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บทบรรณาธิการ

วารสารอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิฉบบัที ่๒/๒๕๖๑ เปิดเล่มด้วยบทความเทดิพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี 
ทรงส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติจนเป็นที่ประจักษ์ รัฐบาลได้ประกาศ 
ให้วันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ของทุกปี เป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย”

ส�าหรับในด้านการพัฒนา ได้ทรงงานพัฒนาด้านการศึกษา การปรับปรุงภาวะโภชนาการ
ของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเป็น
ทรัพยากรที่จะน�ามาซึ่งความมั่นคงด้านอาหารและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

คอลัมน์แนะน�าโครงการ พาไปชมความก้าวหน้าของโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก�าพร้า 
ซึ่งเป็นโครงการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) นอกจากจะเป็นความ 
ร่วมมอืกันด�าเนนิงานของมติรประเทศไทย - ลาว แล้ว ยังมสี่วนในการสานความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศให้แนบแน่นยิ่งขึ้นต่อไป

อีกโครงการหนึ่ง เป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ตามพระราชด�าร ิ
จังหวัดน่าน เพื่อสร้างการมสี่วนร่วมของประชาชนในการช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
ในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นแหล่งต้นน�้าที่ก�าลังมีปัญหาวิกฤตในการท�าลายป่าให้ฟื้นคืนความ 
อุดมสมบูรณ์ โดยให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์จากการปลูกพชือาหาร

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงาน  
“เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ต�านานไทย” ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ เมษายน ๒๕๖๑  
ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า โดยมีกิจกรรมที่ส�าคัญ ได้แก่ การสวดมนต ์
ในพิธีมหามงคลบ�าเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช  
และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สักการะและสรงน�้าพระ แข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย  
การละเล่นหลวง สาธติการปรุงเครื่องหอม การออกร้านอาหารและขนมไทย เป็นต้น ผู้เข้าชมงาน
จะได้รับทั้งความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและความสนุกสนานเพลิดเพลินในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่
ของไทย ทัง้หมดนี้ผู้อ่านสามารถดูรายละเอยีดได้ในคอลัมน์น้อมส�านกึในพระมหากรุณาธคิุณ

กองบรรณาธกิาร



น้อมส�านกึในพระมหากรุณาธคิุณ

๓๙

ความเคลื่อนไหว

๔๔

เศรษฐกจิพอเพยีง

๓๖



๐4 ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ
สยามบรมราชกมุารี

เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิ

ในพืน้ทีจั่งหวดันราธวิาส จงัหวดัสงขลา จงัหวดัพทัลงุ 

และจงัหวดัตรงั

วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี

เสด็จพระราชด�าเนินไปโครงการอ่างเก็บน�้าบ้านปีแนมูดอ 

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิต�าบลบกูติ อ�าเภอเจาะไอร้อง 

จังหวัดนราธวิาส 

ในการนี้  ได ้พระราชทานพระราชด� าริ แก่  

นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง สรุปความว่า



๐5วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

๑. ขอให้ส�ำนักงำน กปร. กรมชลประทำน และ 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง พิจำรณำแนวทำงกำรปรับปรุง

คุณภำพน�้ำจำกอ่ำงเก็บน�้ำปีแนมูดอที่จะน�ำไปใช้ในกำร

อุปโภคบริโภคของรำษฎรในพื้นที่ให้มีคุณภำพเหมำะสม

ทีจ่ะน�ำไปอปุโภคบรโิภคได้ ทัง้นี ้จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั

มีกำรศึกษำกำรผลิตอุปกรณ์เมนเฟรมที่จะสำมำรถ 

เพิ่มคุณภำพน�้ำให้ดยีิ่งขึ้นได้

๒. ควรส่งเสริมกำรปลูกพืชผักให้แก่รำษฎรใน

โครงกำรพฒันำหมูบ้่ำนปีแนมดูอ เพรำะเป็นพชืทีป่ลกูง่ำย 

ทั้งนี้สำมำรถน�ำเมล็ดพันธุ์ผักของโครงกำรผลิตเมล็ด 

พนัธุพ์ชืส�ำรองของศนูย์ศกึษำกำรพฒันำอนัเนือ่งมำจำก

พระรำชด�ำรมิำแจกจ่ำยให้กับรำษฎรได้

จากนัน้ เสดจ็ฯ ไปแปลงเกษตรกรของนายคอเดร์ มะยนูุ๊  

เกษตรกรในโครงการพัฒนาหมู่บ ้านปีแนมูดออันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าร ิหมู่ที่ ๑๐ ต�าบลบูกติ อ�าเภอเจาะไอร้อง  

