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ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔

แก้มลิงดอนยาว พัฒนาแหล่งน�้า สู่อนาคตท่ีย่ังยืน

ระเบิดจากข้างใน กลุ่มผู้ใช้น�้าโครงการสถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้าฯ 

ผลส�าเร็จจากโครงการฯ

 •  ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ จังหวัดระยอง

 •  โครงการอ่างเก็บน�้าภูเพ็กฯ จังหวัดสกลนคร

 •  เข่ือนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่

 •  โครงการพัฒนาพื้นท่ีหนองใหญ่ฯ จังหวัดชุมพร

การเล้ียงไก่ไข่พันธ์ุเล็กฮอร์นหงอนจักร

เร่ืองเล่าจากหลังกล้อง อินเนอร์มาเต็ม

ปัจจุบันหนองใหญ่ นอกจากจะเป็น แก้มลิง ที่ส�าคัญแล้ว ยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  

และ สะพานไม้ กลายเป็นสัญลักษณ์ดึงดูดผู้คนให้มาเยือนหนองใหญ่ จังหวัดชุมพร



บรรณาธการ
 วารสารอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔ นี้ มีวันส�าคัญ ได้แก่  
วันฉัตรมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงประชาชนชาวไทย 
ต่างร่วมกันน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของราษฎร 
มาโดยตลอด สถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นด่ังศูนย์รวมจิตใจที่ด�ารงอยู่เคียงคู่กับประชาชนในทุกสถานการณ์  
แม้กระทั่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทรงห่วงใยถึงความ
เดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว จึงพระราชทานความช่วยเหลือ 
มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้ประเทศผ่านวิกฤตในครั้งนี้ อาทิ  
เครื่องช่วยหายใจระบบ High Flow รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย ห้องตรวจเชื้อควบคุมแรงดันอากาศ และจัดตั้ง
ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนมาโดยตลอด

     ในฉบับน้ี ตรงกับเดือนเมษายน - มิถุนายน เป็นช่วงฤดูร้อนที่ฝนไม่ค่อยตก จึงท�าให้เกิดปัญหาภัยแล้ง 
ดังนั้นการขับเคลื่อนการด�าเนินโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ต้องด�าเนินงานครอบคลุมหลายด้าน 
ในทุกฤดูกาล และต้องพัฒนาอย่างต่อเน่ืองไม่หยุดนิ่ง ดังภาพปกหน้าและปกหลัง ซ่ึงเป็นภาพของโครงการพัฒนาพื้นที่
หนองใหญ่ตามพระราชด�าริ ต�าบลบางลึก อ�าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เดิมเป็นพ้ืนที่ประสบปัญหาอุทกภัย  
และขาดแคลนน�้าในช่วงฤดูร้อน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ทรงเห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยสมบูรณ์ ดังพระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ  
ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต 
วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ ความว่า “...เมื่อดูแผนท่ี ก็เห็นว่ามีแห่งหน่ึงท่ีควรจะท�าเป็นแก้มลิงได้  
มีโดยธรรมชาติ คือมีหนองใหญ่. หนองใหญ่น้ันเป็นท่ีกว้างใหญ่สมชื่อ. แต่ก็ไม่ใหญ่พอ เพราะมีการบุกรุก
เข้าไป และตื้นเขิน. แต่ที่ส�าคัญ มีคลองที่อยู่ใกล้หนองใหญ่นั้น แต่คลองนั้นยังตัน คือยังไม่ได้ขุดให้ตลอด  
ยังเหลือระยะอีกกิโลเมตรครึ่งเศษ ๆ . น�้าที่ลงในคลองน้ี จะระบายลงไปสู่ทะเล มิให้วกมาท่วมเมือง. ...” พระองค์
จึงมีพระราชด�าริ ให้สร้างประตูระบายน�้าขุดลอกหนองใหญ่และคูคลองรอบ ๆ  เพื่อเตรียมพร้อมรับพายุใหญ่
ที่จะมาเยือนชุมพรได้ทุกเมื่อ จากแนวพระราชด�าริจะเห็นว่า โครงการฯ ยังคงด�าเนินไปอย่างต่อเน่ือง  
เตรียมพร้อมต้ังรับปัญหาต่าง ๆ  ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต กระทั่งสืบเนื่องมาถึงในรัชกาลปัจจุบัน ทรงสืบสาน รักษา และ 
ต่อยอดตามรอยพระราชปณิธาน ดังบทความ เรื่อง “แก้มลิงดอนยาว ต่อยอดอาชีพ สร้างคุณภาพชีวิต 
ให้ย่ังยืน” พร้อมท้ังภารกิจการติดตามและขับเคลื่อนโครงการฯ โดยองคมนตรี ในทุกภูมิภาคของประเทศ 
ตามพระบรมราโชบาย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตลอดไป 

      ในยุคท่ีประชาชนต้องเผชิญกับโรคระบาด และความผันผวนทางเศรษฐกิจ สิ่งส�าคัญที่จะท�าให้ก้าวผ่าน
ไปได้และอยู่กันอย่างมีความสุข คือ ความสามัคคี การร่วมมือร่วมใจกันในชุมชน ดังคอลัมน์ตัวอย่างความส�าเร็จ 
ในเรื่อง “ระเบิดจากข้างใน” กลุ่มผู ้ใช้น�้าโครงการสถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน�้าบ้านโนนลาน 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดชัยภูมิ ที่ทุกคนในชุมชนมองเห็นประโยชน์จากโครงการฯ และร่วมมือร่วมแรงกัน
ในการช่วยกันบริหารจัดการน�้าจากโครงการฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ ยังมีองค์ความรู้เรื่อง  
“การเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์เล็กฮอร์นหงอนจักร” มาเป็นอาชีพทางเลือกให้แก่ผู้สนใจ คณะบรรณาธิการฯ หวังเป็น
อย่างย่ิงว่า บทความต่าง ๆ ที่ถูกคัดสรรมานั้น จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านได้น�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่าง 
มีความสุขตามแนววิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

        คณะบรรณาธิการ
            วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ



” 

l สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา ๘
	 ข่าวพระราชกรณยีกจิเดอืนมนีาคม	-	พฤษภาคม	๒๕๖๔

l ๑๐ ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์ ๒๖
	 แก้มลงิดอนยาว	ต่อยอดอาชีพ	สร้างคุุณภาพชีีวิติให้ย่ังยืน

l ตัวอย่างความส�าเร็จ ๓๐
	 ระเบดิจากข้างใน	กลุม่ผูใ้ช้น�า้โครงการสถานีสบูน�า้

	 ด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน�า้บ้านโนนลานอนัเนือ่งมาจาก	

	 พระราชด�าริ	จงัหวดัชยัภมูิ

l ตดิตามและขับเคลือ่น ๓๓ 
 โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

 ข่าวเดอืนมนีาคม	-	เมษายน	๒๕๖๔

l ผลส�าเรจ็จากโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ ๓๘
	 •	ศูนย์บริการการพฒันาปลวกแดงตามพระราชด�าริ

	 	 สร้างอาชพี	พัฒนาชวีติ	อย่างยัง่ยนื

	 •	โครงการอ่างเกบ็น�า้ภูเพก็อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิ	 	

	 	 จงัหวัดสกลนคร

	 •	เขือ่นแม่งดัสมบูรณ์ชล	๓๖	ปี	แห่งการสานประโยชน์

	 •	แก้มลงิ	แก้น�า้ท่วม	ช่วยน�า้แล้ง

l ศนูย์ศึกษาฯ น�าพาอาชีพ ๔๖
	 ไก่ไข่พันธ์ุเล็กฮอร์นหงอนจักร

l เร่ืองเล่าจากหลงักล้อง ๔๙ 

	 อินเนอร์มาเต็ม	

	 “ทรงพระเจริญ	ทรงพระเจริญ	ทรงพระเจริญ”

l  ผลิตภัณฑ์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก ๕๐
 พระราชด�าริ	จังหวัดนราธิวาส 
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จากพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สะท้อนถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการ 
ทรงงาน เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎร และความเจริญก้าวหน้า มั่นคงของประเทศชาติ ตลอดระยะเวลา 
ทีผ่่านมา พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงปฏบัิติพระราชกรณยีกจิและสัง่สมประสบการณ์ในการดแูลช่วยเหลอืราษฎร
มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข มีพระราชด�าริให้ก่อต้ังโครงการกาญจนบารมี หรือศูนย์บ�าบัดรักษาผู้ป่วย 
โรคมะเร็งมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลให้บริการรักษาเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบครบวงจร นอกจากนี้ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้งมูลนิธิกาญจนบารมี ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ รวมทั้งโครงการหน่วย 
คัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ให้แก่สตรีที่อยู่ในกลุ่มเส่ียงและด้อยโอกาส ด้านการศึกษาทรงจัดต้ังมูลนิธิทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) เพื่อสร้างโอกาสการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดีแต่มีฐานะ
ยากจน และพระราชทานความช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ทั้งการพัฒนาอาชีพ พัฒนาแหล่งน�้า  
พระราชกรณียกิจนานัปการนั้น ทรงปฏิบัติมาตั้งแต่คร้ังยังทรงด�ารงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร 

ทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถ โดยให้มีการติดตาม และขับเคล่ือนโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมชนกนาถ ที่ยังไม่ได้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จ ในขณะเดียวกัน 
ทรงรับโครงการต่าง ๆ ตามที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือหรือที่เรียกว่า ฎีกา จ�านวนทั้งส้ิน ๗๔ โครงการ 
(ตลุาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๓) ทรงรักษา โครงการต่าง ๆ  ดังจะเหน็ได้จากเมือ่ครัง้เกิดเหตกุารณ์ในพืน้ทีจ่งัหวัดสกลนคร  
ซึ่งได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน ตาลัส และเซินกา หลายครอบครัวได้รับความเดือดร้อน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรีบด�าเนินการปรับปรุงอ่างเก็บน�้าให้ใช้การได้โดยเร็ว และให้ตรวจสอบระบบอ่าง เขื่อน จึงน�า 
ไปสู่โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จ�านวน ๒๒ แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร นอกจากนี้ ยังทรง 
ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ขยายผลให้กว้างขวางย่ิงขึ้น และทรงติดตามโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ ของสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี อย่างใกล้ชิด พร้อมกับพระราชทานสิ่งของ 
และพระราชทานก�าลังใจแก่ผู ้ปฏิบัติงานและราษฎรที่อยู ่ในพื้นที่ทุรกันดาร ผ่านองคมนตรีในการตรวจเยี่ยม 
โครงการฯ แต่ละครั้ง แม้ในยามประเทศชาติต้องประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(COVID-19) ทรงรับเป็นพระราชภารกิจส�าคัญติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมกับพระราชทานเครื่องมือทางการแพทย์ 
อุปกรณ์และเวชภัณฑ์แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ มาอย่างต่อเนื่อง อันเป็นประโยชน์ต่อการบริการทางการแพทย์ 
นอกจากนี้ยังได้พระราชทานขวัญและก�าลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมต่อสู้ให้โรคนี้สงบลงได้ 
พระราชกรณยีกิจทีก่ล่าวมานีเ้ป็นเพยีงส่วนหนึง่ท่ีหยบิยกมาให้ได้รบัทราบถงึน�า้พระราชหฤทยัท่ีทรงเป่ียมด้วยพระเมตตา  
เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๔ ขอน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยทรงเป็น
มิ่งขวัญและหลักชัยในการน�าพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญมั่นคงไพบูลย์อย่างยั่งยืนตลอดไป

เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด
            และครองแผ่นดิน

       โยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป
โดยธรรม

เพื่อประ



อาศิรวาท 
เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

  ฉัตรเอย...ฉัตรชัย ฉัตรเชิดชูไทยให้ตระหนัก
 ว่าแผ่นดินถิ่นนี้นี่พร้อมพรัก อุดมนักแผ่นดินทองและปองธรรม
 ฉัตรเอ๋ย...ฉัตรมงคล ฉัตรนี้ที่จะดลผลเกิดก�่า
 เพราะน้อมใจถวายรักภักดีน�า จักสร้างธรรมและสานไทยให้อุดม
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส�านักงาน กปร.
(นายภัททะพงศ์  เทียนศรี ผู้ประพันธ์)



นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จ
พระราชินีสุทิดา ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินี ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒   
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ภาพการเสด็จพระราชด�าเนิน
ไปทรงงานเคียงคู่ในพระราชพิธีต่าง ๆ  เป็นที่ประจักษ์ชัดถึงความตั้งมั่นในพระราชหฤทัยที่จะทรงแบ่งเบา
พระราชภาระ สนองพระเดชพระคุณตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
และสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว ในการสบืสาน รกัษา และต่อยอดงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

 หลายครั้งได้เสด็จพระราชด�าเนินเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อทรงศึกษาแนวพระราชด�าริ ผลส�าเร็จจาก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ตลอดจนวิธีการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อาทิ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าร ิจงัหวดัฉะเชิงเทรา ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยทรายอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจังหวดัเพชรบุรี 
เพือ่ทรงศึกษางานด้านการพฒันาคณุภาพชวีติของราษฎร โดยน�าผลส�าเรจ็ทีไ่ด้จากการศกึษา ทดลอง วจิยั 
มาจดัแสดงในลกัษณะพพิธิภณัฑ์ธรรมชาตทิีม่ชีวีติ และโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารใินพืน้ทีจ่งัหวดั
เพชรบุรี เช่น โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งเป็นตัวอย่างของการพัฒนาพื้นที่ 
เสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการศึกษาวิจัย
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบ้ียอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ซึ่งด�าเนินงานศึกษาวิจัยวิธีการแก้ปัญหา 
น�า้เน่าเสียและการจดัการขยะ โดยยดึหลกัการทรงงาน ธรรมชาตช่ิวยธรรมชาต ิในการด�าเนนิงานจนประสบ
ผลส�าเรจ็ เป็นอกีหนึง่ตวัอย่างของการแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม นอกจากนี ้ยงัทรงให้ความสนพระราชหฤทยั
เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ โครงการพัฒนาพื้นที่วัดมงคล 
ชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดสระบุรี มิเพียงแต่ให้ความสนพระราชหฤทัยแนวพระราชด�าร ิ
ในพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร หากแต่ยังสนพระราชหฤทยั
ในการส่งเสริมอาชีพงานด้านศิลปาชีพ และงานด้านหัตถศิลป์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีทรงมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชกรณียกิจนี ้ 
ดังพระราชด�ารัสในงานวันสตรีไทย ประจ�าปี ๒๕๖๒ ความว่า “...ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนอง 
พระเดชพระคุณ พระมหากรุณาธิคุณ ในการ สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานแห่งสมเด็จ
พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง เหมอืนดงัที ่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
ทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด และแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรม
ชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี. ...” 

พระราชจรยิวตัรทีง่ดงาม อ่อนน้อม และความตัง้มัน่พระราชหฤทยัทีจ่ะทรงสบืสานพระราชกรณยีกจิ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร ภาพทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู ่หัวในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ยังคงประทับตราตรึงในหัวใจชาวไทย สมดังเป็น 
สมเดจ็พระบรมราชนิ ีคูพ่ระบารม ีอนัจะน�ามาซึง่ความรกั หล่อหลอมดวงใจชาวไทยให้เกดิความรกัเทดิทนู
สถาบันพระมหากษัตริย์ สืบไป



อาศิรวาท 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

  คือเกียรติศรีแห่งแผ่นดินถิ่นสยาม คือความงามท่ามผองไทยไม่เหินห่าง

 คือคู่เคียงองค์ราชันย์ข้างสรรพางค์ ช่วยเสริมสร้างขวัญประชาพาสุขใจ

 ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระชันษา สามมิถุนามาบรรจบครบสมัย

 สี่สิบสามพระชนม์กาลเป็นขวัญชัย คู่พระทัยพระขัตติยาบ�าเพ็ญการ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส�านักงาน กปร.

(นายภัททะพงศ์ เทียนศรี ผู้ประพันธ์)



 ตลอดระยะเวลาในการปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิของสมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พสกนิกรทั่วประเทศถึงพระมหากรุณาธิคุณ  
ความมุ่งมั่นพระราชหฤทัยในการทรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรโดยทั่วหน้า แนวพระราชด�าริ
ที่พระราชทานแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก่อเกิดเป็นโครงการต่าง ๆ มากมายทั้งด้านคุณภาพชีวิต  
โภชนาการ การศกึษา ส่งเสริมอาชพี การอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย ศาสนา ดนตรี ฯลฯ มิเพียงพระราชทานความช่วยเหลือ 
แก่ราษฎรไทยเท่านั้น ยังทรงค�านึงถึงราษฎรในนานาประเทศอีกด้วย อาทิ สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ราชอาณาจักรกัมพูชา ฯลฯ เพื่อเป็นการช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนและประชาชนในประเทศเหล่านั้น ทรงติดตามการด�าเนินงานของโครงการ
ต่าง ๆ ตามที่ได้พระราชทานพระราชด�าริมาอย่างต่อเนื่อง แม้ในพ้ืนท่ีห่างไกล ท�าให้ทรงรับทราบปัญหา 
ของราษฎรโดยเฉพาะการเกิดภัยพิบัติ ไม่ว่าจะน�้าท่วม น�้าแล้ง ดินโคลนถล่ม ล้วนส่งผลต่อการด�าเนินชีวิต
ของราษฎรโดยเฉพาะภาคการเกษตร ซึ่งนอกจากพื้นที่และพืชผลจะได้รับความเสียหายแล้ว ปัญหาส�าคัญ
อีกประการหนึ่งคือการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพในการเพาะปลูก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
ให้มูลนิธิชัยพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย ด�าเนินการผลิตและส�ารอง 
เมล็ดพันธุ์ เพื่อช่วยเหลือราษฎรยามเกิดภัยพิบัติ และน�าไปสู่โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทาน

นอกจากนี ้ยังมีพระราชด�ารใิห้ศนูย์ศกึษาการพัฒนาอันเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิทัง้ ๖ แห่ง ด�าเนนิการ 
ผลติเมลด็พนัธุส์�ารองไว้เพือ่มอบให้แก่ประชาชนใช้ในยามฉุกเฉิน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเมล็ดพันธุพื์ชผักสวนครัว 
ระยะสั้น มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ที่นิยมบริโภค 
ในแต่ละพืน้ที ่ทรงให้ความส�าคญัในการคดัเลอืกเมลด็พนัธุท์ีด่มีคีณุภาพเพือ่ให้ราษฎรสามารถน�าไปต่อยอด
เก็บเมล็ดพันธุ์ใช้ในโอกาสต่อไป

พระมหากรุณายังแผ่ขยายไปสู่ก�าลังพลหน่วยต่าง ๆ ทรงริเริ่มให้โครงการทหารพันธุ์ดี ด�าเนินการ
ผลติเมลด็พนัธุพ์ชื โดยให้ทหารเกณฑ์และก�าลงัพลทีส่นใจด้านการเกษตรได้เรยีนรูข้ัน้ตอนและกระบวนการ 
ปลกูผกัปลอดภัย โดยศนูย์พัฒนาพนัธุพ์ชืจกัรพนัธ์เพญ็ศริ ิเป็นผูอ้บรมให้ความรูเ้รือ่งการเพาะปลกู การผลติ
เมล็ดพันธุ์ เมื่อปลดประจ�าการ ก็จะพระราชทานเมล็ดพันธุ์ให้น�ากลับไปปลูกที่บ้านเพื่อให้มีผักปลอดภัย
บริโภคในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่ายในครอบครัว หากมีผลผลิตมากก็สามารถน�าไปจ�าหน่ายเป็นรายได้
เสริมให้แก่ครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ยังสามารถต่อยอดขยายผลน�าความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่ 
เพื่อนบ้านและชุมชนของตนเอง อันจะสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้เกิดขึ้นแก่ราษฎรได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

ณ วันน้ี เป็นเวลามากกว่า ๔๐ ปี ตลอดเส้นทางของการพัฒนาที่ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาท 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงทุ่มเท 
พระวรกาย เพือ่สร้างรากฐานการพฒันาทีย่ัง่ยนืให้แก่ประเทศไทย แม้ในยามทีป่ระเทศชาตปิระชาชนได้รบั
ความเดอืดร้อน จากภยัพบิตัหิรอืการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้พระราชทาน
อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ เพื่ออ�านวยความสะดวกต่อการด�าเนินงาน โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทาน 
เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพการทรงงานในการวางรากฐานความมั่นคงด้านอาหาร  
และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดแก่ราษฎร นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงพสกนิกรชาวไทย



อาศิรวาท
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๔ 

 ปฐมบรมราชกุมารีศรีประเทศ เป็นปิ่นเกศปกเกล้าชาวสยาม
จรรโลงทั้งศิลป์ศาสตร์พิลาสงาม ประเพณีที่สืบตามสยามชน
องค์เอกอัครราชูปถัมภก- มรดกวัฒนธรรมไทยให้สืบผล
วิศิษฐ์ศิลปินงามอร่ามกมล พระกรุณาเป็นล้นพ้นเสมอมา
หกสิบหกพระชันษาเมษาผ่าน ทุกวันวารทรงงานอยู่สู้อุตส่าห์
เพื่อเสริมสานงานแห่งองค์กษัตรา ปวงประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส�านักงาน กปร.

(นายภัททะพงศ์  เทียนศรี  ผู้ประพันธ์)



สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิราชสุด็า ฯ 
สยามบรมราชกุมารี
ทรงติด็ตามการด็ำาเนิินิงานิโครงการอัันิเน่ิ�อังมาจากพระราชด็ำาริ และโครงการขอัง

มูลนิิธิิชัยพัฒนิา ผ่่านิส่�อัอิัเล็กทรอันิิกส์ในิรูปแบบอัอันิไลน์ิ ณ ห้้อังประชุม วัังสระปทุม

วัันพฤหััสบดีีทีี่� ๑๑ มีีนาคมี ๒๕๖๔ ท่รงติิดติาม 
การดำาเนิ้ำน้ำงาน้ำโครงการที่หัารพนัธ์ุ์�ดีี ทีี่�แผนกส่งกำาลัังเสบียง 
กองเกียกกาย กรมีพลัาธุ์ิการที่หัารบก ซ่ึ่�งตัิ�งอย่่ท่่�อำาเภูอ
ปากช่่อง จังห่วััดน้ำครราช่ส่มา 

สมเด็จพระกนิ้ำษฐาธิิราช่เจ้า กรมสมเด็จพระเท่พรัติน้ำ
ราช่สุดา ฯ สยามบรมราช่กุมาร่ ได้ท่รงพระกรุณาโปรดเกล้า 
โปรดกระห่ม่อม ให้่ม่ลนิ้ำธิิชั่ยพัฒน้ำา โดยศู่น้ำย์พัฒน้ำาพัน้ำธ์ุิพืช่
จักรพัน้ำธ์ิเพ็ญศิูริร่วัมกับกองทั่พบก จัดตัิ�งโครงการท่ห่ารพัน้ำธ์ุิด่ 
ม่วััติถุุประสงคใ์ห้่ท่ห่ารเกณฑ์์ท่่�ม่ควัามสน้ำใจใน้ำดา้น้ำการเกษติร 
ได้ม่โอกาสเร่ยน้ำร้่ขัั้�น้ำติอน้ำ และกระบวัน้ำการปล่กผัักปลอดภัูย 
เมื�อปลดประจำาการจะพระราช่ท่าน้ำเมล็ดพัน้ำธ์ุิให้่น้ำำากลับไป
ปล่กท่่�บ้าน้ำขั้องติน้ำ เพื�อให้่ม่ผัักปลอดภัูยบริโภูคใน้ำครัวัเรือน้ำ 
ห่ากม่ผัลผัลิติมาก ก็สามารถุน้ำำาไปจำาห่น่้ำายสร้างรายได้ 
น้ำอกจากน่้ำ� ยังได้พระราช่ท่าน้ำเมล็ดพัน้ำธ์ุิผัักเพื�อน้ำำากลับไป
ชั่กช่วัน้ำเพื�อน้ำบ้าน้ำปล่กผััก เป็น้ำการขั้ยายผัลควัามร้่ขั้อง 
พลท่ห่ารปลดประจำาการออกส่่ชุ่มช่น้ำท้่องถิุ�น้ำขั้องติน้ำเอง 

สืืบสืาน รักัษา ต่่อยอด สืรัา้งสุืขปวงปรัะชา

 การออน้ำไลน์้ำจากโครงการท่ห่ารพัน้ำธ์ุิด่ ท่่�แผัน้ำกส่งกำาลังเสบ่ยง 
 กองเก่ยกกาย กรมพลาธิิการท่ห่ารบก ซ่ึ่�งตัิ�งอย่่ท่่� อำาเภูอปากช่่อง 

จังห่วััดน้ำครราช่ส่มา

 การออน้ำไลน์้ำจากห้่องประชุ่มสำานั้ำกงาน้ำม่ลนิ้ำธิิชั่ยพัฒน้ำา
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ใน้ำปี ๒๕๖๒ กรมพลาธิิการท่ห่ารบก ได้เข้ั้าร่วัมโครงการท่ห่ารพัน้ำธ์ุิด่ 
และได้สน้ำองพระราช่ดำาริใน้ำการผัลิติท่ห่ารพัน้ำธ์ุิด่ และผัลิติเมล็ดพัน้ำธ์ุิ  
ท่่�ม่คุณภูาพสามารถุเก็บเมล็ดพัน้ำธุ์ิไว้ัปล่กต่ิอได้ รวัมทั่�งดำาเนิ้ำน้ำโครงการ 
ช่่วัยเห่ลอืกำาลังพลและประช่าช่น้ำรอบคา่ยใน้ำโครงการ “บ้านนี�มีีรัก ปลูักผัก 
กินเอง” ซ่ึ่�งม่ราษฎรเข้ั้าร่วัมโครงการ คือ ห่ม่่บ้าน้ำท่่างอย และห่ม่่บ้าน้ำ 
ซัึ่บม่วัง ราษฎรจะได้รับพระราช่ท่าน้ำเมล็ดพัน้ำธ์ุิผัักไปปล่ก เพื�อให้่ม่ผัักปลอดภัูย 
ไว้ัรับประท่าน้ำใน้ำครัวัเรือน้ำ พืช่ผัักท่่�เห่ลือแบ่งให้่เพื�อน้ำบ้าน้ำ และจำาห่น่้ำาย
น้ำำารายได้มาจุน้ำเจือครอบครัวั สำาห่รับการจำาห่น่้ำายผัลผัลิติท่่�ได้จากโครงการฯ 
และประช่าช่น้ำท่่�เข้ั้าร่วัมโครงการฯ ได้จัดตัิ�งร้าน้ำจำาห่น้ำ่ายผัลผัลิติบริเวัณ
ห่น้้ำาค่าย เป็น้ำการช่่วัยให่้ประช่าช่น้ำรอบค่ายได้รับประท่าน้ำผัักปลอดภูัย 
ราคาถุ่ก ใน้ำช่่วังสถุาน้ำการณ์การแพร่ระบาดขั้องโรคติิดเชื่�อไวัรัสโคโรน้ำา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) 

