชกาลที่ ๑  
ครองราชย ์ ๒๗ ป ี รัชกาลที่  ๒  
ครองราชสมบัติ ๑๕ ปี รัชกาลที่ ๓  
ครองราชย ์ ๒๗ ป ี รัชกาลที่  ๔  
ครองราชย ์ ๑๗ ป ี รัชกาลที่  ๕  
ครองราชย์ ๔๒ ปี รชักาลที ่๖ ครองราชย์  

๑๕ ปี รัชกาลที่ ๗ ครองราชย์ ๙ ปี  
รัชกาลท่ี ๘ ครองราชย ์ ๑๒ ป ี  
แต่ประทับประเทศไทยแค่ ๑ ปี  
อกี ๑๑ ปี ประทบัอยูท่ีส่วติเซอร์แลนด์  
รชักาลที ่๙ ครองราชย์ ๗๐ ปี ตัง้แต่ปี  
๒๔๘๙ - ๒๕๕๙ ท้ังหมดแปลว ่า
พระบรมราชจักรีวงศ์ได้สถิตสถาพร
มาจนถึงบัดนี้ประมาณ ๒๓๘ ป ี  
ในแต่ละรัชกาลมีพระราชภาระใน 
การพัฒนาประเทศทั้งนั้น แต่พัฒนา
ไม่เหมือนกัน จุดประสงค์ของการ
พัฒนาก็ต่างกัน วิธีก็ต่างกัน เพราะ
ปัญหาบ้านเมืองไม่เหมือนกัน

ในสมัยรัชกาลที่ ๕ กรมพระยา 
ปวเรศวริยาลงกรณ์ พระสังฆราช 
ในรชักาลที ่๕ ท่านเป็นคนหลายรชักาล 
เป็นเจ้าอาวาสวดับวรนเิวศ ท่านรบัสัง่
และเป็นสิ่งท่ีจารึกเป็นประวัติศาสตร์
ว่า สมัยรัชกาลท่ี ๑ ใครเป็นนักรบ
ก็จะเป็นคนโปรด สมัยรัชกาลที่ ๒ 
ใครเป็นกวีก็จะเป็นคนโปรด สมัย
รชักาลที ่ ๓ ใครสร้างวดัเป็นคนโปรด 
ใครเป็นกวีไม่โปรด สุนทรภู่จึงตกต�่า  
แต่ใครสร้างวัดโปรด สมัยรัชกาลที่ ๔  
ใครสร้างวัดก็ไม่ใช่เป็นคนโปรด ใคร
รบเก่งก็ไม่เป็นคนโปรด เพราะปัญหา
บ้านเมืองไม่ได้ต้องการคนแบบนั้น
แล้ว แต่ใครพูดภาษาอังกฤษได้ ใครรู ้
วิทยาการของฝรั่งจะเป็นคนโปรด  
มาถงึแผ่นดนินี ้คือแผ่นดนิรัชกาลที ่๕  
เพราะท่านกล่าวในสมัยรัชกาลท่ี ๕  
ใครทีท่�าให้บ้านเมอืงเจรญิ มสีตปัิญญา 
คิดอ่านท�าอะไรให้บ้านเมืองเจริญ
โปรดท้ังนั้น นี่เป็นการตอบค�าถาม
ที่ ดีที่สุด ไฮไลต์ของแต่ละรัชกาล 

อยู ่ตรงไหน แล ้วการพัฒนาของ
พระเจ้าแผ่นดินเน้นไปที่ตรงไหน 
เสียดายเพราะท่านจบแค่รัชกาลท่ี ๕ 
เพราะท่านมรณภาพ เราต้องมาคดิเอง
ว่ารชักาลท่ี ๖ - ๑๐ คนอย่างไรเป็นคน
ท่ีโปรด ซ่ึงกต็อบได้ไม่ยาก สมัยรชักาล
ที ่๑ - ๓ สามรัชกาลแรก เกาะกลุม่กนั
เพราะเป็นยุคที่ก�าลังสร้างบ้านเมือง  
อย ่าลืมว ่าพม่าเผากรุงศรีอยุธยา  
อย่าลืมว่าพระเจ้าตากสินทรงหนี
จากกรุงศรีอยุธยามาที่กรุงธนบุรีมา 
สร้างเมืองท่ีนี่ เริ่มจากศูนย์เพราะว่า
กรุงธนบุรีไม่ได้เป็นสภาพเมืองใหญ่ 
ดังนั้น สามรัชกาลแรก จึงพัฒนา 
โดยมีวัตถุประสงค ์ตอบโจทย ์ คือ 
สร้างบ้านเมืองใหม่ให้มั่นคงถาวร 
ประชาชนอยูไ่ด้ และเรยีกขวญัก�าลังใจ  
สร้างบ้านเมอืงใหม่จากศนูย์ให้คนอยูไ่ด้  
กวีถึงได้แต่งสมัยนั้นว่า อยุธยายศ 
ล่มแล้ว ลอยสวรรค์ ลงฤๅ คืออยุธยา
ล่มแล้ว โผล่ข้ึนมาใหม่เป็นกรุงเทพ 
เหมือนกับลอยขึ้นมาใหม่ นั่นคือ 
สิ่งที่รัชกาลที่ ๑ - ๓ ทรงตั้งพระราช
หฤทัย เพราะท่านทรงเป็นคนอยุธยา 
รชักาลท่ี ๑ การท่ีท่านจะทรงปกครอง
กรุงเทพ คนทีอ่ยูก่บัท่านในบ้านเมอืงนี ้
คอืชาวอยธุยาท้ังนัน้ แล้วขวญัเสยีจาก
พม่าเผาอยธุยา หนตีายมาจากอยธุยา  
เพราะคนอยุธยาคือ ๑ ใน ๓ ที่พม่า 
กวาดต้อนไปเป็นเชลย อกี ๑ ใน ๓ ตาย 
อกี ๑ ใน ๓ หนตีามพระเจ้าตากสนิลงมา  
แล้วบัดนี้หนีตามพระพุทธยอดฟ้าฯ  
ข ้ ามมาฝ ั ่ ง ก รุ ง เทพสร ้ า ง เมื อ ง  
เพราะฉะนัน้ก็เห็นกันอยูท่ัง้นัน้ว่าเป็น
คนอยุธยา พระองค์ท่านทรงต้องการ
ให้คนเหล่านีรู้ส้กึเหมือนกบัอยูอ่ยธุยา 
ท่ีอยุธยามีวัดช่ือวัดตองปุ ก็โปรดให้
สร้างวัดตองปุขึ้น คือวัดชนะสงคราม 
อยุธยามีทุ ่ งพระเมรุ  ก็ทรงสร ้าง 
ทุ่งพระเมรุก็คือสนามหลวง อยุธยา
มีคลองมหานาค เอาไว้เล่นสักวากัน
หน้าน�้าก็ทรงให้ขุดคลองตั้งชื่อว ่า
คลองมหานาค อยธุยามวีดั มพีระใหญ่  
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วัดพนญัเชงิ กโ็ปรดให้เชญิพระองค์ใหญ่  
ใหญ่ที่สุดที่จะหาได้ในเวลานั้นจาก
สุโขทัยลงมา เอาขึ้นเรือขึ้นแพมา  
แห่มาตามแม่น�า้เจ้าพระยา แล้วเอาไป 
ไว้ท่ีวัดสุทัศน์ก็คือพระศรีศากยมุนี 
ตอนที่เอาพระศรีศากยมุนีลงแพ ต้อง
มาข้ึนตรงหน้าวัง ตรงน้ันเรียกว่า
ท่าช้าง เพราะเอาไว้ส�าหรับให้ช้างไว้
เล่นน�า้ มกี�าแพง มีประตู พอพระมาถงึ  
พระลอดก�าแพงไม่ได้ ก�าแพงเล็กไป 
โปรดให้รื้อก�าแพงทั้งหมด หลีกทาง
ให้พระ แล้วให้เปลี่ยนชื่อจากท่าช้าง
เป็นท่าพระจนถงึทกุวันน้ี พระน้ันกคื็อ
พระศรีศากยมนีุ แล้วกเ็ชญิขึน้แพลาก
ไปไว้ที่วัดสุทัศน์ พระพุทธยอดฟ้าฯ  
ทรงมีความศรัทธานุ ่งขาวห่มขาว 
ถอดรองเท้าเดินตามพระศรีศากยมุนี 
ขณะนั้นพระชนมายุ ๗๐ พรรษา  
จนกระทัง่ถงึวัดเชญิพระขึน้ต้ังบนฐาน  
ทรงกราบแล้วรบัสัง่ว่า เป็นอนัสิน้ธรุะ 
เพียงนี้ คือชีวิตนี้ตายก็ไม่ห่วงแล้ว ได ้
พระองค์ใหญ่มา เพราะเป็นธรรมเนยีม
มาตลอดเหมือนกับที่เราถามท�าไม
ตอนบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ ๑๐  
ต ้ อ ง ไป เสกน�้ าที่ วั ดสุ ทั ศน ์ หน ้ า 
พระศรศีากยมนีุ นัน่เป็นสิง่ทีร่าชวงศ์
จกัรต้ีองท�าอย่างน้ันทกุรชักาล ถอืว่า
เป็นพระพุทธรปูคูบ่ารมพีระเจ้าแผ่นดนิ 
ราชวงศ์จกัร ีรัชกาลที ่๑ พระองค์ท่าน
จึงทรงพัฒนาประเทศในความหมาย 
กคื็อสร้างวัด สร้างวงั ค่าย ประต ูหอรบ  
อปุกรณ์ไม่มไีม่เป็นไร ไปเอาอฐิ เอาไม้
จากอยธุยามาสร้างขึน้ เริม่ต้นสร้างวงั 

ต่อมาสร้างวัดคือวัดพระแก้ว ต่อมาก็
สร้างวัดอื่น ๆ ขณะเดียวกันก็ต้องรบ
ไปด้วย การพัฒนาตอนนั้นเป็นการ
พัฒนาก็สมกับที่กรมพระยาปวเรศฯ
ท่านบอกว่า แผ่นดินรัชกาลที่ ๑  
ใครรบเก่งเป็นคนโปรดเพราะรบตลอด  
เดี๋ยวพม่าพระเจ้าปดุงยกทัพมาศึก  
๙ ทัพ พอทรงว่างจากการศึกก็ทรง
สร้างวดั วงั มีพระราชปรารภรชักาลท่ี ๑  
ที่ทรงพระราชนิพนธ์ด้วยพระองค์เอง
ตอนพระองค์ท่านเสด็จยกทัพไปรบ
กับพม่าที่เมืองกาญจนบุรี ที่เรียกว่า
นิราศท่าดินแดง “ตั้งใจจะอุปถัมภก 
ยอยกพระพุทธศาสนา จะป้องกัน
ขอบขณัฑสมีา รกัษาประชาชนและ
มนตรี” นี่คือเป้าหมายการพัฒนา
ของพระองค์ท่าน ทรงต้องการที่จะ
สร้างเมืองให้ได้ ฟื้นขึ้นมาให้ได้ ให้คน 
มีขวัญก�าลังใจ วิธีที่ท�าให้คนมีขวัญ
ก�าลงัใจคือให้มอีะไรในกรงุเทพเหมอืน
กับที่อยุธยามี แล้วพระองค์ท่านก็
ทรงท�าได้ส�าเร็จ พอข้าศึกสงบเบาลง 
ก็ทรงมาฟื้นฟูสภาพจิตใจ พระสงฆ์
พระองค์ท่านก็จับสึกหมดเพราะว่า 
เ ป ็ น พ ว ก ป ล อ ม ม า บ ว ช ท้ั ง นั้ น  
พระพวกนี้คือพระท่ีหนีทหาร เพราะ
ฉะน้ันวิธีการคือ เอาพระท้ังหมดมา 
สอบความรู้ ตั้งกรรมการสอบความรู้ 
ทรงลงไปเป็นกรรมการเอง ถ้าตอบได้ 
ก็ให้เป็นพระต่อไป ถ้าสอบตกแจก 
ผ้าขาวแล้วให้ไปสกึ การสอบนีเ้รยีกว่า 
การสอบไล่ แล้วก็ใช้มาจนถึงทุกวันนี้ 
สอบตกไล่ออก สอบได้ไล่ข้ึน ไล่กค็อืสกึ  