จังหวัดนราธวิาส 

ใ น ก า ร นี้  ไ ด ้ พ ร ะ ร า ช ท า น พ ร ะ ร า ช ด� า ริ แ ก่  

นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง สรุปความว่า

๑. ขอให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพิจำรณำแนวทำง 

กำรให้ควำมช่วยเหลือตำมควำมเหมำะสมในเรื่อง 

กำรก่อสร ้ำงบ ้ำนพักในบริ เวณพื้นที่แปลงเกษตร  

กำรขยำยระบบไฟฟ้ำในเขตแปลงและพันธุ์แพะตำมที่

รำษฎรในพื้นที่โครงกำรพัฒนำหมู ่บ้ำนปีแนมูดอขอ

พระรำชทำนควำมช่วยเหลอื 

๒. เห็นควรให้มีกำรส่งเสริมกำรปลูกพืชผัก 

เล็ก ๆ น้อย ๆ แซมในแปลงไม้ผล เช่น พืชผักสวนครัว  

ผกักดู กำรเพำะเห็ด เป็นต้น โดยให้พจิำรณำดวู่ำจะสำมำรถ

ด�ำเนินกำรลักษณะใดได้บ้ำง ซึ่งจะสำมำรถเสริมรำยได้

และลดรำยจ่ำยในครวัเรอืนให้แก่รำษฎรดงักล่ำวได้ ทัง้นี้ 

ควรเริ่มด�ำเนนิกำรในแปลงของผู้ใหญ่บ้ำนก่อน เพื่อเป็น

แปลงตัวอย่ำงแก่เกษตรกรรำยอื่น ๆ  ในโครงกำรฯ ต่อไป

๓. พนัธุพ์ชืผกัทีจ่ะน�ำมำให้รำษฎร อำจเอำมำจำก

ศนูย์ศกึษำกำรพฒันำฯ หรอืโครงกำรศนูย์พฒันำพนัธุพ์ชื

จกัรพนัธ์เพญ็ศริ ิต�ำบลโป่งผำ อ�ำเภอแม่สำย จงัหวดัเชยีงรำย  

ทั้งนี้ให้ส�ำรวจเรื่องควำมต้องกำรพันธุ์เป็ดและพันธุ์ไก่ 

ของรำษฎรด้วย

ต่อมา เสด็จฯ ไปโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 

บ้านไอร์บอืแต หมู่ที่ ๕ ต�าบลช้างเผอืก อ�าเภอจะแนะ จังหวัด

นราธิวาส ทรงรับฟังการบรรยายสรุปผลการด�าเนินงานและ

โครงการตามพระราชด�าริ ตลอดจนทอดพระเนตรกิจกรรม

ต่าง ๆ  ของโรงเรยีน ได้แก่ กจิกรรมสหกรณ์นกัเรยีน การสาธติ 

การเรยีนการสอน กจิกรรมห้องสมดุ กจิกรรมโครงการเกษตร

เพื่ออาหารกลางวัน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน ทรงเยี่ยมหน ่วยแพทย์พระราชทาน 

และราษฎร 

ใ น ก า ร นี้  ไ ด ้ พ ร ะ ร า ช ท า น พ ร ะ ร า ช ด� า ริ แ ก่  

นายลลิต  ถนอมสิ งห ์  รอง เลขาธิการ  กปร .  และ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปความว่า 

๑. ขอให้ส�ำนักงำน กปร. จังหวัดนรำธิวำส  

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง พิจำรณำหำอำชีพอื่น ๆ  

เช่น กำรเลี้ยงสัตว์ เพื่อช่วยเหลือรำษฎรโดยรอบพื้นที่

โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนไอร์บือแต ให้มี 

รำยได้ในช่วงฤดูฝน เนื่องจำกในบริเวณดังกล่ำวเมื่อถึง 

ฤดูฝนจะไม่สำมำรถกรดียำงพำรำได้

๒.ขอให ้จั งหวัดนรำธิวำสและหน่วยงำนที่ 

เกี่ยวข้อง พจิำรณำน�ำเกษตรกรหมู่บ้ำนปีแนมูดอเข้ำมำ

ศึกษำดูงำนกำรปลูกพืชในโรงเรียนต�ำรวจตระเวน

ชำยแดนบ้ำนไอร์บอืแต

จากนั้น เสด็จฯ ไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบลกะลุวอเหนือ อ�าเภอ 

เมอืงนราธวิาส  จังหวัดนราธวิาส 

ในการนี้ นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู ้อ�านวยการ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ในฐานะประธานคณะ

กรรมการจัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ครั้งที่ ๑๘ ประจ�าปี ๒๕๖๐  

เข้าเฝ้าฯ กราบบงัคมทลูรายงานและเบิกนักเรียนทีมชนะเลิศ 

จากโรงเรียนนราธิวาส ได้แก่ เด็กหญิงอดิวรรณ น้อยเอียด 

และเด็กหญิงกัญญาวีร์ นุ้ยสุวรรณ เฝ้าฯ รับพระราชทาน 

ถ้วยรางวัล พร้อมกันนี้ ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับ

ข้าราชการ อาจารย์ และนักเรยีน 

ต่อมา เสด็จฯ ไปงานควบคุมโรคติดต่อภายใน 

ศูนย์ศกึษาการพัฒนาพกิุลทองฯ

ใ น ก า ร นี้  ไ ด ้ พ ร ะ ร า ช ท า น พ ร ะ ร า ช ด� า ริ แ ก่  

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี นายดนุชา สินธวานนท์ 

เลขาธิการ กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปความว่า 

๑. นิทรรศกำรโรคติดต่อประจ�ำถิ่นของงำน

ควบคุมโรคตดิต่อ ศนูย์ศกึษำกำรพฒันำพกิลุทองฯ มกีำร

จัดแสดงค�ำบรรยำยภำษำไทยและภำษำอังกฤษแล้ว  

ควรท�ำเป็นภำษำท้องถิน่ด้วย

๒. เห็นควรให้กรมชลประทำนพิจำรณำจัดท�ำ

หลกัสตูรทำงด้ำนชลประทำนทีเ่หมำะสมส�ำหรบัเดก็นกัเรยีน

ในระดบัปฐมศกึษำและระดบัมธัยมศกึษำ เพรำะเดก็ในวยั

ดังกล่ำวจะอยู่ในวัยที่สำมำรถดูแลระบบชลประทำนได้  

รวมทั้งจะเป็นกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ทำงด้ำนฟิสิกส ์

ให้แก่เด็กนักเรยีนได้ด้วย



โครงการอ่างเก็บน�้าปีแนมูดอ อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

๐6 ข่าวพระราชกรณียกิจ



วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 

ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ รั ต น ร า ช สุ ด า  ฯ  

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไป

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย 

หมู ่ ที่  ๖  ต� าบลธารคี รี  อ� า เภอสะบ ้ าย ้ อย 

จังหวัดสงขลา ทรงรับฟังการบรรยายสรุปผล 

การด�าเนินงานและโครงการตามพระราชด�าร ิ

ตลอดจนทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของ

โรงเรียน ได้แก่ การสาธิตการเรียนการสอน 

กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมโครงการเกษตร 

เพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 

โครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียน กิจกรรม

พยาบาล และทรงเยีย่มหน่วยแพทย์พระราชทาน

และราษฎร 

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชด�าร ิ

แก่นายลลติ ถนอมสงิห์ รองเลขาธกิาร กปร. และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปความว่า

“. . . ให ้พิจำรณำน�ำรูปแบบระบบ

ปรับปรุงคุณภำพน�้ำประปำที่โรงเรียนต�ำรวจ

ตระเวนชำยแดนบ้ำนหำดทรำยไปใช ้กับ

โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนทั่วประเทศ

เพื่ อ ให ้มีน�้ ำสะอำดใช ้ภำยในโรง เรี ยน 

อยำ่งเพยีงพอและมคีุณภำพ...” 