ปัจจุบัน้ำโครงการฯ ได้เริ�มผัลิติเมล็ดพัน้ำธ์ุิผััก ท่่ลเกล้าฯ ถุวัาย 
สมเด็จพระกนิ้ำษฐาธิิราช่เจ้า กรมสมเด็จพระเท่พรัติน้ำราช่สุดา ฯ สยามบรม
ราช่กุมาร่ ๔ ช่นิ้ำด คือ บวับง่ บวับเห่ล่�ยม มะเขืั้อยาวั และมะเขืั้อเปราะ
เจ้าพระยา เพื�อพระราช่ท่าน้ำแก่ราษฎร โดยโครงการผัลิติเมล็ดพัน้ำธ์ุิ
พระราช่ท่าน้ำน่้ำ� บริษัท่ การปิโติรเล่ยมแห่่งประเท่ศูไท่ย จำากัด (มห่าช่น้ำ) 
ได้สนั้ำบสนุ้ำน้ำโรงเก็บและติากเมล็ดพัน้ำธ์ุิ ให้่แก่โครงการฯ เพื�อใช้่ใน้ำภูารกิจ
สน้ำองพระราช่ดำาริดังกล่าวั น้ำอกจากน่้ำ� กรมการสัติว์ัท่ห่ารบกยังได้เข้ั้าร่วัม 
โครงการฯ ดำาเนิ้ำน้ำการเล่�ยงแพะพระราช่ท่าน้ำพัน้ำธ์ุิแบล็คเบงกอล เล่�ยงห่ม่ป่า 
ปล่กห่ญ้าอาห่ารสัติว์ั ๔ สายพัน้ำธ์ุิ และผัลิติเมล็ดพัน้ำธ์ุิพืช่บำารุงดิน้ำ เป็น้ำต้ิน้ำ

โอกาสน่้ำ� ได้พระราช่ท่าน้ำพนั้ำธ์ุิปลาแกเ่จ้ากรมพลาธิิการท่ห่ารบก และ
พระราช่ท่าน้ำเมลด็พัน้ำธ์ุิผัักแก่เจ้ากรมการสตัิว์ัท่ห่ารบก โดยเจ้ากรมการสัติว์ั
ท่ห่ารบก ได้น้้ำอมเกล้าฯ ถุวัายโคเนื้ำ�อ จำาน้ำวัน้ำ ๖๕ ตัิวั เพื�อพระราช่ท่าน้ำแก่
ราษฎรผ้่ัผัลิติพัน้ำธ์ุิข้ั้าวัห่อมมะลิพระราช่ท่าน้ำ ใน้ำพื�น้ำท่่�ภูาคติะวััน้ำออก 
เฉ่ียงเห่น้ำอื เพื�อส่งเสริมการท่ำาเกษติรอนิ้ำท่ร่ย์และปุ�ยม่ลล่อ และเพื�อใช้่ประโยช่น์้ำ 
ท่างการเกษติรติามพระราช่อัธิยาศัูย ใน้ำการน่้ำ� ม่พระราช่ดำารัสแก่ท่ห่าร
พัน้ำธ์ุิด่ กรมพลาธิิการท่ห่ารบก สรุปควัามว่ัา ทรงยิินดีีที�ได้ีมาพบปะกััน
ในรปูแบบใหมท่างออนไลน ์และทรงขอบใจที�กัรมพลาธิิกัารส่่งผัักั และ 
เจ้าหน้าที�มาช่่วยิทำาผัักัดีองวังส่ระปทุม จำาหน่ายิในงานกัาช่าดีที�ผ่ัานมา

 ผัลผัลิติผัักปลอดภัูยขั้องราษฎรท่่�เข้ั้าร่วัมโครงการฯ

 กิจกรรมการปศุูสัติว์ัใน้ำโครงการฯ

 ผัลผัลิติผัักปลอดภัูยขั้องโครงการฯ

 กิจกรรมการเล่�ยงปลาใน้ำโครงการฯ

 กิจกรรมการปล่กผัักปลอดภัูยใน้ำโครงการฯ 
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วัันอังคารทีี่� ๒๓ มีีนาคมี ๒๕๖๔ ท่รงติิดติามการดำาเนิ้ำน้ำงาน้ำโครงการ
ศึึกษาวิัจััยแลัะพัฒนาเกษตรกรรมีบนพ้�นทีี่�สูงของมูีลันิธุ์ิชััยพัฒนา ติำาบล
โป่งน้ำำ�าร้อน้ำ อำาเภูอฝาง จังห่วััดเช่่ยงให่ม่ อาทิ่ การดำาเนิ้ำน้ำงาน้ำกิจกรรมการท่ดสอบ
และพัฒน้ำาศัูกยภูาพการปล่กข้ั้าวัและพืช่อิน้ำท่ร่ย์ใน้ำสภูาพน้ำา และกิจกรรมการพัฒน้ำา 
ศัูกยภูาพการแปรร่ป เพื�อให้่เป็น้ำแห่ล่งเร่ยน้ำร้่เรื�องการผัลิติพืช่ใน้ำระบบอิน้ำท่ร่ย์
แบบครบวังจร ตัิ�งแต่ิการผัลิติ ปัจจัยการผัลิติจากวััสดุเห่ลือใช้่ท่างการเกษติร  
การผัลิติสารช่่วัภัูณฑ์์ป้องกัน้ำโรคและแมลงศัูติร่พืช่ ผัลผัลิติขั้องโครงการฯ  
จะถุ่กน้ำำามาคัดบรรจุท่่�อาคารคัดบรรจุผัลผัลิติท่างการเกษติร โดยใน้ำปี ๒๕๖๓  
ได้รับการรับรองมาติรฐาน้ำ อาทิ่ มาติรฐาน้ำขั้อบข่ั้ายการคัดบรรจุผัลผัลิติพืช่อิน้ำท่ร่ย์ 
จำาน้ำวัน้ำ ๘๓ ช่นิ้ำดพืช่ และมาติรฐาน้ำการปฏิิบัติิท่่�ด่สำาห่รับอาห่าร CODEX GMP 
สำาห่รับโรงคัดบรรจุพืช่ผััก ดำาเนิ้ำน้ำการจัดจำาห่น่้ำายภูายใต้ิติราสิน้ำค้า “ที่รัพย�-ปัน” 
ซ่ึ่�งเป็น้ำชื่�อและติราสัญลักษณ์ท่่�ท่รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราช่ท่าน้ำให่้แก่ 
โครงการฯ น้ำอกจากน่้ำ� ยังได้พัฒน้ำาผัลิติภัูณฑ์์แปรร่ป อาทิ่ ข้ั้าวัขั้าวั ข้ั้าวักล้อง
พัน้ำธ์ุิพิษณุโลก ๘๐ อิน้ำท่ร่ย์ ข้ั้าวัแดงท่รัพย์-ปัน้ำ อิน้ำท่ร่ย์ และช่าสมุน้ำไพรเปี�ยมคุณ 
เป็น้ำต้ิน้ำ ใน้ำช่่วังสถุาน้ำการณ์การแพร่ระบาดขั้องโรคติิดเชื่�อไวัรัสโคโรน้ำา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) โครงการฯ ได้จำาห่น้ำ่ายผัลิติภัูณฑ์์ใน้ำราคาย่อมเยาให่้แก่ราษฎร 
ใน้ำพื�น้ำท่่� เพื�อช่่วัยลดค่าครองช่่พอ่กด้วัย 

จากนั้ำ�น้ำ ท่อดพระเน้ำติรการปรบัปรุงอาคารโรงส่ขั้า้วัและกระบวัน้ำการผัลติิ
ข้ั้าวั ให้่เป็น้ำโรงส่ข้ั้าวัชุ่มช่น้ำ บริห่ารจัดการโดยกลุ่มสมาชิ่กโรงส่ข้ั้าวัขั้องโครงการฯ 
เพิ�มท่างเลือกให้่แก่เกษติรกรท่่�ไม่ต้ิองอิงราคาห่รือพ่�งพาโรงส่ข้ั้าวัทั่�วัไป สามารถุ
ใช้่ประโยช่น์้ำจากการส่ข้ั้าวัน่้ำ� ใน้ำการส่ข้ั้าวัเพื�อบริโภูค ห่รือผัลิติเป็น้ำข้ั้าวัถุุงจำาห่น่้ำาย 
พร้อมทั่�งเสรมิสร้างเครอืข่ั้ายควัามรว่ัมมอืภูาคประช่าช่น้ำ โดยจดัตัิ�งกลุ่มเกษติรกร
เครือข่ั้ายท่รัพย์-ปัน้ำข่ั้�น้ำ เพื�อส่งเสริมให้่เกษติรกรใน้ำพื�น้ำท่่�สามารถุท่ำาการเกษติร 
ท่่�ได้รับการรับรองมาติรฐาน้ำการปฏิิบัติิท่างการเกษติรท่่�ด่ (GAP) และพัฒน้ำา
คุณภูาพผัลผัลิติท่างการเกษติรให้่ม่คุณภูาพ ปลอดภัูย ลด ละ เลิก การใช้่สารเคม่ 
พร้อมจัดห่าช่่องท่างการจำาห่น่้ำายให้่แก่เกษติรกรอ่กด้วัย 

ต่ิอมา ท่อดพระเน้ำติรการดำาเนิ้ำน้ำงาน้ำกิจกรรมพัฒน้ำาเท่คโน้ำโลย่การผัลิติ
เห็่ดแบบครบวังจร การศู่กษาวิัจัยและพัฒน้ำาการผัลิติเห็่ดห่ลิน้ำจือสายพัน้ำธ์ุิไท่ย 
กิจกรรมถุ่ายท่อดควัามร้่และเท่คโน้ำโลย่ กิจกรรมการม่ส่วัน้ำร่วัมกับชุ่มช่น้ำ  
ห่น่้ำวัยงาน้ำภูาครัฐ ภูาคเอกช่น้ำ และการดำาเนิ้ำน้ำงาน้ำโครงการวิัจัยโรงเรือน้ำ 
เกษติรอัจฉีริยะ เป็น้ำต้ิน้ำ

 การเก็บเก่�ยวัผัลผัลิติพืช่ใน้ำระบบอิน้ำท่ร่ย์แบบครบวังจร

 สิน้ำค้าจากโครงการฯ ติรา “ท่รัพย์-ปัน้ำ”

 แผังควับคุมโรงเรือน้ำเกษติรอัจฉีริยะ

 โรงเรือน้ำเกษติรอัจฉีริยะ

 โรงเรือน้ำปล่กผัักอิน้ำท่ร่ย์

y 10 



 การออน้ำไลน์้ำจากโครงการท่ห่ารพัน้ำธ์ุิด่ กองพลท่ห่ารราบท่่� ๙

 การฝึกประสบการณ์การเพาะเล่�ยงปลาน้ำำ�าจืด

 ศู่น้ำย์ผัลิติเมล็ดพัน้ำธ์ุิพระราช่ท่าน้ำ “เพื�อน้ำช่่วัยเพื�อน้ำ” 

 การท่ำาน้ำำ�าส้มควััน้ำไม้

 แปลงฝึกประสบการณ์การผัลิติเมล็ดพัน้ำธ์ุิ (มะเขืั้อยาวั และ
กะเพราแดง) และการใช้่เครื�องคัดแยกเมล็ดพัน้ำธ์ุิ

วัันพ์ธุ์ทีี่� ๓๑ มีีนาคมี ๒๕๖๔ ท่รงติิดติามการดำาเนิ้ำน้ำโครงการ
ที่หัารพันธ์ุ์�ดีีของกองพลัที่หัารราบที่ี� ๙ ติำาบลลาดห่ญ้า อำาเภูอ  
เมืองกาญจน้ำบุร่ จังห่วััดกาญจน้ำบรุ่ ม่การดำาเนิ้ำน้ำงาน้ำท่่�สำาคัญใน้ำพื�น้ำท่่� 
ห่น่้ำวัยงาน้ำข่ั้�น้ำติรง จำาน้ำวัน้ำ ๓ ห่น่้ำวัยงาน้ำ ประกอบด้วัย พื�น้ำท่่�ขั้อง  
กรมีสนับสน์นกองพลัที่หัารราบทีี่� ๙ ดำาเนิ้ำน้ำการจัดตัิ�งโรงคัดบรรจุ
เมล็ดพัน้ำธ์ุิ และร้าน้ำจำาห่น่้ำายสิน้ำค้าท่างการเกษติร การจัดตัิ�งศู่น้ำย์  
ผัลิติเมล็ดพัน้ำธ์ุิพืช่พระราช่ท่าน้ำ “เพื�อน้ำช่่วัยเพื�อน้ำ” พื�น้ำท่่�ภูาคติะวััน้ำติก 
เป็น้ำสถุาน้ำท่่�เก็บรวับรวัมและสำารองเมล็ดพัน้ำธ์ุิ การท่ดสอบอัติราการงอก 
และควัามเสถุ่ยรขั้องเมล็ดพัน้ำธ์ุิ พื�น้ำท่่�ขั้อง กรมีที่หัารปืนใหัญ่่ทีี่� ๙ 
ดำาเนิ้ำน้ำการฝึกประสบการณ์การผัลิติเมล็ดพัน้ำธ์ุิ การปล่กผัักปลอดภัูย 
การจัดตัิ�งศู่น้ำย์ฝึกประสบการณ์การเพาะเล่�ยงปลาน้ำำ�าจืด การพัฒน้ำา
เครื�องคัดแยกเมล็ดกะเพรา และการจัดท่ำาปุ�ยจากช่าน้ำอ้อย เป็น้ำต้ิน้ำ

ต่ิอมา ท่อดพระเน้ำติรการดำาเนิ้ำน้ำงาน้ำโครงการฯ ใน้ำพื�น้ำท่่� 
ขั้อง กองพันที่หัารช่ัางทีี่� ๙ ดำาเนิ้ำน้ำการจัดท่ำาแปลงฝึกประสบการณ์
การผัลิติเมล็ดพัน้ำธ์ุิ การเล่�ยงเป็ดไข่ั้พัน้ำธ์ุิกาก่แคมเบลล์ และไก่พัน้ำธ์ุิ
กระด่กดำาพระราช่ท่าน้ำ น้ำอกจากน่้ำ�  ยังม่การจัดท่ำาปุ�ยห่มัก 
ส่ติรพระราช่ท่าน้ำ น้ำำ�าห่มักช่่วัภูาพจากปลา และน้ำำ�าส้มควััน้ำไม้ อ่กทั่�งยังได้ 
ขั้ยายผัลการดำาเนิ้ำน้ำโครงการฯ ไปยังพื�น้ำท่่�ชุ่มช่น้ำ จำาน้ำวัน้ำ ๒ โครงการ 
ดังน่้ำ� โครงการ “อาห่ารชุ่มช่น้ำโรงเร่ยน้ำต้ิน้ำแบบ” ณ โรงเร่ยน้ำบ้าน้ำองห่ลุ 
ติำาบลสวัน้ำน้ำา อำาเภูอศูร่สวััสดิ� จังห่วััดกาญจน้ำบุร่ และโครงการ  
“บ้าน้ำน่้ำ�ม่รัก ปล่กผัักกิน้ำเอง” โดยแจกจ่ายเมล็ดพัน้ำธ์ุิผัักให้่แก่
ประช่าช่น้ำใน้ำพื�น้ำท่่�ติามแน้ำวัช่ายแดน้ำ น้ำอกจากน่้ำ� ใน้ำช่่วังสถุาน้ำการณ์
การแพร่ระบาดขั้องโรคติิดเชื่�อไวัรัสโคโรน้ำา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
โครงการฯ ได้น้ำำาผัลผัลิติผัักปลอดภัูย และไข่ั้เป็ดจำาห่น่้ำายใน้ำราคาถุ่ก 
ให้่แก่ประช่าช่น้ำใน้ำพื�น้ำท่่�รอบค่าย

โอกาสน่้ำ� ม่พระราช่ดำารัสแก่กองพลท่ห่ารราบท่่� ๙ และห่น่้ำวัยงาน้ำท่่�เก่�ยวัข้ั้อง สรุปควัามว่ัา พันธ์ุิดีี หมายิความว่า พันธ์ุิที�
จะเอาใช้่ปลูกั ใช้่เลี�ยิงต่่อหรือขยิายิพันธ์ุิ ต้่องดูีแลทำาอย่ิางดีีให้พันธ์ุิเป็นพันธ์ุิที�ดีี ฉะนั�นผู้ัที�อาส่าผัลิต่เมล็ดีพันธ์ุิ พันธ์ุิสั่ต่ว์  
ต้่องตั่�งใจหมั�นศึึกัษาหาความรู้ให้ดีียิิ�ง ๆ  ขึ�นไป และต้่องดูีแลตั่�งแต่่ขั�นต่อนกัารผัลิต่ เครื�องมือต่่าง ๆ  เราต้่องรู้จักัดูีแล รักัษา 
ถนอมใช้่เครื�องมือ และปรับปรุงเครื�องมือให้ดีี ถ้าเครื�องมือไม่ดีีงานที�ออกัมาก็ัจะไม่ดีี 
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  การออน้ำไลน์้ำจากโครงการสวัน้ำสมเด็จพระศูร่น้ำคริน้ำท่ราบรมราช่ช่น้ำน่้ำ 
จังห่วััดเพช่รบุร่ 

สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิราชสุด็า ฯ 
สยามบรมราชกุมารี
ทรงติด็ตามการด็ำาเนิินิงานิโครงการอัันิเน่ิ�อังมาจากพระราชด็ำาริ และโครงการขอัง

มูลนิิธิิชัยพัฒนิา ผ่่านิส่�อัอิัเล็กทรอันิิกส์ในิรูปแบบอัอันิไลน์ิ ณ ห้้อังประชุม วัังสระปทุม

วัันพ์ธุ์ทีี่� ๒๘ เมีษายน ๒๕๖๔ ท่รงติิดติามการดำาเนิ้ำน้ำงาน้ำ
โครงการสวันสมีเด็ีจัพระศึรีนครินที่ราบรมีราชัชันนี ติำาบลสามพระยา 
อำาเภูอช่ะอำา จังห่วััดเพช่รบุร่ ดังน่้ำ� การจัดท่ำาแปลงเกษติรผัสมผัสาน้ำ 
แปลงเกษติรท่ฤษฎ่ให่ม่ การจัดระบบปล่กพืช่ การอนุ้ำรักษ์ท่รัพยากร 
ธิรรมช่าติิและพัน้ำธุิกรรมพืช่ การจัดท่ำาโครงการเพิ�มม่ลค่าผัลผัลิติ 
น้ำอกจากน่้ำ� ยังม่การปล่กพืช่ใน้ำร่ปแบบวัน้ำเกษติร ให้่เป็น้ำป่า ๓ อย่าง 
ประโยช่น์้ำ ๔ อย่าง และใน้ำด้าน้ำการบริห่ารจัดการน้ำำ�า พบว่ัาม่ปริมาณ
น้ำำ�าเพ่ยงพอต่ิอการดำาเนิ้ำน้ำงาน้ำ และได้ขุั้ดลอกสระเก็บน้ำำ�าพร้อม
ก่อสร้างฝายท่ดน้ำำ�า และอาคารท่่อเห่ล่�ยมแบบม่ฝายน้ำำ�าล้น้ำ น้ำอกจากน่้ำ�
งาน้ำป่าไม้ ศู่น้ำย์ศู่กษาการพฒัน้ำาห่ว้ัยท่รายอนั้ำเนื้ำ�องมาจากพระราช่ดำาริ 
จังห่วััดเพช่รบุร่ ได้สำารวัจพิกัดพื�น้ำท่่�ท่ำาป่าเปียกอ่กด้วัย 

ต่ิอมา ท่รงติิดติามการดำาเนิ้ำน้ำงาน้ำโครงการศึึกษาวิัจััยแลัะพัฒนาสิ�งแวัดีล้ัอมีแหัลัมีผักเบี�ยอันเน้�องมีาจัากพระราชัดีำาริ  
ติำาบลแห่ลมผัักเบ่�ย อำาเภูอบ้าน้ำแห่ลม จังห่วััดเพช่รบุร่ ดังน่้ำ� (๑) ผัลการดำาเนิ้ำน้ำงาน้ำติลอด ๓๐ ปีท่่�ผ่ัาน้ำมา (๒) การวิัจัยด้าน้ำต่ิาง ๆ อาทิ่ 
การบำาบัดน้ำำ�าเส่ยใน้ำเมือง ปลานิ้ำลใน้ำบ่อบำาบัด แปลงพืช่บำาบัดน้ำำ�าเส่ย และการปรับปรุงพื�น้ำท่่�โครงการฯ (๓) การวิัจัยการเปล่�ยน้ำแปลง
ควัามร้อน้ำใน้ำป่าช่ายเลน้ำ การพัฒน้ำาเส้น้ำท่างศู่กษาธิรรมช่าติิป่าช่ายเลน้ำ (๔) การดำาเนิ้ำน้ำงาน้ำขั้องห้่องปฏิิบัติิการวิัเคราะห์่คุณภูาพ 
สิ�งแวัดล้อม และ (๕) แน้ำวัท่างการดำาเนิ้ำน้ำงาน้ำโครงการฯ ใน้ำอน้ำาคติ

โอกาสน่้ำ� ม่พระราช่ปฏิิสัน้ำถุารกับนั้ำกวิัจัยและเจ้าห่น้้ำาท่่�โครงการฯ เก่�ยวักับ พระมหากัรุณาธิิคุณของพระบาทส่มเด็ีจ 
พระบรมช่นกัาธิิเบศึร มหาภููมิพลอดุีลยิเดีช่มหาราช่ บรมนาถบพิต่ร ที�มีพระราช่ดีำาริให้ก่ัอตั่�งโครงกัารศึึกัษาวิจัยิและ 
พัฒนาสิ่�งแวดีล้อมแหลมผัักัเบี�ยิอันเนื�องมาจากัพระราช่ดีำาริ

y 12 



สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิราชสุด็า ฯ 
สยามบรมราชกุมารี
ทรงติด็ตามการด็ำาเนิินิงานิโครงการอัันิเน่ิ�อังมาจากพระราชด็ำาริ  

ผ่่านิส่�อัอัิเล็กทรอันิิกส์ในิรูปแบบอัอันิไลนิ์ ณ ห้้อังประชุม วัังสระปทุม

วัันจัันที่ร�ทีี่� ๓ พฤษภาคมี ๒๕๖๔ ท่รงติิดติามการดำาเนิ้ำน้ำงาน้ำ
โครงการพัฒน้ำาคุณภูาพช่่วิัติสามเณรโรงเรียนปรางค�กู่วิัที่ยา อำาเภูอ
ปรางค์ก่่ จังห่วััดศูร่สะเกษ ใน้ำการน่้ำ� ท่รงรับฟัังรายงาน้ำการก่อสร้าง
อาคารเร่ยน้ำ เพื�อท่ดแท่น้ำอาคารชั่�วัคราวั และรองรับสามเณรท่่�เข้ั้ามา 
บวัช่เร่ยน้ำเพิ�มมากข่ั้�น้ำ ก่อสร้างแล้วัเสร็จเมื�อเดือน้ำมิถุุน้ำายน้ำ ๒๕๖๓ 
จากนั้ำ�น้ำ ท่รงกดกริ�งเปิดแพรคลมุป้ายชื่�ออาคารเร่ยน้ำ “ม่ลนิ้ำธิิฮารน้ำามซึ่งิห์่ 
ฮารบัน้ำส์กอร์ (สัจจเท่พ)”

จากนั้ำ�น้ำ ท่อดพระเน้ำติรกิจกรรมสามเณรนั้ำกเร่ยน้ำ อาทิ่  
การอนุ้ำรกัษ์และสืบท่อดวััฒน้ำธิรรม ภู่มปิญัญาท้่องถิุ�น้ำ การเท่ศูน์้ำแห่ล่
ท่ำาน้ำองอ่สาน้ำ การฝึกอาช่่พ การแส่วัผ้ัา ถัุกประคดเอวั กิจกรรม 
การถุน้ำอมอาห่าร โครงการวิัท่ยาศูาสติร์ การท่ำาไส้กรอกอ่สาน้ำจาก 
เห็่ดน้ำางฟ้ัา การท่ำาไม้กวัาดจากใยติาล การท่ำาบายศูร่จากวััสดุธิรรมช่าติิ 
การสาธิิติสอน้ำวัิช่าคณิติศูาสติร์ กิจกรรมห่้องพยาบาล ห้่องสมุด 
กิจกรรมสห่กรณ์ และห้่องคอมพิวัเติอร์ ท่างโรงเร่ยน้ำฯ ประสบปัญห่า

 การออน้ำไลน์้ำจากห้่องประชุ่ม ๒๐๑ สำานั้ำกงาน้ำ กปร.