เป็นค�าท่ีใช้ตลอดมา แล้วพระองค์ท่าน 
ออกกฎหมายเรียกว่ากฎพระสงฆ์ 
ห้ามพระปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้ ใคร
ท�าไม่ได้จับสึกหมด ท่ีส�าคัญยิ่งใหญ่
มากคือพระองค์ท่านทรงพัฒนาอะไร
รู้ไหม พระองค์ท่านทรงท�าสังคายนา  
๓ เดอืนท่ีวดัมหาธาต ุเสดจ็ฯ เองทุกวนั  
ตอนเช้าทรงให้พระอนชุาของพระองค์ 
เสด็จฯ คือกรมพระราชวังบวรฯ  
ตอนเย็นพระองค์ท่านเสด็จไปถวาย
น�้าปานะ พระก็ประชุมกันสังคายนา 
รบัสัง่ดมีากเลย พระไตรปิฎกฟ่ันเฟือน
ให้ช�าระใหม่ ดงัตวัอย่างคดอี�าแดงป้อม  
เป็นคดีส�าคัญที่ท�าให้เกิดการปฏิรูป
กฎหมาย พระองค์ท่านมีรับสั่งว่า 
พระไตรปิฎกอยูไ่ปนาน ๆ  วปิริตฟ่ันเฟือน
ยงัต้องสงัคายนาฉนัใด กฎหมายนาน ๆ  
ทิ้งไว้วิปริต เราก็ต้องช�าระใหม่ฉันนั้น 
จึงโปรดให้ตั้งกรรมการ ๑๑ คน ไป
ตรวจช�าระกฎหมายแล้วคดัลอกเขยีน
ในใบลาน ๓ เล่ม แล้วติดตราสามดวง
ไว้ตรงหน้าปก เวลาตัดสินคดีต้องน�า
เอามาวางให้ทุกคนไปดู ถ้าไม่เห็น
ตราสามดวงบนหน้าปก อย่าเชื่อเป็น 
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เล่าเรื่องวัดก่อน จนกระทั่งท่านคล้อยตามจะขออะไรก็ขอ  
เพราะพระองค์ท่านชอบเหลือเกินเรื่องวัด คือรัชกาลที่ ๓  
ถอืว่ายอดเยีย่มมากในการพฒันาวดั พฒันาจติใจ พฒันา
ศีลธรรม การพัฒนาของพระองค์ท่านอย่าไปคิดว่าท่าน
คลั่งไคล้ หลงศาสนาไม่ใช่ อานิสงส์ของการสร้างวัดของ
รัชกาลท่ี ๓ ทรงมีแผนทั้งนั้น พระองค์ท่านเรียกทรัพย์
จากคนมีอันจะกินมาท�า ได้ศิลปะ ได้วัด ได้สืบพระศาสนา  
ได้แหล่งท่องเท่ียว ท่ีถือว่าส�าคัญคือการพัฒนาท่ียิ่งใหญ ่
ค�าว่าสร้างวดัแปลว่าอะไร ก็ต้องมคีนมาสร้าง เกิดแรงงานขึน้  
แรงงานพวกนี้ต้องจ้าง คนก็มีงานท�า สมัยก่อนเขาจ้างคน
มารบ สมัยท่านไม่มีคนรบแล้ว พระองค์ท่านก็ทรงจ้าง 
มาสร้างวัด พอวัดเสร็จทรงจ้างมาขุดคลอง รัชกาลท่ี ๓  
มีรับสั่งให้ขุดคลองแสนแสบ ๗๐ กิโลเมตรจากกรุงเทพถึง
ฉะเชงิเทรา แล้วรบัส่ังไพเราะเหลอืเกนิว่า ทีส่ร้างคลองนัน้  
นัยที่ ๑ จะได้เป็นทางหนีศึกได้ นัยที่ ๒ ถ้าศึกไม่มาที่ดิน
สองฝั่งคลองก็จะเจริญรุ่งเรือง คลองผ่านไปถึงไหนน�้าไป
ถงึนัน่ นาก็สามารถท�าได้ บ้านเมอืงจะได้เกดิ ชมุชนจะได้มี  
จริงอย่างที่พระองค์ท่านรับสั่งมาทั้งหมด คลองผ่านไป 
ตรงไหนเป็นอ�าเภอหมด 

พอข้ึนสมัยรัชกาลที่ ๔ ต้องพัฒนาในแบบที่ว ่า 
ท�าอย่างไรให้ฝรั่งเป็นใจ ท�าอย่างไรให้ฝรั่งรู้สึกไม่ป่าเถื่อน  
ท�าอย่างไรให้ฝรั่งนับถือเรา วิธีคิดของรัชกาลที่ ๔ ตกถึง 
พระราชโอรสของพระองค์ท่านคือรัชกาลท่ี ๕ คือให ้
บ้านเมอืงเป็นปึกแผ่นเจรญิรุง่เรอืง ให้ฝรัง่ดถูกูเหยยีดหยาม
ไม่ได้ รัชกาลท่ี ๔ จึงทรงต้องเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อที ่
พระองค์ท่านจะได้พูดภาษาอังกฤษโดยไม่ผ ่านล่าม  
รัชกาลที่ ๔ มีพระราชหัตถเลขาไปถึงควีนวิกตอเรีย  
ถึงประธานาธิบดีอเมริกา ทรงส่งช้างไปช่วยลินคอล์น  
ไปกลางทางช้างตายหมด แต่เพราะต้องการแสดง
ความมีน�้าใจ พระองค์ท่านยอมถ่ายรูปเพื่อเอาพระบรม
ฉายาลักษณ์ส ่งไปถวายควีนวิกตอเรียของอังกฤษ 
ให้รู ้ว่าหน้าตาพระองค์ท่านเป็นอย่างไร โดยที่รับส่ังว่า  

ฉบับปลอม เรียกว่ากฎหมายตราสามดวง ดวงหนึ่งคือ
ราชสีห์ อีกดวงคือคชสีห์ อีกดวงหนึ่งคือบัวแก้ว กฎหมาย
สามดวงแล้วก็ใช้กฎหมายนี้ตลอดมา นี่คือฝีมือรัชกาลที่ ๑

พอถึงรัชกาลที่ ๒ ตรงนี้เกือบจะไม่ได้รบแล้ว ตั้งแต่
สงคราม ๙ ทพัคร้ังน้ัน เพราะฉะน้ันบ้านเมอืง ๑๕ ปี รชักาล
ที ่๒ สงบเงียบ พระองค์ท่านกก็ลบัมาฟ้ืนเรยีกขวญัก�าลงัใจ  
คนเราเมื่อเครียด ๆ ท�าอะไร ดูละครทีวี สมัยรัชกาลที่ ๒ 
ไม่มลีะคร กท็รงสร้างโรงละครให้คนเล่นคนด ูเพราะฉะนัน้ 
กวีมีงานท�า พระองค์ท่านก็ทรงเป็นกวี ทรงแกะสลัก 
บานประตูวัดสุทัศน์ ปั้นพระประธานวัดอรุณ สังข์ทอง 
ขุนช้างขุนแผน อิเหนา รามเกียรติ์ ใครแต่งกลอน เป็นกวี  
โปรดหมด เพลงพระองค์ท ่านก็ทรงพระราชนิพนธ์ 
เพลงสรรเสริญเพลงแรกของไทยรัชกาลที่ ๒ ทรงเป็น 
ผู้แต่ง พระองค์ท่านบรรทมหลับไป ทรงพระสุบินว่ามี
เพลงเทวดามาเล่น รีบสะดุ้งตื่นกลางดึก เอาซอมาแล้วก็สี  
รุ่งเช้าทรงสอนให้คนสีตามตั้งชื่อเพลงว่า บุหลันลอยเลื่อน 
เมื่อมาถึงรัชกาลที่ ๔ เราใช้ท�านองเพลงบุหลันลอยเลื่อน
เป็นเพลงสรรเสริญพระบารมี แล้วใส่เนื้อเพลงเข้าไปใช้มา
จนถึงรัชกาลที่ ๕ พอถึงสมัยรัชกาลที่ ๖ เปลี่ยนไปใช้เพลง
สรรเสรญิพระบารมอีืน่ แต่เพลงบหุลนัลอยเลือ่นรัชกาลท่ี ๖  
ยงัใช้อยู ่และเปลีย่นชือ่ใหม่เป็นสรรเสรญิเสอืป่า เป็นเพลง 
ที่ใช้บรรเลงเมื่อเคลื่อนขบวนพระบรมศพรัชกาลท่ี ๙  
ไปยังท้องสนามหลวง และตอนที่ยาตราออกจากพระบรม
มหาราชวัง ถ้าจ�าได้เขาเล่นเพลงสรรเสริญพระจันทร์หรือ
เพลงสรรเสรญิเสอืป่า ซึง่เป็นเพลงพระราชนพินธ์รชักาลท่ี ๒  
นี่คือฝีมือรัชกาลที่ ๒ 

พอขึน้ถงึรชักาลที ่๓ การรบก็น้อยลงไปอกี แต่รชักาลที ่๓  
ไม่ทรงโปรดเรื่องกวี ไม่ชอบดูโขน ละคร ในการครองราชย์  
๒๗ ปี พระองค์ท่านเสด็จฯ ออกจากวงัเพียงเพ่ือไปทอดกฐนิ  
พระองค์ท่านไม่เคยไปท�าอย่างอ่ืนเลย หมดเทศกาลกฐิน
พระองค์ท่านกอ็ยูแ่ต่ในวงั ไม่ดูโขน ละคร หนัง พระองค์ท่าน 
ทรงท�าอยู่ ๒ อย่าง คือสร้างวัดและค้าขาย การพัฒนาของ
รัชกาลที่ ๓ ต้องการตอบโจทย์คือ ต้องการฟื้นศีลธรรม
ของคนกับฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ ทรงมองการณ์ไกล 
ไว้ข้างหน้าว่า ต่อไปข้างหน้าไหนพระพุทธศาสนาจะ
เสือ่มโทรม คนจะศีลธรรมต�า่ เงินทองจะหมด เพราะฉะนัน้
ก่อนสวรรคตจงึทรงเรยีกขนุนางมาสัง่ “การณ์ต่อไปข้างหน้า  
ข้าศึกทางฝ่ายพม่าเห็นจะไม่มีอีกแล้ว เห็นก็แต่ฝรั่ง  
จงึคดิอ่านเรยีนตามเขาไป แต่อย่าหลงเชือ่เขาไปเสยีหมด” 
น่ีคือวิสัยทัศน์ แล้วการพัฒนารัชกาลที่ ๓ ทรงใช้หลักนี้  
กวคีนหน่ึงจงึได้แต่งขึน้ในรชักาลที ่๓ ว่า “ทลูเรือ่งอืน่ไม่ได้ 
ชื่นเหมือนเรื่องวัด เฝ้าแต่ตรัสถามไถ่เพียงไต่ถาม” คือ 
ใครจะไปทลูท่านเร่ืองอะไรกต็าม วธิกีารเอาใจคอืเริม่ต้นให้
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วิสฺสาสปรมา ญาติ ความคุ้นเคยเป็น
ญาติอย่างยิ่ง รัชกาลที่ ๔ ทรงคิด 
เคร่ืองราชอสิรยิาภรณ์ขึน้เป็นครัง้แรก 
ในประเทศไทย เพื่อส ่งให ้ถวาย
พระเจ้านโปเลียนฝรั่งเศส ให้รู ้ว ่า
ประเทศไทยก็มีเหรียญ มีตรา มียศ  
มีอะไรที่หรูหรา เขาจะได้เกรงใจ 
พระองค์ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดิน 
องค์แรกที่จ ้างแหม่มมาสอนภาษา
อังกฤษให้พระราชโอรสพระราชธิดา  
จ้างหมอฝรั่งมารักษาพระองค์ท่าน  
พระราชโอรสพระราชธิดา และ
ประชาชน ประชาชนก็ไปหาหมอ 
บรัดเลย์ หมอบรัดเลย์ ก็มาตั้งคลินิก 
คือพระองค์ท่านทรงพัฒนาทั้งจิตใจ 
วัตถุ ศิลปะ วิทยาการความรู้ และ
ยกระดับประเทศขึ้นและใช้วิธีการทูต 