๐7วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ



โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย 
อ�าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

๐8 ข่าวพระราชกรณียกิจ



วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 

ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ รั ต น ร า ช สุ ด า  ฯ  

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไป

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงบ้านตีน หมู่ที่ ๓ 

ต�าบลเกาะสะบ้า อ�าเภอเทพา จังหวัดสงขลา  

ทรงรับฟังการบรรยายสรุปผลการด�าเนินงาน

และทอดพระเนตรกจิกรรมต่าง ๆ  ของกลุม่ ได้แก่ 

กระบวนการผลิตพริกแกงและผลิตภัณฑ์ 

ของกลุ่ม 

โอกาสนี้ ทรงฉายพระฉายาลักษณ ์

ร่วมกบักลุม่วสิาหกจิชมุชนกลุม่พรกิแกงบ้านตนี

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชด�าริแก่ 

นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู ้ทรงคุณวุฒิด ้าน

วิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) 

กรมชลประทาน และหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง  

สรุปความว่า

“...ให้พิจำรณำด�ำเนินกำรปรับปรุง

อำคำรบังคับน�้ำเดิมที่ช�ำรุดเสียหำย และ

ถ่ำยทอดองค์ควำมรูใ้ห้กบัชมุชนในกำรบรหิำร

จัดกำรน�้ำในพรุ รวมถงึกำรบ�ำรุงรักษำอำคำร

บั งคับน�้ ำ  เพื่ อควบคุมระดับน�้ ำภำยใน 

พรุกระจูดป้องกันปัญหำน�้ำท่วม รักษำระบบ

นิเวศภำยในพรุกระจูด และเป็นแหล่งน�้ำ 

เพื่อกำรอุปโภคบรโิภค...”

๐9วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ



วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงบ้านตีน  
อ�าเภอเทพา จังหวัดสงขลา  

1๐ ข่าวพระราชกรณียกิจ



สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี

เสด็จพระราชด�าเนินไปโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน

สันติราษฎร์ประชาบ�ารุง หมู ่ที่ ๑๔ ต�าบลปะเหลียน  

อ�าเภอปะเหลยีน จังหวัดตรัง 

ในการนี้  ได ้พระราชทานพระราชด� าริ แก่  

นายลลิต ถนอมสิงห ์  รองเลขาธิการ กปร. และ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปความว่า

๑. โรงเรยีนต�ำรวจตระเวนชำยแดน ด�ำเนนิกำร

พัฒนำเด็กและเยำวชนตำมแผนฯ ฉบบัที ่๕ (ปี ๒๕๖๐ -  

๒๕๖๙) ก�ำหนดเป้ำหมำยหลัก ๘ ข้อ แต่ในปัจจุบัน 

โรงเรียนฯ หลำยแห่งประสบปัญหำน�้ำดื่มและกำรใช้

น�ำ้สะอำดในโรงเรยีน ขอให้พจิำรณำเพิม่เตมิเป้ำหมำย

หลักที่ ๙ เรื่องน�้ำสะอำดในโรงเรียน เพื่อให้เด็กและ

เยำวชนได้เรียนรู ้กำรประหยัดน�้ำในอนำคตและมี 

น�้ำสะอำดใช้ในโรงเรยีนอย่ำงเพยีงพอและมคีุณภำพ

๒. ให้ส�ำนกังำน กปร. และกรมอทุยำนแห่งชำต ิ

สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช พิจำรณำด�ำเนินกำรช่วยเหลือ

กำรเดนิทำงของชำวซำไกกลุ่มคลองตง ที่อำศัยอยู่ใน

เขตรักษำพันธุ ์สัตว์ป่ำเทือกเขำบรรทัด โดยกำร

ปรับปรุงสะพำนข้ำมล�ำห้วยเพื่อใช้ในกำรสัญจรไปมำ

ของชำวซำไกและเดก็ ๆ  เดนิทำงไปโรงเรยีนได้สะดวก 

แต่ขอให้พิจำรณำด�ำเนินกำรให้เหมำะสมโดยไม่ 

ส่งผลกระทบต่อระบบนเิวศและสภำพพื้นที่ป่ำไม้

๓. ให้กรมพัฒนำที่ดินและหน่วยงำน 

ทีเ่กีย่วข้อง พจิำรณำด�ำเนนิกำรวเิครำะห์ตวัอย่ำง

น�ำ้ทีใ่ช้ส�ำหรบัอปุโภคบรโิภคของโรงเรยีนต�ำรวจ

ตระเวนชำยแดนบ้ำนสันติรำษฎร์ประชำบ�ำรุง

และในบรเิวณหมู่บ้ำนข้ำงเคยีง

๔. ให้ส�ำนักงำน กปร. และหน่วยงำน 

ที่เกี่ยวข้อง พจิำรณำส่งเสรมิอำชพีให้แก่รำษฎร

ในพื้นที่ โครงกำรพัฒนำหมู ่บ ้ำนปีแนมูดอฯ  

อ�ำเภอเจำะไอร้อง จังหวัดนรำธิวำส เนื่องจำก

พื้นที่ดังกล่ำวมีแหล่งน�้ำและปริมำณน�้ำมำก  

แต ่ยั ง ไม ่ค ่ อยมีกำรส ่ ง เสริมกำรปลูกพืช 

เท่ำที่ควร 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พืชปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมีอายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบรุษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพูด	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวิจยัเรือ่งการปรบัปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบยีมและจลุนิทรย์ีทีม่ี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพือ่ส่งเสริมการผลติเมลด็พนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดินในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพนัธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพนัธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลิตต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ท่ีผลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชัยพฒันา	ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 

11วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ



โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบ�ารุง 
อ�าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

12 ข่าวพระราชกรณียกิจ



สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี 

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงติดตามผลการด�าเนินงาน

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านถ�้าหิน หมู ่ที่  ๕  

ต�าบลสวนผึ้ง อ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร ี

โอกาสนี้ ได้พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่และ 

ผู้แทนนักเรยีนและเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ
สยามบรมราชกมุารี

เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิ 

ในพืน้ทีจ่งัหวดัราชบรุี

วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ในการนี้ ได้มพีระราชกระแสถงึคณุภาพ

น�้าของน�้าดิบส�าหรับการอุปโภคบริโภค ซึ่ง 

นายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู ้อ�านวยการส�านักงาน

โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กราบบังคม 

ทูลว่า ส่วนใหญ่น�้าดิบจะมีปัญหาเนื่องจาก 

น�า้บาดาลมสีนมิ ส่วนน�้าฝนกม็รีางรองรบัน�้าฝน  

แต่คุณภาพน�้าไม่ดเีหมอืนสมัยก่อน และปัญหา

ทีส่�าคญั คอื การบ�ารงุรกัษาระบบน�า้เพือ่อปุโภค

บรโิภคในระยะยาวไม่ดพีอ นายลลติ ถนอมสงิห์ 

รองเลขาธิการ กปร. กราบบังคมทูลว ่า  

ภาคเอกชนยนิดเีข้ามาสนบัสนนุการบ�ารงุรกัษา

ระบบในระยะยาว

13วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ



ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชด�าร ิสรุปความว่า

“ให้ส�ำนักงำน กปร. และกรมชลประทำน พจิำรณำจดัหำน�ำ้ 

เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนถ�้ำหิน และ 

ได้มีกำรหำรือกันถึงแนวทำงกำรใช้พลังงำนทดแทน เพื่อลดภำระ

ค่ำกระแสไฟฟ้ำ” 