 อาคารเร่ยน้ำ “ม่ลนิ้ำธิิฮารน้ำามซิึ่งห์่ ฮารบัน้ำส์กอร์ (สัจจเท่พ) 
โรงเร่ยน้ำปรางค์ก่่วิัท่ยา
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น้ำำ�าอุปโภูคบริโภูคไม่เพ่ยงพอ และไม่ผ่ัาน้ำมาติรฐาน้ำ โครงการช่ลประท่าน้ำศูร่สะเกษ จ่งได้ติรวัจสอบคุณภูาพน้ำำ�า และจัดห่าน้ำำ�าสนั้ำบสนุ้ำน้ำ
ให้่แก่ โรงเร่ยน้ำพระปรยัิติิธิรรม แผัน้ำกสามญัศู่กษา ใน้ำพื�น้ำท่่�จังห่วััดศูร่สะเกษ ผัลการติรวัจวััดคณุภูาพน้ำำ�า เพื�อการอุปโภูคและบรโิภูค 
พบว่ัาโรงเร่ยน้ำท่่�ม่คุณภูาพน้ำำ�าผ่ัาน้ำเกณฑ์์มาติรฐาน้ำคุณภูาพน้ำำ�าดื�ม จำาน้ำวัน้ำ ๔ แห่่ง ได้แก่ โรงเร่ยน้ำวััดสระกำาแพงให่ญ่ โรงเร่ยน้ำ 
ศูร่เกษติรวิัท่ยา โรงเร่ยน้ำกัน้ำท่รลักษ์ธิรรมวิัท่ย์ และโรงเร่ยน้ำวััดประช่านิ้ำมิติโสภิูติธิรรมภูาณ สำาห่รับโรงเร่ยน้ำท่่�ไม่ผ่ัาน้ำเกณฑ์์มาติรฐาน้ำ
คุณภูาพน้ำำ�าดื�ม เนื้ำ�องจากพบการเจือปน้ำขั้องแบคท่่เร่ยเกิน้ำกว่ัาค่ามาติรฐาน้ำ ม่จำาน้ำวัน้ำ ๕ แห่่ง ได้แก่ โรงเร่ยน้ำพระปริยัติิธิรรม 
วััดบ้าน้ำโน้ำน้ำค่ณวิัท่ยา โรงเร่ยน้ำโพธิิ�ศูร่วิัท่ยา โรงเร่ยน้ำปรางคก่่์วิัท่ยา โรงเร่ยน้ำเก่ยรติิแก้วัวิัท่ยา และโรงเร่ยน้ำดวัน้ำให่ญวิ่ัท่ยา น้ำอกจากน่้ำ�  
ยังพบว่ัา ม่จำาน้ำวัน้ำ ๔ โรงเร่ยน้ำ ท่่�ม่แห่ล่งน้ำำ�าต้ิน้ำทุ่น้ำน้้ำอย ไม่เพ่ยงพอต่ิอการอุปโภูคบริโภูค ดังน่้ำ� โรงเร่ยน้ำพระปริยัติิธิรรม 
วััดบ้าน้ำโน้ำน้ำค่ณวิัท่ยา โรงเร่ยน้ำปรางค์ก่่วิัท่ยา โรงเร่ยน้ำโพธิิ�ศูร่วิัท่ยา และโรงเร่ยน้ำวััดสระกำาแพงให่ญ่ จ่งได้ดำาเนิ้ำน้ำการจัดห่าน้ำำ�า 
ให้่แก่โรงเร่ยน้ำท่่�ม่แห่ล่งน้ำำ�าต้ิน้ำทุ่น้ำน้้ำอย โดยการขุั้ดลอกสระน้ำำ�า ก่อสร้างประปาผิัวัดิน้ำ และท่่อส่งน้ำำ�า พร้อมทั่�งจัดห่าเครื�องกรองน้ำำ�า
แบบ Reverse Osmosis ได้รับการสนั้ำบสนุ้ำน้ำงบประมาณจาก กปร. คาดว่ัาจะแล้วัเสร็จใน้ำเดือน้ำสิงห่าคม ๒๕๖๔ 

 กิจกรรมการท่ำาไม้กวัาดจากใยติาล โรงเร่ยน้ำปรางค์ก่่วิัท่ยา  กิจกรรมการท่ำาไส้กรอกอ่สาน้ำจากเห็่ดน้ำางฟ้ัา โรงเร่ยน้ำปรางค์ก่่วิัท่ยา

 กิจกรรมการท่ำาบายศูร่จากวััสดุธิรรมช่าติิ โรงเร่ยน้ำปรางค์ก่่วิัท่ยา

 ห้่องคอมพิวัเติอร์ โรงเร่ยน้ำปรางค์ก่่วิัท่ยา

โอกาสน่้ำ� พระราช่ท่าน้ำพระราโช่วัาท่เพื�อเป็น้ำแน้ำวัท่าง 
ใน้ำการดำาเนิ้ำน้ำงาน้ำ สรุปควัามว่ัา ศึรีส่ะเกัษนี� เท่าที�ดูีมี 
พระอาจารย์ิหลายิท่าน ก็ัมีความรู้มากั มีพระอาจารย์ิที�ได้ี
เปรียิญ ๙ มีความรู้ทางพุทธิศึาส่นาค่อนข้างดีี แต่่ก็ัน่าจะ 
เส่ริมเรื�องนี�อีกั เราเป็นโรงเรียินพระปริยัิติ่ธิรรมก็ัต้่องมี 
เอกัทางพทุธิศึาส่นา ต้่องมีความรู้ที�ดีี และถ้าเป็นพระเณรต่่อ  
ก็ัโปรดีเทศึนาแก่ัญาติ่โยิม แต่่ถ้าลาสิ่กัขาก็ั เป็นประช่าช่น
ที�มีคุณความดีี อาจจะแนะนำาธิรรมะ คุณธิรรม แกั่บุคคล 
อื�น ๆ และที�ส่ำาคัญที�สุ่ดีคือแนะนำาต่นเองให้อยู่ิในศีึล  
ในธิรรม ยึิดีจริยิธิรรมเป็นส่ำาคัญ 

ห่ลังจากนั้ำ�น้ำ ท่รงติิดติามการดำาเนิ้ำน้ำงาน้ำโครงการพฒัน้ำา
คุณภูาพช่่วิัติสามเณรโรงเรียนกันที่รลัักษ�ธุ์รรมีวิัที่ย� อำาเภูอ
กัน้ำท่รลักษ์ จังห่วััดศูร่สะเกษ ซ่ึ่�งได้ดำาเนิ้ำน้ำการก่อสร้างแล้วัเสร็จ
เมื�อเดือน้ำมิถุุน้ำายน้ำ ๒๕๖๓ จากนั้ำ�น้ำ ท่รงกดกริ�งเปิดแพร  
คลุมป้ายชื่�ออาคารเร่ยน้ำ “ก่รมัคซิึ่งห์่ สัจจเท่พ”
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ต่ิอมา ท่อดพระเน้ำติรกิจกรรมขั้องสามเณรนั้ำกเร่ยน้ำ อาทิ่ การท่ำาน้ำำ�ายาล้างจาน้ำจากมะน้ำาวั กิจกรรมจัดท่ำาโต๊ิะ เก้าอ่�ไม้ไผ่ั 
กิจกรรมการจัดท่ำาผัลิติภัูณฑ์์ต่ิาง ๆ  จากกก ได้แก่ เสื�อ ท่่�รองจาน้ำ ท่่�รองแก้วั และกระเป�า โดยสามเณรนั้ำกเร่ยน้ำออกแบบผัลิติภัูณฑ์์
ต่ิาง ๆ  และให้่ช่าวับ้าน้ำตัิดเย็บให้่ กิจกรรมโครงงาน้ำเครื�องรดน้ำำ�าอัติโน้ำมัติิ ใช้่พลังงาน้ำแสงอาทิ่ติย์จากแผังโซึ่ลาเซึ่ลล์ การท่ำาปุ�ยห่มัก 
กิจกรรมโรงอาห่ารและโรงครัวั ปัญห่าท่่�ท่างโรงเร่ยน้ำประสบคือ สามเณรนั้ำกเร่ยน้ำบางส่วัน้ำใน้ำชั่�น้ำมัธิยมศู่กษาปีท่่� ๑ ยังอ่าน้ำไม่ออก 
เข่ั้ยน้ำไม่คล่อง แก้ไขั้โดยสอน้ำป่พื�น้ำฐาน้ำเสริมเพิ�มเติิมให้่ และสามเณรนั้ำกเร่ยน้ำม่ภูาวัะเริ�มอ้วัน้ำ ม่อัติราร้อยละ ๒๓ แก้ไขั้โดย 
จัดกิจกรรมโยคะ ปล่กห่ญ้าห่วัาน้ำเพื�อน้ำำามาประกอบอาห่าร ถุวัายน้ำมสดจืด ส่วัน้ำบริเวัณโรงครัวั ยังไม่ได้มาติรฐาน้ำ อาคารเร่ยน้ำ 
อย่่ใน้ำระดับติำ�า เมื�อฝน้ำติกท่ำาให้่น้ำำ�าฝน้ำสาด และต้่ิเก็บอุปกรณ์ยังไม่เพ่ยงพอ 

จากนั้ำ�น้ำ ท่รงรับฟัังรายงาน้ำการสนั้ำบสนุ้ำน้ำน้ำำ�าเพื�อการอุปโภูค
บริโภูคขั้องโรงเร่ยน้ำฯ โดยการเจาะบาดาล ๑ บ่อ วัางระบบ 
ประปาบาดาล เพื�อแก้ปัญห่าน้ำำ�า พร้อมทั่�งให้่คำาแน้ำะน้ำำาใน้ำการ 
ด่แลรักษาระบบประปาบาดาล และม่เจ้าห่น้้ำาท่่�มาติรวัจคุณภูาพน้ำำ�า 
ทุ่กเดือน้ำ

โอกาสน่้ำ� พระราช่ท่าน้ำพระราโช่วัาท่เพื�อพัฒน้ำาการเร่ยน้ำ
การสอน้ำขั้องโรงเร่ยน้ำพระปริยัติิธิรรม สรุปควัามว่ัา

ได้ีพัฒนาส่ามเณรมีโอกัาส่ได้ีเรียินหนังสื่อสู่งขึ�น จะเรียิน
ทางพุทธิศึาส่นาต่่อไปหรือออกัมาทำางานอาชี่พก็ัได้ี กัารที�ได้ี
เรียินโรงเรียินพระปริยิัต่ิธิรรม จะทำาให้อยู่ิในศีึล ในธิรรม  
ได้ีรับความรู้ทางดี้านพุทธิศึาส่นาต่่อไป เมื�อเป็นส่ามเณร 
นำาความรู้ต่่าง ๆ ไปเทศึนาแก่ัญาติ่โยิม หรือพัฒนาชุ่มช่น  
ให้ช่าวบ้านมีความส่ามารถและความเป็นอยู่ิที�ดีีขึ�น ภูาษาเป็น
เรื�องส่ำาคัญ ถ้าเราอ่านออกัเขียินได้ี เข้าใจความหมายิ ก็ัจะเข้าใจ
วิช่าอื�น ๆ ได้ี ทำาให้มีความรู้ ส่ามารถนำาไปพัฒนาด้ีานต่่าง ๆ 
รวมทั�งเรื�องของอาชี่พ และให้ความส่ำาคัญเรื�องสุ่ขภูาพอนามัยิ 
กัารดูีแลและป้องกัันตั่วเองจากัโรคติ่ดีเชื่�อไวรัส่โคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ส่ามเณรต้่องช่่วยิต่นเองมากัขึ�นเรียินด้ีวยิต่นเอง 
รับผิัดีช่อบ และแบ่งเวลาเล่าเรียินเท่าที�ควรพัฒนาต่นเองให้ 
ดีีขึ�นต่่อไป

 อาคารเร่ยน้ำ “ก่รมัคซิึ่งห์่ สัจจเท่พ” โรงเร่ยน้ำกัน้ำท่รลักษ์ธิรรมวิัท่ย์  กิจกรรมการท่ำาน้ำำ�ายาล้างจาน้ำจากมะน้ำาวั โรงเร่ยน้ำกัน้ำท่รลักษ์ธิรรมวิัท่ย์

 กิจกรรมการจัดท่ำาโต๊ิะและเก้าอ่�จากไม้ไผ่ั 
 โรงเร่ยน้ำกัน้ำท่รลักษ์ธิรรมวิัท่ย์

 กิจกรรมการจัดท่ำาผัลิติภัูณฑ์์ต่ิาง ๆ จากกก
 โรงเร่ยน้ำกัน้ำท่รลักษ์ธิรรมวิัท่ย์
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 วัันพฤหััสบดีีที่ี� ๑๓ พฤษภาคมี ๒๕๖๔ ท่รงติิดติามการดำาเนิ้ำน้ำงาน้ำ
โครงการพัฒน้ำาเด็กและเยาวัช่น้ำใน้ำถิุ�น้ำทุ่รกัน้ำดารติามพระราช่ดำาริ  
ใน้ำโรงเร่ยน้ำติำารวัจติระเวัน้ำช่ายแดน้ำ จำาน้ำวัน้ำ ๓ โรงเร่ยน้ำ ได้แก่ โรงเร่ยน้ำ 
ติำารวัจติระเวัน้ำช่ายแดน้ำวัังศูร่ท่อง โรงเร่ยน้ำติำารวัจติระเวัน้ำช่ายแดน้ำ 
บ้าน้ำทุ่่งกบิน้ำท่ร์ และโรงเร่ยน้ำติำารวัจติระเวัน้ำช่ายแดน้ำพ่ระยานุ้ำเคราะห์่ฯ ๑ 
อำาเภูอวัังสมบ่รณ์ จังห่วััดสระแก้วั พร้อมกับท่อดพระเน้ำติรกิจกรรมต่ิาง ๆ 
อาทิ่ การประกอบเล่�ยงอาห่ารกลางวััน้ำและอาห่ารเสริมน้ำม กิจกรรม
โครงการเกษติรเพื�ออาห่ารกลางวััน้ำ กิจกรรมสง่เสรมิอาช่่พ กิจกรรมห่อ้งสมดุ 
กิจกรรมห้่องพยาบาล กิจกรรมสห่กรณ์น้ำักเร่ยน้ำ และการสาธิิติกิจกรรม 
การเร่ยน้ำการสอน้ำวิัช่าต่ิาง ๆ 

จากนั้ำ�น้ำ ท่อดพระเน้ำติรการแก้ไขั้ปัญห่าวิัช่าภูาษาไท่ย ระดับ 
ชั่�น้ำประถุมศู่กษาปีท่่� ๔ เรื�องคำาพ้องร่ปพ้องเส่ยง ใน้ำโรงเรียนตำารวัจั 
ตระเวันชัายแดีนวัังศึรีที่อง กิจกรรมขั้ยายการพัฒน้ำาจากโรงเร่ยน้ำส่่ชุ่มช่น้ำ
โดยวิัสาห่กิจชุ่มช่น้ำกลุ่มผ้่ัปล่กไผ่ัและแปรร่ป อำาเภูอวัังสมบ่รณ์ กิจกรรม
โครงการเกษติรเพื�ออาห่ารกลางวััน้ำ ประกอบด้วัย ประมง พืช่ผััก ปศุูสัติว์ั 
ซ่ึ่�งศู่น้ำย์ศู่กษาการพัฒน้ำาเขั้าหิ่น้ำซ้ึ่อน้ำอัน้ำเนื้ำ�องมาจากพระราช่ดำาริ จังห่วััด
ฉีะเชิ่งเท่รา ได้สนั้ำบสนุ้ำน้ำกิจกรรมต่ิาง ๆ  ขั้องโรงเร่ยน้ำติำารวัจติระเวัน้ำช่ายแดน้ำ
วัังศูร่ท่อง เช่่น้ำ การปล่กพืช่ผัักสวัน้ำครัวั ต้่ิฟัักไข่ั้ พัน้ำธ์ุิกบ และปลาดุก เป็น้ำต้ิน้ำ

 การออน้ำไลน์้ำจากห้่องประชุ่ม ๒๐๑ สำานั้ำกงาน้ำ กปร.

 การผัลิติปุ�ยห่มัก น้ำำ�าห่มักช่่วัภูาพ และสารควับคุมแมลงศัูติร่พืช่ 
สนั้ำบสนุ้ำน้ำโดยศู่น้ำย์ศู่กษาการพัฒน้ำาเขั้าหิ่น้ำซ้ึ่อน้ำอัน้ำเนื้ำ�องมาจาก

 พระราช่ดำาริ จังห่วััดฉีะเชิ่งเท่รา

 สวัน้ำพฤกษศูาสติร์โรงเร่ยน้ำติำารวัจติระเวัน้ำช่ายแดน้ำวัังศูร่ท่อง

 กิจกรรมแปลงผัักเรขั้าคณิติ

 กิจกรรมต้่ิฟัักไข่ั้อารมณ์ด่

 การออน้ำไลน์้ำจากโรงเร่ยน้ำติำารวัจติระเวัน้ำช่ายแดน้ำวัังศูร่ท่อง

y 16 



 การสาธิิติการเร่ยน้ำการสอน้ำโรงเร่ยน้ำติำารวัจติระเวัน้ำช่ายแดน้ำวัังศูร่ท่อง

 สิ�งขั้องพระราช่ท่าน้ำแก่โรงเร่ยน้ำติำารวัจติระเวัน้ำช่ายแดน้ำวัังศูร่ท่อง 

 ศู่น้ำย์ศู่กษาการพัฒน้ำาเขั้าหิ่น้ำซ้ึ่อน้ำอัน้ำเนื้ำ�องมาจากพระราช่ดำาริ 
จังห่วััดฉีะเชิ่งเท่รา สนั้ำบสนุ้ำน้ำการปล่กพืช่สวัน้ำครัวั

 การออน้ำไลน์้ำจากโรงเร่ยน้ำติำารวัจติระเวัน้ำช่ายแดน้ำบ้าน้ำทุ่่งกบิน้ำท่ร์ 

ใน้ำการน่้ำ� ม่พระราช่ดำารัสเก่�ยวักับวิัธ่ิการป้องกัน้ำไม่ให้่ไก่ 
ใน้ำโรงเรือน้ำเกิดโรค สรุปควัามว่ัา ควรให้วัคซีีนป้องกัันโรคอย่ิาง
ส่มำ�าเส่มอ และจัดีเต่รียิมรองเท้าที�ส่ะอาดีไว้ใช้่ส่ำาหรับในโรงเรือน
เท่านั�น เพื�อป้องกัันเชื่�อโรคเข้ามาปนเป้�อนภูายิในโรงเรือน 
เลี�ยิงสั่ต่ว์ และพระราช่ดำารัสเก่�ยวักับการกำาจัดล่กน้ำำ�า สรุปควัามว่ัา 
ยุิงลายิในภูาช่นะที�มีนำ�าขัง ให้ใส่่ทรายิกัำาจัดีลูกันำ�ายุิงลายิจะส่ามารถ
ป้องกัันโรคไข้เลือดีออกัได้ี 

โอกาสน่้ำ� พระราช่ท่าน้ำพระราโช่วัาท่เพื�อเป็น้ำแน้ำวัท่างใน้ำการ
ดำาเนิ้ำน้ำงาน้ำ สรุปดังน่้ำ�

๑. กัารแพร่ระบาดีของโรคไวรัส่โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
กัารรกััษาส่ขุภูาพอนามยัิเปน็สิ่�งส่ำาคัญ ทั�งความส่ะอาดีที�โรงเรียิน
และตั่วนักัเรียินเอง จะส่ามารถช่่วยิลดีกัารแพร่ระบาดีของโรคได้ี 
และนำ�าส่ะอาดีโดียิเครื�องกัรองนำ�าระบบ Reverse Osmosis  
ช่่วยิขจัดีสิ่�งปนเป้�อนและเชื่�อโรคต่่าง ๆ ในนำ�าได้ี

๒. นักัเรียินในพระราช่านุเคราะห์ที�จะศึึกัษาต่่อในระดัีบ 
ชั่�นที�สู่งขึ�น ทางโรงเรียินและหน่วยิงานต้่องช่่วยิทบทวนหลักัสู่ต่ร
กัารศึึกัษา และนักัเรียินก็ัต้่องทบทวนบทเรียิน เต่รียิมตั่วให้พร้อม
จะได้ีเข้าใจเร็วขึ�น

๓. โรงเรียินต่ำารวจต่ระเวนช่ายิแดีนวังศึรีทอง มีความพร้อม
เรื�องกัารผัลิต่อาหาร กัารเลี�ยิงไก่ั กัารแปรรูปหน่อไม้ไผ่ัต่ง  
กัลุ่มวิส่าหกิัจชุ่มช่นส่ามารถถ่ายิทอดีความรู้ให้แก่ัชุ่มช่นและ
จังหวัดีพื�นที�ใกัล้เคียิง เพื�อนำาไปประกัอบอาชี่พหารายิไดี้เส่ริม 
ให้แก่ัต่นเองและครอบครัว

ต่ิอมา ท่อดพระเน้ำติรกิจกรรมโครงการติะกร้าเดิน้ำได้เพื�อ 
ส่งเสริมการอ่าน้ำขั้องนั้ำกเร่ยน้ำ และกิจกรรมต่ิาง ๆ  ขั้องโรงเรียนตำารวัจั
ตระเวันชัายแดีนบ้านท่์ี่งกบินที่ร� ใน้ำการน่้ำ� ม่พระราช่ดำารัสเก่�ยวักับ
การท่ำากิจกรรมขั้องช่มรมศิูษย์เก่าโรงเร่ยน้ำติำารวัจติระเวัน้ำช่ายแดน้ำฯ  
สรุปควัามว่ัา เป็นกัารแลกัเปลี�ยินความคิดีเห็นซึี�งเป็นประโยิช่น์ 
อย่ิางมากั ที�จะช่่วยิส่ร้างความสั่มพันธ์ิกัับโรงเรียิน ขอให้ทำากิัจกัรรม
ที�เป็นประโยิช่น์ แลกัเปลี�ยินกัารเรียินรู้ซึี�งกัันและกัันต่่อไป และ  
พระราช่ดำารัสเก่�ยวักับการฝึกหั่ดท่ำาบัญช่่ขั้องนั้ำกเร่ยน้ำ สรุปควัามว่ัา 
ส่ามารถนำาไปถ่ายิทอดีความรู้สู่่ชุ่มช่นและอาชี่พเกัษต่รกัรรมได้ี  
เพื�อให้ทราบว่ามีรายิรับ - รายิจ่ายิเท่าใดี

17 y



จากนั้ำ�น้ำ ท่รงรับฟัังรายงาน้ำผัลการจัดห่าน้ำำ�าอุปโภูคบริโภูค 
ให้่กับโรงเร่ยน้ำติำารวัจติระเวัน้ำช่ายแดน้ำบ้าน้ำทุ่่งกบิน้ำท่ร์ ซ่ึ่�งดำาเนิ้ำน้ำงาน้ำ 
สน้ำองพระราช่ดำาริ โดยกรมช่ลประท่าน้ำ ได้ดำาเนิ้ำน้ำการเร่งรัดก่อสร้าง
ท่่อส่งน้ำำ�า พร้อมอาคารประกอบ แล้วัเสร็จเมื�อเดือน้ำกัน้ำยายน้ำ ๒๕๕๙ 
สามารถุส่งน้ำำ�ามาเติิมยังสระเก็บน้ำำ�าภูายใน้ำโรงเร่ยน้ำฯ และส่งน้ำำ�า
สนั้ำบสนุ้ำน้ำกิจกรรมต่ิาง ๆ ได้อย่างเพ่ยงพอติลอดทั่�งปี ใน้ำการน่้ำ� 
ม่พระราช่กระแสรับสั�ง ให้ติ่ดีต่ามความก้ัาวหน้ากัารก่ัอส่ร้าง
โครงกัารระบบส่่งนำ�าอ่างเก็ับนำ�าคลองพระส่ะทึงอีกัด้ีวยิ 

โอกาสน่้ำ� พระราช่ท่าน้ำพระราโช่วัาท่เพื�อเป็น้ำแน้ำวัท่างใน้ำการ
ดำาเนิ้ำน้ำงาน้ำ สรุปดังน่้ำ�

๑.  โรงเรียินต่ำารวจต่ระเวนช่ายิแดีนบ้านทุ่งกับินทร์ มีกัาร
เรียินและกิัจกัรรมที�เป็นจุดีเดี่น ซึี�งมีหน่วยิงานต่่าง ๆ เข้ามา 
ส่นับส่นุนความรู้หลากัหลายิด้ีาน จึงส่ามารถนำาความรู้ด้ีานอาชี่พ
จากัชุ่มช่นถ่ายิทอดีให้แก่ันักัเรียินได้ีอีกัทางหนึ�งด้ีวยิ 

๒. กัารเพาะปลูกัพืช่ผัักัของนักัเรียินแล้วนำามาขายิให้กัับ
ส่หกัรณ์ของโรงเรียิน ต้่องมีกัารทำาบัญชี่เพื�อให้ทราบกัารรับเงิน
หรือจ่ายิเงินที�เกิัดีขึ�น อีกัทั�งกัารฝึึกัทำาบัญชี่ตั่�งแต่่วัยิเด็ีกัจะเป็น
ประโยิช่น์ช่่วยิให้รู้จักัประหยัิดีและอดีออม 

 กิจกรรมการสาธิิติการสอน้ำระดับชั่�น้ำอนุ้ำบาล ๒ การแสดงจำาน้ำวัน้ำนั้ำบ 
๑ - ๑๐ โรงเร่ยน้ำติำารวัจติระเวัน้ำช่ายแดน้ำบ้าน้ำทุ่่งกบิน้ำท่ร์ 

 กิจกรรมโครงการเกษติรเพื�ออาห่ารกลางวััน้ำโรงเร่ยน้ำติำารวัจติระเวัน้ำช่ายแดน้ำบ้าน้ำทุ่่งกบิน้ำท่ร์ อาทิ่ การปล่กพืช่ผััก การประมง และการปศุูสัติว์ั

 สิ�งขั้องพระราช่ท่าน้ำแก่โรงเร่ยน้ำติำารวัจติระเวัน้ำช่ายแดน้ำบ้าน้ำทุ่่งกบิน้ำท่ร์ 

y 18 



 กิจกรรมห้่องสมุดโรงเร่ยน้ำติำารวัจติระเวัน้ำช่ายแดน้ำพ่ระยานุ้ำเคราะห์่ฯ ๑ 

 จุดสาธิิติเติาเผัาถุ่าน้ำน้ำำ�าส้มควััน้ำไม้สนั้ำบสนุ้ำน้ำโดยศู่น้ำย์ศู่กษาการพัฒน้ำา
เขั้าหิ่น้ำซ้ึ่อน้ำอัน้ำเนื้ำ�องมาจากพระราช่ดำาริ จังห่วััดฉีะเชิ่งเท่รา

 ช่มรมศิูษย์เก่าโรงเร่ยน้ำติำารวัจติระเวัน้ำพ่ระยานุ้ำเคราะห์่ฯ ๑

 กิจกรรมการอนุ้ำรักษ์ และสืบสาน้ำวััฒน้ำธิรรมท้่องถิุ�น้ำไท่ย ได้แก่  
การสาน้ำติะกร้า การท่ำาล่กประคบสมุน้ำไพร