นบัตัง้แต่ รชักาลที ่๑ - ๔ ทีเ่ล่ามา 
ตั้งแต่ต้น เป็นการปฏิบัติภารกิจของ
พระมหากษัตริย์ทั่ว ๆ ไป เราอาจ
จะอนุโลมเป็นการพัฒนาแต่ยังไม่ใช ่
ค�าว่า Develop อย่างที่ฝรั่งเรียกกัน  
พอถงึรชักาลที ่๕ ค�าว่า Development  
คอืสิง่ทีร่ชักาลที ่๕ ได้ทรงท�า แล้วฝร่ัง
ยอมรบั เพราะว่าเป็นการท�าให้บ้านเมอืง 
เจริญ ข้ึน ในทางวั ตถุ  ฝรั่ ง เวลา 
พูดถึง Development จะนึกถึงวัตถุ 
ของเรารัชกาลที่ ๑ - ๔ เป็นไปในทาง
จิตใจมากกว่า วัตถุอาจจะน้อย มีการ
รบกนัอยูแ่ละประเทศยงัจนอยู่ ความรู้ 
ก็ยังไม่มีพอ จะได้วัตถุทางช่างฝีมือ

พระองค์ท่านรับสั่งว่า ความต้องการ
อย่างใหญ่ในบ้านเมอืงเรานีค้อืการท�า  
Government Reform ถ ้ายัง  
Reform Government ไม่ได้ ก็อย่า
หวังว่าจะ Reform อย่างอื่นได้ 

รัชกาลที่ ๕ ทรงพัฒนาด้านวัตถ ุ
อย ่างมากและทุกด ้าน สิ่ ง ท่ี เห็น 
ในเวลานี้ ถ้าไม่ได้เป็นสิ่งที่รัชกาลที่ ๕ 
ทรงสร้าง กเ็กดิจากรชักาลที ่๕ เริม่แล้ว 
มีการต ่อยอดทั้งนั้น สมัยรัชกาล 
ที่ ๕ มีทางรถไฟเป็นครั้งแรก รัชกาล
ที่ ๖ - ๗ มาต่ออีกนิดหนึ่ง เชื่อไหมว่า 
ระยะทางรถไฟที่ รัชกาลที่  ๖ - ๘ 
และรัชกาลที่ ๙ ตอนต้นขยายรถไฟ
ออกไปรวมกันท้ังหมดไม่เท่ากับทาง
รถไฟที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๕ ถนน 
มองไปราชด�าเนิน ศาล รัชกาลท่ี ๕  
ก็ทรงสร้าง เพราะความเจริญมาเยอะ
การพัฒนามีมามาก เลิกทาสเราก็รู ้
อยู ่แล้ว ถามว่าการท่ีรัชกาลท่ี ๕  
ท�าอะไรได้เยอะ พระองค์ทรงใช้หลัก
อะไร อะไรคือศาสตร์พระราชาของ
รัชกาลที่ ๕ ศาสตร์พระราชาของ
รัชกาลที่ ๕ คือ 

“จกัขมุา” เป็นภาษาบาลแีปลว่า  
สายตาที่กว ้างไกล ก็คือ Vision  
(วิสัยทัศน์) รัชกาลที่ ๕ ทรงสอนใคร 
ก็จะต้องมีจักขุมา คือมองการณ์ไกล
ว่าท�าอันนี้แล้วจะเกิดอะไร ได้อะไร  
แล้วถ้าบั้นปลายไม่ได้อะไรอย่าไป
ท�าเลย หรือท�าตรงนี้แล้วจะได้อันนี ้
แต่ระยะยาวจะเดอืดร้อนกอ็ย่าไปท�าเลย  

ศิลปะ หัตถกรรม ไม่สามารถไปสร้าง
อะไรทีเ่ป็นวตัถุในแบบฝร่ังได้ แต่สมยั
รัชกาลที่ ๕ สภาพในประเทศก็ช่วย 
สภาพต่างประเทศ สิ่งแวดล้อมก็ช่วย 
จึงเอื้อตาม การพัฒนาในความหมาย
ของฝรั่ง สภาพแวดล้อมต่างประเทศ
คืออะไรทีช่่วยมาก ค�าตอบกค็อืในโลก
มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม Industrial 
Revolution ไฟฟ้าก็เริ่มมี โรงงานก็มี  
เครื่องจักรก็มี เหล่านี้เป็นความเจริญ 
ท า ง วั ต ถุ ที่ เ อื้ อ ต ่ อ ก า ร พั ฒ น า  
รัชกาลที่ ๕ จึงทรงเอามาประยุกต์
ใช ้สร ้างความเจริญให ้ เ กิด ข้ึนใน
ประเทศไทยได้ เราถึงมีรถไฟ ถนน 
วิทยุ เราถึงมีสิ่งที่ เรียกว่า ปฏิรูป  
ซึ่งรัชกาลที่ ๕ ทรงไม่รู้จักค�าว่าปฏิรูป 
แต่รัชกาลที่ ๕ ทรงใช้ค�าว่า Reform  
ก็แปลว่าปฏิรูป ขณะนั้นยังไม่รู ้จะ
เรียกอะไร เราเรียกว ่า Reform 
รัชกาลที่ ๕ ทรงเป็นคนแรกที่ใช้ค�าว่า 
Reform ในประเทศไทย มีอยู่วันหนึ่ง
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คือมองอะไรให้ไกลไว้ รัชกาลที่ ๕ 
ทรงมีจักขุมา พระองค์มองการณ์ไกล
ไปตลอดเลยว่าท�าแบบนี้จะเกิดอะไร
ต่อไป ฝร่ังจะคิดจะว่าอะไร เพราะ
ฉะน้ันรัชกาลที่ ๕ ถึงได้เสด็จฯ ไป 
ต่างประเทศ เป็นพระเจ้าแผ่นดิน
พระองค์แรกที่เสด็จฯ ไปต่างประเทศ 
เป็นพระเจ้าแผ่นดินเอเชียพระองค์
เดียวที่พูดภาษาอังกฤษได้ เมื่อเวลา
ไปเมืองนอกท่ีไม่ต้องใช้ล่าม เสด็จ
ประพาสยุโรป ๒ ครั้ง เสด็จประพาส
อินเดีย ชวา สิงคโปร์ และพระองค์
ท่านเห็นอะไรเยอะแล้วเก็บมาใช้ใน
เมืองไทย เช่น พระองค์ทรงไปเห็น
ข้าราชการอินเดียแต่งเคร่ืองแบบไป
ท�างานใส่ชดุสกีาก ีพระองค์ท่านก็ทรง
เอาสีกากีมาใช้เป็นยูนิฟอร์มราชการ
เมืองไทย นี้คือจักขุมา

“เวลา” รัชกาลที่ ๕ ครองราชย์  
๔๒ ปี พระองค์ท่านรู้ว่าต้องท�าอะไร
ก่อนหลัง และรู ้ว ่าท�าอะไรไปผิด
สามารถแก้ไขแล้วเริ่มใหม่ได้ เพราะ
ฉะน้ันพระองค์ท่านจึงพอพระราช
หฤทัยที่จะทดลอง ทรงเป็นราชา
ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ พระชนมายุ 
๑๕ ปี ทรงท�าหลายอย่างเพื่อเป็นการ
ทดลอง และหลายอย่างทีผ่ดิ พระองค์
ท่านทรงเลิกแล้วแก้ไขใหม่ ทรงท�าได ้
ต่อเนื่อง พระองค์ท่านเริ่มเลิกทาส
ตั้งแต่ปีแรกที่พระองค์ท่านทรงเป็น
พระเจ้าแผ่นดิน ทาสคนสุดท้ายหมด
จากเมืองไทยปีสุดท้ายของรัชกาลคือ
อีก ๔๒ ปี 

พระองค ์ท ่ านทรงมีจักขุมา 
มีเวลา นี่คือศาสตร์พระราชา คือ
วางแผนอะไรก่อน-หลัง และเพราะ
พระองค์ท่านมีเวลาจึงฉลาดคิดจะ
เปลี่ยนอะไร พระองค์ท่านไม่เคย
ลุกขึ้นเปลี่ยนเลย พระองค์ท่านจะ
รับส่ังให้คนฟัง อธิบายให้คนเชื่อ  
อีกสักพักทดลองท�าน� าร ่องและ 
จึงขยาย เลิกทาสพระองค์ท่านก็ไม่ได้
เลกิทเีดยีว พระองค์เร่ิมต้นว่าพระองค์

ทรงพระราชสมภพป ีนี้  ใครเกิด 
ปีเดียวกับพระองค์ท่านให้หลุดก่อน
จากความเป็นทาส ปีอื่นรอไปก่อน 
ทดลองดูว่าคนเขาว่าอย่างไร ก็ไม่ว่า 
อะไร ปีต่อไปพระองค์ท่านก็ขยับไป 
ทีละขั้น จนกระทั่งสุดท้ายทุกคน 
หลุดจากความเป็นทาส แม้กระท่ัง 
การตั้งกระทรวง พระองค์ท่านไม่ได้
ทรงตัง้ทเีดยีว ๑๒ กระทรวง พระองค์
ท่านค่อย ๆ เริ่มทีละนิดทีละหน่อย  
พอถึงเวลาพระองค์ท่านทรงยกเลิก
หมดจตสุดมภ์ เวยีง วงั คลงั นา แล้วก็ 
เกิดกระทรวงข้ึน ๑๒ กระทรวง 
พร้อมกัน นี่คือเวลา 

“เสนา”  คือตัวช ่วย โชคด ี
ที่ รัชกาลท่ี ๕ ทรงมีตัวช ่วยเยอะ 
พระองค์ท่านทรงมพีีน้่อง ๘๔ พระองค์  
มีพระราชโอรสพระราชธิดา ๗๗ 
พระองค์ ทีเ่ป็นผูช้าย ทรงส่งไปเรยีน
เมอืงนอกหมด แล้วให้เรยีนคนละอย่าง
ทีจ่ะกลบัมาเป็นประโยชน์กบัประเทศ 
ใครถนัดด ้ านไหนมีหั วด ้ านไหน 
ไปเรียนทางนั้น คนนี้มีหัวทางทหาร
ไปเรียนทหารบก คนนีท้หารเรือ คนนี้ 
มหีวักฎหมายไปเรยีนกฎหมาย คนนัน้ 
มหีวัทางหมอไปเรยีนแพทย์ คนนีม้หีวั 
ทางช่างไปเรียนช่าง กลับมาช่วยงาน
พระองค์หมดเลย นีค่อืเสนา รชักาลท่ี ๕  
ทรงคิดจะปฏิรูปทหารบก พระองค์
ท่านก็ได้พระราชโอรส กรมพระนคร
สวรรค์วรพนิติ พระองค์ท่านจะปฏิรปู
ทหารเรือ มีพระราชโอรสอีกคนคือ 
กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ไปท�า 

ทหารเรือ เมืองไทยอีกหน่อยจะต้อง
มีเครื่องบิน พระองค์ท ่านทรงส่ง 
ลูกไปเรียนรัสเซีย คือกรมหลวง
พิษณุโลกประชานาถ บิดากองทัพ
อากาศ พระองค์ท่านจะปฏิรูปการ
ปกครอง มองไม่เห็นพระราชโอรส 
สกัคนทีม่หีวัทางด้านนี ้แต่มพีระอนชุา  
กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ เป็น
เ ส น า บ ดี ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย 
พระองค์แรก พระองค์ท่านจะปฏิรูป
การทูต พระราชโอรสท ่านไม ่มี 
หวัทางนี ้เจรญิพรรษาไม่ทนั พระองค์
ท่านมีพระอนุชา กรมพระยาเทววงศ ์
วโรปการ เป็นเสนาบดีกระทรวง
การต่างประเทศ จะปฏิรูปการค้าได ้
พระราชโอรสของพระองค ์ท ่าน  
กรมพระจนัทบุรนีฤนาถ ต้นสกุลกิตยิากร  
พระองค์ท่านจะปฏิรูปด้านศิลปะ
วฒันธรรม คนแบบนีห้าคนมฝีีมอืยาก  
แต่มีพระอนุชาที่มีฝ ีมือ คือ กรม
พระยานริศรานวุดัตวิงศ์ ทรงออกแบบ 
วัดเบญจมบพิตร พระองค์ท่านทรง
พึง่พาคนเหล่านีใ้นการพฒันาประเทศ 
นี่คือเสนา จนกระทั่งพระองค์ท่านจะ
ทรงปฏิรูปศาสนา หมดปัญญาหาคน
ช่วย ยังอุตส่าห์มีพระอนุชาบวชเป็น
พระ จงึทรงตัง้พระองค์เป็นเจ้าอาวาส
วัดบวร สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระองค์นี ้
รับท�าเรื่องพระให้พระองค์ท่าน จาก
เรือ่งสอบเปรยีญ ๙ ประโยค และเรือ่ง
อื่น ๆ จนวางใจได้หมด 
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นี่คือศาสตร์พระราชา พระองค์
ท่านมีจักขุมา มีเวลา คือบริหารเวลา
เป็น มีเสนาคือตัวช่วย จนอะไรที่ 
พระโอรส พระอนุชาพระองค์ท�าไม่ได้ 
ไม่เป็นไร จ้างฝร่ังมาท�า เรามีอธิบดี
กรมป่าไม้คนแรกเป็นฝรั่ง ต้นสกุล
เศวตศิลา เรามีทหารเรือพระยาชล
ยุทธโยธินทร์ จ้างมาจากเดนมาร์ก 
พอสักพักก็เชิญกลับไปแล้วให้คนไทย
ท�า จนกระทั่งจ้างคนมาเป็นนายก
รัฐมนตร ีคอืกุสตาฟว์ ออ็งร ีออ็งฌ์ อปีอลติ รอแลง็-ฌักแมง็ 
(Gustave Henri Ange Hippolyte Rolin-Jacquemyns)  
ชาวเบลเยยีมเป็นเสนาบดคีลงัเบลเยยีม ซึง่เก่งมาก รชักาลที ่๕  
รับสั่งให้ไปเชิญมา แล้วจ้าง ท�างานจนพอใจ ตั้งเป็น
เจ้าพระยาอภัยราชาเบอร์เชียร์รอแล็ง-ฌักแม็ง เสนาบดี
ทุกกระทรวงเสนอรายงานต้องผ่านเจ้าพระยาอภัยราชา
ก่อน ถ้าเจ้าพระยาอภัยราชาไม่เซ็นผ่านพระองค์ไม่เซ็น  
นีคื่อนายก จนกระทัง่เจ้าพระยาราชาป่วย พอแล้วให้กลับได้  
คนไทยท�าเองเป็นแล้ว นี่คือเสนา คือศาสตร์พระราชา  
แล้วทั้งหมดมาตายตัวหนึ่งเท่านั้นคือ คุณธรรม จะเอาเป็น
สระอาก็ได้ จักขุมา เวลา เสมา ธรรมา คือ “ธรรมะ” ผู้น�า
ถ้าไม่มีคุณธรรมยากที่จะให้เสนามานับถือ แต่ปรากฏว่า 
พระองค์ท ่านทรงมีคุณธรรมที่ เยี่ยมยอด ใครถึงรัก 
พระองค์ท่าน ทุกคนยอมตายถวายชีวิตท�างานให้พระองค์ 