และมพีระราชกระแสถงึการด�าเนนิงานของกรมการพลงังานทหาร 

ทีส่ามารถช่วยสนบัสนนุได้ และมพีระราชกระแสกบั นายลลติ ถนอมสงิห์  

รองเลขาธกิาร กปร. สรุปความว่า

“เหน็ชอบด้วย และให้ประสำนงำนกบักรมกำรพลงังำนทหำร  

ในกำรหำพลังงำนทดแทน ได้แก่ โซลำร์เซลล์ เพื่อเป็นกำรลดค่ำ 

กระแสไฟฟ้ำ และให้ส�ำนกังำน กปร. ร่วมกบักรมกำรพลงังำนทหำร 

หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง และภำคเอกชน จดัท�ำโครงกำรน�ำ้สะอำดเพือ่ใช้ 

ในกำรบริโภคส�ำหรับโรงเรียนต�ำรวจตระแวนชำยแดนทั่วประเทศ  

โดยให้โรงเรยีนต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนถ�ำ้หนิเป็นต้นแบบให้กบั 

โรงเรยีนต�ำรวจตระเวนชำยแดนในพื้นที่อื่นต่อไป”

จากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการเรียนการสอนภาษาไทย 

เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ – ๔ สาธิตการเรียนการสอน 

ห้องคอมพวิเตอร ์การแปรรปูผลผลติทางการเกษตร โครงการฝึกอาชพี

นักเรียน กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมพยาบาล อาคารเด็กเล็ก 

ก่อนวัยเรียน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กลุ่มอาชีพชุมชนโครงการ 

ฝึกอาชพีนักเรยีน และกจิกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 

ต่อมา เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและ

ประชาชน พร้อมทั้งทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะครู นักเรียน 

และหน่วยแพทย์พระราชทาน 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมีอายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบรุษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธ์ุท่ีหาได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รักษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจิยัเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบยีมและจุลนิทรย์ีท่ีมี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพือ่ส่งเสริมการผลติเมลด็พันธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขียวได้ทกุสายพนัธุ	์และผลผลติของถ่ัวเขยีวพนัธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมูลภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวัดลพบุร	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมล็ดพนัธุข้์าวในโครงการ	“เพ่ือนช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชัยพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสูบน�า้มาตดิต้ังเพ่ือเร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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

เสด็จพระราชด�าเนินไปโรงเรียนบ้านในวง บ้านผาพิง หมู่ที่ ๑ 

ต�าบลในวงเหนือ อ�าเภอละอุ่น จังหวัดระนอง พระราชทาน

สิง่ของแก่ผูอ้�านวยการโรงเรยีน ผูแ้ทนนกัเรยีนชาย - หญงิ และ

พระราชทานพันธุ์ไม้แก่ผู้แทนชาวบ้าน 

ในการนี้ ทรงรบัฟังการบรรยายสรปุผลการด�าเนนิงาน

ของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนได้ใช้สื่อการเรียนการสอนทางไกล 

ผ่านดาวเทียม รายงานสรุปสถานการณ์คุณภาพน�้าอุปโภค

บริโภคของโรงเรียน ผลการด�าเนินงานโครงการเกษตรเพื่อ

อาหารกลางวัน และทอดพระเนตรกิจกรรมการอนุรักษ์

วัฒนธรรมท้องถิ่น การฝึกอบรมการแปรรูปถนอมอาหารเพื่อ

เพิ่มมูลค่าผลผลติ การเลี้ยงผึ้ง และการท�าพานบายศร ี

โอกาสนี้ ทรงเยีย่มหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกมุารี

เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิ

ในพืน้ทีจ่งัหวดัระนอง จงัหวดัชมุพร และจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี

วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชด�าร ิสรุปความว่า

“...ขอให้กรมชลประทำน และส�ำนกังำน กปร. ร่วมกนั 

พิจำรณำจัดหำน�้ำเพื่อช ่วยเหลือโรงเรียนบ ้ำนในวง  

ทีป่ระสบปัญหำกำรขำดแคลนน�ำ้อปุโภคบรโิภคในช่วงฤดแูล้ง  

โดยกำรขยำยแนวท่อส่งน�้ำเพิ่มเติมจำกระบบท่อส่งน�้ำ 

ของโครงกำรอำคำรอัดน�้ำบ้ำนเนินทองอันเนื่องมำจำก 

พระรำชด�ำร ิรวมทัง้กำรก่อสร้ำงถงัพกัน�ำ้ภำยในโรงเรยีน...”

จากนั้น เสด็จฯ ไปโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 

บ้านพันวาล บ้านพันวาล ๑ หมู่ที่ ๑๑ ต�าบลรับร่อ อ�าเภอท่าแซะ 

จังหวัดชุมพร พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่โรงเรียนและผู้แทน

นักเรยีนชาย - หญงิ 

ในการนี้ ทรงรับฟังการบรรยายสรุปผลการด�าเนินงาน

ของโรงเรียน ประกอบด้วยโครงการสร้างทายาทหม่อนไหม 

ในโรงเรยีนโดยศนูย์หม่อนไหมเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้า

สริกิติิ์ พระบรมราชนินีาถ (ชุมพร) การฝึกอาชพีให้แก่นักเรยีนใน

การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ปลาดุกร้า การท�าน�้า

สมนุไพร การท�าน�า้มนัมะพร้าวสกดัเยน็ และกล้วยฉาบ นอกจากนี้ 

ยงัได้เชญิปราชญ์ชาวบ้านและราษฎรในชมุชนซึง่ส่วนใหญ่อพยพ

มาจากภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื มาถ่ายทอดความรูด้้านการทอผ้า 

ขาวม้าและการท�าไม้กวาดไว้ใช้ในครัวเรือน ทรงติดตามผลการ

ด�าเนนิงานโครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั และทอดพระเนตร

กิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การสอนการทอผ้า 

การสาวไหม การเลี้ยงผึ้ง เป็นต้น กจิการสหกรณ์ของโรงเรยีน 
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โอกาสนี้ ทรงเยีย่มหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชด�าร ิสรุปความว่า

“...ขอให้กรมชลประทำน และส�ำนักงำน กปร.  