ต่ิอมา ท่อดพระเน้ำติรกิจกรรมต่ิาง ๆ ขั้องโรงเรียน
ตำารวัจัตระเวันชัายแดีนพีระยาน์เคราะหั�ฯ ๑ ใน้ำการน่้ำ�  
ม่พระราช่ดำารัสการท่ำากิจกรรมขั้องช่มรมศิูษย์เก่าโรงเร่ยน้ำ
ติำารวัจติระเวัน้ำช่ายแดน้ำฯ สรุปควัามว่ัา ส่ามารถช่่วยิพัฒนา
โรงเรียิน ชุ่มช่น โดียิกัารแลกัเปลี�ยินความคิดีเห็นด้ีาน
ความรู้วิช่ากัาร สุ่ขอนามัยิ ให้แก่ันักัเรียินปัจจุบันซึี�งถือ
เป็นกัารส่ร้างความสั่มพันธ์ิที�ดีีด้ีวยิ และท่อดพระเน้ำติร
กิจกรรมอนุ้ำรักษ์และสืบสาน้ำวััฒน้ำธิรรมท้่องถิุ�น้ำ ได้แก่  
การสาน้ำติะกร้า การท่ำาล่กประคบสมุน้ำไพร 

จากนั้ำ�น้ำ ท่รงรับฟัังรายงาน้ำการแก้ไขั้ปัญห่าน้ำำ�าอุปโภูค
บริโภูคขั้องโรงเร่ยน้ำพ่ระยานุ้ำเคราะห์่ฯ ๑ โดยกรมท่รัพยากร
น้ำำ�าบาดาล ดำาเน้ำิน้ำการจัดห่าแห่ล่งน้ำำ�าบาดาลสน้ำับสนุ้ำน้ำ
กิจกรรมขั้องโรงเร่ยน้ำฯ ติามโครงการพัฒน้ำาแห่ล่งน้ำำ�าบาดาล
เพื�อสนั้ำบสนุ้ำน้ำน้ำำ�าดื�มสะอาดสำาห่รับสถุาน้ำศู่กษาและชุ่มช่น้ำ 
เนื้ำ�องใน้ำโอกาสมห่ามงคลพระราช่พิธ่ิบรมราช่าภิูเษก 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โดยดำาเน้ำนิ้ำการดงัน่้ำ� เจาะบ่อน้ำำ�าบาดาล 
พร้อมติิดตัิ�งเครื�องส่บ ก่อสร้างระบบประปาบาดาล และ
ระบบปรับปรุงคุณภูาพน้ำำ�าดื�มสะอาดช่นิ้ำด Reverse Osmosis 

โอกาสน่้ำ� พระราช่ท่าน้ำพระราโช่วัาท่เพื�อเป็น้ำแน้ำวัท่าง
ใน้ำการดำาเนิ้ำน้ำงาน้ำ สรุปดังน่้ำ� 

 ๑. จากักัารที�ได้ีต่รวจเยีิ�ยิมโรงเรียินเมื�อ ๑๔ 
มกัราคม ๒๕๕๙ กัารดีำาเนินงานของทั�ง ๓ โรงเรียิน  
มีความก้ัาวหน้าเป็นอย่ิางมากั โดียิหน่วยิงาน ชุ่มช่น 
ช่มรมศิึษย์ิเก่ัา และชุ่มช่นที�เข้ามาร่วมมือผัลักัดัีนให้กัาร
ส่นับส่นุนกิัจกัรรมต่่าง ๆ  ใหค้นรุ่นหลงัได้ีมีโอกัาส่มากัขึ�น
จึงก่ัอให้เกิัดีความเจริญของโรงเรียิน

 ๒. กัารดูีแลสุ่ขอนามัยิภูายิในโรงเรียินต่าม 
ส่ถานที�ต่่าง ๆ เช่่น ห้องครัว อาคารเรียิน ห้องนำ�า  
ควรทำาความส่ะอาดีให้ถูกัสุ่ขลักัษณะ เนื�องจากัเป็น 
ส่ถานที�ที�นักัเรียินร่วมกัันใช้่เป็นประจำา

 ๓. นักัเรียินต้่องหมั�นแส่วงหาความรู้ด้ีวยิต่นเอง 
และหากิัจกัรรมเส่ริมหลักัสู่ต่รกัารเรียิน เพื�อพัฒนาทักัษะ
ความถนัดีของต่นเองให้มีความรู้รอบด้ีาน 
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วัันศ์ึกร�ทีี่� ๑๔ พฤษภาคมี ๒๕๖๔ ท่รงติิดติาม 
การดำา เ นิ้ำน้ำงาน้ำโครงการพัฒน้ำาเด็กและเยาวัช่น้ำ 
ใน้ำถิุ�น้ำทุ่รกัน้ำดารติามพระราช่ดำาริ โรงเร่ยน้ำติำารวัจ 
ติระเวัน้ำช่ายแดน้ำ จำาน้ำวัน้ำ ๒ โรงเร่ยน้ำ ได้แก่ โรงเร่ยน้ำ
ติำารวัจติระเวัน้ำช่ายแดน้ำบ้าน้ำน้ำายาวั และโรงเร่ยน้ำมัธิยม
พระราช่ท่าน้ำน้ำายาวั อำาเภูอสน้ำามชั่ยเขั้ติ จังห่วััดฉีะเชิ่งเท่รา 
จากนั้ำ�น้ำ ท่อดพระเน้ำติรการดำาเนิ้ำน้ำงาน้ำขั้องโรงเรียน 
ตำารวัจัตระเวันชัายแดีนบ้านนายาวั ซ่ึ่�งได้ประสาน้ำกับ
สำานั้ำกงาน้ำเกษติรอำาเภูอสน้ำามชั่ยเขั้ติ และศู่น้ำย์ศู่กษา 
การพัฒน้ำาเขั้าห่ิน้ำซ้ึ่อน้ำอัน้ำเนื้ำ�องมาจากพระราช่ดำาริ 
จังห่วััดฉีะเชิ่งเท่รา ใน้ำการจัดเจ้าห่น้้ำาท่่�ฝึกอบรมการเพิ�ม
ทั่กษะ ขัั้�น้ำติอน้ำการขั้ยายพัน้ำธ์ุิพืช่ให้่กับคณะคร่ นั้ำกเร่ยน้ำ 
ประช่าช่น้ำ ผ้่ัปกครองท่่�สน้ำใจ รวัมถุ่งท่างโรงเร่ยน้ำได้
จัดการเร่ยน้ำการสอน้ำใน้ำกลุ่มสาระการเร่ยน้ำร้่การงาน้ำ
อาช่่พเพิ�มอ่กด้วัย ใน้ำส่วัน้ำขั้องผัลผัลิติท่่�ได้น้ำำามาปล่ก 
รอบบริเวัณโรงเร่ยน้ำฯ เพื�อเพิ�มปริมาณผัลผัลิติไม้ผัล  
ส่วัน้ำท่่�เห่ลือแจกจ่ายให้่กับนั้ำกเร่ยน้ำน้ำำาไปปล่กขั้ยายพัน้ำธ์ุิ
ท่่�บ้าน้ำ 

ต่ิอมา ท่อดพระเน้ำติรการเพาะเห่็ด โดยท่าง 
โรงเร่ยน้ำฯ ร่วัมกับชุ่มช่น้ำ (กลุ่มเกษติรเพาะเห็่ดฟัาง)  
เน้้ำน้ำการใช้่วััสดุเห่ลือใช้่ท่่�ม่ลักษณะคล้ายติะกร้า ท่ำาให้่
ประห่ยัดพื�น้ำท่่�ใน้ำการดำาเนิ้ำน้ำการ อ่กทั่�งยังเป็น้ำการสร้าง 
รายได้เพิ�ม และจัดการกิจกรรมแน้ำะน้ำำาการปฏิิบัติิขั้ั�น้ำติอน้ำ
การเพาะเห็่ดฟัาง เพื�อใช้่ประกอบอาห่ารประจำาวััน้ำ  
และลดรายจ่ายอ่กด้าน้ำห่น่้ำ�ง ใน้ำการน่้ำ� ม่พระราช่ดำาริ  
สรุปควัามว่ัา ให้โรงเรียินจัดีกัารแส่ดีงขั�นต่อนกัารทำา
เห็ดีต่ะกัร้าในรูปแบบวีดิีทัศึน์สั่�น ๆ 

 การออน้ำไลน์้ำจากห้่องประชุ่ม ๒๐๑ สำานั้ำกงาน้ำ กปร.

 การออน้ำไลน์้ำจากโรงเร่ยน้ำติำารวัจติระเวัน้ำช่ายแดน้ำบ้าน้ำน้ำายาวั

 กิจกรรมการเล่�ยงไก่และขั้ยายพัน้ำธ์ุิสัติว์ัปีกพื�น้ำเมืองโรงเร่ยน้ำติำารวัจติระเวัน้ำช่ายแดน้ำ
บ้าน้ำน้ำายาวั

 กิจกรรมการเล่�ยงกบโรงเร่ยน้ำติำารวัจติระเวัน้ำช่ายแดน้ำบ้าน้ำน้ำายาวั ผัลผัลิติจากโครงการเกษติรเพื�ออาห่ารกลางวััน้ำโรงเร่ยน้ำติำารวัจ
ติระเวัน้ำช่ายแดน้ำบ้าน้ำน้ำายาวั
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จากนั้ำ�น้ำ ท่อดพระเน้ำติรการสาธิิติการสอน้ำวิัช่าภูาษาไท่ย
และการแก้ไขั้ปัญห่าอ่าน้ำไม่ออกเข่ั้ยน้ำไม่ได้ และนั้ำกเร่ยน้ำใน้ำ 
พระราช่านุ้ำเคราะห์่ ถุวัายรายงาน้ำผัลการเร่ยน้ำ ใน้ำการน่้ำ� 
พระราช่ท่าน้ำพระราช่ดำารัสเก่�ยวักับ การเร่ยน้ำโดยใช้่คอมพิวัเติอร์
และเครื�องมือท่างอิเล็กท่รอนิ้ำกส์ สรุปควัามว่ัา ให้ทางโครงกัาร
ช่่วยิส่นับส่นุนความพร้อมของอุปกัรณ์ให้ส่ามารถพร้อมใช้่งาน 
ได้ีอยู่ิเส่มอ

ต่ิอมา ท่อดพระเน้ำติรกิจกรรมห้่องสมุด กิจกรรมโครงการ
เกษติรเพื�ออาห่ารกลางวััน้ำ ประกอบด้วัย พืช่ผััก ประมง และ
ปศุูสัติว์ั ใน้ำการน่้ำ� ม่พระราช่ดำาริ สรุปควัามว่ัา เนื�องจากันักัเรียิน
มีจำานวนมากั ไก่ัไข่ จำานวน ๑๐๐ ตั่ว ซึี�งไม่เพียิงพอต่่อความ
ต้่องกัารบรโิภูค ของนกััเรียิน ดัีงนั�น ควรเพิ�มไก่ัไข่อีกั ๒๐๐ ตั่ว 
เพื�อให้นกััเรียินได้ีบริโภูคไข่ได้ีเพียิงพอ และให้ความรู้เกีั�ยิวกัับ
วัคซีีน กัารรักัษาความส่ะอาดี ทั่�งน่้ำ� กรมปศุูสัติว์ัได้กราบบังคมท่่ล 
ขั้อสนั้ำบสนุ้ำน้ำไก่ไข่ั้ จำาน้ำวัน้ำ ๒๐๐ ตัิวั พร้อมอาห่ารสัติว์ั 

จากนั้ำ�น้ำ ช่มรมศิูษย์เก่าโรงเร่ยน้ำติำารวัจติระเวัน้ำช่ายแดน้ำ
บ้าน้ำน้ำายาวั กลุ่มอาช่่พประช่าช่น้ำ ติามพระราช่ดำาริ เฝ้าฯ รับเสด็จ 
ใน้ำการน่้ำ� ม่พระราช่ดำาริ สรุปควัามว่ัา ให้หาส่มาชิ่กัเพิ�ม ส่มาชิ่กั
บางคนมีความส่ามารถทำางานหัต่ถกัรรมทำาไดี้หลายิอยิ่าง  
หากัปรับเปลี�ยินผัลิต่ภัูณฑ์์ต่ามยุิคส่มัยิและหาช่่องทาง 
กัารจัดีจำาหน่ายิทางออนไลน์จะส่ามารถเพิ�มรายิได้ีให้แก่ัส่มาชิ่กั 
มากัขึ�น และท่อดพระเน้ำติรกิจกรรมห้่องพยาบาล จากการรายงาน้ำ
ด้าน้ำสุขั้ภูาพอน้ำามัยพบว่ัา นั้ำกเร่ยน้ำส่วัน้ำมากม่ภูาวัะโลหิ่ติจาง 
จากการขั้าดธิาตุิเห่ล็กโดยท่างโรงเร่ยน้ำฯ ได้ดำาเนิ้ำน้ำการจ่ายยาเม็ด 
เสริมธิาตุิเห่ล็กให้่แก่นั้ำกเร่ยน้ำวััน้ำละ ๑ เม็ด ใน้ำการน่้ำ� ม่พระราช่ดำารัส 
เก่�ยวักับการเสริมอาห่าร สรุปควัามว่ัา อาหารเส่ริมที�มีประโยิช่น์ 
เช่่น ผัักัใบเขียิว ไข่ จะส่ามารถลดีภูาวะกัารเกิัดีโลหิต่จางได้ี

โอกาสน่้ำ� พระราช่ท่าน้ำพระราโช่วัาท่เพื�อเป็น้ำแน้ำวัท่าง 
ใน้ำการดำาเนิ้ำน้ำงาน้ำ โดยสรุปดังน่้ำ�

๑. จังหวัดีฉะเชิ่งเทรามีไข่ไก่ัเป็นผัลิต่ภัูณฑ์์ที�มีชื่�อเสี่ยิง 
จึงควรส่่งเส่ริมนักัเรียินให้มีความรู้เรื�องเทคโนโลยีิกัารเลี�ยิงไก่ั
ที�ส่ามารถทำาได้ีทั�งที�โรงเรียินและที�บ้าน

๒. โรงเรียินมัธิยิมบ้านนายิาวมีนักัเรียินจำานวนเพิ�มมากัขึ�น 
กัารเรียินวิช่าพื�นฐาน จึงมีความส่ำาคัญโดียิเฉพาะวิช่าคณติ่ศึาส่ต่ร์ 
ครูต้่องมีความช่ำานาญ มีเทคนิคกัารส่อนที�ช่่วยิให้เข้าใจ 
บทเรียินได้ีง่ายิ และวิช่าที�ส่ามารถนำาไปใช้่ในชี่วิต่ประจำาวันได้ี 
เช่่น กัารเกัษต่ร งานหัต่ถกัรรมกัลุ่มแม่บ้าน ส่ามารถส่อนนักัเรียิน 
เพื�อให้มีความรู้นำาไปส่่งเส่ริมอาชี่พให้ครอบครัว

 การออน้ำไลน์้ำจากโรงเร่ยน้ำติำารวัจติระเวัน้ำช่ายแดน้ำบ้าน้ำน้ำายาวั

 กิจกรรมการสาธิิติการสอน้ำวิัช่าภูาษาไท่ย และการแก้ไขั้ปัญห่า
อ่าน้ำไม่ออกเข่ั้ยน้ำไม่ได้ โรงเร่ยน้ำติำารวัจติระเวัน้ำช่ายแดน้ำบ้าน้ำน้ำายาวั

 โครงการเกษติรเพื�ออาห่ารกลางวััน้ำ ประกอบด้วัย พืช่ ประมง 
และปศุูสัติว์ั โรงเร่ยน้ำติำารวัจติระเวัน้ำช่ายแดน้ำบ้าน้ำน้ำายาวั

 การเล่�ยงเห็่ดฟัางใน้ำติระกร้าร่วัมกับชุ่มช่น้ำ และการผัลิติเมล็ดพัน้ำธ์ุิพืช่ผััก
 โรงเร่ยน้ำติำารวัจติระเวัน้ำช่ายแดน้ำบ้าน้ำน้ำายาวั
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๓. ศูึนย์ิศึึกัษากัารพัฒนาเขาหินซ้ีอนอันเนื�องมาจากั 
พระราช่ดีำาริ ได้ีส่นองพระบรมราโช่บายิในกัารบรหิารจัดีกัารองคก์ัร
แบบบูรณากัารต่ามแนวทางที�พระบาทส่มเด็ีจพระบรมช่นกัาธิิเบศึร 
มหาภููมิพลอดุีลยิเดีช่มหาราช่ บรมนาถบพิต่ร มีพระราช่ประส่งค์ให้
หน่วยิงานมีส่่วนร่วมกัารพัฒนาด้ีานต่่าง ๆ ศูึนย์ิศึึกัษากัารพัฒนา 
เขาหินซ้ีอนฯ ได้ีเข้ามาให้คำาแนะนำา ส่นับส่นุน ประส่านความร่วมมือ 
กัับโรงเรียินด้ีานกัารเกัษต่ร เพื�อให้นักัเรียินและครูส่ามารถนำาความรู้ 
ไปใช้่เป็นแนวทางกัารจัดีกัารเรียินรู้ได้ีอย่ิางดีี

ต่ิอมา ท่รงรับฟัังรายงาน้ำการดำาเนิ้ำน้ำงาน้ำสน้ำองพระราช่ดำาริ 
ขั้องโรงเรียนมัีธุ์ยมีพระราชัที่านนายาวั ใน้ำการปรบัปรุงห้่องวิัท่ยาศูาสติร์ 
และจัดซืึ่�อคอมพิวัเติอร์เพิ�มเติิม ดำาเนิ้ำน้ำการแล้วัเสร็จเมื�อวััน้ำท่่� ๑๕ 
พฤษภูาคม ๒๕๖๐ โดยได้รับการควัามร่วัมมือจากสถุาบัน้ำเท่คโน้ำโลย่
จิติรลดา พร้อมด้วัยสถุาบัน้ำส่งเสริมการสอน้ำวิัท่ยาศูาสติร์และเท่คโน้ำโลย่ 
(สสวัท่.) ร่วัมกับโรงเร่ยน้ำบางกอกพฒัน้ำา และม่ลนิ้ำธิิโรงเร่ยน้ำบางกอกพฒัน้ำา 
น้ำอกจากน่้ำ� นั้ำกเร่ยน้ำใน้ำพระราช่านุ้ำเคราะห์่ ถุวัายรายงาน้ำผัลการเร่ยน้ำ  
 ใน้ำการน่้ำ� ม่พระราช่ดำารัส สรุปควัามว่ัา ด้ีวยิส่ถานกัารณ์กัารแพร่
ระบาดีของโรคติ่ดีเชื่�อไวรัส่โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) นักัเรียินที�
กัำาลังจะฝึึกังานในส่ถานประกัอบกัารต้่องพยิายิามศึึกัษาหาความรู้เพิ�ม

เติ่ม และกัารจัดีกัารเรียินรู้ในรูปแบบออนไลน์ด้ีวยิต่นเองอย่ิางต่่อเนื�อง 

จากนั้ำ�น้ำ ท่รงรับฟัังรายงาน้ำควัามก้าวัห่น้้ำาใน้ำการแก้ไขั้ปัญห่าและ
ส่งเสริมการเร่ยน้ำร้่วิัช่าวิัท่ยาศูาสติร์และวิัช่าคอมพิวัเติอร์ ช่มรมศิูษย์เก่า
โรงเร่ยน้ำมัธิยมพระราช่ท่าน้ำน้ำายาวั เฝ้าฯ รับเสด็จ โอกาสน่้ำ�พระราช่ท่าน้ำ
พระราโช่วัาท่เพื�อเป็น้ำแน้ำวัท่างใน้ำการดำาเนิ้ำน้ำงาน้ำ โดยสรุปดังน่้ำ� 

๑. กัารเรียินในช่่วงที�มีกัารแพร่ระบาดีของโรคติ่ดีเชื่�อไวรัส่
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ขอให้ครูบรรณารักัษ์วางแผันกัารเรียิน
แบบอยู่ิบ้าน หรือนัดีพบนักัเรียินและนำาอุปกัรณ์กัารเรียินไปส่อน 
ในช่่วงเปิดีเทอม

๒. ในปัจจุบันกัารส่อนเน้นเกีั�ยิวกัับวิทยิาศึาส่ต่ร์ คอมพิวเต่อร์ 
ปัญญาประดิีษฐ์ (AI) ซึี�งมีบทบาทมากัขึ�น กัารประกัอบอาชี่พก็ัจะ
เปลี�ยินไป นักัเรียินจึงต้่องศึึกัษาเรียินรู้วิช่าต่่าง ๆ ให้มากัขึ�น

๓. กัารเรียินรู้ด้ีานกัารเกัษต่รส่ามารถนำาไปประกัอบวิช่าชี่พ 
เพื�อให้นักัเรียินมีรายิได้ีระหว่างเรียิน และส่ามารถใช้่เป็นแนวทาง 
ในกัารศึึกัษาต่่อ หรือประกัอบอาชี่พในอนาคต่ได้ี

๔. กัารเปลี�ยินแปลงด้ีานเทคโนโลยีิ กัารบริหารจัดีกัารบัญชี่
และโลจิส่ติ่กัส์่ นักัเรียินต้่องช่่างคิดี ช่่างสั่งเกัต่ และติ่ดีต่ามเทคโนโลยีิ
ใหม่ ๆ ที�จะช่่วยิพัฒนาความรู้ให้ดีียิิ�งขึ�น

 กิจกรรมแปรร่ปผัลผัลิติท่างการเกษติร

 การสาธิิติการสอน้ำวิัช่าวิัท่ยาศูาสติร์

 ช่มรมศิูษย์เก่าขั้องโรงเร่ยน้ำมัธิยมพระราช่ท่าน้ำน้ำายาวั

 กิจกรรมฝึกอาช่่พนั้ำกเร่ยน้ำด้าน้ำช่่างยน้ำต์ิ

y 22 



วัันพฤหััสบดีีที่ี�  ๒๐ พฤษภาคมี ๒๕๖๔ เสด็จฯ ไปท่รงติิดติามผัลการดำาเนิ้ำน้ำงาน้ำโครงการที่หัารพันธ์ุ์� ดีี  

ค่ายประเสริฐสงครามี มีณฑลัที่หัารบกทีี่� ๒๗ ติำาบลเห่นื้ำอเมือง อำาเภูอเมืองร้อยเอ็ด จังห่วััดร้อยเอ็ด 

โอกาสน่้ำ� ท่รงปล่กต้ิน้ำมะม่วังพัน้ำธ์ุิมห่าช่น้ำกบริเวัณป้ายโครงการท่ห่ารพัน้ำธ์ุิด่ จากนั้ำ�น้ำ เสด็จฯ ไปศูาลาอเน้ำกประสงค์  

ท่รงรับฟัังรายงาน้ำควัามเป็น้ำมาโครงการท่ห่ารพัน้ำธ์ุิด่ มณฑ์ลท่ห่ารบกท่่� ๒๗ ท่รงเย่�ยมผ้่ัแท่น้ำราษฎรเครือข่ั้ายโครงการ  

“บ้าน้ำน่้ำ�ม่รัก ปล่กผัักกิน้ำเอง” ผ้่ัแท่น้ำคร่ นั้ำกเร่ยน้ำ และท่ห่ารพัน้ำธ์ุิด่ปลดประจำาการ ท่รงปล่อยปลานิ้ำลจิติรลดา ต่ิอมา เสด็จฯ  

ไปยังศูาลาท่รงงาน้ำ พระราช่ท่าน้ำเครื�องมือท่างการแพท่ย์จากกองทุ่น้ำชั่ยพัฒน้ำาส้่ภัูยโควิัด-๑๙ แก่ผ้่ัอำาน้ำวัยการโรงพยาบาล 

ค่ายสมเด็จพระพุท่ธิยอดฟ้ัาจุฬาโลกมห่าราช่ พระราช่ท่าน้ำเมล็ดพัน้ำธ์ุิผัักแก่โครงการท่ห่ารพัน้ำธ์ุิด่ มณฑ์ลท่ห่ารบกท่่� ๒๗ 

สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิราชสุด็า ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
เสด็็จพระราชด็ำาเนิินิไปทรงปฏิิบัติพระราชกรณียกิจในิเขตพ่�นิที�จังห้วััด็ร้อัยเอั็ด็

 ท่อดพระเน้ำติรการผัลิติพัน้ำธ์ุิปลาน้ำำ�าจืดพระราช่ท่าน้ำ “เพื�อน้ำช่่วัยเพื�อน้ำ” 

 แปลงปล่กผัักปลอดภัูย แปลงปล่กผัักปลอดภัูย
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ห่ลังจากนั้ำ�น้ำ ประทั่บรถุยน้ำต์ิพระท่่�นั้ำ�ง ท่อดพระเน้ำติร 