พระราชบดิาของพระองค์ท่านคือรชักาลที ่ ๔ ทรงตัง้ 
นิกายธรรมยุต เชี่ยวชาญทางด้านธรรมยุต พอตั้งวัดก็
เป็นวัดธรรมยุตหมด พอถึงรัชกาลที่ ๕ พระองค์ท่านก็
อปุถมัภ์วดัธรรมยตุ รัชกาลที ่๕ ทรงสร้างวดัเทพศิรินทร์ให้ 
พระราชมารดาของพระองค์ท่านเป็นวัดธรรมยุต สร้างวัด 
ราชบพธิ ให้ตวัพระองค์ท่านเองเป็นวดัธรรมยตุ ต่อมาหมอ 
บอกพระองค์ท่านสขุภาพไม่ดต้ีองไปตากอากาศไกล อยูแ่ต่ใน
วงัไม่ได้ พระองค์ท่านทรงคดิว่าไปไกลมากไม่สะดวก ไกลทีส่ดุ
ที่จะพอไปพักได้ในเวลานั้นคือพระที่นั่งอัมพร เพราะขี่ม้า 
จากพระราชวังไปพระทีน่ัง่อมัพรใช้เวลาเกอืบครึง่วนัสมัยนัน้  
พระองค์ท่านก็มาสร้างวังอัมพร พระที่น่ังอนันตสมาคม 
ตัดถนนราชด�าเนิน และน�าหินอ่อนจากอิตาลีมาสร้าง 
พระทีน่ั่งอนันตสมาคม หนิอ่อนเหลอืเยอะกเ็อาไปสร้างวดั 
คอืวดัเบญจมบพิตรถอืว่าเป็นวัดใกล้วงัใหม่ของพระองค์ท่าน  
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า พระสังฆราชวัดบวรก็ตรัสว่า 
สร้างวัดดี รัชกาลที่ ๕ รับสั่งให้เอาพระพุทธชินราชจาก
พิษณโุลกมาเป็นประธานวดัเบญจมบพติร ชาวบ้านร้องไห้  
รัชกาลที่ ๕ ทรงเคารพน�้าใจชาวพิษณุโลกไม่ต้องเอาลงมา 
หล่อใหม่กไ็ด้ จงึได้องค์จ�าลองมา สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า
ทูลขอวัดเบญจมบพิตรให้เป็นวัดของธรรมยุต ตรงนี้คือได ้
เหน็น�า้พระราชหฤทัยของรชักาลที ่ ๕ รบัสัง่ว่าวดัธรรมยตุ 

มีเยอะแล้ว เมื่อสร้างวัดนี้ข้ึนควรให้เป็นวัดมหานิกายบ้าง  
เราอาจจะไม่รู ้สึกว่าเรื่องนี้ส�าคัญ แต่ผมถือว่าเรื่องนี ้
คือเรื่องส�าคัญยิ่งใหญ่อย่างมหาศาลท่ีพระเจ้าแผ่นดิน 
พระองค์หนึ่งจะท�าได้ พระองค์ท่านทรงสร้างวัดที่ใหม่
ท่ีสวยงามใช้หินอ่อนสวยท่ีสุดในโลก พระพุทธรูปเก่า ๆ  
เอามาจากสุโขทัยมาไว้ที่วัดเบญจมบพิตรมากที่สุด ให้เป็น 
วัดมหานิกาย ด้วยประโยคเดียวท่ีว่าวัดธรรมยุตเยอะแล้ว  
ใครไปดปูระวตัวิดัเบญจมบพิตร รูส้กึว่าพระมหากรณุาธคิณุ
ของรัชกาลท่ี ๕ ความเป็นธรรม ความเท่ียงธรรมของ
พระองค์ยิ่งใหญ่เหลือเกิน

มาถึงสมัยรัชกาลที่  ๖ พระองค์ท ่านทรงสร้าง
ชาตินิยมต่อจากพระราชบิดา ต่อยอดรัชกาลท่ี ๗ ทรง 
มุ่งท�าประชาธิปไตย อย่างอื่นอาจมีไม่มากนักเป็นการ
พัฒนา เนื่องจากเศรษฐกิจตกต�่า รัชกาลที่ ๘ ประทับอยู่
ต่างประเทศ เกิดสงครามโลก พอถึงรัชกาลที่ ๙ ถึงเริ่ม
การพัฒนาใหม่ไปตามแบบพระอัยกา (ปู่) พระองค์ท่าน 
คอืรชักาลที ่๕ ตรงนีไ้ม่ต้องพดูศาสตร์พระราชารชักาลที ่๙  
แต่ผมขอใช ้เวลาอีกสักนิดจะเล ่าแทรกเข ้าไปตรงนี ้
ในฐานะที่เคยได้ยินกับหู ได้เห็นกับตา พระองค์ท่านได้มี 
พระราชกระแสรับสั่งกับนายกรัฐมนตรีเกือบทุกคนท่ีไป
เฝ้าฯ ว่า หน้าท่ีของพระองค์ คือ “การช่วยให้รัฐบาลได้
พัฒนา อย่ามาคิดว่าพระองค์ต้องเป็นคนพัฒนาหรือเป็น
หน้าที่พระองค์ รัฐบาลมีหน้าที่ต้องท�าไป แต่รัฐบาลท�า 
ไม่ส�าเร็จหรอก อุปสรรคเยอะ คนต่อต้านคัดค้าน ขัดขวาง  
พระองค์ให้ก�าลงัใจและช่วย อะไรทีพ่ระองค์ทรงท�าน�าร่อง
หรือทดลองแล้ว ถ้าไม่ดีเลิก ถ้าดีไปท�าต่อ” นี่คือแนวทาง
ของพระองค์ท่าน ที่พระองค์ท่านทรงย�้าตลอด คือ การ
พัฒนาจิตใจ คุณธรรม ความเป็นธรรม ความเที่ยงธรรม 
พระองค์ท่านรับสั่งว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งท่ีรัฐบาลให้แก ่
คนยาก เพราะรัฐบาลนั้น ๆ ก็ไม่กล้าต้านกระแส ทั้ง ๆ  
ที่มันดีและถูก แต่พระองค์ท่านตรัสว่าพระองค์เป็น 
พระเจ้าแผ่นดิน พระองค์ท่านไม่มีหน้าที่ตามกระแส  
พระองค์ท่านจะท�าในสิง่ท่ีถูก และพระองค์ท่านพยายามสอน  
ชี้แนะ อยู่ที่คนฟังจะเข้าใจหรือไม่
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เร่ืองสุดท ้ายที่ผมจะเรียนให้
ทราบน้ัน คือ การพฒันาเป็นหน้าทีข่อง
ทุกคน พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ท่าน 
เป็นผู ้น�า สมัยก่อนพระองค์ท ่าน
ยิ่งต้องท�ามาก สมัยนี้พระองค์ท่าน
เป็นประมุข แต่เรามีรัฐบาล หน้าที่
โดยตรงเป ็นของรัฐบาล หน ้าที่
ของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ได้แต่
เพียงให้ก�าลังใจ ให้ค�าแนะน�า เสริม  
อุดช่องว่างหรือทดลอง น�าร่อง หรือ
อาศยัพระบารมทีีจ่ะท�าให้คนคล้อยตาม  
เสร็จแล้วก็เดินหน้าต่อ ฉะน้ันที่ทรง
ตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมา
จากพระราชด�ารขิึน้มา รบัสัง่ตลอดว่า 
ไม่ใช่ศูนย์พัฒนา แต่เป็นศูนย์ให้คน
มาศึกษาวิธีการพัฒนาแล้วให ้คน
ไปท�าต่อ การพัฒนาน้ันเป็นศาสตร ์
ทีส่อนกนัได้ แต่เอาประยกุต์ใช้ให้เป็น 
แต่ปัญหาจะเป็นตอนเอาไปประยุกต์
เพราะถ้าใช้ไม่เป็น ใช้ไม่ถูก ก็จะกลับ
มาอย่างท่านพุทธทาสว่า ก็คือ รก 
พระพุทธเจ้าบอก นสิยา โลก วฑฺฒโน 
(นะ-สิ-ยา-โล-กะ-วัด-ทะ-โน) บุคคล 
ไม่ควรเป็นคนรกโลก บุคคลไม่ควร
ไปท�าอะไรให้เจริญมาก จนปราศจาก 
การควบคุม ทุกอย่างต้องพอเพียง 
พอควร ถึงจะพอดี จะเดินหน้าไปได้ 

วันนี้เรามี กปร. มูลนิธิชัยพัฒนา 
จะเป็นส่วนขับเคลื่อนที่จะคอยบอก
อะไรถูกอะไรผิด ควรจะเดินไปทาง
ไหนอย่างไร ก็ขอให้ทุกท่านประสบ

ความส�าเร็จกับการพัฒนา แล้วเราก็
จะรอท่านท้ังหลายจะน�าความรู้ท่ีท่าน
ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา  
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชปณิธาน 
พระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์จะต้อง
ปฏิญาณตนทั้ งนั้น ครม. ทุกคน 
ต้องเข้าไปปฏิญาณตนต่อพระราชา 
แต่พระราชาเองก็ต้องปฏิญาณตน 
ต ่อประชาชนตั้ งแต ่อยุธยาแล ้ว  
เพียงแต ่ถ ้อยค�านั้นจะเปลี่ยนไป  
ไม ่ เหมื อนกัน  สมั ยก ่ อน ถือว ่ า 
พระเจ้าแผ่นดินเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
คือเจ้าของแผ่นดิน เป็นพระเจ้าอยู่หัว
คือเจ้าชีวติ สมัยก่อนพระองค์ปฏญิาณ
ในลักษณะว่าเป็นเจ้าของแต่อนุญาต
ให้คนท�าได้ ไปดูค�าปฏิญาณรัชกาล
ที่ ๑ - ๗ ทรงปฏิญาณเหมือนกันหมด
ว่า “ดูก่อนพราหมณ์ทั้งหลาย ป่าไม ้
พรรณพฤกษ์ ชลธี  ในแผ ่นดินนี้  
ที่ไม่มีผู้ใดหวงกัน หรือใช้ประโยชน์  
เราอนุญาตให้ท่านใช้สอยตามอธัยาศยั
เถิด” นั่นแปลว่าใครจะใคร่ค้าช้างค้า  
ใครจะใคร่ค้าม้าค้า ใครมีแรงท�ามา
หากินท�าไป ปลูกอะไรก็จะได้สิ่งน้ัน 
ท�าไปเถอะ พระเจ้าแผ่นดินสมัยก่อน
อนุญาต 