ร่วมกันพิจำรณำจัดหำน�้ำเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนต�ำรวจ

ตระเวนชำยแดนบ้ำนพนัวำล โดยกำรปรบัปรงุและขยำย

ควำมจขุองสระเกบ็น�ำ้ภำยในโรงเรยีน กำรปรบัปรงุระบบ

กระจำยน�ำ้เพือ่กำรเกษตรของโรงเรยีน พร้อมกบักำรตดิตัง้ 

รำงรับน�้ำฝนและถังเก็บน�้ำฝนทุกอำคำรเรียน รวมทั้ง 

ขอให้มกีำรตรวจสอบคณุภำพน�ำ้ดบิบรเิวณเหนอืฝำยและ

จุดจ่ำยน�้ำของโครงกำรฝำยทดน�้ำบ้ำนพันวำลด้วย...”

ตอ่มา เสดจ็ฯ ไปโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนสนัติ

นมิติร บ้านสันตนิมิติร หมู่ที่ ๑๐ ต�าบลรับร่อ อ�าเภอท่าแซะ 

จังหวัดชุมพร พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่โรงเรียนและ 

ผู้แทนนักเรยีนชาย - หญงิ 

ในการนี้ ทรงรับฟังการบรรยายสรุปผลการด�าเนินงาน

ของโรงเรียน ประกอบด้วยการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนได้รู้จักวิธี

การน�าผลผลติทางการเกษตรในท้องถิน่มาแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์

ต่าง ๆ การท�าปุ๋ยหมักจากแกลบกาแฟ และน�้าหมักชีวภาพ  

การฝึกอบรมเกีย่วกบัการตดิตัง้ระบบไฟฟ้าเพือ่ให้นกัเรยีนสามารถน�า 

ไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคต ทรงติดตามผลการด�าเนินงาน

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และทอดพระเนตรกจิกรรม

การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ประเพณบีุญบัง้ไฟ การแสดง

เซิ้งบัง้ไฟ เป็นต้น ซึ่งทางโรงเรยีนได้น�ามาสอดแทรกในการเรยีน

การสอนให้กับนักเรียนเพื่อเป ็นการสืบทอดประเพณีและ

วฒันธรรมท้องถิน่ เนือ่งจากราษฎรในพื้นทีส่่วนใหญ่อพยพมาจาก

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื และกจิการสหกรณ์ของโรงเรยีน 

โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชด�าร ิสรุปความว่า 

“...ขอให้กรมชลประทำน และส�ำนกังำน กปร. ร่วมกนั 

พิจำรณำจัดหำน�้ำเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนต�ำรวจตระเวน

ชำยแดนสันตินิมิตร และรำษฎรบริเวณใกล้เคียงซึ่งประสบ

ปัญหำกำรขำดแคลนน�้ำในฤดูแล้ง โดยกำรปรับปรุงระบบ 

ท่อส่งน�ำ้ฝำยสนัเจรญิ กำรก่อสร้ำงถงัพกัน�ำ้ และขดุลอกล�ำห้วย 

บำงอะ พร้อมก่อสร้ำงฝำยต้นน�ำ้เพือ่ให้โรงเรยีนสำมำรถสบูน�ำ้ 

ไปใช้ในกจิกรรมต่ำง ๆ  ได้ รวมทัง้กำรตดิตัง้รำงรบัน�ำ้ฝนและ

ถังเก็บน�้ำฝนทุกอำคำรเรยีน...”
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมาร ี

เสดจ็พระราชด�าเนนิไปโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนเทคนคิ

มนีบรุอีนสุรณ์ ๑ บ้านบางเตา ต�าบลบางสวรรค์ อ�าเภอพระแสง 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทรงพระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่

โรงเรยีนและผู้แทนนักเรยีนชาย - หญงิ 

ในการนี้ ทรงรบัฟังการบรรยายสรปุผลการด�าเนนิงาน

ของโรงเรยีน ทรงตดิตามผลการด�าเนนิงานโครงการเกษตรเพือ่

อาหารกลางวัน ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาเป็นศูนย์บริการความรู้ 

แก่ชุมชนด้านเกษตรกรรมและมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าไปช่วย

สอนแปรรูปผลผลิตทางเกษตร และทอดพระเนตรกิจกรรม 

ด้านอืน่ ๆ  ของโรงเรยีน ได้แก่ กจิกรรมการสอนให้นกัเรยีนใช้งาน 

คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการฝึกอาชีพระยะสั้น เช่น 

ช่างไฟฟ้าและช่างอุตสาหกรรม เป็นต้น กจิกรรมการขยายผล

ด้านการส่งเสริมอาชีพจากโรงเรียนสู่ชุมชน โดยมีวิทยากร

เข้าไปให้ความรู ้แก่กลุ ่มแม่บ้าน ในการท�าผลิตภัณฑ์จาก

มะพร้าว เช่น สบูน่�า้มนัมะพร้าว น�า้มนัมะพร้าวสกดัเยน็ เป็นต้น 

ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จะส่งไปจ�าหน่ายยังร้านภูฟ้า การเรียน 

การสอนนักเรยีนพเิศษที่มคีวามบกพร่องทางด้านการเรยีนรู้ 

วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

โอกาสนี้ ทรงเยีย่มหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชด�าร ิสรุปความว่า

๑. ให้กรมชลประทำน และส�ำนกังำน กปร. ร่วมกนั 

พจิำรณำระบบกระจำยน�ำ้ภำยในโรงเรยีนให้กบัโรงเรยีน

บ้ำนในวง หมู่ที่ ๑ ต�ำบลในวงเหนอื อ�ำเภอละอุ่น จังหวัด

ระนอง เพื่อให ้สำมำรถใช้น�้ำเพื่อกำรอุปโภคและ

กำรเกษตรได้อย่ำงทั่วถึง รวมทั้งกำรติดตั้งรำงรับน�้ำฝน

และถังเก็บน�้ำฝนบรเิวณอำคำรเรยีนด้วย

๒. ให้กรมอนำมัยเข้ำมำด�ำเนินกำรให้ควำมรู ้

เกี่ยวกับวิธีกำรผลิตน�้ำดื่มสะอำดให้กับอำสำสมัคร

ประจ�ำหมู่บ้ำน

๓. ให้โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนเทคนิค

มนีบรุอีนสุรณ์ ๑ ท�ำน�ำ้ยำฆ่ำแมลงศตัรพูชือย่ำงง่ำย เช่น 

ใช้วิธีละลำยน�้ำยำล้ำงจำนให้เจือจำง หรือกำรใช้ยำเส้น

ผสมน�้ำ เพื่อรดพืชผักสวนครัวในโครงกำรเกษตรเพื่อ

อำหำรกลำงวันของโรงเรยีน

จากนั้น เสด็จฯ ไปโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน

บ้านคลองวาย หมู ่๗ ต�าบลตะกกุเหนอื อ�าเภอวภิาวด ีจงัหวดั

สุราษฎร์ธานี พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่โรงเรียนและ 

ผู้แทนนักเรยีนชาย – หญงิ 
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ในการนี้ ทรงรบัฟังการบรรยายสรปุผลการด�าเนนิงาน