การจัดกิจกรรมโครงการท่ห่ารพัน้ำธ์ุิด่ ค่ายประเสริฐสงคราม  

มณฑ์ลท่ห่ารบกท่่�  ๒๗ บน้ำพื�น้ำท่่�  ๗๑ ไร่  แบ่ง เ ป็น้ำ ๑๑  

ฐาน้ำการเร่ยน้ำร้่ อาทิ่ การปล่กผัักปลอดภัูย การปล่กไม้ผัล  

เล่�ยงปลานิ้ำลจิติรลดา ไก่ประด่่ห่างดำา เป็ดไข่ั้บางปะกง การท่ำา 

ปุ�ยห่มักส่ติรพระราช่ท่าน้ำ การเพาะเล่�ยงเห็่ดป่าธิรรมช่าติิ  

การเล่�ยงกุ้งฝอย ห่อยขั้ม เพื�อใช้่บริโภูคใน้ำห่น่้ำวัย ส่วัน้ำท่่�เห่ลือ 

จำาห่น่้ำายให้่แก่กำาลังพล และชุ่มช่น้ำรอบค่ายใน้ำราคาถุ่กกว่ัา 

ท้่องติลาด ปัจจุบัน้ำได้ขั้ยายผัลออกส่่ชุ่มช่น้ำเครือข่ั้ายประช่าช่น้ำ 

ใน้ำโครงการ “บ้าน้ำน่้ำ�ม่รัก ปล่กผัักกิน้ำเอง” และโรงเร่ยน้ำใน้ำโครงการ 

“ชุ่มช่น้ำเบิกบาน้ำ อาห่ารปลอดภัูย” น้ำอกจากน่้ำ� ได้มอบเมล็ดพัน้ำธ์ุิ

พระราช่ท่าน้ำเพื�อช่่วัยเห่ลือผ้่ัประสบภัูยพิบัติิอ่กด้วัย 

 จากนั้ำ�น้ำ เสด็จฯ ไปยังโครงการที่หัารพันธ์ุ์�ดีี กองพลั 

ที่หัารราบทีี่� ๖ ค่ายสมีเด็ีจัพระพ์ที่ธุ์ยอดีฟ้้าจ์ัฬาโลักมีหัาราชั  

ติำาบลโพธิิ�สัย อำาเภูอศูร่สมเด็จ จังห่วััดร้อยเอ็ด ท่อดพระเน้ำติร 

การดำาเนิ้ำน้ำโครงการศู่น้ำย์ผัลิติพัน้ำธ์ุิปลาน้ำำ�าจืดพระราช่ท่าน้ำ  

“เพื�อน้ำช่่วัยเพื�อน้ำ” พื�น้ำท่่�อ่สาน้ำใติ้ ม่การดำาเนิ้ำน้ำกิจกรรม อาท่ิ  

การผัลิติพัน้ำธ์ุิปลาน้ำิลจิติรลดาพระราช่ท่าน้ำ การเพาะเล่�ยงปลา 

ใน้ำบ่อดิน้ำ การท่ดสอบอัติราส่วัน้ำการเล่�ยงระห่ว่ัางตัิวัผ้่ัและ 

ตัิวัเม่ยติามขั้น้ำาดบ่อ การเติร่ยมบ่อ การผัลิติอาห่ารปลา ไปจน้ำถุ่ง  

การบรรจุพัน้ำธ์ุิปลานิ้ำลจิติรลดาพระราช่ท่าน้ำ ซ่ึ่�งทุ่กขัั้�น้ำติอน้ำ 

ใช้่อุปกรณ์ท่่� ม่ราคาไม่แพง ห่าได้ใน้ำพื�น้ำท่่�  ประช่าช่น้ำทั่�วัไป 

สามารถุดำาเนิ้ำน้ำการเองได้

ต่ิอมา ท่อดพระเน้ำติรการดำาเนิ้ำน้ำโครงการศู่น้ำย์ผัลิติพัน้ำธ์ุิ 

สัติว์ัปีกพระราช่ท่าน้ำ “เพื�อน้ำช่่วัยเพื�อน้ำ” พื�น้ำท่่�อ่สาน้ำใต้ิ ประกอบด้วัย 

การผัลิติพัน้ำธ์ุิไก่ประด่่ห่างดำาพระราช่ท่าน้ำ และพัน้ำธ์ุิไก่พื�น้ำบ้าน้ำ

เห่ลืองห่างขั้าวัพระราช่ท่าน้ำ การเพาะเล่�ยงไก่พัน้ำธ์ุิพื�น้ำเมือง  

ซ่ึ่�งเป็น้ำพัน้ำธ์ุิเล่�ยงง่าย และขั้ยายพัน้ำธ์ุิเองได้ โดยดำาเนิ้ำน้ำการ 

ใน้ำ ๒ ลักษณะ คือการเล่�ยงใน้ำโรงเรือน้ำแบบปิดและแบบปล่อยฝ่ง  

การผัลิติอาห่ารไก่ พร้อมกับการฉ่ีดวััคซ่ึ่น้ำไก่ โอกาสน่้ำ� ท่รงระน้ำาดเอก 

ร่วัมกับศิูลปิน้ำพื�น้ำบ้าน้ำ เพื�อเป็น้ำสัญญาณใน้ำการพระราช่ท่าน้ำ 

อาห่ารไก่

ใน้ำระยะท่่�ผ่ัาน้ำมาม่ประช่าช่น้ำใน้ำพื�น้ำท่่�ขั้อพระราช่ท่าน้ำ 

พัน้ำธ์ุิปลานิ้ำลจิติรลดา จำาน้ำวัน้ำ ๕ ครั�ง และขั้อพระราช่ท่าน้ำ 

พัน้ำธ์ุิไก่พื�น้ำเมือง จำาน้ำวัน้ำ ๔ ครั�ง ซ่ึ่�งกองพลท่ห่ารราบท่่� ๖  

จะท่ยอยส่งมอบติามท่่�ได้พระราช่ท่าน้ำพระราช่านุ้ำมัติิต่ิอไป

 การสาธิิติการปล่กกล้วัยและห่ญ้าห่วัาน้ำ

 บ่ออนุ้ำบาลพัน้ำธ์ุิปลาน้ำำ�าจืดก่อน้ำลงบ่อดิน้ำ

 การเล่�ยงปลาน้ำำ�าจืดใน้ำบ่อดิน้ำ

 การเล่�ยงไก่แบบปล่อยฝ่ง
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จากนั้ำ�น้ำ ท่รงปล่กต้ิน้ำมะม่วังพัน้ำธ์ุิมห่าช่น้ำกบริเวัณป้ายโครงการท่ห่ารพัน้ำธ์ุิด่ เสด็จฯ ไปยังศูาลาท่รงงาน้ำ และม่ 

พระราช่ปฏิิสัน้ำถุารกับท่ห่ารพัน้ำธ์ุิด่ กองพลท่ห่ารราบท่่� ๖ มณฑ์ลท่ห่ารบกท่่� ๒๗ และโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุท่ธิยอดฟ้ัา  

จุฬาโลกมห่าราช่ พร้อมทั่�งพระราช่ท่าน้ำเมล็ดพัน้ำธ์ุิผัักเพื�อขั้ยายผัลโครงการ “บ้าน้ำน่้ำ�ม่รัก ปล่กผัักกิน้ำเอง” 

ใน้ำการน่้ำ� ม่พระราช่ดำารัสแก่ท่ห่ารพัน้ำธ์ุิด่ สรุปควัามว่ัา

 ศู่น้ำย์ผัลิติพัน้ำธ์ุิสัติว์ัปีกพระราช่ท่าน้ำ “เพื�อน้ำช่่วัยเพื�อน้ำ” พื�น้ำท่่�อ่สาน้ำใต้ิ  การจัดสรรพื�น้ำท่่�แบบเกษติรท่ฤษฎ่ให่ม่ และการปล่กห่ญ้าแฝกขั้อบสระ

 พื�น้ำท่่�โครงการท่ห่ารพัน้ำธ์ุิด่ กองพลท่ห่ารราบท่่� ๖  
  ค่ายสมเด็จพระพุท่ธิยอดฟ้ัาจุฬาโลกมห่าราช่

 แปลงปล่กผัักปลอดภัูย 

๑. ความต้่องกัารพันธ์ุิปลานำ�าจืดีของช่าวบ้านยัิงคงมีมากั 

เนื�องจากัปลา เป็นแหล่งโปรตี่นที�ส่ำาคัญ มีราคาถูกั ช่าวบ้านส่่วนใหญ่  

นิยิมบริโภูคในครัวเรือน เป็นกัารแก้ัไขปัญหากัารขาดีโปรตี่นที�ดีีที�สุ่ดี  

และเป็นกัารดีำาเนินงานต่ามพระราช่ดีำาริของในหลวงรัช่กัาลที� ๙  

ที�ทรงริเริ�มในเรื�อง กัารเลี�ยิงปลานิล นอกัจากันี� ไก่ัพื�นบ้านก็ัเป็น 

แหล่งโปรตี่นที�ดีีเช่่นกััน

๒. โภูช่นากัารเป็นเรื�องที�ส่ำาคัญ ควรบริโภูคอาหารที�ส่ะอาดี 

ปลอดีภูยัิ ต่รงกัับวัต่ถุประส่งค์ที�เน้น คือ ผัักัของโครงกัารที�ปลอดีส่าร  

มีประโยิช่น์ และปลูกัง่ายิ 

๓. โครงกัารทหารพันธ์ุิดีีที�ได้ีดีำาเนินกัารนี� ทั�งกัารเลี�ยิงส่ัต่ว์ 

และปลูกัพืช่ เป็นประโยิช่น์กัับกัำาลังพล ส่ามารถใช้่บริโภูคและจำาหน่ายิ  

เป็นรายิได้ีเส่ริม อีกัทั�งยัิงขยิายิผัลความรู้ไปสู่่คนในชุ่มช่นได้ีด้ีวยิ  

ให้เรียินด้ีวยิกัารปฏิิบัติ่ ให้เมล็ดีพันธ์ุิ และฝึึกัอบรม เช่่น กัารขยิายิผัล  

ไปสู่่เยิาวช่นที�ท่านผู้ัพิพากัษาได้ีทำา มีประโยิช่น์ทั�งในด้ีานกัารฝึึกั 

จิต่ใจให้มีความอ่อนโยิน ฝึึกัต่นเองเรื�องอาชี่พ และบันทึกัเรื�องราว 

ในส่มุดีฝึึกัเขียินได้ีอย่ิางน่าส่นใจ

๔. พยิายิามให้กัารแนะนำาและปฏิิบัติ่ต่ามแนวทางกัารป้องกััน  

โรคระบาดีให้แก่ัเด็ีกั ๆ และทุกัคน ทั�งในเรื�องกัารระมัดีระวังตั่ว  

กัารฉีดีวัคซีีน รวมไปถึงแนะนำาเรื�องอาชี่พ ให้มีกัารส่ร้างทักัษะใหม่ 

ที�จำาเป็นในกัารทำางาน (Reskill) และกัารพัฒนาเพื�อยิกัระดัีบทักัษะเดิีม  

ให้ดีีขึ�น (Upskill) เพื�อให้มีแนวทางกัารประกัอบอาช่ีพที�หลากัหลายิ 

มากัขึ�น และพยิายิามให้ความรู้ในเรื�องกัารเพาะปลูกั เพราะส่ามารถ  

ส่ร้างอาชี่พได้ี ให้พยิายิามใช้่ประโยิช่น์จากัความรู้ที�มีทุกัอย่ิางเพื�อ 

ส่ร้างอาชี่พ รักัษาตั่วให้ปลอดีภัูยิ และทำาจิต่ใจให้ส่บายิ
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๑๐ ทศมรัาชา พรัะเมต่ต่าสื่่ปรัะชารัาษฎรั์

นางสาวสุทธิิภา ชนาธิิปกรณ์์ 
กองประสานงานโครงการพ้ื้�นท่� 3

ม่นำ�าปิงเป็นเส้นเลือดืสายสำาคัญ่ที่�ห่ล่อเลี�ยงชีวิตข่องชาวนครสวรรค์	 เป็นแม่นำ�าที่�ช่วย
สร้างวิถีีชีวิต	 และเป็นสายนำ�าแห่่งวัฒนธัรรมให่้แก่คนในท่้องถิี�นมายาวนาน	 รวมทั่�ง 

เป็นแห่ล่งนำ�าเพื�อการอุปโภูค	 บริโภูค	 และการคมนาคม	 สายนำ�าแห่่งนี�ยังกระจายความชุ่มชื�น	 
ไปส่่ค่คลอง	 ชักพาความอุดืมสมบ่รณ์ีเข้่าส่่พื�นที่�จังห่วัดืนครสวรรค์	 รวมถึีงนำาพารายได้ื 
ให้่แก่ครัวเรือนเพิ�มขึ่�น
	 จากอดีืตจวบจนปัจุบันชาวนครสวรรค์มีอาชีพพื�นฐานคือการท่ำาเกษตรกรรม	 
อาศัยนำ�าจากแห่ล่งนำ�าที่�ไห่ลเข้่าส่่พื�นที่�ในการท่ำาการเกษตร	 ห่นึ�งในนั�น	 คือ	 ราษฎรชาวตำาบล
บางแก้ว	 อำาเภูอบรรพตพิสัย	 ที่�มีพื�นที่�เกษตรกรรมเกือบทั่�งห่มดื	 มีแม่นำ�าปิงไห่ลผ่่านพื�นที่� 
ตลอดืแนว	ราษฎรส่วนให่ญ่่จึงประกอบอาชีพท่ำานาปล่กข้่าวถึีงร้อยละ	๙๐	ข่องประชากรในพื�นที่�	
แต่ปัจจัยที่�ไม่สามารถีห่ลีกเลี�ยงห่รือควบคุมได้ื	 คือ	 ปัญ่ห่าภัูยพิบัติท่างธัรรมชาติ	 สิ�งที่�ชาวตำาบล
บางแก้วต้องประสบ	 คือ	 ปัญ่ห่านำ�าท่่วมพื�นที่�เป็นประจำาทุ่กปีในช่วงฤด่ืฝน	 ห่รือฤด่ืนำ�าห่ลาก	 
และนำ�าไม่เพียงพอในช่วงฤด่ืแล้ง	 จึงเป็นแรงผ่ลักดัืนให้่ชาวตำาบลบางแก้ว	 ตัดืสินใจข่อรับ
พระราชท่านพระมห่ากรณุีาธิัคุณีจากพระบาท่สมเด็ืจพระเจ้าอย่่หั่ว	ช่วยปัดืเป่าความเดืือดืรอ้น 
ให้่แก่พสกนิกร

แก้้มลิิงดอนยาว ต่่อยอดอาชีีพ

สร้้างคุุณภาพชีีวิต่ให้้ย่�งยืน 
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	จาก้ห้น่งสือก้ร้าบบ่งคุมทููลิสู่ก้าร้พ่ฒนา
ราษฎรบางส่วนข่องตำาบลบางแก้ว	อำาเภูอบรรพตพิสัย	ที่�ตั�งอย่่ท่างทิ่ศ

ตะวันตกเฉียงเห่นือข่องจังห่วัดืนครสวรรค์	ซึ�งเป็นพื�นที่�รับนำ�านองข่องแม่นำ�าปิง	
เข้่าคลองนำ�าห้่าม	 ในช่วงฤด่ืฝนราษฎรมักประสบกับอุท่กภัูยเป็นประจำา 
ทุ่กปี	 อีกทั่�งพื�นที่�การเกษตรส่วนให่ญ่่อย่่ระดัืบส่งกว่าคลองนำ�าห้่ามในช่วงฤด่ืแล้ง	
จึงประสบปัญ่ห่าภัูยแล้งซำ�าซาก	 นางสาวชนัญ่ชิดืา	 พุกโห่มดื	 ราษฎรตำาบล
บางแก้ว	อำาเภูอบรรพตพิสัย	จังห่วัดืนครสวรรค์	เป็นตัวแท่นราษฎรได้ืท่ำาเรื�อง
กราบบังคมท่่ลพระกรุณีา	 ข่อพระราชท่านความช่วยเห่ลือพัฒนาแห่ล่งนำ�า 
ในพื�นที่�เพื�อบรรเท่าปัญ่ห่าที่�เกิดืขึ่�น	

สำานักงานคณีะกรรมการพิเศษเพื�อประสานงานโครงการอันเนื�อง 
มาจากพระราชดืำาริ	(สำานักงาน	กปร.)	ได้ืร่วมกับกรมชลประท่านและห่น่วยงาน	
ที่�เกี�ยวข้่องลงพื�นที่�ตรวจสอบข้่อเท็่จจริงและปัญ่ห่าความเดืือดืร้อนข่องราษฎร	
พบว่ามีห่ม่่บ้าน	๓	แห่่ง	ที่�ประสบปัญ่ห่าความเดืือดืร้อน	คือ	ห่ม่่ที่�	๖	บ้านกระทุ่่มโท่น	
ห่ม่่ที่�	๗	บ้านมิตรภูาพ	และห่ม่ที่่�	๘	บ้านแผ่่นดิืนธัรรมแผ่่นดืนิท่อง		ซึ�งห่ม่่บ้าน
ทั่�งสามแห่่งเป็นพื�นที่�รับนำ�านองข่องคลองกระดืาน	 ก่อนจะไห่ลไปรวมกับ 
แม่นำ�าปิง	ราษฎรส่วนให่ญ่่ประกอบอาชีพท่ำานาปล่กข้่าวเป็นห่ลักถึีงร้อยละ	๘๐	
ข่องราษฎรในพื�นที่�	 เนื�องจากข้่าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่�เห่มาะสมกับสภูาพ 
พื�นที่�และสร้างรายได้ืห่ลักให้่แก่ครัวเรือน	 และราษฎรอาศัยนำ�าจากคลอง
กระดืาน	และคลองร่วมจาน	รวมทั่�งนำ�าฝนตามธัรรมชาตใินการท่ำาการเกษตร	
โดืยมีพื�นที่�ปล่กข้่าวรวมทั่�งสิ�น	๕,๖๖๗	ไร่	

บ้านกระทุ่่มโท่นเป็นพื�นที่�ค่อนข้่างส่งมีความลาดืเท่จากทิ่ศตะวันตก
เฉียงเห่นือไปยังทิ่ศตะวันออกเฉียงใต้	 ประกอบกับพื�นที่�มีความลาดืชัน	 ไม่มี 
แห่ล่งกักเก็บนำ�าในพื�นที่�ท่ำาให้่นำ�าตามธัรรมชาติ	 และนำ�าฝนไห่ลคืนส่่แม่นำ�าปิง
ทั่�งห่มดื	 ในฤด่ืนำ�าห่ลากจะไม่สามารถีควบคุมปริมาณีนำ�าไห่ลเข้่าพื�นที่�ได้ื 
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 ภูาพข่ณีะขุ่ดืลอกแก้มลิงดือนยาว	และก่อสร้างอาคารประกอบ ภูาพก่อนการขุ่ดืลอกแก้มลิงดือนยาว

จนนำาไปส่่การเกิดือุท่กภัูย	และในข่ณีะเดีืยวกัน
ก็ไม่สามารถีกักเก็บนำ�าไว้ใช้ในช่วงฤด่ืแล้งได้ื 
เช่นกัน	ท่ำาให้่ปริมาณีนำ�าไม่เพียงพอที่�จะท่ำาการ
เกษตรได้ืตลอดืทั่�งปี	ราษฎรจึงปล่กข้่าวเฉลี�ยได้ื
เพียงปีละ	 ๑	 ครั�ง	 ผ่ลผ่ลิตที่�ได้ืเฉลี�ยประมาณี	 
๙๐	 ถัีงต่อไร่	 ไม่สามารถีปล่กข้่าวนาปรังและ 
ไม่สามารถีหั่นไปปล่กพืชชนิดือื�นท่ดืแท่นได้ื	
เนื�องจากชาวบ้านข่าดืสิ�งสำาคัญ่ที่�เรียกว่า	“นำ�า”	
ซึ�งเป็นหั่วใจข่องการท่ำาเกษตร	 เมื�อข่าดืนำ�า
ราษฎรต้องต่อส้่กับความยากลำาบากทั่�งการ
ประกอบอาชีพ	 ข่าดืรายได้ืในการเลี�ยงตนเอง
และครอบครัว	ราษฎรไม่สามารถีพึ�งตนเองได้ื
อย่างแท้่จริง	

ดัืงนั�น	จากปัญ่ห่าดัืงกล่าวกรมชลประท่าน 
ได้ืเสนอแนวท่างการให้่ความช่วยเห่ลือ	 คือ	 
การก่อสร้างระบบส่งนำ�าจากแม่นำ�าปิงเข้่าส่่พื�นที่�
การเกษตรข่องราษฎร	แต่เนื�องจากพื�นที่�ตามแนว	
ท่่อส่งนำ�าติดืปัญ่ห่าไม่ยินยอมให้่เข้่าใช้ที่�ดิืนเพื�อ
ท่ำาการกอ่สร้าง	ราษฎรห่ม่่ที่�	๖	บ้านกระทุ่่มโท่น	
จึงได้ืรวมพลังแรงใจร่วมกันห่าท่างออก 
โดืยคำานึงถึีงผ่ลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่�ตั�ง	 
จึงยอมสละที่� ดิืนสาธัารณีประโยชน์ข่อง 
ห่ม่่บ้าน	ซึ�งเดิืมเคยเป็นพื�นที่�เลี�ยงสัตว์	มอบให้่
กรมชลประท่าน	 เพื�อดืำาเนินโครงการพัฒนา
แห่ล่งนำ�า	ซึ�งเป็นจุดืเริ�มต้นข่องโครงการขุ่ดืลอก
แก้มลิงดือนยาวพร้อมอาคารประกอบขึ่�น	 
การสละพื�นที่�ดัืงกล่าว	 จะสามารถีช่วยให้่ชาวบ้าน	
มีแห่ล่งกักเก็บนำ�าในพื�นที่�	 สามารถีท่ำาการเกษตร	

ได้ืตลอดืทั่�งปี	 ราษฎรมีคุณีภูาพชีวิตที่�ดีืขึ่�น	 ถืีอว่าเป็นการคืนกำาไร
กลับส่่ชาวกระทุ่่มโท่นได้ือย่างยั�นยืน

	พร้ะเมต่ต่า ผ่่านสายธาร้ มาสู่พสก้นิก้ร้ 
ด้ืวยพระมห่ากรุณีาธิัคุณี	 เมื�อวันที่�	 ๑๘	พฤศจิกายน	พ.ศ.	

๒๕๖๑	 พระบาท่สมเด็ืจพระเจ้าอย่่หั่ว	 ท่รงพระกรุณีาโปรดืเกล้าฯ	
รับโครงการขุ่ดืลอกแก้มลิงดือนยาวพร้อมอาคารประกอบ	 ไว้เป็น
โครงการอันเนื�องมาจากพระราชดืำาริ	 โดืยกรมชลประท่านได้ืเข้่า
ดืำาเนินโครงการ	แล้วเสร็จในเดืือนพฤษภูาคม	พ.ศ.	๒๕๖๔	

	แก้ม้ลิงิ เพื�อก้ก่้เก้บ็สายธาร้ คุนืคุวามอดุมสมบรู้ณ์ 
สู่ปวงปร้ะชีา
โครงการขุ่ดืลอกแก้มลิงดือนยาวพร้อมอาคารประกอบ	 

จึงเป็นแห่ล่งกักเก็บนำ�าแห่่งแรกข่องตำาบลบางแก้ว	อำาเภูอบรรพตพิสัย	
จังห่วัดืนครสวรรค์	 ตั�งอย่่บริเวณีพื�นที่�บ้านกระทุ่่มโท่น	 ห่ม่่ที่�	 ๖	 
ในพื�นที่�สาธัารณีสมบัติข่องแผ่่นดิืนประเภูท่พลเมืองใช้ร่วมกัน	 มีพื�นที่�	
ประมาณี	 ๙๓	 ไร่	 โดืยโครงการดัืงกล่าวจะขุ่ดืลอกแก้มลิงพื�นที่�
ประมาณี	๘๐	ไร่	ความลึก	๔	เมตร	สามารถีกักเก็บนำ�าได้ืประมาณี	
๕๑๒,๐๐๐	ล่กบาศก์เมตร	ก่อสร้างอาคารบังคับนำ�าจำานวน	๒	ช่อง	
๓	แห่่ง	และขุ่ดืลอกคลองท่างเข้่าแก้มลิง	ท่างออกแก้มลิง	และคลอง
ปากเห่มือง	 จำานวน	 ๓	 สาย	 เพื�อเป็นแห่ล่งกักเก็บนำ�าไว้ใช้สำาห่รับ
อุปโภูค	บริโภูคให้่แก่ราษฎรทั่�ง	๓	ห่ม่่บ้าน	จำานวน	๙๐๐	ครัวเรือน	
ราษฎร	จำานวน	๒,๘๖๐	คน	และมพืี�นที่�รับประโยชนท์่างการเกษตร
ในฤด่ืฝน	จำานวน	๑,๐๐๐	ไร่	และในฤด่ืแล้งจำานวน	๒๕๐	ไร่	

โครงการนี�จะเป็นบ่อเกิดืให้่ราษฎรตำาบลบางแก้ว	 อำาเภูอ
บรรพตพิสัย	จังห่วัดืนครสวรรค์	มีคุณีภูาพชีวิตที่�ดีืขึ่�น	ช่วยบรรเท่า
ปัญ่ห่าที่�เกิดืจากอุท่กภัูยได้ื	ในท่างกลับกันราษฎรยังมีนำ�าต้นทุ่นที่�กัก
เก็บไว้ใช้ในฤด่ืแล้ง	 ซึ�งท่ำาให้่ราษฎรสามารถีท่ำานาและปล่กพืชผ่ล
ท่างการเกษตรได้ืห่ลากห่ลายขึ่�น	 และสามารถีสร้างอาชีพเสริม	 
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 ภูาพโครงการขุ่ดืลอกแก้มลิงดือนยาวพร้อมอาคารประกอบที่�เสร็จสมบ่รณ์ี ภูาพข่ณีะขุ่ดืลอกแก้มลิงดือนยาว	และก่อสร้างอาคารประกอบ

อาทิ่	 การท่ำาประมง	 เลี�ยงปศุสัตว์	 ตลอดืจนการนำาไปส่่การแปรร่ป
ผ่ลิตภัูณีฑ์์อาห่าร	 อีกทั่�งยังช่วยแก้ปัญ่ห่าความเสียห่ายข่องผ่ลผ่ลิต
ท่างการเกษตรที่�เกิดืจากอุท่กภัูย	 ส่งผ่ลให่้ราษฎรมีความมั�นคง 
ท่างอาชีพ	 และมีรายได้ืเฉลี�ยต่อครัวเรือนเพิ�มส่งขึ่�น	 สามารถีหั่นมา
พึ�งพาตนเองได้ือย่างแท้่จริง

	สานสายใย ร้่วมใจพ่ฒนา
“ . . . โ ค ร ง ก า ร นี� 
เ ป็ น โ ค ร ง ก า ร ที่�
เกษตรกรทุ่กคน 

รอคอยมานานเกือบ	๑๐	ปี	และในฐานะ
ที่� ข้่าพเจ้าเป็นผ้่่ริเริ�มเขี่ยนจดืห่มาย 
ข่อโครงการแก้มลิง	 ดือนยาว	 ร้่สึก
ปลาบปลื�มอย่างยิ�งที่�พระมห่ากษัตริย์
ข่องเราเล็งเห็่นความยากลำาบากข่อง
ประชาชน	 อีกทั่�งเมื�อข้่าพเจ้าได้ืท่ราบ 
ทุ่กขั่�นตอนจากครอบครัว	ว่ามีห่น่วยงาน	
ต่าง	ๆ	ที่�เกี�ยวข้่องเข้่ามาด่ืแลและท่ำาให้่
โครงการนี�สำาเ ร็จลุล่วงไปได้ืด้ืวยดีื	 
ห่ลังจาก ที่� ช าวนา ต้อง ต่อ ส้่ความ 
ยากลำาบากในการประกอบอาชีพ	ทั่�งนี�	
ข้่ าพเ จ้าข่อข่อบคุณีทุ่กห่น่วยงาน 
ที่�เข้่ามาช่วยเห่ลือจนท่ำาให้่วันนี�ชาวนา
ทุ่กคนได้ืใช้ประโยชน์	 ได้ืมีอาชีพ	 และ 
มีความสุข่...”