พอมาถึงรัชกาลท่ี ๘ ทรงไม่
ปฏิญาณอย่างนั้น พระองค ์ท ่าน
ไม่ได้ปฏิญาณเพราะพระองค์ท่าน
ไม่ได้บรมราชาภิเษก รัชกาลท่ี ๙  
บรมราชาภิเษก พระองค์ท่านจะตรัส

แบบเก่าไม่ได้ จงึได้ตรสัแบบใหม่ และ
พระองค์ท่านจึงได้ตรัสว่า “เราจะ
ครองแผ่นดินโดยธรรม เพือ่ประโยชน์
สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ทรงม ี
หน้าท่ีครองให้ประชาชนเป็นสขุ รชักาล
ท่ี ๑๐ ก็มาทรงปฏิญาณตนต่อว่า  
จะต่อยอดจากสิ่งท่ีพระราชบิดาทรง
ท�าเอาไว้ แต่สิ่งหนึ่งท่ีคนไม่ค่อยรู ้ 
รัชกาลที่ ๑ - ๑๐ ต้องท�า พระเจ้า
แผ่นดินสมัยก่อนเมื่อเปล่งพระราช- 
สัตยาธิษฐานแล้วจะต้องกรวดน�้า 
และประโยคท่ีกรวดน�้าเดียวกันหมด
ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองจนถึงรัชกาล
ที่ ๑๐ คือประโยคที่ว่า “จะรักษา 
ทศพิธราชธรรม จรรยา สัมมา
ปฏิบัติ” คือค�าที่พูดพร้อมกับการ 
กรวดน�้า รัชกาลท่ี ๙ รัชกาลที่ ๑๐  
ก็ทรงท�า ในหมายจะเขียนว่า เมื่อม ี
ปฐมราชโองการแล ้ว จะทรงต้ัง 
พระราชสัตยาธิษฐาน คือกรวดน�้า 
เพื่อให้แม่ธรณีเป็นพยาน ท้ังหมด 
จะมากับหน้าที่ของพระเจ้าแผ่นดิน
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โครงการ ศูนย์เรียนรู้

เยาวชนคนดี
มีชีวิตพอเพียง

โครงการ “ศนูย์เรยีนรู ้เยาวชนคนด ีมชีวีติพอเพยีง” 
ถือได้ว่าเป็นโครงการท่ีดีโครงการหนึ่งท่ีเกิดจากความ 
ร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่ได้น้อมน�าหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพยีงมาสร้างเป็นต้นแบบให้เหน็เป็นรปูธรรมและ 
เกิดผลสัมฤทธิ์ในสถานพินิจฯ ซ่ึงถือได้ว่าเป็นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่น�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ส�านักงาน กปร. ร่วมกับ ส�านักสิริพัฒนา สถาบัน
บัณฑติพฒันบรหิารศาสตร์ ได้จดัการศกึษาอบรมหลกัสตูร
นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ (นบร.)  
ปี ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๙ ซึ่งผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้ร่วมกัน
พิจารณาจัดท�าโครงการ “เยาวชนคนดี มีชีวิตพอเพยีง” 
ร่วมมือกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
จนัทบุรแีละมหาวิทยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณี ณ สถานพินจิ 
และคุ ้มครองเด็กและเยาวชน อ�าเภอเมืองจันทบุร ี
จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่
และขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนา 
ความพร้อมของเยาวชนก่อนคืนสู่สังคม ด้วยการจัดตั้ง 
“ศูนย์เรียนรู้ เยาวชนคนดี มีชีวิตพอเพียง” ขึ้นภายใน
สถานพินิจฯ มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในลักษณะของ 
ศูนย์เรียนรู้โดยจ�าลองแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งมีพิธีเปิด 
โครงการเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ และส่งมอบ
โครงการดังกล่าวให้แก่สถานพินิจฯ มนีางสาวถกลวรรณ 
ไกรสรกลุ ทีป่รึกษาด้านการประสานงานฯ ส�านกังาน กปร. 
เป ็นประธานในพิธีและ นางสุปรียา จรัสไพบูลย ์  
ผู ้อ�านวยการสถานพินิจและคุ ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวดัจนัทบุร ีรบัมอบโครงการจากนายชาตชิาย โฆษะวิสทุธิ์  
ประธานรุ่น นบร.๙

เรียบเรียงโดย กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด�าริ

รายละเอียดโครงการและภาพประกอบสามารถ 
ดูได้ที่ QR CODE

https://drive.google.com/file/d/1Mdn5quUTBrK8XPcuer2_NpX0D0SnRqAN/view
https://drive.google.com/file/d/1iUGSM8AGnnEFPZmMbHI1vWSdnUP5f2Ef/view
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โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เกิดขึ้นจากการเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อ�าเภอบ่อเกลือ  
ทรงพบเหน็สภาพความเป็นอยูข่องประชาชนทีด้่อยโอกาส จงึมพีระราชด�ารใิห้แก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนให้แก่ประชาชน 
โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้เข้ามา 
ด�าเนินการช่วยเหลือการพัฒนาในอ�าเภอบ่อเกลือ โดยเริ่มต้นพัฒนาท่ีโรงเรียนประถมศึกษาก่อนเป็นอันดับแรก  
แล้วขยายไปยงัศนูย์เรยีนรูช้มุชนชาวไทยภเูขา “แม่ฟ้าหลวง” รวมท้ังทรงขยายงานพฒันาด้านอืน่ ๆ  เพือ่ช่วยเหลอืประชาชน
ผู้เดอืดร้อนทัง้ในอ�าเภอบ่อเกลอืและอ�าเภอเฉลิมพระเกยีรต ิภายใต้ช่ือ “โครงการศนูย์ภฟู้าพฒันาตามพระราชด�ารสิมเดจ็ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”

ณ ดนิแดนถิน่เกลอืสนิเธาว์ แห่งขนุเขา ตัง้อยูใ่นอ�าเภอ
บ่อเกลือ จังหวัดน่าน เป็นพื้นที่ห่างไกลที่ด้อยโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคม ประสบกับปัญหาหลากหลายทั้งด้าน 
สาธารณสขุ การศกึษา และคณุภาพชวีติ เจ้าฟ้าหญิงนกัพฒันา 
ท่ีทรงมีความมุ ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ให้แก่พสกนิกรท่ีประสบปัญหาความเดือดร้อนทุกข์ยาก 
ในทุกพื้นที่ ทรงพระด�าเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 
ในพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร ท่ีทรงบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขให้แก่ 
อาณาประชาราษฎร์

ภูฟ้า ภูพัฒนา อย่างยั่งยืน
เรียบเรียงโดย นางกุญชัชญา ทองค�า

กองติดตามประเมินผล
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โครงการศนูย์ภฟู้าพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารใินสมเดจ็พระกนษิฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีการ
ด�าเนนิงานในด้านต่าง ๆ  เพือ่แก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนให้แก่ประชาชนในพืน้ท่ี 
มาอย่างต่อเนือ่ง ตลอดระยะเวลากว่า ๒๐ ปี ในพืน้ท่ีป่าสงวนแห่งชาตป่ิาดอยภคูา 
และป่าผาแดงที่อยู่ในการดูแลของกรมป่าไม้ โดยส�านักพระราชวัง ขออนุญาต 
เข้าใช้ท�าประโยชน์เพือ่การศึกษา และวจิยัทางวิชาการ บนพืน้ท่ี ๑,๘๑๒ ไร่ ๓ งาน 
๗๘ ตารางวา ครอบคลมุพืน้ท่ีอ�าเภอบ่อเกลอืและอ�าเภอเฉลมิพระเกียรต ิมกี�าหนด 
ระยะเวลาขอใช้พื้นที่ ๓๐ ปี และจะครบก�าหนดในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๘๐ 
การด�าเนนิงานของโครงการฯ  ได้ด�าเนนิงานทัง้ทางด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน  
คุณภาพชีวิตของประชาชน การศึกษา สาธารณสุข การประกอบอาชีพ  
ด้านการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการพัฒนาด้านแหล่งน�้า เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างสมบูรณ์อันเป็นท่ีรู ้จักของ 
คนโดยทั่วไปในนาม “ศูนย์ภูฟ้า”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมาร ีทรงให้ความสนพระราชหฤทยัในการด�าเนนิงานของโครงการ 
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นอย่างมาก ได้เสด็จ
พระราชด�าเนินทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
สนองพระราชด�าริมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นโครงการฯ และเมื่อวันท่ี ๑๗ 
กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐ ได้มพีระราชด�ารกิบั นายดนชุา สนิธวานนท์ เลขาธกิาร กปร.  
สรปุความว่า “ให้ทบทวนผลการด�าเนนิงานของโครงการฯ ท่ีผ่านมา ว่าเป็นอย่างไร  
มีหน่วยงานไหนร่วมด�าเนินการ พร้อมสรุปแนวทางการพัฒนาต่อไปให้มี
การด�าเนินงานคล้ายกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ”

เพื่อให้การด�าเนินงานสนองพระราชด�าริเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
ส�านักงาน กปร. จึงได้ปรับเปลี่ยนชื่อโครงการขึ้นใหม่ภายใต้ชื่อ “โครงการ
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อให้เข้ากับ 
กฎระเบียบของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ซ่ึงจะได้มีความคล่องตัว
ในด้านการบริหารงาน งบประมาณ แผนงาน ส�านักงาน กปร. จึงได้จัดท�ากรอบ 
แนวทางพัฒนาโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ข้ึน เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินงานของโครงการฯ  
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ภูฟ้า ภูพัฒนา
ในระยะเริม่ต้นของการด�าเนนิงานโครงการฯ ได้ก�าหนดให้มแีผนพฒันาภฟู้าตามแนวพระราชด�ารสิมเดจ็พระกนษิฐา

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙ ขึ้น เพื่อเป็นหลักและแนวทาง 
ในการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ ประกอบด้วย ๔ แนวทางหลัก 

การด�าเนนิงานสนองพระราชด�ารขิองโครงการศูนย์ภฟู้าพัฒนาอันเนือ่งมาจากพระราชด�ารใินสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า  
กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีได้ด�าเนนิงานในพืน้ที ่๑,๘๑๒ ไร่ ๓ งาน ๗๘ ตารางวา ครอบคลมุ
พื้นที่อ�าเภอบ่อเกลือและอ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วยพื้นท่ีท่ีเป็นท่ีตั้งของโครงการภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริฯ จ�านวน ๖๐๐ ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ทรงงาน แปลงสาธิตด้านการเกษตร และอาคารฝึกอบรม และพื้นที่จ�านวน  
๑,๒๐๐ ไร่ ได้จัดสรรให้เกษตรกรท�าการเกษตร จ�านวน ๑๒๗ ราย เพื่อเป็นพื้นที่ท�ากินอันจะสร้างรายได้ให้แก่ราษฎร 
ทีอ่ยูใ่นพ้ืนท่ีโครงการฯ ได้มคุีณภาพชวีติทีดี่ขึน้ ซึง่ราษฎรส่วนใหญ่จะอาศยัอยูท่ี่บ้านห่างทางหลวง และบ้านผาสขุ รวมทัง้ 
ในพ้ืนทีโ่ครงการฯ ยงัมชีนเผ่ามละบร ิซึง่เป็นชนเผ่าท่ีได้รับโอกาสให้เข้ามาอาศยัและด�ารงชีวติในพ้ืนท่ีของศนูย์ภูฟ้าพฒันา  
จังหวัดน่าน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ โดยเริ่มแรกได้เข้ามาอาศัยอยู่เพียง ๙ คน เดินทางมาจากจังหวัดแพร่ ต่อมามีการชักชวน 
มละบริคนอืน่ ๆ  มาอยูร่่วมกนัเพิม่ขึน้ ปัจจุบนัมสีมาชกิชนเผ่ามละบรริวม ๑๗ ครอบครวั รวมเรยีกกนัว่า “กลุม่ชาตพัินธุ์
มละบริภูฟ้า” การด�าเนินงานของโครงการฯ ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ีหลาย ๆ ด้าน ท้ังทางด้าน 
การจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ด้านการประกอบอาชีพ  ด้านการศกึษา ด้านสาธารณสขุ การสร้างต้นแบบ 
การพฒันาและถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนา และการสร้างความเข้มแขง็และพฒันาทรพัยากรมนษุย์ ซึง่หน่วยงานต่าง ๆ   
ได้ด�าเนินการสนองพระราชด�าริด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมายส่งผลให้ประชาชนในพื้นท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนทั้งทาง 
ด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับหนึ่ง 

การอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น

การพัฒนาและ 
ส่งเสริมอาชีพภาคเกษตร 
และอาชีพนอกภาคเกษตร 
ที่สอดคล้องกับ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

การพัฒนาเด็ก 
และเยาวชนในโรงเรียน 
และศูนย์การเรียนชุมชน 
ชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 

การพัฒนา 
ศูนย์ศึกษาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมภูฟ้า
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ผลส�าเร็จของการพัฒนา
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกมุาร ีทรงให้ความส�าคญักบัการด�าเนนิงานของโครงการฯ เป็นอย่างมาก  
ได้มีพระราชด�าริให้ทบทวนผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาของโครงการฯ ว่าเป็น
อย่างไรบ้าง โดยให้ส�านักงาน กปร. ศึกษา รวบรวมข้อมูล ผลการด�าเนินงาน 
ที่ผ่านมา เพื่อจะได้น�ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงศูนย์ภูฟ้าฯ ให้มีลักษณะ
การด�าเนินงานเป็นแบบเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด�าเนินงานมากข้ึน ทั้งใน
ด้านการบริหารจัดการ แผนงาน และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถรองรับ
การด�าเนินงานได้อย่างเหมาะสมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส�านักงาน กปร. โดยกองติดตามประเมินผล  
จึงได้ด�าเนินการส�ารวจข้อมูลและติดตามผลการด�าเนินงานเบ้ืองต้นโครงการ 
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีขึน้ เพือ่ศกึษาและส�ารวจ 
ข้อมูลด้านการศึกษา สาธารณสุข รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริใน 
สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี  
และน�าข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ในการก�าหนดแนวทางในการด�าเนินงานให้มี
ประสทิธิภาพและประสบผลสมัฤทธิย์ิง่ขึน้ต่อไป ทัง้นีจ้ากการศกึษาและส�ารวจ
ข้อมลูเบือ้งต้นของโครงการฯ ได้น�ามาซึง่ข้อมลูอนัเป็นประโยชน์ต่อการก�าหนด 
แนวทางและแผนปฏิบัติงานของโครงการฯ ท่ีสามารถน�าไปแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่โครงการฯ ได้ตรงตามความต้องการ 
ของประชาชนได้อย่างยัง่ยนื สมดงัพระราชปณธิานในสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทีท่รงมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันา
คุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีด้อยโอกาส ให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน สามารถ 
พึง่ตนเองได้ ตามรอยเบือ้งพระยคุลบาทในพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท่ีทรงบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขให้แก่
อาณาประชาราษฎร์สืบไป



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรง 
ค�า นึงถึ งความอยู ่ดีมีสุขของประชาชนเป ็นส�าคัญ  
ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะท�าให้ประเทศชาติ  
มั่นคงเป็นปึกแผ่น มีความรัก ความสามัคคี ประชาชน  
มชีวิีตความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ ด้วยมพีระราชปณธิานท่ีจะสบืสาน 
รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  
และแนวพระราชด�าริต่าง ๆ ในการบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข
ให้ประชาชน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดโครงการ 
จติอาสา เราท�าความดี เพือ่ชาติ ศาสน์ กษัตรย์ิ นบัตัง้แต่นัน้
เป็นต้นมา ซึง่ส�านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงาน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)  
ได้สมคัรเข้าร่วมจติอาสาเป็นหมูค่ณะ โดยได้รบัพระราชทาน
หมวก ผ้าพันคอ และบตัรประชาชนจิตอาสา ส�าหรบัใช้ใน
การปฏบิตัหิน้าทีจิ่ตอาสามาอย่างต่อเน่ือง 

ส�านกังาน กปร. เป็นหน่วยงานหลกัในการด�าเนนิงาน 
สนองพระราชด�าริ ได้ตระหนักถึงการบ�าเพ็ญสาธารณ- 
ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง 
สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
จงึได้จดัท�า โครงการจติอาสาส�านกังาน กปร. เราท�าความดี  
เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ถวายเป็นพระราชกุศลและ 
ถวายพระพรชัยมงคล ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โดยก�าหนดการจัดท�ากิจกรรมสาธารณประโยชน์และ
ชมุชนใกล้เคยีง จ�านวน ๓ คร้ัง ต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังน้ี

ครัง้ที ่๑ เดอืนธนัวาคม ๒๕๖๒ เนือ่งในโอกาสวนัคล้าย 
วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  
มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาต ิและ
วนัพ่อแห่งชาติ ๕ ธนัวาคม ๒๕๖๒

ครัง้ท่ี ๒ เดอืนเมษายน ๒๕๖๓ เนือ่งในโอกาสวนัคล้าย
วนัพระราชสมภพสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี ๒ เมษายน 
๒๕๖๓ นัน้ เนือ่งจากอยูใ่นสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ ๑๙ และปฏบิตัติามนโยบายรัฐบาล
เก่ียวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ 
ส�านกังาน กปร. จงึได้งดการจัดกจิกรรม

โดยครั้งท่ี ๓ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
ส�านักงาน กปร. ร่วมกับส�านักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ได้จัด
พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของ
แผ่นดิน และกิจกรรมบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู ่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และวันคล้าย 
วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง  
๑๒ สงิหาคม ๒๕๖๓ ภายใต้โครงการฯ ดงักล่าว ณ บริเวณ
สวนหลวงพระราม ๘ ด้วยการกวาดเก็บเศษขยะ ใบไม้  
เช็ดถู ฉีดล้างท�าความสะอาด ฉีดพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อโรค 
และอื่น ๆ เพื่อให้สวนหลวงพระราม ๘ มีความสะอาด  
เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัยจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙

แม้กิจกรรมท่ีลงมือท�าในพื้นท่ีดังกล่าว จะเป็นเพียง
ส่วนเล็ก ๆ เมื่อเทียบกับพ้ืนที่ทั่วประเทศ แต่ก็นับเป็น 
อกีหนึง่ความภาคภมูใิจท่ี ส�านกังาน กปร. ส�านกังานมลูนธิิ
ชัยพัฒนา หน่วยงานร่วม และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วม
ท�าความดด้ีวยจติอาสา ช่วยกนัพฒันาชมุชนทีเ่ปรยีบเสมอืน 
บ้านใกล้เรือนเคียงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เสริมสร้าง
ความสามคัคใีนสงัคม และจะมุง่มัน่ท�าความด ี เพือ่สบืสาน 
พระราชปณธิานต่อไป 

เลขาธิการ กปร. ร่วมท�ากิจกรรม 
บ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์

พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ ก่อนร่วมท�า
กิจกรรมบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์  

ถวายเป็นพระราชกุศล

ท�าความสะอาดบริเวณศาลาริมน�้า

จิตอาสาส�านักงาน กปร. เราท�าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ : 

น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมท�าความดี ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
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พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
เป็นประธานเปิดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้  
ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ ๒๑

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 
เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ 

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ในจังหวัดนราธิวาส

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุที์ห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพนัธ์ุและปรับปรุง
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	่จงัหวดัลพบุรี	ซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ท่ีผลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมูลนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

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

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓ 
พลอากาศเอก ชลติ พกุผาสขุ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน  

“ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ ๒๑  
ประจ�าปี ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าริ ต�าบลกะลุวอเหนือ อ�าเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ - ๙ กันยายน ๒๕๖๓ 
ซ่ึงมรูีปแบบการจดักจิกรรมทีส่อดคล้องตามวถิชีวีติใหม่ (New  
Normal) ได้แก่ ๑) นทิรรศการ “สบืสาน รกัษา ต่อยอด เรียนรู้  
สู่วิถีใหม่” น�าผลส�าเร็จจากการด�าเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ  
มาจดัแสดง ๒) นิทรรศการ “เปิดบ้านพ่อ เรยีนรูสู้ค่วามพอเพยีง”  
และร่วมรับฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมแปลงสาธิตการ 
ท�าเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด การท�าระบบน�้า 
แบบประหยัด (แอร์แว) การสาธิตการปลูกส้มโอทับทิมสยาม 
ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดที่มีการขุดยกร่อง โอกาสน้ี องคมนตรี 
ร่วมเกบ็ผลผลติส้มโอทบัทมิสยามภายในแปลงและการตอนกิง่ 
ส้มโอฯ

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ  

ให้นายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตร ีเชญิสิง่ของพระราชทาน 
ไปมอบแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ ์
ความไม่สงบในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ ณ ฐานปฏบิตักิาร 
ชุดเฝ้าตรวจชายแดนท่ี ๔๔๑๒ กองร้อยต�ารวจตระเวน 
ชายแดนที่ ๔๔๗ บ้านมูโนะ ต�าบลมูโนะ อ�าเภอสุไหงโก-ลก  
จังหวัดนราธิวาส รวมทั้งสิ้น ๑๓๑ ชุด และเดินทางไปยัง
ศนูย์วจิยัและศกึษาธรรมชาตป่ิาพรสุรินิธร อ�าเภอสไุหงโก-ลก  
จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามการด�าเนินงานในการบริหาร 
จดัการน�า้ และการดแูลป้องกนัรักษาไฟป่าพรโุต๊ะแดง ในช่วงบ่าย 
เดินทางไปยงัวดัประชมุชลธารา ต�าบลสไุหงปาด ีอ�าเภอสไุหงปาดี  
จังหวัดนราธิวาส เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานถวายแด ่
พระสงฆ์ จ�านวน ๙ รูป 
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นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ 
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข และพลอากาศเอก จอม  

รุ่งสว่าง องคมนตรี พร้อมคณะฯ เดินทางไปยังโครงการ
อ่างเก็บน�้าห้วยแม่ตะกึงพร้อมระบบส่งน�้าอันเนื่องมา
จากพระราชด�าริ ต�าบลสมเด็จเจริญ อ�าเภอหนองปรือ  
จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรับฟังสถานการณ์น�้าในปัจจุบัน 
และผลการด�าเนินงานการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพื้นที่ภาคกลาง จากนั้น 
เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยกระพร้อยอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ ต�าบลหนองปรือ อ�าเภอหนองปรือ  
จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อรับฟ ังสรุปผลการด�าเนินงาน  
จากนั้นได้ร ่วมปลูกต้นรวงผึ้ง และปล่อยปลาตะเพียน  
จ�านวน ๑๐,๐๐๐ ตัว ลงในอ่างเก็บน�้าฯ

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ 
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานการประชุม

คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ โดยมีรองประธานกรรมการ  
ประกอบด้วย พลอากาศเอก ชลติ พกุผาสขุ นายจรลัธาดา กรรณสตู  
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ นายอ�าพน กิตติอ�าพน พลเอก เฉลิมชัย  
สิทธิสาท และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี โดยมี 
นายดนชุา สนิธวานนท์ เลขาธกิาร กปร. พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ  
และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ส�านักงาน 
กปร. แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด�าริที่ยังติดปัญหา รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดโครงการฯ 
เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว  
ในการสบืสาน รกัษา และต่อยอด โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ  
ให้เกดิประโยชน์สขุแก่ราษฎรอย่างยัง่ยนืโดยท่ัวกนัต่อไป 

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	
	 -	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	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	

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลิตได้ทันเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พุคา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนท่ี
เข้าร่วมโครงการของศูนย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏิสนัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู	้อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	
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พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ 
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข และพลอากาศเอก  

จอม รุง่สว่าง องคมนตร ีพร้อมคณะฯ เดนิทางไปตรวจเยีย่ม 
โครงการฝายทดน�้าบ้านหนองแดงอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ ต�าบลหนองกุ่ม อ�าเภอบ่อพลอย จังหวัด 
กาญจนบรีุ เพ่ือตดิตามการด�าเนนิงาน และเยีย่มเยยีนราษฎร 
ทีไ่ด้รบัประโยชน์จากโครงการฯ จากนัน้ เดนิทางไปเย่ียมชม 
แปลงเกษตรของนายเนตร หมอนทอง ราษฎรหมู่ที่ ๕ 
ต�าบลหนองกุ ่ม อ�าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  
ที่สามารถท�าเกษตรผสมผสานโดยปลูกพืชผักสวนครัว  
กล้วย อ้อย มะพร้าว ดีปลี และเลี้ยงปลา ต่อมา เดินทาง
ไปเยี่ยมชมแปลงเกษตรของนายส�าเภา รู้ระวัง ผู้ช่วย 
ผู ้ใหญ่บ้านต�าบลหนองกุ ่ม ปัจจุบันเมื่อแปลงเกษตร
ได้รับน�้าจากระบบส่งน�้าฝายทดน�้าบ้านหนองแดงฯ  
ท�าให้สามารถท�านาได้ปีละ ๒ ครั้ง และได้ผลผลิต  
๗๐ - ๑๐๐ ถัง พร้อมพบปะพูดคุยเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการน�้าของโรงสูบใหญ่ 