ของโรงเรยีนและโครงการตามพระราชด�าร ิทรงตดิตามผลการ

ด�าเนนิงานโครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั และทอดพระเนตร 

กจิกรรมต่าง ๆ ของโรงเรยีน ประกอบด้วยกจิกรรมห้องสมุด 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เขียน วิเคราะห์ ส�าหรับนักเรียน  

การจดัระบบการสบืค้นข้อมลูในห้องสมดุ จดัระบบบรรณารกัษ์ 

การพัฒนาทักษะการฝึกอาชีพ ให้นักเรียนได้เรียนรู ้ เช่น  

ท�าน�า้ยาล้างจาน ท�าผ้ามดัย้อม การตดักระจกเป็นรปูแบบต่าง ๆ   

การสร้างสติกเกอร์ไลน์ เป ็นต้น การแสดงร�ามโนราห์  

ซึ่งถือเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ให้แก่นักเรียนได้เข ้าใจหลักการเล่นดนตรี การร้อยเสื้อ 

ลูกปัดเพื่อใช้ประดับชุดมโนราห์รวมถึงองค์ประกอบของ 

เครื่องแต่งกาย กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม และกจิกรรมสหกรณ์นักเรยีน 

โอกาสนี้ ทรงเยีย่มหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร

ต่อมา เสด็จฯ ไปโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 

บ้านยางโพรง ต�าบลป่าหมาก อ�าเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ี

พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่โรงเรียนและผู้แทนนักเรียน 

ชาย - หญงิ 

ในการนี้ ทรงรบัฟังการบรรยายสรปุผลการด�าเนนิงาน

ของโรงเรียนและโครงการตามพระราชด�าริ ทรงติดตามผล 

การด�าเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และ 

ทอดพระเนตรกจิกรรมต่าง ๆ ของโรงเรยีน ประกอบด้วย

กจิกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน โดยจดัท�าห้องเรยีน

อัจฉริยะให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสนเทศค้นคว้า

หาความรูท้างอนิเทอร์เนต็ ส่งเสรมิการเรยีนการสอนแบบ

บูรณาการ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์ในการสอนคณิตศาสตร์ 

เป็นต้น มีการจัดท�าห้องเรียนพิเศษ ส�าหรับนักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางการเรยีนรู้ (LD) โดยนักเรยีนเหล่านี้จะ

ได ้รับการพัฒนาเป ็นรายบุคคลโดยใช ้สื่ อต ่าง ๆ  

เมือ่มพีฒันาการดขีึ้น กจ็ะเป็นผูช่้วยคอยดแูลเพือ่นในห้อง

และได้เข้าชั้นเรียนตามปกติ กิจกรรมการเกษตรขยาย 

สูช่มุชน ซึง่ด�าเนนิการตัง้แต่ปี ๒๕๕๙ ถงึปี ๒๕๖๑ โดยจดัตัง้ 

ฐานการเรยีนรู้ ๕ ฐาน ได้แก่ ฐานการเรยีนรู้เรื่องพชืผัก 

ไม้ผล สัตว์ การขยายพันธุ์พืช และประมง กิจกรรม 

ห้องสมุด ห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์ของนักเรียน  

และกิจกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น  

การท�าไข่เค็มไชยา เป็นต้น 

โอกาสนี้ ทรงเยีย่มหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชด�าร ิสรปุความว่า

“...ให้ส�ำนักงำน กปร. และกรมชลประทำน 

ร่วมกันพิจำรณำจัดหำน�้ำให้กับโรงเรียนต�ำรวจ

ตระเวนชำยแดนบ้ำนยำงโพรง และรำษฎรบริเวณ 

ใกล้เคียง โดยกำรก่อสร้ำงฝำยคลองท่ำไม้แดง 

พร ้อมระบบส ่งน�้ ำ  รวมทั้ งประสำนกับจังหวัด

สุ ร ำษฎร ์ ธ ำ นี และหน ่ วย ง ำน ที่ เ กี่ ย วข ้ อ ง ใน 

กำรพจิำรณำปรบัปรงุระบบส่งน�ำ้ของฝำยบ้ำนทบัเทีย่ง  

และฝำยบ้ำนยำงโพรงทีไ่ด้รบัควำมเสยีหำยเนือ่งจำก

อุทกภัยให้สำมำรถใช้งำนได้...” 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

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



เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี
เน่ืองในโอกาสวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑

บทความโดย กองประชาสัมพันธ์

วันที่ ๒ เมษายนของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวัน 

พระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์เป ็นพระราชธิดา  

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพิตร  และสม เด็ จพระนาง เจ ้ าสิ ริ กิ ติ์  

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชสมภพ  

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘ ณ พระที่นั่ง 

อัมพรสถาน พระราชวังดุสติ

พระองค ์มีพระปรีชาสามารถในหลาย 

แขนงวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านอักษรศาสตร์

และดนตรีไทย ทรงอนุรักษ์ ส่งเสริม และให้การ

อุปถัมภ์ในด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศ พระองค์

สนพระทัยด ้านศิลปวัฒนธรรมมาตั้งแต ่ครั้งยัง 

ทรงพระเยาว์ โดยเฉพาะด้านดนตรีไทย ซึ่งพระองค์ 

ทรงอนุรักษ์และสืบทอดความรู้ด้านดนตรีไทยอย่าง 

ต่อเนื่อง 
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นอกจากด้านดนตรีไทยแล้ว พระองค์ยัง

ประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อการอนุรักษ์

และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งในด้านการช่างไทย 

นาฏศิลป ์  งานพิพิธภัณฑ ์  ประวัติศาสตร ์และ 

โบราณสถาน ภาษาและวรรณกรรม พระองค์ได้รับ 

การทลูเกล้าฯ ถวายพระราชสมญัญานามว่า “เอกอคัร 

รำชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย ” เมื่อปี ๒๕๓๑ 

และ “วิศิษฏศิลปิน” เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์  

พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรง 

พระปรีชาสามารถในศิลปะหลายสาขา รวมทั้งทรงมี

คุณูปการต่อเหล่าศิลปินและศิลปวัฒนธรรมของชาติ

ครั้งสมัย ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ด�ารง

ต�าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีได้มีมติ 

ให้วันที่ ๒ เมษายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ

ของพระองค์เป็น “วันอนุรักษ์มรดกของชำติ”  