นางสาวชีน่ญชีิดา พุก้โห้มด 
ราษฎรผ้่่ท่่ลเกล้าฯ	 ถีวายฎีกาบ้าน 
กระทุ่่มโท่น	 ห่ม่่ที่�	 ๖	 ตำาบลบางแก้ว	
อำาเภูอบรรพตพิสัย	จังห่วัดืนครสวรรค์	
ได้ืกล่าวความร้่สึกแท่นราษฎรบ้าน 
กระทุ่่มโท่น

“...ชาวบ้านบ้านกระทุ่่มโท่นร้่สึกโชคดีื	

และดีืใจ	 ที่�ได้ืมีโครงการพระราชดืำาริ 

เกิดืขึ่�นแห่่งแรกในพื�นที่�	 โครงการดืังกล่าวจะช่วยพัฒนาพื�นที่� 

จากเดืิมที่�เคยเป็นพื�นที่�ทิ่�งข่ยะ	 และพื�นที่�เผ่าถี่าน	 ให้่กลายมาเป็น

พื�นที่�ที่�สามารถีสร้างประโยชน์และสร้างความห่วังให้่แก่ทุ่กคน 

ในห่ม่่บ้าน	 ทุ่กคนรักและห่วงแห่นโครงการนี�มาก	 เห็่นได้ืจากมีการ

วางแผ่นพัฒนาฟ้้�นฟ่้ระบบนิเวศ	 โดืยการปล่กต้นไม้บริเวณีรอบ	 ๆ	 

โครงการฯ	 เพื�อตอบแท่นที่�ให้่ชาวบ้านมีนำ�าใช้เพียงพอตลอดืทั่�งปี	

สามารถีท่ำานาได้ืมากกว่าปีละครั�ง	 และเป็นการสนับสนุนการปล่กพืช	

เชิงผ่สมผ่สาน	 ให้่ชาวบ้านพึ�งพาตนเองได้ืมากขึ่�น	 และชาวบ้าน

สามารถีต่อยอดืโครงการฯ	 นอกจากจะเป็นแห่ล่งกักเก็บนำ�าต้นทุ่น 

ไว้ใช้แล้ว	 ยังมีแนวคิดืจะพัฒนาเป็นแห่ล่งท่่องเที่�ยวเชิงอนุรักษ์และ

เป็นแห่ล่งพักผ่่อนห่ย่อนใจอีกด้ืวย	ทั่�งนี�นับเป็นพระมห่ากรุณีาธิัคุณี

อย่างห่าที่�สุดืมิได้ืข่องพระบาท่สมเด็ืจพระเจ้าอย่่หั่วที่�มีพระเมตตา

ต่อราษฎรบ้านกระทุ่่มโท่น...”	

นางเจร้ิญร้่่ง ปร้ะสาทูเขต่ก้าร้ณ์ 
ราษฎรบ้านกระทุ่่มโท่น	ห่ม่่ที่�	๖	ตำาบลบางแก้ว	อำาเภูอบรรพตพิสัย	
จังห่วัดืนครสวรรค์	ได้ืกล่าวความร้่สึกแท่นราษฎรบ้านกระทุ่่มโท่น
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นายวัชระ หัศภาค
กองติดตามประเมินผล

“ระเบิดจากข้างใน” 
กลุ่มผู้ใช้น�้าโครงการสถานีสูบน�้า

ด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน�้า
บ้านโนนลานอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ จังหวัดชัยภูมิ

บ้านโนนลานตั้งอยู่ที่ต�าบลถ�้าวัวแดง อ�าเภอ
หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีภูมิประเทศเป ็น
พ้ืนที่ราบเชิงเขา ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตร ท�าการเพาะปลูกข ้าว ไร ่อ ้อย  
มนัส�าปะหลัง โดยอาศัยน�า้ฝนเพือ่ท�าการเกษตร ท�าให้ 
ต้องพึ่งพิงธรรมชาติอย่างเดียว ผลผลิตที่ได้ไม่มี 
ความแน่นอน ในปีไหนฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วงท�าให้
พืชที่ปลูกไว้เสียหาย ขาดทุน มีความไม่ม่ันคงในการ 
ประกอบอาชีพ ท�าให้รายได้ไม่เพียงพอ ทั้งที่พื้นที่
ท�าการเกษตรของชาวบ้านโนนลานอยู่ไม่ไกลจาก
ล�าน�้าเจา มีชาวบ้านเพียงเล็กน้อยที่ได้ใช้ประโยชน์
จากล�าน�า้นี ้เนือ่งจากพืน้ทีเ่กษตรตดิล�าน�า้ จากความ
เดือดร้อนดังกล่าวในปี 2558 ราษฎรบ้านโนนลาน 
จึงได ้ทูลเกล ้าฯ ถวายฎีกาถึงพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพติร เพือ่ขอพระราชทานโครงการก่อสร้าง
สถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน�้า และได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างสถาน ี
สบูน�า้ด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน�า้บ้านโนนลาน ไว้เป็น 
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ต่อมาได้มีการ 
ก่อสร้างสถานีสูบน�้าพร้อมระบบส่งน�้าแล้วเสร็จ 
และใช้งานได้เมื่อปี 2562 

โครงการสถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบ 
ส่งน�า้บ้านโนนลานอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิลักษณะ
โครงการประกอบด้วย สถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้าที่เป็น
แพสูบน�้า มีการสร้างท่อเหล็กส่งน�้าไปยังพื้นที่เกษตร 
มีความยาวรวม 5,260 เมตร มีจุดจ่ายน�้าร่วม 39 แห่ง  
ท�า ให ้สามารถส ่งน�้ า ให ้พื้น ท่ี เกษตรได ้ประมาณ  
2,500 ไร ่ มีราษฎรได้รับประโยชน์ 5 หมู ่บ ้าน  
1,221 ครัวเรือน รวม 4,631  คน

ตวัอย่างความส�าเร็จy 30 



อย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากมีน�้าเพียงพอในช่วงที่ 
พืชต้องการ ตัวอย่างที่เกิดขึ้น เช่น การปลูกอ้อย 
ซึ่งเดิมอาศัยน�้าฝนอย่างเดียวได้ผลผลิตต่อไร่ต�่ามาก 
ตอนนี้สามารถใช้น�้าจากโครงการท�าให้สามารถเพ่ิม
ผลผลิตต่อไร่ได้สูงขึ้น นอกจากนี้ ชนิดของพืชมีความ
หลากหลายมากขึ้นจากเดิมท�านา ท�าไร่ข้าวโพด แต่
ปัจจบัุนเริม่มีการปลูกต้นหม่อนเพือ่น�าใบมาเลีย้งไหม
ขายได้ มีการท�าไร่อ้อยเพิ่มขึ้นเพราะมีน�้าเพียงพอ
ท�าให้ผลผลิตดขีึน้ รวมถึงมกีารปลูกหอมแดงเพือ่เพิม่
รายได้อีกทางหนึ่งด้วย

การบริหารจัดการของกลุ่มผู้ใช้น�้านั้น ปัจจุบัน
มีสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น�้า 156 ราย มีการเก็บค่าสมาชิก
แรกเข้ารายละ 100 บาท สมาชิกกลุ่มคนใดต้องการ
ใช้น�้าจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายโดยคิดค่าใช้น�้าวันละ  
200 บาท ต่อ 1 หัวจ่าย โดยท�าการสูบน�้าส่งให้  
8 ช่ัวโมงต่อวัน การจัดสรรน�้าเ ร่ิมจากสมาชิก 
แจ้งความต้องการใช้น�้าไปยังประธานกลุ่มผู ้ใช้น�้า 
และมีการจัดท�าแผนการจัดสรรให้ในแต่ละพื้นที่  
ที่ต้องการ โดยท�าการจัดกลุ่มเพื่อสูบน�้าและส่งน�้า 
ตามความต้องการ 

หลังจากโครงการแล้วเสร็จ เกษตรกรได้รวม
กลุ่มกันตั้งกลุ ่มผู ้ใช้น�้าขึ้น โดยนายเทียร ก�าราบภัย 
ประธานกลุ่มผู ้ใช้น�้าโครงการสถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้า
บ้านโนนลานฯ ได้เล่าให้ฟังว่า ก่อนที่จะมีโครงการ 
เกษตรกรมีความเดือดร ้อน ไม ่มีน�้าใช ้ ในการ 
ท�าการเกษตร ต้องอาศยัน�า้ฝนอย่างเดยีวท�าให้ผลผลติ 
เสียหาย จึงร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา  
โดยเหน็ว่ามนี�า้เหลอืในล�าน�า้เจาแต่เอาขึน้มาใช้ไม่ได้ 
จึงขอพระราชทานความช่วยเหลือจากในหลวง และ
ได้รับพระราชทานโครงการสถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้า 
ท�าให้ชาวบ้านดีใจเป็นอย่างมาก เมื่อได้โครงการ 
มาแล้ว ก็ได้ช่วยกันดูแลรักษาโครงการนี้ให้ดีที่สุด

ในปัจจุบัน โครงการสถานีสูบน�้าด ้วยไฟฟ้า
พร ้อมระบบส ่งน�้ าบ ้านโนนลานอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ  ได ้สร ้างความเปลี่ยนแปลงให ้แก ่ 
ชาวบ้านโนนลาน ประชาชนสามารถใช้น�า้เพือ่การอปุโภค
บริโภคและท�าการเกษตรได้หลากหลายขึ้น เช่น ท�านา  
ท�าไร่อ้อย ปลูกมันส�าปะหลัง ปลูกต้นหม่อนเพื่อน�าใบ
ไปเลี้ยงไหม ปลูกหอมแดง และหญ้าเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
หลังจากมีโครงการผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 

31 y



ปัจจุบันโครงการสถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้าพร้อม
ระบบส่งน�้าบ้านโนนลานฯ อยู่ในความดูแลขององค์การ
บริหารส่วนต�าบลถ�้าวัวแดง มีโครงการชลประทาน
จังหวัดชัยภูมิช่วย เป็นพี่เลี้ยง อบต. ถ�้าวัวแดง ได้จัด 
เจ้าหน้าที่ประจ�าที่สถานีสูบน�้าเพ่ือดูแลสถานี ส�าหรับ
ค่าไฟฟ้าคิดในอัตราการสูบน�้าเพื่อการเกษตร โดย 
อบต. ช่วยสมทบด้วยร้อยละ 40 ส�าหรับค่าไฟฟ้า 
ส่วนที่เหลือจากการเก็บจากสมาชิกจะเก็บไว้เป็นค่าดูแล 
ซ่อมแซม และบ�ารุงรักษาโครงการ นอกจากนี้โครงการ
ชลประทานจังหวัดชัยภูมิ ยังได้รับงบประมาณในส่วน 
งบพฒันาจงัหวดัของจังหวัดชยัภูมิ ปี 2564 ในการก่อสร้าง 
ระบบส่งน�้าเพิ่มเติม 1,500 เมตร เพื่อขยายพื้นที่ส่งน�้า
ได้เพิ่ม 400 - 500 ไร่ ซึ่งสามารถช่วยเหลือเกษตรกร
ได้ตามความต้องการให้ขยายพื้นที่ในการส่งน�้า

ความส�าเร็จของกลุ่มผู้ใช้น�้าโครงการสถานีสูบน�้า 
ด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน�้าบ้านโนนลานฯ เป็นการ

เพราะเกิดจากความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น�้า ที่มีการ 
รวมกลุ่มและจัดการอย่างดี มีการร่วมมือร่วมแรงกัน 
ในชุมชน มองเห็นประโยชน์จากการช่วยกันจัดการ
โครงการ ทั้งการดูแลรักษา การช่วยกันในการบริหาร
การจัดสรรน�้า รวมถึงมีการออกค่าใช ้จ ่ายในการ 
สูบน�้ามาใช้ด้วย ท�าให้โครงการที่ได้รับพระราชทาน 
มาสร้างประโยชน์อย่างแท้จริงและเกิดความยั่งยืน

“ระเบิดจากข้างใน”
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วันพุธที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ

 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการ 
ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพื้นที่ 
ภาคเหนือ และคณะอนุกรรมการฯ ติดตามการด�าเนินงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ด้านการพัฒนาแหล่งน�้า ที่พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ รบัไว้เป็นโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 
เพื่อช่วยเหลือราษฎร จ�านวน ๒ โครงการ คือ  ๑) โครงการอ่างเก็บน�้า
แม่อางอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบลบ้านแลง อ�าเภอเมืองล�าปาง 
จังหวัดล�าปาง เมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จจะส่งน�้าให้พื้นที่เพาะปลูกได้
จ�านวน ๔,๐๐๐ ไร่  ราษฎรได้รับประโยชน์ จ�านวน ๑,๐๙๕ ครัวเรือน 
รวม ๓,๔๓๕ คน  ๒) โครงการฝายแม่อางบ้านดงพร้อมระบบส่งน�า้ ต�าบล
บ้านแลง อ�าเภอเมืองล�าปาง จังหวัดล�าปาง การก่อสร้างจะแล้วเสร็จ
สมบูรณ์ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ นี้ และจะส่งน�้าช่วยเหลือพ้ืนท่ี 

 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการ
ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพื้นท่ี 
ภาคเหนือ และคณะอนุกรรมการฯ ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 
เพิ่มปริมาณน�้าในอ่างเก็บน�้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ต�าบลช่อแล อ�าเภอ
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวประกอบด้วย ๓ ส่วน 
คือ ๑) อุโมงค์ส่งน�้าช่วงแม่แตง - แม่งัด โดยก่อสร้างอุโมงค์ส่งน�้าจาก
ล�าน�า้แม่แตงมายงัอ่างเก็บน�า้เขือ่นแม่งดัสมบรูณ์ชล ๒) อโุมงค์ส่งน�า้ช่วง
แม่งัด - แม่กวง โดยก่อสร้างอุโมงค์ส่งน�้าเชื่อมต่อระหว่างเขื่อนแม่งัด
สมบูรณ์ชล และอ่างเก็บน�้าเข่ือนแม่กวงอุดมธารา และ ๓) ระบบท่อส่งน�้า 
แม่งัด - แม่แตง ซึ่งเป็นการวางท่อส่งน�้า โดยแรงโน้มถ่วงจากอ่างเก็บน�้า
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มายังคลองสายใหญ่ฝั่งขวาของโครงการส่งน�้า
และบ�ารุงรักษาแม่แตง ปัจจุบันการก่อสร้างอยู่ที่ร้อยละ ๕๘.๔๘๙  
เมือ่ก่อสร้างแล้วเสรจ็ทัง้โครงการฯ จะสามารถเพิม่ปรมิาณน�า้ต้นทนุของ 
อ่างเก็บน�้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา และเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน�้า 

เพาะปลูก ต�าบลบ้านแลง ในช่วงฤดูฝนได้ถึง ๕,๒๐๐ ไร่ และในฤดูแล้ง ๓,๕๐๐ ไร่ และราษฎรจะมีแหล่งน�้าส�าหรับอุปโภคบริโภคได้อย่าง 
เพียงพอตลอดปี

ช่วงฤดูฝนของพื้นท่ีชลประทาน และพื้นท่ีเพาะปลูกช่วงหน้าแล้งของพื้นที่ชลประทาน นอกจากนี้ ยังสามารถสนับสนุนน�้า 
เพื่อการอุปโภคบริโภค การท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดล�าพูน ต่อมา ติดตามความก้าวหน้า 
การก่อสร้างอุโมงค์ส่งน�้า ช่วงแม่งัด - แม่กวง บ้านป่าสักงาม ต�าบลลวงเหนือ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด�าเนินงานก่อสร้าง 

33 yตดิตามและขบัเคลื่อนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ



วันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ 

วันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 นายพลากร สุวรรณรฐั องคมนตร ีและคณะฯ เชิญส่ิงของ

พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัไปมอบแก่เจ้าหน้าที่

ผูป้ฏบิติังานหน่วยความมัน่คง ณ ฐานปฏบิตักิารชดุเฝ้าตรวจต�ารวจ

ตระเวนชายแดนที่ ๔๔๐๗ บ้านภูเขาทอง ต�าบลภูเขาทอง อ�าเภอ

สุคิริน จังหวัดนราธิวาส จากนั้นไปวัดโต๊ะโม๊ะ เพื่อถวายเครื่อง

ไทยธรรมพระราชทานแด่พระสงฆ์ โอกาสนี้ องคมนตรีได้มอบเงิน

พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แก่ นายบุญเหลือ เดชกุลรัมย์  

ราษฎรหมู่ที่ ๓ ต�าบลภูเขาทอง ท่ีมีความมุ่งม่ันในการด�ารงชีวิต

และประกอบอาชพีในพืน้ทีน่คิมสร้างตนเองสคุรินิ จากนัน้ตดิตาม

ผลการด�าเนินงานโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพนิคมสร้างตนเอง

สุคิริน และโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพ นิคมสร้างตนเองสุคิริน  

(บ้านเล็กในป่าใหญ่)

 พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธาน

อนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริในพื้นที่ภาคกลาง และคณะอนุกรรมการฯ ติดตามความ

ก้าวหน้าการด�าเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง

ตามพระราชด�าร ิอ�าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ซ่ึงเป็นศนูย์สาขาของ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  

โดยได้ด�าเนินการตามแนวพระราชด�าริ ในการน�าองค์ความรู้มา

พัฒนาสูฐ่านการเรยีนรู ้เพ่ือให้บรกิารแก่เกษตรกร นักเรยีน นักศกึษา 

และประชาชนที่สนใจ จ�านวน ๗ ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย  

ฐานการเรียนรู้ด้านพืชสวน ฐานการเรียนรู้ด้านการพัฒนาท่ีดิน  

ฐานการเรียนรู้ด้านข้าว ฐานการเรียนรู้ด้านประมง ฐานการเรียนรู้

ด้านปศุสัตว์ ฐานการเรียนรู้ด้านวิชาการเกษตร และฐานการเรียน

รู้ด้านฟาร์มแกะ พร้อมกับขยายผลส�าเร็จไปยังหมู่บ้านขยายผล

บริเวณรอบโครงการศูนย์บริการฯ จ�านวน ๑๒,๘๗๕ ครัวเรือน  

ให้ได้รับการพัฒนาในด้านเกษตรกรรม ส่งผลสัมฤทธ์ิให้เกษตรกร 

มีความมั่นคงทางด้านอาหาร มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง นอกจากนี้ 

ประชาชนผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้สามารถน�าไปปรับใช้ตามลักษณะ

ภูมิประเทศของตนเอง  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง 

และครอบครัว
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วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ 

  พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธาน

อนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเน่ืองมาจาก 

พระราชด�าริในพื้นที่ภาคกลาง และคณะอนุกรรมการฯ ติดตามการ

ด�าเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน�้าอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ  

ในพื้นที่จังหวัดตราด และเยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์ราชการุณย์

สภากาชาดไทย เขาล้าน จากนั้น ติดตามการด�าเนินงานโครงการ

อ่างเก็บน�้าคลองเขาล้านอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบลไม้รูด 

อ�าเภอคลองใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน�้าเพื่อสนับสนุนการด�าเนิน

กิจกรรมในศูนย์ราชการุณย์ฯ และการอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ

ตลอดปี รวมทั้งช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรในพื้นที่ โอกาสนี้ 

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มอบแก่เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่ ๕๓๖ ต่อมา ติดตามการ

ด�าเนินงานโครงการอ่างเก็บน�้าบ้านคลองมะนาวอันเน่ืองมาจาก

พระราชด�าริ สนบัสนนุน�า้เพือ่การอุปโภคบริโภคและช่วยเหลือพืน้ที่

การเกษตร ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ต�าบลไม้รูด จากนั้น เดินทางไป

เยีย่มชมพืน้ทีก่ารเกษตรของนายชายดาว ข�าวงษ์ ผูใ้หญ่บ้านหมู ่๔ 

ต�าบลไม้รูด หัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น�้าบ้านคลองมะนาว ซึ่งปลูกไม้ผล  

โดยใช้น�้าจากอ่างเก็บน�้าบ้านคลองมะนาวฯ ในการดูแลบ�ารุงรักษา 

ท�าให้มีผลผลิตที่ดีขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพอย่างเห็นได้ชัด 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ 

  นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะฯ  

น�าเครื่องไทยธรรมพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู ่หัว ไปถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดพุทธาธิวาส  

ต�าบลเบตง อ�าเภอเบตง จังหวัดยะลา จากนั้น ได้เชิญ 

ถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรกลุ่มบ้านปิยะมิตร ๑ ต�าบล

ตาเนาะแมเราะ พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มบ้าน 

ปิยะมิตร ๑ รวมถงึเยีย่มชมและศกึษาประวัตศิาสตร์ของอโุมงค์

ปิยะมิตร ปัจจุบันหมู่บ้านปิยะมิตร ๑ มีประชากรรวม ๓๐๕ คน 

ส่วนใหญ่ไม่รู ้หนังสือ และพูดไทยไม่ได้ อาศัยอยู ่ในป่า  

ท�าให้รู้เรื่องสมุนไพรเป็นอย่างดี ชาวบ้านได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่ม

อาชพี อาท ิกลุ่มสมนุไพรปิยะมติร ๑ และกลุ่มท่องเทีย่วอุโมงค์

ปิยะมิตร ๑ นอกจากน้ี ยังมีกลุ ่มปลูกผักน�้า ซ่ึงได้รับ

พระราชทานทุนจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการสร้างบ่อปลูก

ผักน�้า ซึ่งเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว  

ท�าให้ราษฎรในชุมชนอยู่ดีกินดี มีความมั่นคงในการประกอบ

อาชีพอย่างยั่งยืนจวบจนถึงปัจจุบัน

35 y



วันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 

วันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔

 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและ

ขบัเคลือ่นโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารใินพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

นายอ�าพน กติตอิ�าพน องคมนตร ีรองประธานอนกุรรมการฯ และคณะอนกุรรมการฯ 

ติดตามการด�าเนินงานโครงการอ่างเก็บน�้าภูเพ็กอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  

ต�าบลนาหัวบ่อ อ�าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นการด�าเนินงานสนอง 

พระราชด�าริในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั โดยการปรบัปรงุอ่างเกบ็น�า้ จ�านวน 

๒๒ แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ซึ่งอ่างเก็บน�้าภูเพ็ก แห่งนี้เป็น ๑ ในอ่างเก็บน�้า 

๒๒ แห่ง ปัจจุบันได้ด�าเนินการปรับปรุงอ่างเก็บน�้าแล้วเสร็จครบทุกแห่ง 

อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง 

เต็มประสิทธิภาพ จากนั้น เดินทางไปติดตามการด�าเนินโครงการประตูระบายน�้า

ล�าน�า้พงุ - น�า้ก�า่อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิต�าบลตองโขบ อ�าเภอโคกศรสีพุรรณ 

จะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๖ ปัจจุบันมีความคืบหน้าการด�าเนินงานอยู่ที่ 

 นายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตร ีเป็นประธานการประชมุคณะกรรมการ

ติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  

โดยมรีองประธานกรรมการ ประกอบด้วย พลอากาศเอก ชลติ พกุผาสขุ องคมนตรี 

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี  

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

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. 

พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานต่าง ๆ  

เข้าร่วมการประชมุ ณ ห้องประชมุ ๒๐๑ อาคารส�านกังานโครงการอนัเนือ่งมาจาก

พระราชด�าริ วาระการประชุมฯ ครั้งน้ี เพ่ือรับทราบถึงการด�าเนินงานโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จ�านวน ๘๘ โครงการ แบ่งเป็นโครงการที่มี 

พระราชด�าริโดยตรง จ�านวน ๒๖ โครงการ และโครงการที่เกิดจากราษฎร 

ขอพระราชทานความช่วยเหลือ (ฎีกา) จ�านวน ๖๒ โครงการ นอกจากนี้  

ที่ประชุมยังได้พิจารณาโครงการที่ยังติดปัญหา และพิจารณาโครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริ เพื่อบรรจุในภารกิจของคณะกรรมการติดตามและ 

ขับเคลื่อนฯ รวมทั้ง ยังได้พิจารณาโครงการต่อยอดเพื่อเป็นโครงการน�าร่อง  

จ�านวน ๔ โครงการ

ร้อยละ ๑๙.๖๖ เมือ่ก่อสร้างแล้วเสรจ็จะสามารถบรรเทาอทุกภยัในเขตอ�าเภอเมอืง

สกลนคร อ�าเภอโคกศรีสุพรรณ และใช้เป็นแหล่งกักเก็บน�้าเพ่ิมปริมาณ 

น�า้ต้นทนุในล�าน�า้พงุและล�าน�า้ก�า่ ท�าให้สามารถส่งน�า้เพือ่ใช้อุปโภคบรโิภค อกีทัง้

สนับสนุนการเกษตร ช่วยเหลือราษฎรได้ถึง ๑๐,๘๕๗ ครัวเรือน มีพื้นท่ี 

รับประโยชน์ ๗๘,๒๕๘ ไร่ 
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วันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ 

 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะฯ  

น�าเครื่องไทยธรรมพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วั ไปถวายแด่พระสงฆ์ ณ วดัราษฎร์บรูณะ (วดัช้างให้) 

ต�าบลควนโนร ีอ�าเภอโคกโพธิ ์จังหวดัปัตตาน ีต่อมาติดตามผล

การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาของศูนย์อ�านวยการ 

บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อ�าเภอเมืองยะลา 

จังหวัดยะลา (ศอ.บต.) โอกาสนี้ ได้พบปะและเยี่ยมเยียนให้

ก�าลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยความม่ันคงในเขตพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากน้ันเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้ 

เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของมัสยิดกลางประจ�าจังหวัดยะลา 

ต�าบลสะเตง และพบปะเยี่ยมเยียนโต๊ะอิหม่ามผู้น�าศาสนา 

และประชาชนในพื้นที่ 

 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะฯ  

เชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคง  

ได้แก่ ชุดควบคุมต�ารวจตระเวนชายแดนจังหวัดปัตตานี  

เจ้าหน้าที่สถานีต�ารวจภูธรทุ่งยางแดง และสมาชิกกองอาสา

รักษาดินแดน ณ โรงเรียนบ้านพิเทน ต�าบลพิเทน อ�าเภอ

ทุง่ยางแดง จังหวดัปัตตาน ีโอกาสนี ้ได้เยีย่มเยยีนพีน้่องประชาชน 

และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก ่ผู ้แทนโรงเรียนบ้านพิเทน  

ต่อมา ติดตามผลการด�าเนินงานโครงการศูนย์ศิลปาชีพ 

บ้านพิเทน ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานทุนทรัพย์ให้แก่

สมาชิกพร้อมอปุกรณ์ปักผ้า ปัจจบุนัมกีลุม่สมาชกิ ประกอบด้วย 

กลุม่ทอผ้า กลุ่มปักผ้า และกลุ่มแกะสลักไม้ โดยช้ินงานทีแ่ต่ละ

กลุ่มผลิตได้ทั้งหมดจะจัดส่งขายให้แก่ส�านักพระราชวัง 

โดยตรง จากนั้น เยี่ยมชมโบราณสถานของเมืองโบราณยะรัง 

อ�าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
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ผลส�ำเร็จจำกโครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ

ทุกข์คลายด้วยพระบารมี
เมื่อความเดือดร้อนดังกล่าว ทราบถึง พระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร จึงพระราชทานพระราชด�าริ ณ บริเวณ 
อ่างเก็บน�้าดอกกราย อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  
สรปุความว่า “…บรเิวณอ่างเกบ็น�า้ดอกกราย อ�าเภอปลวกแดง  
จังหวดัระยอง ซึง่มพีืน้ทีป่ระมาณ ๑,๓๐๐ ไร่ สามารถส่งน�า้ 
มายังพื้นที่ดังกล่าวได้...” ทรงแนะน�าให้จัดเป็นศูนย์กลาง
อาชีพการเกษตรและศิลปาชีพพิเศษแก่ราษฎร และ
พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จ�านวน ๓ ล้านบาท  
เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม 
๒๕๒๓ พระราชทานแนวทางการพฒันาไว้ดงันี ้๑. ให้พฒันา
ด้านการเกษตร ๒. ให้มีศูนย์ฝึกปฏิบัติการด้านการประกอบ
อาชีพ ๓. ให้จัดเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์  
๔. ให้มีศูนย์พัฒนาการเกษตร เป็นที่ศึกษาและเยี่ยมชม 

ศนูย์บรกิารการพฒันาปลวกแดงตามพระราชด�าริ

สร้างอาชีพ พัฒนาชีวิต อย่างยั่งยืน

สภาพป่าที่ถูกท�าลาย ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ขาดแหล่งน�้าอุปโภคบริโภค ปัญหาผลผลิตตกต�่า รายได้ลดลง 
ราษฎรเดือดร้อนถูกเอาเปรียบจากอิทธิพลของนายทุนขยายเขตการเป็นเจ้าของที่ดินเพิ่มขึ้น สภาพปัญหาที่เกิดข้ึน 
ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพการเกษตร และยังความเสียหายต่อสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดระยองและชลบุรี
เป็นอย่างมาก 

นางหฤทัย ช�านาญไพร
กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด�าริ
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ศนูย์บริการการพฒันาปลวกแดงตามพระราชด�าริ จงึก�าเนดิข้ึน 
ในปี ๒๕๒๓ ต่อมา ส�านักงาน กปร. ให้การสนับสนุนและประสาน
การด�าเนินงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ศูนย์บริการฯ แห่งนี้ เป็น
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู ้ด้านเกษตรกรรมตามแนวพระราชด�าริ  
โดยน�าองค์ความรู ้และการใช้เทคโนโลยีที่ ทันสมัยพัฒนาสู ่ฐาน 
การเรยีนรู ้ได้แก่ ฐานการเรยีนรูด้้านประมง ปศุสตัว์ พชืสวน วชิาการเกษตร 
และพัฒนาที่ดิน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการเพาะพันธุ์ไม้ดอก 
ไม้ประดับชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะสับปะรดประดับ ไม้ดอกไม้ประดับ
ชนิดตัดใบ ตัดดอก เพื่อส่งเสริมให้แก่ผู้สนใจน�าไปประกอบอาชีพ
ในเชิงธุรกิจอีกด้วย ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนสามารถพลิกฟื ้นผืนป่า 
ทีเ่คยเส่ือมโทรมให้กลายเป็นแผ่นดนิทอง ราษฎรกว่า ๑๓,๐๐๐ ครอบครวั 
ได้รบัการพฒันาด้านเกษตรกรรมท�าให้มีคุณภาพชวีติ อาชพี และรายได้ 
ที่มั่นคงแล้ว ยังเป็นพลังส�าคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ 
ของชุมชนและจังหวัดที่ดีขึ้นอีกด้วย 

ปัจจุบัน ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ เป็นศูนย์สาขา
ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือร่วมสนองพระราชด�าริในการถ่ายทอด 
องค์ความรู ้ในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับ 
สภาพภูมิสังคมไปสู่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปภายใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่จะน�าพาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
เสยีงสะท้อนจากเกษตรกร

นายกนกพล ประทุม เกษตรกร 
ศนูย์เรยีนรูต้ามพระราชด�ารบ้ิานหนอง 
อ้ายรื่น ต�าบลละหาร อ�าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง กล่าวถึงความรู ้สึกที ่
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ 

ขอขอบคุณ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู ่หัวรัชกาลที่ ๙ ที่ท�าให้มี
โอกาสในทกุวนันี ้ท�าให้มทีีท่�ากนิ มอีาชพี 
ที่มั่นคงไม่ต้องไปเป็นลูกจ้าง ได้อยู ่
กับบ้านกับครอบครัว มีสุขภาพที่ดีข้ึน 
หลังจากรัชกาลที่ ๙ ได้จากพวกเราไป  
ก็มีรัชกาลที่ ๑๐ ทรงสืบสาน รักษา  
ต่อยอดโครงการฯ ท�าให้ประชาชนได้รบั 
การส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหา
ที่สุดมิได้ เกษตรกรอย่างพวกเราจะได้
มีอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป

นางหฤทัย ช�านาญไพร
กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด�าริ
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จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๖๐ พื้นที่จังหวัด
สกลนคร ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “ตาลัส” และ
พายุโซนร้อน “เซินกา” ท�าให้มีน�้าไหลบ่าจากเทือกเขา 
ภูพานลงสู ่พื้นที่อ ่างเก็บน�้าในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 
จ�านวนมากและเอ่อล้นข้ามท�านบดินจนเกิดการกัดเซาะ
สันท�านบดินพังเสียหาย น�้าทะลักเข้าท่วมหลายพื้นที่  
รวมถึงตัวเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร อ่างเก็บน�้า
หลายแห่งได้รับความเสียหาย

โครงการอ่างเกบ็น�า้ภเูพ็กอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ

จังหวัดสกลนคร

สืบสานสายธาร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแส

ความว่า “ถอืว่าเป็นความเร่งด่วนอย่างส�าคญั น่าจะตรวจ
ระบบ อ่าง,เขือ่น ฯลฯ ในพืน้ทีน้ี่ต่อไป” ส�านักงาน กปร.  
ร ่วมกับกรมชลประทาน ด�าเนินโครงการปรับปรุง 
อ่างเก็บน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จ�านวน ๒๒ แห่ง 
จังหวัดสกลนคร ขึน้ โดยส�ารวจอ่างเกบ็น�า้ทีม่อีายกุารใช้งาน 
มานานให้อยู่ในสภาพท่ีมั่นคง แข็งแรง มีความเหมาะสม
ทางด้านวิศวกรรม เพื่อสร้างความเช่ือม่ันให้แก่ราษฎร 

ทีอ่าศัยอยู่บรเิวณโดยรอบอ่างเกบ็น�า้ ทัง้ด้านความปลอดภยั  
และประโยชน์ที่ราษฎรจะได้รับ มีปริมาณน�้าเพียงพอ
ส�าหรับท�าการเกษตร อุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี

โครงการอ ่ าง เก็บน�้ า ภู เพ็ก อัน เนื่ องมาจาก 
พระราชด�าริ ต�าบลนาหัวบ่อ อ�าเภอพรรณานิคม จังหวัด
สกลนคร เป็น ๑ ใน ๒๒ อ่างเก็บน�้า ที่ได้รับการปรับปรุง 
เพื่อให้เกิดความมั่นคง แข็งแรง พร้อมเพิ่มระดับท�านบดิน 
ให้สูงขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณการเก็บกักน�้าให้ใช้ประโยชน ์
ได้เต็มศักยภาพ 

นางวิไล หมอกอรุณ 

กองประชาสัมพันธ์
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นายณรงค์ ค�าทะเนตร  
รองประธานก ลุ ่ ม ผู ้ ใ ช ้ น�้ า 
อ ่างภูเพ็ก กล่าวเพิ่มเติมว ่า  

“ประชาชนในพื้ นที่ จ ะท� านา 
เป็นอาชพีหลัก หน้าแล้งกป็ลูกถัว่ลสิง  

ปลูกข ้าวโพด บางปีมีน�้ ามากก็สามารถปลูกพริก 
และข ้ าว ใน ช่วงหน ้ าแล ้ ง ได ้ด ้ วย เ ม่ือถึ งหน ้ าฝน 
ในช่วงที่ผ่านมาก็ช่วยได้มาก เก็บน�้าได้มากน�้าก็เอามา
ใช้ประโยชน์ได้ แต่เน่ืองจากสร้างมานานมันต้ืนเขิน
สันอ่างจึงต�่าลงมาการเก็บน�้าก็ได้น้อยจึงท�าให้น�้าล้น
ออกไปมากกว่าที่เก็บไว้ได้ บางจุดก็เกิดน�้าซึมน�้ารั่ว  
หลังจากปรับปรุง น�้าก็เก็บกักได้มากขึ้น ท�าให้ชาวบ้าน
ท�าการเพาะปลูกได้มากข้ึนและยาวนานกว่าท่ีเป็นอยู ่  
รวมทั้งยังมีการจัดตั้งกลุ ่มผู ้ ใช ้น�้าอ ่างเก็บน�้าภู เพ็ก 
ขึ้นมา เพื่อช่วยกันบริหารจัดการน�้าน�าไปใช้ท�าการเกษตร  
การเพาะปลูกพืชที่หลากหลาย และให ้ ทั่ วถึ งกัน 
ทุกครัวเรือน ก็จะร่วมกันรักษาสืบสานต่อยอดไปอย่าง 
ต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์อย่างยาวนาน และ
ขอขอบคุณในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ที่ได้ให้มีการปรับปรุง 
อ่างเก็บน�้าภูเพ็กแห่งนี้ ให้มีความแข็งแรงและสามารถ 
เก็บน�้าได้มากขึ้น ซึ่งต่อไปทางกลุ่มผู้ใช้น�้าจะช่วยกันดูแล
รักษาและให้ประโยชน์แก่ทุกคนอย่างเต็มที่”

ประชาราษฎร์สุขศานต์
นายสมเดจ็ อตุศาสตร์ ผู้ช่วยผูใ้หญ่บ้าน 
ภูเพ็ก และในฐานะสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์- 

พันธุ ์ปลาน�้าจืดภูเพ็ก ได้กล่าวว่า 
“ชาวบ้านท่ีอาศัยอยู ่ ท่ี น่ีจะอยู ่ ใน
พื้นที่บริเวณเหนืออ่างฯ กับบริเวณ 
ท้ายอ่างฯ ส�าหรบัผูท้ีอ่ยูบ่รเิวณเหนอื

อ่างฯ ส่วนใหญ่จะท�าอาชีพประมง
จากอ่างเก็บน�้าแห่งน้ี หลังจากพระองค์

ท่านมีพระราชด�าริให้มีการปรับปรุงอ่างเก็บน�้าชาว
บ้านทุกคนก็ดีใจ อย่างน้อยก็ไม่ท�าให้เกิดน�้าท่วมทาง
ตอนล่างเหมือนเมื่อก่อน แม้จะมีอ่างเก็บน�้าอยู่แล้วแต ่
ใช้งานมานานมนัตืน้ สนัอ่างต�า่ ฝนตกหนัก ๆ  น�า้กล้็นแล้ว
ไหลลงท่วมพื้นที่ท�ากินและบ้านเรือนแทบทุกปี เมื่อมีการ
ปรบัปรงุให้ดขีึน้ มีความแข็งแรงและเกบ็น�า้ได้มากขึน้ทกุคน 
ก็ดีใจครับ ที่ส�าคัญเวลาน�้ามามากก็มีการวางระบบการ
ระบายทีไ่ม่ท�าให้น�า้ต้นทุนในอ่างลดลง  เมือ่ถงึหน้าแล้งกจ็ะ 
ยังมีน�้าไว้ได้ใช้ เม่ือก่อนหน้าแล้งน�้าไม่พอใช้ ขอขอบคุณ
พระองค์ท่านที่เล็งเห็นความส�าคัญให้แก่ชุมชน ได้ม ี
พระราชด�าริมาปรับปรุงอ่างภูเพ็กท�าให้เราได้มีที่ท�ามา
หากิน ถึงแม้ไม่มีท่ีท�ากิน หรือมีนิดหน่อยก็อยู่ได้เพราะ 
มนี�า้ ทกุอย่างกม็ตีามมา ทัง้พชืผกั ข้าว และสัตว์น�า้ ชาวบ้าน 
ก็พออยู ่ได้แม้ไม่ร�่ารวยก็มีกิน เป็นพระคุณอย่างสูง 
ที่พระองค์พระราชทานความช่วยเหลือให้กับประชาชน 
ในพื้นที่แห่งนี้”

ณ วัน น้ี  อ ่ าง เก็บน�้ า ภู เ พ็กอันเ น่ืองมาจาก 
พระราชด�าริ แห่งนี้ ได้ท�าหน้าที่หล่อเล้ียงชีวิตผู้คนที่นี ่
ได้อย่างเต็มศักยภาพ สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัย
ให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินบนความมั่นคงแข็งแรง พร้อมรับ
กับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป
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สภาพปัญหาในอดีต
ห้วยแม่งัด เป็นล�าน�้าสาขาของแม่น�้าปิง มีต้น

ก�าเนิดจากเทอืกเขาทางทศิเหนือของอ�าเภอพร้าว จงัหวัด
เชียงใหม่ ไหลจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ผ่านต�าบลสันทราย 
ต�าบลบ้านโป่ง ต�าบลน�า้แพร่ ต�าบลเขือ่นผาก ต�าบลแม่แวน  
ต�าบลแม่ป๋ัง ต�าบลบ้านเป้า ต�าบลช่อแล อ�าเภอพร้าว และ
ไหลมาบรรจบกับแม่น�้าปิงที่ต�าบลช่อแล อ�าเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ ในอดีตราษฎรในพื้นที่ได้ร่วมกันสร้าง
ฝายแม่งดัขึน้ เป็นฝายพืน้เมอืงแบบหนิทิง้ ด้านบนยาแนว 
ด้วยคอนกรีต มีขนาดสันฝายยาวประมาณ ๑๑๐ เมตร 
สูง ๔ เมตร เพื่อทดน�้าและส่งน�้าให้พื้นที่นา ต่อมา
ในปี ๒๕๑๖ ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ขึ้นในพื้นที่ ส่งผลให้ 
ตัวฝายช�ารุดเสียหายจนใช้การไม่ได้ ความเดือดร้อน 
จึงเกิดขึ้นกับชาวบ้าน

ต่อมาเมือ่วนัที ่๒๑ มกราคม ๒๕๒๐ พระบาทสมเดจ็ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร และสมเด็ จพระนาง เจ ้ าสิ ริ กิติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป ีหลวง 
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรอ�าเภอแม่แตง  
จังหวัดเชียงใหม่ การนี้ ได้พระราชทานพระราชด�าริ 
สรุปความว่า “...โครงการประเภทใด ถ้าหากพิจารณา 
แล้วเหน็ว่าสามารถอ�านวยประโยชน์ได้มากกว่า กส็มควร 
เลือกสร้างโครงการประเภทนั้น...” กรมชลประทาน 
จึงพิจารณาเลือกสร้างโครงการชลประทานประเภท 
อ่างเกบ็น�า้ขนาดใหญ่พร้อมระบบส่งน�า้ คอื โครงการแม่งดั  
โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปี ๒๕๒๐ แล้วเสร็จในปี ๒๕๒8  
ต่อมาในปี ๒๕๒๙ ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
นามเขื่อนว่า เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล หมายถึง เขื่อนแม่งัด
มีน�้าใช้อย่างไม่ขาดแคลน
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เมื่อมีน�้า ความสมบูรณ์ของสรรพชีวิต
ก็เกิดขึ้น

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ตั้งอยู่ต�าบลช่อแล อ�าเภอ
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตัวเขื่อนสร้างปิดก้ันล�าน�้า 
แม่งัด เป็นเขื่อนดิน สูง ๕๙ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร  
เก็บกักน�้าได้สูงสุด ๒๖๕ ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถ 
ส่งน�้าให้แก่พื้นที่เพาะปลูกในที่ราบเชิงเขาทั้งสองฝั ่ง 
ของล�าน�้าแม่งัด ในพื้นที่อ�าเภอแม่แตง และเป็นแหล่งน�้า 
ต้นทุนให้พ้ืนที่โครงการชลประทานแม่แฝก โครงการ 
ชลประทานแม่ปิงเก่า และพืน้ทีช่ลประทานของฝายราษฎร 
ในล�าน�้าแม่ปิง จ�านวน ๑๖ แห่ง มีพื้นที่ได้รับประโยชน์
จ�านวน ๒8๐,๐๐๐ ไร่ นอกจากจะสร้างประโยชน์ด้าน
เกษตรกรรม ท�าให้ราษฎรสามารถปลูกพืช ท�านาได้
ตลอดปีแล้ว ยังเป็นแหล่งประมงน�้าจืดในการเพาะพันธุ์
สัตว์น�้าเป็นอาหารโปรตีน สร้างอาชีพเสริมการเลี้ยงปลา
ในกระชังให้กับชาวบ้านมีรายได้เพิ่มเติมอีกด้วย และ 
ยังช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตลุ่มน�้าปิง บรรเทาน�้าหลาก 
ที่เข ้าท่วมเมืองเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังให้ประโยชน์ 
ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังน�้า รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่ส�าคัญของจังหวัดก่อเกิดอาชีพหลากหลายน�ามาซึ่ง 
รายได้และเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของจังหวัด ด้วยตัวเขื่อน 
รายล้อมด้วยภูเขาที่เขียวขจี วิวทิวทัศน์ที่สวยสดงดงาม 
จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะส�าหรับคนรักธรรมชาติ  
ที่ชอบการพักผ่อนแบบสงบ ท่ามกลางสายน�้า 

36 ปี แห่งการสานประโยชน์
“…ต้ังแต่มีเขื่อนไม่มีปัญหา พ้ืนที่ตรงนี้พ้ืนที่

ชลประทานไม่เคยถูกประกาศเป็นภัยแล้งในพ้ืนที่
ชลประทานของเข่ือนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีน�้าตลอด 
ก่อนที่ไม่มีเขื่อน ท่วมอยู ่ ตอนที่ชาวบ้านใช้เป็น 
ฝายไม้หลักตอก เกิดอุทกภัย ปี ๒๕๑๖ ตอนนี้ป้องกัน
น�้าท่วม และสนับสนุนบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่และล�าพูน ณ ปัจจุบัน ซึ่งเราก็มีการส่งน�้า
สนับสนุนทุก ๆ ปี นะครับ ในช่วงหลังนี้นะครับ ไม่ว่า
จะเป็นอุปโภคบริโภค การเกษตร ไม้ผล โดยเฉพาะ 
ที่เป็นไม้เศรษฐกิจก็คือ ล�าไย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
และล�าพูน…”

และนี่ เป ็นเพียงค�ายืนยันจากผู ้ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ นายเฉลิมเกียรติ อินทกนก ผู้อ�านวยการ
โครงการส่งน�า้และบ�ารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบรูณ์

นับจากที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จเป็นเวลา ๓๖ ปี ได้ท�าหน้าที่อย่างสมบูรณ์
จวบจนวันนี้
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ก่อนที่จะเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่
ตามพระราชด�าริ หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “แก้มลิง
หนองใหญ่” ต�าบลบางลกึ อ�าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร  
แห่งนี้ หากย้อนกลับไปในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๔๐ 
จังหวัดชุมพร ต้องประสบอุทกภัยหนักเนื่องจากพายุ
โซนร้อนซีต้าท�าให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตผู้คน สัตว์เล้ียง  
ตลอดจนบ้านเรือนทรัพย์สินเสียหายเป็นอย่างมาก 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงห่วงใยพสกนิกร
ชาวชุมพรเป็นอย่างย่ิง ทรงทราบถึงภัยพิบัติที่อาจจะ 
เกิดขึ้นต่อชาวชุมพรในอนาคต จึงมีพระราชด�าริให้เร่งรัด
ในการขุดคลองหัววัง - พนังตัก จังหวัดชุมพร ที่ยังค้าง

แก้มลิง 
 แก้น�้าท่วม ช่วยน�้าแล้ง

อยู ่๑,๔๖๐ เมตร ให้แล้วเสรจ็ภายในหนึง่เดอืน เพือ่ใช้เป็น 
เส้นทางเดินของน�้า โดยพระราชทานพระราชทรัพย์
จากมูลนิธิชัยพัฒนา จ�านวน ๑8 ล้านบาท เพื่อให้
กรมชลประทานยืมไปด�าเนินการก่อน และอีกส่วนหนึ่ง
จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อใช้ในการสร้างประตู
ระบายน�้า จ�านวน ๓ แห่ง การด�าเนินงานแล้วเสร็จ
สามารถระบายน�้าได้ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๐  
ก่อนพายุลินดาเข้าเพียง ๑ วัน ท�าให้ชาวชุมพร รอดพ้น
จากอุทกภัยในครั้งนั้น ต่อมาเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐  
มีพระราชด�ารัสเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของ
จังหวัดชุมพร ในการท�าแก้มลิงในพื้นที่หนองใหญ่ เพื่อใช้
เป็นที่เก็บน�้าก่อนที่จะระบายน�้าออกสู่ทะเล

พระราชด�าริสู่แก้มลิงหนองใหญ่ 
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แก้มลิง 
 แก้น�้าท่วม ช่วยน�้าแล้ง แก้มลิงหนองใหญ่จึงเกิดขึ้นโดยมี 

รูปแบบลักษณะอาจแตกต่างจากแก้มลิง 
โดยทั่วไป เนื่องจากพื้นที่โอบล้อมด้วย 
ผืนป่าธรรมชาติในพื้นที่กว่า ๑,๙๐๐ ไร่  
แบ่งพืน้ทีข่ดุเป็นตวัอ่างเพียง ๒๐๐ ไร่ พืน้ที่
ส่วนที่เหลือก็ลัดเลาะไปตามธรรมชาต ิ
บางพ้ืนทีม่ลีกัษณะกว้างบ้าง ลกึ แคบบ้าง 
แต่เชือ่มต่อถงึกนัได้ทัง้หมด สามารถรบัน�า้
ได้ถึง ๓ ล้านลูกบาศก์เมตร

พระมหากรุณา ก่อเกื้อประโยชน์
ณ วันนี้ ชาวชุมพรไม่ต้องเผชิญกับปัญหาอุทกภัย

เหมือนที่ผ่านมา สามารถใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้
อย่างปกติสุข เนื่องจากมีแก้มลิงหนองใหญ่เป็นแหล่ง 
กักน�้าเมื่อน�้าหลาก และเก็บน�้าส�ารองใช้ในการท�าเกษตร 
เลี้ยงสัตว์ ประมง ได้ตลอดทั้งปี รวมทั้งยังเป็นแหล่ง
น�้าดิบเพื่อน�าไปผลิตเป็นน�้าประปาอีกด้วย นอกจากนี้ยัง
มีการต่อยอดจากประโยชน์ที่ได้รับ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู ้
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยฝึกอบรบ 
ให้แก่ผู ้สนใจในเร่ืองการท�าปุ ๋ยอินทรีย์ การแปรรูป 
ผลผลิตต่าง ๆ การท�าสมุนไพรท้องถิ่น ฯลฯ และส่งเสริม 
ให้ทกุคนเรียนรู้ทีจ่ะอยูก่บัป่าแบบไม่ท�าลายป่า เพือ่ให้พืน้ที่ 
มีความสมบูรณ์จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
ก่อเกดิรายได้ให้แก่ชมุชน โดยมสีะพานไม้เคีย่มทีม่ลีกัษณะ
แปลกตาทอดยาวไปกลางน�้าเชื่อมต่อกับเกาะขนาดเล็ก 
ตรงกลางบ่อน�้า ซึ่งบนเกาะแห่งนี้มีต ้นไม้น้อยใหญ ่
สร้างความร่มร่ืนให้แก่ผู้มาเยือนได้ชื่นชมกับธรรมชาติ 
แนวพระราชด�าริที่พระราชทานไว้นั้นเปรียบเสมือน
มรดกทีก่่อเกือ้ประโยชน์ให้แก่พสกนกิรชาวไทยได้ต่อยอด
พัฒนาอาชีพได้อย่างมั่นคงสืบไป
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๑๖ สััปดาห์์

ให้์ไข่่ปีละประมาณ ๓๐๐ ฟองต่่อปี

l มีข่นาดเล็ก ข่นสีัข่าว 
l ไข่่เร็ว และดก
l เปลือกไข่่สีัข่าว
l แข็่งแรง
l กินอาห์ารเสัริมพืืชผััก
   ห์ลากห์ลาย
l ทนทุกสัภาวะ

ศููนย์ศ์ูกึษาฯ นำาพาอาชีพี

ไก่่ไข่่พัันธุ์์�ไก่่ไข่่พัันธุ์์�
เล็็ก่ฮอร์�นหงอนจััก่ร์เล็็ก่ฮอร์�นหงอนจััก่ร์