นายจรัลธาดา กรรณสูต และนายอ�าพน กิตติอ�าพน องคมนตรี
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ 
นายจรัลธาดา กรรณสูต และนายอ�าพน กิตติอ�าพน 

องคมนตรี เดินทางไปยังเทศบาลต�าบลประทาย อ�าเภอ
ประทาย จงัหวดันครราชสมีา เพือ่รบัฟังรายงานสถานการณ์น�า้ 
ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา และสรุปผลการด�าเนินงาน 
โครงการผันน�้าไปเติมอ่างเก็บน�้าบึงกระโตน (ขุดลอก
อ่างเก็บน�้าโศกผึ้ง) อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จากนั้น  
เดนิทางลงพืน้ทีโ่ครงการผนัน�า้ไปเตมิอ่างเก็บน�า้บงึกระโตนฯ  
พบปะเยี่ยมราษฎรสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ และเดินทาง 
ไปยงัเทศบาลต�าบลมะค่า อ�าเภอโนนสงู จงัหวดันครราชสมีา 
เพื่อรับฟ ังรายงานสรุปแผนการด�าเนินงานโครงการ 
ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
รับไว้เป็นโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ จ�านวน 
๒ โครงการ คือโครงการขุดลอกล�าห้วยใหญ่พร้อมอาคาร
ประกอบ และโครงการขดุสระน�า้บ้านถั่วแปบพร้อมก่อสร้าง
อาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และลงพื้นที่ 
เพื่อตรวจดูสภาพพื้นที่    

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุที์ห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรับปรุง
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	่จงัหวดัลพบุรี	ซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ท่ีผลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมูลนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาท่ีดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุที์ห่าได้ยาก						
ในปัจจบัุน	ควรค่าแก่การอนุรกัษ์และเกบ็รกัษา	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	เกดิอทุกภยัในต�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	
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นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพื้นที่จังหวัดล�าปาง

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ 
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะฯ เดินทางไป

ยงัโครงการอ่างเก็บน�า้ห้วยลอยอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิต�าบล
วังทอง อ�าเภอวังเหนือ จังหวัดล�าปาง รับฟังการบรรยายสรุป 
ผลการด�าเนนิสนองพระราชด�าร ิพร้อมกับเยีย่มชมผลสมัฤทธิใ์นการ 
บริหารจัดการน�้า และปล่อยพันธุ์ปลาลงในอ่างเก็บน�้า เพื่อเป็น 
แหล่งอาหารโปรตีนและเป็นแหล่งรายได้เสริมให้แก่ราษฎร  
ต่อมาเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยเฮี้ยพร้อมระบบส่งน�้า 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบลนิคมพัฒนา อ�าเภอเมืองล�าปาง  
จังหวัดล�าปาง รับฟังถึงแนวทางในการด�าเนินงานของโครงการ
อ ่างเก็บน�้าห ้วยเฮี้ยฯ โอกาสนี้  องคมนตรีได ้ทักทายและ 
กล่าวถึงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวท่ีมี
พระราชประสงค์ให้ประชาชนบรรเทาปัญหาความทุกข์ยาก 
เดือดร้อน และมีความร่มเย็นเป็นสุขโดยท่ัวกัน จากนั้นร่วม 
ปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่โครงการฯ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาท่ีดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพัฒนาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุที์ห่าได้ยาก						
ในปัจจบัุน	ควรค่าแก่การอนุรกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพูด	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเช้ือไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรับปรุง
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลิตของถัว่เขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมิูสารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบุรี	ซึง่
เม่ือเดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกิดอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมลด็พันธุข้์าวในโครงการ	“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 ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
นายพลากร สวุรรณรัฐ องคมนตร ีพร้อมคณะฯ เดนิทางไปยงั 

อ่างเก็บน�้าแม่สะกืด (ม่อนตะแลง) อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  
บ้านผาบ่อง ต�าบลผาบ่อง อ�าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
เพื่อเชิญส่ิงของพระราชทานไปมอบแก่ผู ้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่  
รวมทั้งสิ้น ๒๑๐ ชุด โอกาสนี้ได้รับฟังการบรรยายสรุปด้าน 
ความมั่นคงในพ้ืนที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับติดตาม 
การด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ และพบปะพี่น้องประชาชน 
ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ จากนั้นร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่
อ่างเก็บน�้า พร้อมกับปลูกต้นไทรย้อยใบแหลม ต่อมาเชิญสิ่งของ
พระราชทานจ�านวน ๑๔๓ ชุด ไปมอบแก่ราษฎร ณ โครงการ
อนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บรเิวณป่าลุม่น�า้ของ-ลุม่น�า้ปายอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิพืน้ที่
บ้านห้วยซลอบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับฟังการบรรยายสรุปถึง 
ผลการด�าเนินของโครงการฯ จากนั้นได้ปลูกต้นไทรย้อยใบแหลม
และหญ้าแฝกร่วมกับราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ท่ีเกิดจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลิตได้ทันเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พุคา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏิสนัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู	้อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วังร	ีและทรงเย่ียมราษฎร	
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พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี
ติดตามการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
พลอากาศเอก ชลติ พกุผาสขุ และพลอากาศเอก จอม รุง่สว่าง  

องคมนตรี พร้อมคณะฯ เดินทางไปยังส�านักงานก่อสร้าง
ชลประทานขนาดใหญ่ที ่๙ ต�าบลจนัทนมิติ อ�าเภอเมอืงจนัทบรุี  
จังหวัดจันทบุรี เพื่อรับฟังสรุปผลการติดตามและขับเคลื่อน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพื้นที่ภาคกลาง 
และการสนองพระราชด�าริ รวมถึงสถานการณ์น�้าในพื้นท่ี 
จังหวัดจันทบุรี และเยี่ยมชมทัศนียภาพของคลองภักดีร�าไพ  
ต่อมาเดินทางไปยงัโครงการอ่างเกบ็น�า้คลองศาลทรายอนัเนือ่ง 
มาจากพระราชด�าริ ต�าบลคลองพลู อ�าเภอเขาคิชฌกูฏ  
จงัหวดัจนัทบุรี เพือ่รบัฟังบรรยายสรปุผลสมัฤทธิใ์นการบรหิาร
จัดการน�้าเยี่ยมชมอาคารระบายน�้าล้น และมอบเมล็ดพันธุ์  
จ�านวน ๔ ชนิดจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ ้งกระเบน 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ให้แก่กลุ่มผู้ใช้น�้าจ�านวน ๑๔ กลุ่ม 
และปล่อยปลาตะเพียนลงในอ่างเก็บน�้าฯ จากนั้นเดินทาง 
ไปยังจุดจ่ายน�้าของกลุ่มผู้ใช้น�้า การนี้ได้เยี่ยมชมสวนผลไม้
ของนางสาวธิดารัตน์ สัตถี รองประธานกลุ่มบริหารการใช้น�้า 
ระบบท่อส่งน�้าบ้านช�าตาเรือง ที่สามารถบริหารจัดการน�้า
ภายในสวน และร่วมปลูกต้นทุเรียน 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุที์ห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรับปรุง
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	่จงัหวดัลพบุรี	ซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ท่ีผลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมูลนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลิตได้ทันเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พุคา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนท่ี
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏิสนัถาร
กบัราษฎรท่ีเข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู	้อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	
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วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธาน

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษา
การพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิครัง้ที ่๑/๒๕๖๓  
พร้อมด้วยพลอากาศเอก ชลติ พกุผาสขุ และนายจรลัธาดา  
กรรณสูต องคมนตรี โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์  
เลขาธิการ กปร. ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริและศูนย์สาขา พร้อม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 
๒๐๑ ส�านักงาน กปร. แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร การประชุมในครั้งนี้เพ่ือรับทราบถึง  
การแต่งตัง้คณะอนกุรรมการด้านวชิาการและการจดัตัง้ 
ศูนย์สาขาเพิ่มเติม จ�านวน ๒ โครงการ คือโครงการ
อุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
จังหวัดราชบุรี และโครงการศูนย์การเรียนรู้การพัฒนา
อมก๋อยตามพระราชด�าริ จังหวัดเชียงใหม่ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในจังหวัดปัตตานี

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะฯ  

เดนิทางไปยงัท่าเทียบเรอื อ�าเภอสายบุร ีจงัหวดัปัตตานี 
เพือ่ตดิตามและรับฟังผลสมัฤทธิข์องการด�าเนนิโครงการ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝ่ังทะเลอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 
จงัหวัดปัตตานีและจังหวดันราธวิาส โดยน่ังเรอืเพือ่เยีย่ม
ชมวิถีชีวิตการเลี้ยงปลาของราษฎรตลอดสองฝั่งล�าน�้า
ในแม่น�้าปัตตานี และได้มอบพันธุ์ปลากะพง จ�านวน 
๕๐ ตัว และซั้งให้แก่ผู้แทนราษฎร จากนั้น เชิญสิ่งของ
พระราชทานจ�านวน ๖๔ ชุด ไปมอบให้แก่ชุดปฏิบัติ
หน้าที่รักษาความปลอดภัยหมวดเฉพาะกิจต�ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ ๔๐๒๑ ตั้งอยู่ภายในพื้นที่วัดเนินผา
โลการาม อ�าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ต่อมาเดินทาง
ไปยังวัดปิยาราม ต�าบลปิยามุมัง อ�าเภอยะหริ่ง จังหวัด
ปัตตานี เพ่ือน�าเคร่ืองไทยธรรมพระราชทานไปถวาย 
แด่พระสงฆ์ จ�านวน ๙ รูป 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุที์ห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตูม	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรับปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมิูสารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหม่ี	จงัหวดัลพบุรี	ซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ท่ีผลิตเมล็ดพนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมูลนิธิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ท่ีเกิดจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลิตได้ทันเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พุคา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏิสนัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู	้อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วังร	ีและทรงเย่ียมราษฎร	

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

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

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะฯ  

เดนิทางไปยงัพืน้ทีโ่ครงการอ่างเกบ็น�า้นฤบดนิทรจนิดา  
ต�าบลแก่งดนิสอ อ�าเภอนาดี จังหวดัปราจนีบรุ ีรบัฟัง 
รายงานสรุปผลการด�าเนินงานโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าริ ในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุร ี 
และปล่อยปลาที่บริเวณสันอ่างเก็บน�้าฯ จากน้ัน 
เดินทางไปยังโครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล  
ทีต่�าบลหนิตัง้ อ�าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก  
รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการพัฒนา
แหล่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ในเขตจังหวัด
นครนายก รวมทั้งปลูกต้นรวงผึ้งบริเวณสันเขื่อนฯ

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
พลเอก กมัปนาท รดุดษิฐ์ และพลเอก เฉลมิชัย  

สิทธิสาท องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไป
โครงการอาคารอัดน�้าคลองดินแดงพร้อมระบบ
ส่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ บ้านเขาหลัก 
หมู่ที่ ๕ ต�าบลเขาค่าย อ�าเภอสวี จังหวัดชุมพร 
รับฟังบรรยายสรุปผลการด�าเนินงานโครงการฯ 
และตรวจเยี่ยมโครงการฯ ต่อมาเดินทางไปยัง
โครงการปรับปรุงสถานีสูบน�้าและระบบส่งน�้า 
บ้านหวัเขาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิบ้านหวัเขา  
หมู่ท่ี ๑ ต�าบลศรีวิชัย อ�าเภอพุนพิน จังหวัด
สรุาษฎร์ธาน ีรบัฟังบรรยายสรุปผลการด�าเนนิงาน 
โครงการฯ พร้อมกบัพบปะพีน้่องประชาชนทีอ่ยู่
ในพื้นที่โครงการฯ 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุที์ห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรับปรุง
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	่จงัหวดัลพบุรี	ซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ท่ีผลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมูลนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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