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงปฏิบัต ิ

พระราชกรณียกิจในด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติ 

ในสาขาต่าง ๆ เป็นจ�านวนมาก

พระองค์สนพระทัยงานด้านการพัฒนา ซึ่งถือเป็นงานหลัก 

ที่พระองค์ทรงงานควบคู ่กับงานวิชาการ พระองค์ทรงเรียนรู ้

งานพัฒนาจากการติดตามเสด็จ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่  ๙ ไปทรงเยี่ยมประชาชนใน 

ถิน่ทรุกนัดารต่าง ๆ ทัว่ประเทศ จากการทีไ่ด้เสดจ็ฯ ไปยงัสถานทีต่่าง ๆ  

พระองค์ทรงน�าความรู้ที่ได้จากการลงพื้นที่จริงมาใช้ในงานด้านการ

พัฒนา ซึ่งน�าไปสู่โครงการตามพระราชด�าริส่วนพระองค์มากมาย 

โครงการตามพระราชด�าริในระยะเริ่มแรกนั้น พระองค์ทรงงาน 

เกี่ยวกับเด็กนักเรียนในพื้นที่ทุรกันดารที่มีปัญหาขาดสารอาหาร  

ดังนั้น จึงมีพระราชด�าริส่งเสริมให้นักเรียนปลูกพืช เลี้ยงสัตว์  

แล้วน�ามาประกอบอาหารกลางวันรับประทาน โครงการเกษตรเพื่อ

อาหารกลางวันเริ่มต้นขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยเริ่มจากโรงเรียน 

ต�ารวจตระเวนชายแดนในจังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และได้ขยายออกไปยังจังหวัดในพื้นที ่

ทุรกันดารต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองร่วมกัน

ท�าการเกษตรในโรงเรียน แล้วน�าผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็น 

อาหารกลางวัน ได้พระราชทานเงนิ สิ่งของ พันธุ์พชื พันธุ์สัตว์ วัสดุ

อุปกรณ์การเกษตร และอุปกรณ์ประกอบอาหารให้แก่โรงเรียนใน

โครงการโรคคอพอกเนื่องจากขาดสารไอโอดนี เป็นอกีโครงการหนึ่ง 

2๐ บทความเฉลิมพระเกียรติ



ที่พระองค์ทรงแก้ไขปัญหาด้วยการรณรงค์ให้ 

มีการใช้เกลือไอโอดีนหรือหยดไอโอดีนในการ

ประกอบอาหาร พร้อมทั้งให้ความรู ้เกี่ยวกับ 

การขาดไอโอดีน พระองค์ให้ความส�าคัญต่อ

สุขภาพอนามัยของแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร 

โดยทรงตระหนักว่าคนเราจะมีภาวะโภชนาการ

และสุขภาพอนามัยที่ดนีัน้ ต้องเริ่มตัง้แต่ในครรภ์

มารดา นอกจากนี้ พระองค ์ยังทรงจัดตั้ง 

หน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยทันตกรรม

พระราชทาน เพื่อออกตรวจรักษาราษฎรใน 

ถิ่นทุรกันดารที่พระองค์เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยม 

ในแต่ละครั้ง และทรงรับผู้ปว่ยที่ยากจนไว้เป็น

คนไข้ในพระราชานุเคราะห์ด้วย

หลายครั้งที่เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ที่เกิดภาวะ 

วิกฤตและพื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหาย ได้พระราชทาน 

ความช่วยเหลือโดยให้ด�าเนินโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชส�ารอง 

ของศูนย์ศกึษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

ส�านกังาน กปร. ร่วมกบัศนูย์ศกึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจาก

พระราชด�าริทั้ง ๖ แห่ง ที่มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ  

เป็นที่พึ่งแก่เกษตรกรยามฉุกเฉินด้วยการผลิตและเก็บส�ารอง 

เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวซึ่งเป็นพืชผักที่ขึ้นได้ง่าย เป็นที่ต้องการ 

ของแต่ละท้องถิ่น และมอีายุการเก็บเกี่ยวสัน้ อาท ิพรกิ มะเขอื บวบ 

แตงกวา โหระพา ผกับุง้ ฟักทอง ถัว่ ถัว่ฝักยาว เป็นต้น ทัง้นี้ ส�านกังาน 

กปร. เป็นแกนกลางในการจัดท�าแผนการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ 

(Stock management) ปัจจุบันศูนย์ศกึษาการพัฒนาฯ ได้ด�าเนนิการ

มาอย่างต่อเนื่อง
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และอกีโครงการหนึง่ทีท่รงตระหนกัถงึ

ความส�าคัญของพันธุกรรมพืชชนิดต่าง ๆ  

ที่มีอยู่ในประเทศไทย คือ โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

(อพ.สธ.) เป็นกจิกรรมต่อเนือ่งจากการส�ารวจ

เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช โดยการน�า

พันธุกรรมไปเพาะปลูกในพื้นที่ที่ปลอดภัย  

ในศูนย์ศึกษาฯ ที่มีอยู ่ ๖ แห่งทั่วประเทศ  

พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน ฝากเพาะ ขยายพันธุ์  

ดูแลรกัษา และทดลองปลกู เพือ่สร้างจติส�านกึ 

ในการรักษาทรัพยากรตั้งแต่สถานศึกษา

ด�าเนินงานในระดับท้องถิ่น ในการท�าฐาน

ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ประกอบด้วย ๓ ฐาน 

ได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ 

และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิป ัญญา 

ครอบคลมุ ๘ กจิกรรมหลกั ทีส่�านกังาน กปร. 