มาทำำมาทำำความรู้้�จัักไก่ไข่่พัันธ์ุ์� 
เล็็เล็็กฮอรู้�นหงอนจัักรู้
  ศููนย์์ศึูกษาการพััฒนาอ่่าวคุ้้�งกระเบน
อั่นเน่�อ่งมาจากพัระราชดำำาริ จังหวัดำจันทบ้รี 
ไดำ�ดำำาเนินกิจกรรมดำ�านปศู้สััตว์โดำย์ทดำลอ่ง
การเลี�ย์งไก่ไข่่พัันธ์ุ้์เล็กฮอ่ร์นหงอ่นจักร ซึึ่�งมี
คุ้้ณสัมบัติพิัเศูษ คุ่้อ่ให�ผลผลิตไข่่จำานวนมาก 
มีคุ้้ณคุ่้าทางโภชนาการสูัง และเลี�ย์งง่าย์ โดำย์ไดำ� 
รับการสันับสัน้นพัันธ์ุ้์ไก่ไข่่จากศููนย์์พััฒนา
ปศู้สััตว์ตามพัระราชดำำาริ อ่ำาเภอ่ดำ่านซึ่�าย์ 
จังหวัดำเลย์ 

 ปัจจ้บันศููนย์์ศึูกษาฯ นำาผลสัำาเร็จจาก
การทดำลอ่งเลี�ย์งไก่ไข่่พัันธ์ุ้์เล็กฮอ่ร์นหงอ่นจักร 
ไปข่ย์าย์ผลสู่ัเกษตรกรรอ่บพ่ั�นที�ศููนย์์ฯ เพ่ั�อ่ให� 
เกษตรกรมีแหล่งอ่าหารโปรตีนไว�บริโภคุ้ 
และมีราย์ไดำ�เสัริมจากการจำาหน่าย์พ่ัอ่พัันธ์ุ้์
และไข่่ไก่ รวมถึึงลดำการพึั�งพัาจากภาย์นอ่ก
ให�ไดำ�มากที� ส้ัดำ สัอ่ดำรับกับสัถึานการณ์ 

ศููนย์ศึูกษาการพัืฒนาอ่าวคุุ้้งกระเบนอันเนื�องมาจากพืระราชดำาริ

การแพัร่ระบาดำข่อ่งโรคุ้ติดำเช่�อ่ไวรัสั 

โคุ้โรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที�ผลักเรา 
สู่ัชีวิตปกติวิถีึใหม่ (New Normal) 

ตั่วผู้ั       ๒.๒ - ๒.๙ กิโลกรัม

ตั่วเมีย       ๒.๒ - ๒.๙ กิโลกรัม
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เล้ี้�ยงไก่ให�ม้ความส์ุข่แบบ Happy Chicken
การเลี�ย์งไก่ไข่่แบบปล่อ่ย์ Happy Chicken เป็นวิธีุ์ที�นิย์มเลี�ย์งกันมาก  

โดำย์ให�ไก่ไดำ�อ่อ่กมาเดิำนภาย์นอ่กคุ้อ่กหร่อ่โรงเร่อ่นไดำ�อ่ย่์างอิ่สัระ สัำาหรับพ่ั�นที�
ที�มีหญ้�าปกคุ้ล้มคุ้วรมีข่นาดำพ่ั�นที� ๕ ตารางเมตรต่อ่ไก่ไข่่ ๑ ตัว ส่ัวนพ่ั�นที�ใน
โรงเร่อ่นคุ้วรมีข่นาดำพ่ั�นที� ๑ ตารางเมตรต่อ่ไก่ไข่่ ๔ ตัว ทำาให�ไก่ไดำ�แสัดำง
พัฤติกรรมตามธุ์รรมชาติ เช่น การคุ้ล้กฝุ้่�น การไซึ่�ข่น การจิกกินพ่ัชผัก 
แมลง ไก่จะมีอ่ารมณ์ดีำและมีส้ัข่ภาพัแข็่งแรง จึงเรีย์กว่า Happy Chicken 
การเลี�ย์งวิธีุ์นี�เป็นผลดีำกับผลผลิตที�ไดำ� จะช่วย์ให�ไข่่แดำงมีสีัเข่�มนูนเด่ำน  
ไข่่ข่าวสัีข่�นชัดำเจน เม่�อ่นำามาปร้งอ่าหารจะมีคุ้วามหอ่มมัน รสัชาติดีำ  
และมีคุ้้ณคุ่้าทางโภชนาการสูัง เหมาะกับการเลี�ย์งไก่ไข่่สัาย์พัันธ์ุ้์ 
เล็กฮอ่ร์นหงอ่นจกัร เน่�อ่งจากสัามารถึหาอ่าหารกนิเอ่งไดำ�ตามธุ์รรมชาติ
และทนต่อ่สัภาพัแวดำล�อ่ม รวมถึึงช่วย์ลดำต�นท้นคุ่้าอ่าหาร

การให�นำ�าต�อ่งมีการทำาคุ้วามสัะอ่าดำกระป้กนำ�าไก่ท้กวัน เปลี�ย์นนำ�า
ท้กวัน ไก่ไข่่ที�อ่าย้์ ๕ เด่ำอ่นขึ่�นไป หากข่าดำนำ�า ในช่วงกำาลังไข่่เพีัย์ง ๓ - ๔ 
ชั�วโมง จะทำาให�ไข่่ฟอ่งเล็ก นำ�าที�ใช�คุ้วรเป็นนำ�าสัะอ่าดำไม่มีเช่�อ่โรคุ้ปนเป้�อ่น 
ถึ�าอ่ากาศูผิดำปกติคุ้วรใส่ัวิตามินละลาย์นำ�าให�ไก่เพ่ั�อ่กระต้�นการกินอ่าหาร 
   การให�อ่าหาร คุ้วามต�อ่งการข่อ่งไก่ไข่่เฉลี�ย์ ๑๑๐ กรัม/ตัว โดำย์ให�
เช�า-เย็์น และเสัริมพ่ัชผักในคุ้รัวเร่อ่น เช่น มะละกอ่ กล�วย์ วอ่เตอ่ร์เคุ้รสั 
ตำาลึง กระถิึน แหนแดำง จะทำาให�กินอ่าหารลดำลง แต่ยั์งให�ผลผลิตปกติ 
  การเสัริมสัร�างส้ัข่ภาพัและการป้อ่งกันโรคุ้ดำ�วย์สัม้นไพัร สัามารถึ

ใช�ฟ้าทะลาย์โจรสัับและหั�น ให�กิน ๑ คุ้รั�ง/เด่ำอ่น หร่อ่ตามฤดูำกาล และ 
ใช�บอ่ระเพ็ัดำแช่นำ�า ผสัมให�กิน ๓ เด่ำอ่น/คุ้รั�ง

Happy Chicken

  อ่าหารไก่ไข่่เฉลี�ย์ 
  ๑๑๐ กรัม/ตัว

อ่าหาร
เสัริม

พ่ั�นที�มีหญ้�าปกคุ้ล้ม ๕ ตารางเมตร
ต่อ่ไก่ไข่่ ๑ ตัว

พ่ั�นที�ในโรงเร่อ่น ๑ ตารางเมตร
ต่อ่ไก่ไข่่ ๔ ตัว

การู้เล้ี้�ยงไก่ไข่่แบบปล่ี้อย

  เปลี�ย์นนำ�าท้กวัน

สัอบถามข้่อมูลเพิื�มเติ่มได้ที�ศููนย์ศึูกษาการพัืฒนาอ่าวคุุ้้งกระเบน
อันเนื�องมาจากพืระราชดำาริ จังห์วัดจันทบุรี

๐ ๓๙๔๓ ๓๒๑๖-๘ http://www.4fisheries.go.th/

ศููนย์์ศึูกษาการพััฒนาอ่่าวคุ้้�งกระเบน  ศููนย์์ฯ คุ้้�งกระเบน

อ่ันเน่�อ่งมาจากพัระราชดำำาริ kkbrdsc@gmail.com

๑ วัน
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ปรู้ะโยชน�ข่องการู้เล้ี้�ยง
 การเลี�ย์งไก่ไข่่พัันธ์ุ้์เล็กฮอ่ร์นหงอ่นจักร ทำาให�ผู�เลี�ย์งมีอ่าหารที�ดีำและมีคุ้้ณภาพัไว�บริโภคุ้ในคุ้รัวเร่อ่นแล�ว 
ยั์งสัร�างราย์ไดำ�เพิั�มขึ่�นจากการข่าย์ไข่่ไก่ และลดำคุ่้าใช�จ่าย์ จากการเลี�ย์งไก่ไข่่ เพัศูเมีย์ ๑๐ ตัว เพัศูผู� ๒ ตัว ดัำงนี�  

เกษตรู้กรู้ตัวอย่าง
 นายสันิท เทียมทัด มีคุ้วามสันใจเข่�ารับการอ่บรมการเลี�ย์งไก่ไข่่พัันธ์ุ้์เล็กฮอ่ร์นหงอ่นจักร 
จากศููนย์์ศึูกษาการพััฒนาอ่่าวคุ้้�งกระเบนฯ ร่วมกับเพ่ั�อ่นเกษตรกรอ่่�น ๆ  หลังอ่บรมจบหลักสูัตร ศููนย์์ฯ 
ไดำ�มอ่บไก่ไข่่อ่าย้์ ๓ สััปดำาห์ ที�ไดำ�รับวัคุ้ซีึ่นนิวคุ้าสัเซิึ่ลหลอ่ดำลมอั่กเสับแล�ว พัร�อ่มอ่าหารและ
เวชภัณฑ์์ โดำย์แบ่งเป็นไก่พ่ัอ่พัันธ์ุ้์ จำานวน ๒ ตัว แม่พัันธ์ุ้์ จำานวน ๑๐ ตัว และศููนย์์ฯ ไดำ�มีการ
ติดำตามผลการส่ังเสัริมการเลี�ย์งไก่ไข่่ดัำงกล่าว พับว่า เกษตรกรต่างให�คุ้วามสันใจและมีคุ้วามส้ัข่ 
เพัราะนอ่กจากจะมีไข่่ไก่ปลอ่ดำสัารพิัษไว�บริโภคุ้ในคุ้รอ่บคุ้รัวแล�ว ยั์งมีราย์ไดำ�เพิั�มขึ่�นจาก 
การจำาหน่าย์ไข่่ไก่และลูกไก่คุ้วบคูุ่้กันไป รวมถึึงสัามารถึนำามูลไก่ไปทำาป้�ย์ใช�ในแปลงพ่ัชผัก ทำาให�
ลดำต�นท้นการซ่ึ่�อ่ป้�ย์ไดำ�อี่กดำ�วย์
  สัำาหรับ นาย์สันิท เทีย์มทัดำ นอ่กจากจะมีคุ้วามสันใจในการเลี�ย์งไก่ไข่่แล�ว ยั์งมีคุ้วามชำานาญ้
ในการข่ย์าย์พัันธุ์้ไ์ก่ไข่่เพ่ั�อ่ไว�เป็นพ่ัอ่-แม่พัันธ์ุ้์ อี่กทั�งยั์งสัามารถึถึา่ย์ทอ่ดำคุ้วามรู� หร่อ่ให�คุ้ำาแนะนำา
การเลี�ย์งไก่ไข่่ให�แก่เพ่ั�อ่นบ�าน หร่อ่เกษตรกรอ่่�นที�มีคุ้วามสันใจไดำ�เป็นอ่ย่์างดีำ จึงไดำ�รับการคัุ้ดำเล่อ่ก 
ให�เป็นเกษตรกรตัวอ่ย่์างข่อ่งศููนย์์ศึูกษาการพััฒนาอ่่าวคุ้้�งกระเบนฯ
      

โรงเรือน ข่นาด ๒ x ๒ เมต่ร

อาห์าร

๐ - ๖ สััปดำาห์

= ๕,๐๐๐บาท

= ๑,๔๓๒ บาท (เฉลี�ยกิโลกรัมละ ๑๘ บาท)

= ๒๔๐ บาท

= ๑๓๐ บาท

= ๗๕ บาท

๖ - ๑๒ สััปดำาห์ ๑๒ - ระย์ะให�ไข่่

๒๔ 

๒

๑

๒

๓๐ ๓๐

ภาชนะให้์อาห์าร

ภาชนะให้์นำ�า

ห์ลอดไฟ + ขั่�ว

กิโลกรัม

อั่น

ช้ดำ

กระป้ก

โรงเร่อ่น

ต�นท์ุน

รวมต้่นทุนทั�งสิั�น ๖,๘๗๗ บาท

ลดำการซ่ึ่�อ่ไข่่ไก่ ๓๐ ฟอ่ง ๙๐ บาท

รายได้ต่่อเดือน ๒,๐๙๐ บาท ลดคุ่้าใช้จ่าย ๖๓๖ บาท

ไข่่ไก่ ๒๔๐ ฟอ่ง ๗๒๐ บาท

ไก่เพัศูผู� ๓ ตัว ๑๕๐ บาท

ลูกไก่ไข่่ ๑๒ ตัว ๗๒๐ บาท

ผัก (ไดำ�ป้�ย์จากมูลไก่ไข่่) ๕๐๐ บาท

ลดำคุ่้าอ่าหารสัำาเร็จรูป ๑๘ กิโลกรัม ๓๐๖ บาท

ลดำการซ่ึ่�อ่ป้�ย์ ๖ กระสัอ่บ ๒๔๐ บาท

l สัำาหรับการเลี�ย์งไก่ไข่่ จำานวน ๑๐ ตัว แบบคุ้ละเพัศู/ร่้น 
   ไก่ไข่่เม่�อ่อ่าย้์ ๑๒ สััปดำาห์ สัามารถึคัุ้ดำเพัศูผู� ๒ ตัว เพัศูเมีย์ ๘ ตัว
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เรื่องเล่าจากหลงักลอ้ง

ในวันน้ันผมได้มีโอกาสเดินทางติดตามผู้บริหาร ส�านักงาน กปร. ไปปฏิบัติงานท�าหน้าที่นายช่างภาพ  
ในการบันทึกภาพเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เมื่อมาถึงโรงเรียนก็เริ่มปฏิบัติหน้าที่คือ เดินเก็บภาพ
กิจกรรม และภาพบรรยากาศต่าง ๆ  ภายในโรงเรียนไปเรื่อย ๆ  จนกระทั่งได้ยินเสียงประกาศให้ผู้มาร่วมรับเสด็จ  
เตรียมตัวให้พร้อม และยืนประจ�าจุด ผมเองจึงรีบเดินมาเตรียมพร้อมรับเสด็จทางด้านหน้าอาคารเรียน  
ในระหว่างท่ีเดินผ่านกลุ่มเด็กนักเรียนตัวน้อย ก็ต้องสะดุดกับเสียงร้องที่ดังมาจากกลุ่มนักเรียนที่ยืนตั้งแถว 
อยู่ด้านหน้าเส้นทางเสด็จพระราชด�าเนิน สายตาผมนั้นโฟกัสไปต้นทางของเสียง เด็กนักเรียนชายชั้นประถม 
ตวัน้อย ตดัผมทรงนกัเรยีนดเูรยีบร้อย ประแป้งทาหน้าขาวกว่าเพือ่น ๆ  แต่งตัวชดุนกัเรยีนทีม่เีอกลกัษณ์ไม่เหมอืน
เด็กนักเรียนประถมชายทั่ว ๆ ไป ภาพที่เห็นท�าให้ผม และบรรดาผู้ที่มาร่วมรับเสด็จต่างพากันยิ้มน้อยยิ้มใหญ่  
คือภาพเด็กชายตัวน้อย ในมือข้างขวาก�าแน่นจับที่ปลายด้ามธงตราสัญลักษณ์ สธ. ชูมือขึ้นสูงสุดปลายแขน  
พร้อมโบกสะบัดธงพลิว้ไหวไปมา พร้อมเปล่งเสยีงร้องดงัซ�า้ ๆ  ว่า “ทรงพระเจรญิ ทรงพระเจรญิ ทรงพระเจริญ”

ด้วยสัญชาตญาณของช่างภาพ ผมจึงรีบคว้ากล้องคู่ใจล่ันชัตเตอร์บันทึกภาพ เป็นภาพประทับใจของผม 
ภาพของเดก็น้อยประถมวยั ทีม่เีอกลกัษณ์ของการแต่งกาย สวมเส้ือเชิต้แขนส้ันสีขาว นุง่กางเกงขายาวสกีากเีข้ม  
(ทราบภายหลังว่า คือเครื่องแบบชุดนักเรียนชายชาวไทยมุสลิมทางภาคใต้) ภาพของเด็กน้อยในวัยไร้เดียงสา  
อินเนอร์ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยหัวใจ ภาพนั้นยังติดตาและตรึงอยู ่ในใจผมตราบจนทุกวันนี้ 
“ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน”

“ใกล้เวลาเสด็จฯ” เสียงประกาศผ่านเครื่อง
ขยายเสียงจากกองอ�านวยการร่วมถวายความปลอดภัย
โรงเรียนบ้านบางมะนาว อ�าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส ประกาศแจ้งให้ผู้มาร่วมรับเสด็จ รับทราบ
ว่าใกล้เวลาที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จ
พระราชด�าเนินมาถึง “ขอให้ผู ้ที่มาร ่วมรับเสด็จ
เตรียมความพร้อม และยืนประจ�าจุดด้วยความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย” หลังสิ้นเสียงประกาศจบลง  
บรรดาข้าราชการ ครู นักเรียน และประชาชน ที่มา 
ร่วมรับเสด็จ ต่างกระตือรือร้น พร้อมยืนตั้งแถวอย่าง 
เป็นระเบียบเรียบร้อยในเวลาอันรวดเร็ว 

ภาพและบทความ : นายพิสิทธิ์  วิเชียรทศพร 

 นายช่างภาพปฏิบัติงาน/คณะบรรณาธิการ
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ชาวนราธิวาส 

ผลิตภัณฑ์จากป่าพรุ
สู่งานหัตถกรรมจักสานของราษฎร

ด้วยอัตลักษณ์เฉพาะตัว ความประณีต
พิถีพิถันตั้งแต่การเก็บกระจูด 

น�าไปคลุกโคลนป้องกันไม่ให้แตกง่ายและเหนียว 
น�ามารีดจนแบนและจักสาน

สร้างลวดลายที่โดดเด่นโดยใช้สีธรรมชาติ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

สนใจสั่งซื้อได้ที่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
เลขที่ 95 หมู่ที่ 6 ต�าบลกะลุวอเหนือ อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

พิกุลทองช็อป
www.pikunthong.com
0 7363 1033 , 0 7363 1038

สูตรปาล์มสด (กลิ่นโมก) 
และสูตรเปปเปอร์มิ้น (กลิ่นลาเวนเดอร์) 

ช่วยลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย 
นุ่มนวล ชุ่มชื้น ไม่แห้งตึง 

ข้าวหอมกระดังงา 
ราคาเริ่มต้น 85 บาท

สูตรปาล์มสด

สูตรเปปเปอร์มิ้น

ราคา 45 บาท ขนาด 150 ml.

ราคากิโลกรัมละ 60 บาท

ข้าวพันธุ์ด้ังเดิมคู่ผืนนาของชาวนราธิวาส ท่ีมีการปลูกในพื้นท่ีมาอย่าง
ยาวนาน จุดเด่นของข้าวพันธุ์น้ี มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยกล่ินหอม 
ดอกกระดังงา เยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงเมื่อหุงสุกข้าวจะนุ่มมาก และมีแคลเซียมสูง  
ช่วยป้องกันอาการเหน็บชา และโรคโลหิตจาง



แบบสอบถามความพึงพอใจวารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔

	 	 ค�ำถำมประจ�ำวำรสำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	ฉบับที่	๒/๒๕๖๔

 • บอกคอลัมน์ที่ชื่นชอบในวารสารฯ ฉบับนี้ และอยากให้น�าเสนอเรื่องเกี่ยวกับอะไรเพิ่มเติม เพราะอะไร

  

  

  

  

  

  

น้อยปำนกลำงมำก

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา

๑๐ ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

ตัวอย่างความส�าเร็จ

ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ผลส�าเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ศูนย์ศึกษาฯ น�าพาอาชีพ

เรื่องเล่าจากหลังกล้อง

การประชาสมัพันธ์ผลติภณัฑ์ศูนย์ศกึษาการพฒันาอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

ข้อมูลส่วนบุคคล
๑. ค�าน�าหน้า  ชื่อ  นามสกุล 
 อาชีพ  ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ    นักเรียน/นักศึกษา  
    พนักงานในหน่วยงานเอกชน   สื่อมวลชน
    เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง   บุคคลทั่วไป
    ผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของส�านักงาน กปร. 

 หน่วยงาน 

 โทรศัพท์ 

๒. ที่อยู่ (จัดส่งของรางวัลส�าหรับผู้ร่วมกิจกรรม) 

  

ควำมพึงพอใจต่อคอลัมน์ต่ำง	ๆ	ของวำรสำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	ฉบับที่	๒/๒๕๖๔

คณะบรรณาธกิารฯ มขีองรางวลัส�าหรบัผูท้ีร่่วมตอบค�าถาม และเขยีนข้อความได้โดนใจ ทัง้นี ้สามารถตอบผ่าน  
QR code ด้านล่างนี้ หรือร่วมกิจกรรมทาง Facebook: ส�านักงาน กปร. ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  
โดยส�านักงาน กปร. จะติดต่อกลับผู้ที่ได้รับรางวัลต่อไป

สำมำรถส่งแบบส�ำรวจมำยัง	ส�ำนกังำน	กปร.	ได้โดยไม่ต้องผนกึตรำไปรษณียำกร	หรอืทำงโทรสำร	๐	๒๔๔๗	๘๕๖๑	-	๒

หรอืสแกนผ่ำนทำง	QR	Code	ข้ำงต้นนี้

* ขอขอบคุณที่กรุณาให้ข้อคิดเห็นต่อวารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

และร่วมกิจกรรมตอบค�าถาม

* ขอความกรุณาแจ้งยืนยัน หรือยกเลิกการรับวารสารฯ

  ยืนยันรับต่อไป       ยกเลิกการรับวารสารฯ สแกนตอบแบบส�ำรวจ	
และร่วมตอบค�ำถำมเพื่อรับของรำงวัล



(พืน้ทีส่่วนนีส้�ำหรับโฆษณำ)

ใบอนุญำตเลขที่ ปณ. (น) / 3981 ปนฝ. ท�ำเนียบรัฐบำล

ถ้ำฝำกส่งในประเทศไม่ต้องผนึกตรำไปรษณียำกรบริการธุรกิจตอบรับ

ส�านักงาน กปร.

ตู้ ปณ. ๗

ปณฝ. ท�าเนียบรัฐบาล

กรุงเทพมหานคร

๑๐๓๐๒



วัตถุประสงค์
	 ๑.	 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ	 แนวพระราชด�าร ิ
ที่ได้พระราชทานไว้ส�าหรับเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและ
การพัฒนา	 รวมถึงการอนุรักษ์หรือรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	พร้อมทั้งพัฒนาอาชีพให้บังเกิดความยั่งยืน
	 ๒.		เพือ่เผยแพร่ข่าวสาร	องค์ความรูต้ามแนวพระราชด�าริ	
และผลส�าเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ
ในทุกภูมิภาคของประเทศ	 ในการน�าไปศึกษาหาความรู้	 และ
สร้างแรงบันดาลใจให้น�าไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไป
	 ๓.	 เพ่ือเป็นสือ่อกีช่องทางหนึง่ในการขยายผลการพฒันา
ตามแนวพระราชด�าริไปสู ่สาธารณชนได้อย่างแพร่หลาย 
มากขึ้นและสามารถน�าไปเป็นเอกสารอ้างอิงได้

ด�าเนินการโดย
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำน
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)
อาคารส�านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	
เลขที่	๒๐๑๒	ซอยอรุณอมรินทร์	๓๖	ถนนอรุณอมรินทร์	
แขวงบางยี่ขัน	เขตบางพลัด	กรุงเทพมหานคร	๑๐๗๐๐	

โปรดทราบ
	 บทความและข้อเขียนต่าง	 ๆ	 ในวารสารอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ	 เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน	 ไม่ใช่	 
ความเห็นของส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	(ส�านักงาน	กปร.)	
	 หากมีความประสงค์จะน�าข้อมูลไปเผยแพร่	 โปรดระบุ
แหล่งที่มาของข้อมูลด้วย

คณะอ�านวยการ
๑.	นายดนุชา	 	 สินธวานนท์	 เลขาธิการ	กปร.
๒.	นายลลิต	 	 ถนอมสิงห์	 รองเลขาธิการ	กปร.
๓.	นายปวัตร์			 นวะมะรัตน	 รองเลขาธิการ	กปร.
๔.	นางสาวอุศนีย์		 ธูปทอง		 รองเลขาธิการ	กปร.
๕.	นางสาววัชรี		 วัฒนไกร	 ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา
๖.	นางสาวถกลวรรณ	ไกรสรกุล	 ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ	
๗.	นายสมศักดิ์	 เพิ่มเกษร	 ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ
๘.	นางศิริลักษณ์	 ทัสนารมย์	 อ�านวยการสูง
๙.	นางพิชญดา	 หัศภาค	 ผู้อ�านวยการส�านักงานเลขาธิการ
๑๐.	นางศศิพร	 ปาณิกบุตร	 ผู้อ�านวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่	๑
๑๑.	นายหทัย		 วสุนันต์	 ผู้อ�านวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่	๒
๑๒.	นายวิกรม	 คัยนันทน์	 ผู้อ�านวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่	๓
๑๓.	นายศุภรัชต์	 อินทราวุธ	 ผู้อ�านวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่	๔
๑๔.	นางสุพร	 	 ตรีนรินทร์	 ผู้อ�านวยการกองแผนงานและยุทธศาสตร์
๑๕.	นางกมลินี		 สุขศรีวงศ์	 ผู้อ�านวยการกองศึกษาและขยายผล
	 	 	 	 	 การพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ
๑๖.	นางสาวทิพย์กมล	ศุภกุลฐิตาพัฒน์	ผู้อ�านวยการกองกิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
๑๗.	นายภัททะพงศ์	 เทียนศรี	 ผู้อ�านวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล	 	
	 	 	 	 	 เพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด�าริ

คณะบรรณาธิการ
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จากพระราชด�าริ ให้สร้างประตูระบายน�้าขุดลอกหนองใหญ่ และคูคลองรอบ ๆ 
เพื่อเตรียมพร้อมรับพายุใหญ่ท่ีจะมาเยือนชุมพรได้ทุกเม่ือ

ปัจจุบันหนองใหญ่ นอกจากจะเป็น แก้มลิง ที่ส�าคัญแล้ว ยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  

และ สะพานไม้ กลายเป็นสัญลักษณ์ดึงดูดผู้คนให้มาเยือนหนองใหญ่ จังหวัดชุมพร
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