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	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกับถัว่เขยีวได้ทุกสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมิูสารสนเทศ	
(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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พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เดินทางไปยัง

โครงการฝายคลองท่ากระจายอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 
บ้านชายท่า หมู่ที่ ๑ ต�าบลคลองพา อ�าเภอท่าชนะ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี รับฟังบรรยายสรุปผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ 
พร้อมกับมอบประกาศนียบัตรให้แก่ราษฎรที่สละที่ดินใน
การก่อสร้างฝายคลองท่ากระจายฯ จ�านวน ๓ ราย และ 
พบปะเยี่ยมเยียนพ่ีน ้องประชาชนในพื้นท่ี จากนั้น 
ปลูกหญ้าแฝกบริเวณโครงการฯ

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในจังหวัดลพบุรี

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี และ

คณะฯ เดนิทางไปยงัเขือ่นป่าสกัชลสทิธิ ์ต�าบลหนองบวั 
อ�าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี รับฟังรายงานสรุป
ผลการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริในพื้นที่ภาคกลาง และบรรยายสรุปความ
ก้าวหน้าการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ลุ่มน�้าป่าสัก จากนั้น 
ได้นั่งรถรางเยี่ยมชมบริเวณสันเขื่อนโดยรอบโครงการฯ 
พร้อมกบัปล่อยปลาและปลกูต้นรวงผึง้ในพ้ืนท่ีโครงการฯ  
ต่อมาเดินทางไปยังพื้นที่ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน�้า 
วังตะโกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบลโคกแสมสาร 
อ�าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี พบปะพูดคุยกับพี่น้อง
ประชาชนในพื้นที่โครงการฯ 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชัิยพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลูก	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	 ซ่ึงอาจจะเป็นพนัธุที์ห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเก็บรักษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพุทราป่า	
	 -	มหาวทิยาลัยแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถ่ัวเขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สูงสดุ
	 -	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	

๐๕ 
วารสารอันเนื่องมาจากพ

ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุที์ห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตูม	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรับปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมิูสารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหม่ี	จงัหวดัลพบุรี	ซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ท่ีผลิตเมล็ดพนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมูลนิธิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ท่ีเกิดจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลิตได้ทันเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พุคา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏิสนัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู	้อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วังร	ีและทรงเย่ียมราษฎร	
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วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี และคณะฯ 

เดินทางไปเยี่ยมชมกลุ่มผู้ใช้น�้าชลประทานแก่งคอย - 
บ้านหมอ อ�าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จากนั้นเดินทาง 
ไปยังโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยหินขาวอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าร ิต�าบลเขาดนิพฒันา อ�าเภอเฉลมิพระเกยีรติ 
จังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ  
รวมทัง้ปล่อยปลาตะเพียนเงินและปลาแก้มช�า้ รวมจ�านวน  
๕๐,๐๐๐ ตัว พร้อมทั้งปลูกต้นมะม่วงพันธุ์มหาชนก  
ณ บรเิวณอ่างเกบ็น�า้ฯ ต่อมาเดินทางไปเยีย่มชมโครงการ
พัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าร ิต�าบลเขาดนิพฒันา อ�าเภอเฉลมิพระเกยีรติ 
จังหวัดสระบุรี เพ่ือรับฟังการบรรยายสรุปและชม 
แปลงสาธติการท�าเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด�าริ
แห่งแรก และแปลงการท�าการเกษตรผสมผสาน จากนั้น
เดินทางไปยังบ้านนางจันทร์หล้า ชัยชาติ ประธานกลุ่ม
บริหารการใช้น�้าฯ เย่ียมชมกิจกรรมทางการเกษตรของ
กลุ่มผู้ใช้น�้าฯ

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในจังหวัดสระบุรี

นายจรัลธาดา กรรณสูต และนายอ�าพน กิตติอ�าพน องคมนตรี 
ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน�้าสองฝั่งล�าน�้าชีอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
นายจรัลธาดา กรรณสูต และนายอ�าพน 

กติตอิ�าพน องคมนตร ีพร้อมด้วยคณะฯ เดนิทาง
ไปยงัโครงการก่อสร้างอ่างเกบ็น�า้ล�าน�า้ชอีนัเนือ่ง
มาจากพระราชด�าริ ต�าบลชีบน อ�าเภอบ้านเขว้า  
และอ�าเภอหนองบัวระเหว จงัหวัดชัยภมู ิโอกาสนี้  
ได้รบัฟังรายงานสรปุผลการด�าเนนิงานโครงการฯ  
จากนั้นเดินทางไปยังโครงการแก้มลิงบึงนกโง่
พร้อมอาคารประกอบ ต�าบลศรีส�าราญ อ�าเภอ
คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ในการนี้ได้รับฟัง 
รายงานสรปุผลการด�าเนนิงานโครงการฯ จากนัน้  
องคมนตรีได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชน 
ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการฯ 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรับปรุง
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	่จงัหวดัลพบุรี	ซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ท่ีผลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเก็บเกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พุคา	รายงานการด�าเนนิงานของชุมชนท่ี
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลิตเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู้	อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเย่ียมราษฎร	

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชัิยพัฒนาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
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
เป็นพ้ืนทีผ่ลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพัฒนา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเคร่ืองสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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



คว
าม
เค
ลื่อ

นไ
หว

50

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะฯ  

เดินทางไปยังโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน�้าห้วยต้นยาง
พร้อมระบบส่งน�า้อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิบ้านป่าบง  
ต�าบลเจริญเมือง และโครงการก่อสร้างสถานีสูบน�้า 
ด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน�้าบ้านห้วยเครือบ้าอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าร ิ ต�าบลสนัมะเคด็ อ�าเภอพาน จงัหวัด
เชียงราย เพื่อติดตามการด�าเนินงานและผลสัมฤทธิ์การ
พัฒนาแหล่งน�้าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนใน
การประกอบอาชีพในพื้นที่ และพบปะพูดคุยกับพ่ีน้อง
ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ

๐๕ 
วารสารอันเนื่องมาจากพ

ระราชด�าริ

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

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

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
เป็นประธานพิธีเปิดงาน “๓๘ ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อ
พัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน” ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
นายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตร ีและคณะฯ เป็นประธาน

พธิเีปิดงาน “๓๘ ปี ศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานฯ สบืสาน รกัษา  
ต่อยอด เพ่ือพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน” และเปิดห้องนิทรรศการใน 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พร้อมชมนิทรรศการ 
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  
ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวดัสกลนคร โดยนทิรรศการฯ  
จดัข้ึนระหว่างวันที ่๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และร่วมปลกูต้น 
อินทนิลน�้า และปล่อยพันธุ์ปลา จ�านวน ๓๘,๐๐๐ ตัว จากนั้น  
ชมนทิรรศการเกีย่วกบัข้าวพนัธุด์ ีและร่วมกจิกรรมหว่านพชืหลงันา  
พร้อมท้ังพบปะกลุ่มสหกรณ์ข้าวครบวงจร ต่อมาเดินทางไปยัง
โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยทรายขมิ้นอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 
ต�าบลพังขว้าง อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พร้อมกับ
รับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าและการบริหารจัดการน�้าของ
อ่างเก็บน�้าห้วยทรายขมิ้น 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุที์ห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตูม	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรับปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมิูสารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหม่ี	จงัหวดัลพบุรี	ซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ท่ีผลิตเมล็ดพนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมูลนิธิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ท่ีเกิดจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลิตได้ทันเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พุคา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏิสนัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู	้อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วังร	ีและทรงเย่ียมราษฎร	



ความพึงพอใจคอลัมน์ต่าง ๆ วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ฉบับที่ ๔/๒๕๖๓

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

ค�าถาม ค�าถามชิงรางวัลประจ�าวารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ฉบับที่ ๔/๒๕๖๓
ผู้ที่ตอบค�าถามถูก ๑๐ ท่านแรก รับของที่ระลึกจากส�านักงาน กปร.

๑.  โครงการขุดลอกแก้มลิงกุดเชียงบังพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดใด

   จังหวัดยโสธร    จังหวัดร้อยเอ็ด

๒. โครงการอ่างเก็บนำ้าห้วยลอยอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดใด

   จังหวัดลำาปาง    จังหวัดนครพนม

เฉลยค�าตอบ วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓

ข้อที่ ๑ คำาตอบคือ โครงการทำานบดินบ้านไทรนอง ๒ อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดจันทบุรี

ข้อที่ ๒ คำาตอบคือ โครงการอ่างเก็บนำ้าใสน้อย-ใสใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำาริมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี

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

หนังสือวารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริต่อไป หรือขอยกเลิก โปรดแจ้งให้ทราบด้วย    รับต่อไป    ยกเลิก

questionair463.zip


(พื้นที่ส่วนนี้สำาหรับโฆษณา)

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

ถ้าฝากส่งในประเทศไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร

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



ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๔  ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓

วารสารอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ

วัตถุประสงค์
๑. เพ่ือเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง และพระบรมวงศ์ ท่ีได้พระราชทานแนวพระราชด�าริ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรและประเทศให้เกิดความย่ังยืน
มั่นคงต่อไป

๒. เพ่ือสร้างความรู ้ความเข้าใจ เก่ียวกับแนวพระราชด�าริ  
และโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริให้แก่ประชาชน 
หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชน ให้ได้รับทราบ
ข้อมูลอย่างถูกต้องและกว้างขวางยิ่งขึ้น

๓. เพ่ือขยายผลการพัฒนาและผลส�าเร็จจากแนว 
พระราชด�ารแิละโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารทิีม่อียู่ท่ัว
ทุกภูมิภาคของประเทศไปสู่สาธารณชนได้อย่างกว้างขวาง 
พร้อมทั้งเป็นเอกสารอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง

โปรดทราบ
บทความและข้อเขยีนต่าง ๆ  ในวารสารอนัเนือ่งมาจาก

พระราชด�ารเิป็นความคดิเห็นส่วนตวัของผูเ้ขียน ไม่ใช่ความเห็น
ของส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)

หากมีความประสงค์จะน�าข้อมูลไปเผยแพร่ โปรดระบุ
แหล่งที่มาของข้อมูลด้วย

ด�าเนินการโดย
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำน 
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
อาคารส�านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ
เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร ์
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

วำรสำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จัดท�ำขึ้นเพ่ือแจกจ่ำย ห้ำมจ�ำหน่ำย

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
นางอรอนันต์ วุฒิเสน
รกัษาการผูอ้�านวยการกองประชาสัมพันธ์ 
/หวัหน้าคณะบรรณาธิการ

นางสาวณัฐดา ศุภสินธ์ุ
ผู้แทนกองประสานงาน 
โครงการพื้นที่ ๑

นายธนฤทธ์ิ รัชตะประกร
ผู้แทนกองประสานงาน 
โครงการพื้นที่ ๒

นางสาวนิตติยา สมาธิ
ผู้แทนกองประสานงาน 
โครงการพื้นที่ ๓

นางสาวรุ�งรัตน์ วงษ์จูู
ผู้แทนกองประสานงาน 
โครงการพื้นที่ ๔

นางสาวกุลวดี ปุงบางกะด่ี
ผู้แทนส�านักงานเลขาธิการ

นางสาวตติยา ตันวิเชียร
ผู้แทนกองศึกษาและขยายผล 
การพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ

นางสมพร สุขประเสริฐ
ผู้แทนกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด�าริ

นายขจูรชัย ฤทธิวงศ์
ผูแ้ทนกองติดตามประเมินผล

นางสาวศีต์กร ตันกำาแหง
ผูแ้ทนกองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์

นางสาวทิพย์กมล ศุภกุลฐิตาพัฒน์
ผูแ้ทนกองกิจกรรมพิเศษ

นางสาวสมลักษณ์ บุนนาค
ผูแ้ทนศูนย์สารสนเทศ

นางสาวจุูไรรัตน์ อินทร์โต
ผูแ้ทนศูนย์ปฏิิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต

นายนพปฎล มกุลกาญจูน์
ผู้แทนกลุม่พัฒนาระบบบริหาร

นางวิไล หมอกอรุณ

นางธัญวรัตน์ สืบสาย

นางสาวมทิรา ภัคทิพวดี

นายโชคชัย อุ�นใจู
ผูแ้ทนกองประชาสัมพันธ์

นายพิสิทธ์ิ วิเชียรทศพร

นายทวีศักด์ิ แป้นคุ�มญาติ

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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