และศูนย์ศึกษาฯ ทั้ง ๖ แห่ง ร่วมขับเคลื่อน

และสนองพระราชด�ารจิวบจนปัจจุบัน

ด้วยโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน  

พ.ศ. ๒๕๖๑ อนัเป็นสริมิงคลยิง่ทีเ่ราทกุคนถอืว่าเป็นวนัส�าคญั 

วนัหนึง่ทีเ่วยีนมาบรรจบอกีวาระ ร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ 

ที่พระองค์ได้ทรงทุ่มเทพระวรกายด้วยพระวิริยอุตสาหะ  

ปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิโดยมไิด้ทรงค�านงึถงึความเหนือ่ยยาก 

และความสุขส่วนพระองค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย 

ให้ดขีึน้ ก่อเกดิประโยชน์สขุแก่ประชาชนอย่างแท้จรงิ ขอร่วม 

ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี ให้มีพระพลานามัยที่แข็งแรงและ 

ทรงพระเจรญิยิ่งยนืนาน 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบรุษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจิยัเรือ่งการปรบัปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบยีมและจลุนิทรย์ีทีม่ี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพือ่ส่งเสรมิการผลติเมลด็พนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถ่ัวเขยีวได้ทกุสายพนัธุ	์และผลผลติของถัว่เขียวพนัธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพ้ืนทีผ่ลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพัฒนา	ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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

22 แนะนำาโครงการ
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรม
ชนเผ่าเด็กกำาพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
มิตรมั่นยืนสองแผ่นดิน

บทความโดย นางสาวสุทธิพา อาศิรพจน์

กองประสานงานโครงการพื้นที่  ๒

24 แนะนำาโครงการ



พระราชไมตรีไร้พรมแดน

ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (สปป. ลาว) นับเป็นประเทศบ้านใกล้ 

เรือนเคียงที่มีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง 

และยาวนาน และสายธารแห่งมติรภาพยิ่งแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี 

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยือน สปป. ลาว เมื่อวันที่  

๑๕ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๓ ในครานั้น มีผู้มีจิตศรัทธา 

บรจิาคทนุทรพัย์เพือ่ทลูเกล้าฯ ถวายโดยเสดจ็พระราชกศุล 

ตามพระราชอัธยาศัย เป็นเงนิจ�านวน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ กบี 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้น�าเงินที่ได้รับจากการ 

บริจาคนี้ไปก่อสร้างเรือนนอนพระราชทานแก่โรงเรียน

วฒันธรรมชนเผ่าเดก็ก�าพร้าฯ นครหลวงเวยีงจนัทน์ ๑ หลงั 

โดยใช้ชือ่ “อำคำรสรินิธร” นบัเป็นกจิกรรมความร่วมมอื 

อันเกดิจากพระราชด�ารกิจิกรรมแรกใน สปป. ลาว

ต่อมาเมือ่วนัที ่๙ เมษายน ๒๕๓๗ พระบาทสมเดจ็

พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร เสด็จ

พระราชด�าเนนิไปยงัโรงเรยีนวฒันธรรมชนเผ่าเดก็ก�าพร้าฯ 

ได้พระราชทานพระราชด�าริ ให้พิจารณาขุดอ่างเก็บน�้า 

ห้วยมะไฟ เพื่อน�าน�า้มาใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บรโิภค  

และท�าการเกษตร ในครานั้น สมเด็จพระนางเจ ้า 

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้โดย 

เสด็จด้วย ปัจจุบันอ่างเก็บน�า้ห้วยมะไฟซึ่งมีลักษณะเป็น

อ่างเก็บน�้า ๘ บ่อย่อย ๆ ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งน�้า

ส�าหรับผลติน�้าประปาจ�านวน ๔ บ่อ และอกี ๔ บ่อ ใช้เพื่อ

การเกษตรและปศุสัตว์ นับเป็นแหล่งน�้าหลักที่ส�าคัญของ

โรงเรยีนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก�าพร้าฯ

สถานศึกษาวิชาชีวิตที่ทันโลก

โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก�าพร้าฯ ตั้งขึ้นเมื่อ 

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๙ โดยความร่วมมือระหว่าง 

รัฐบาล สปป. ลาว กับองค์กรการกุศลประเทศต่าง ๆ เพื่อ

รองรบัเดก็ก�าพร้าหลงัสงคราม เดก็ขาดทีพ่ึง่ และเดก็ทีม่าจาก

ครอบครัวยากจนทั่วประเทศ โดยมีรัฐบาล สปป. ลาว เป็น 

ผู ้รับผิดชอบเรื่องงบประมาณด�าเนินการทั้งหมด แต่ด้วย 

ข้อจ�ากัดของงบประมาณ นักเรียนเหล่านี้จึงขาดแคลน  

ทัง้ที่พัก อาหาร น�้าเพื่อการอุปโภคและบรโิภค จงึส่งผลท�าให้

นักเรยีนประสบปัญหาภาวะด้านโภชนาการ 

พระราชด�าริในระยะแรกจึงมุ่งเน้นด้านการพัฒนา

คุณภาพชีวิต ได้แก่ ด้านสุขภาพอนามัยและโภชนาการ เช่น 

โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั การเลี้ยงสกุร เป็ดเทศ ไก่ 

และปลา พร้อมทั้งส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว โดยได้รับ 

การสนับสนุนพ่อแม่พันธุ์สัตว์ต่าง ๆ จากศูนย์พัฒนาและ

บรกิารด้านการเกษตรห้วยซอน - ห้วยซัว้ ผลผลติผักจ�านวน  

๒๐ กิโลกรัมแรกจะน�าเข้าโรงครัวฟรี นอกจากนั้น จะขาย 

เข้าโรงครัวในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด รายได้ที่เกดิขึ้นจะแบ่ง

สัดส่วน ๕๐ : ๒๕ : ๒๕ คอื แบ่งให้เด็กนักเรยีนร้อยละ ๕๐ 

เก็บไว้ส�าหรับหมุนเวยีนซื้อวัสดุอุปกรณ์ร้อยละ ๒๕ และเก็บ

เป็นเงนิส่วนกลางส�าหรับน�าไปซื้อยาเวชภัณฑ์อกีร้อยละ ๒๕ 
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ด้านระบบน�้าประปาบาดาล ส�านักทรัพยากร 

น�้าบาดาล เขต ๑๐ อุดรธานี ได้ด�าเนินการก่อสร้างระบบ

ประปาบาดาลให้กับโรงเรียน ด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซิส 

(RO) ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร  

ซึ่งสามารถผลิตน�้าดื่มได้วันละประมาณ ๙๐ – ๑๒๐  

ถังใหญ่ (๒๐ ลิตร) ให้นักเรียนและครูอาจารย์ได้มีน�้าดื่ม 

ที่ถูกสุขอนามัยอย่างเพียงพอ รวมถึงจ�าหน่ายให้บุคคล

ภายนอกถังละ ๒,๕๐๐ กบี (ประมาณ ๑๑ บาท) เพื่อเป็น

รายได้ให้แก่โรงเรียน โดยใช้ชื่อน�้าดื่มที่ผลิตได้ว่า “น�้ำดื่ม

มิ่งมิตร” จากข้อมูลรายงานในปี ๒๕๕๘ พบว่าภาวะ 

ทุพโภชนาการมีอัตราการเพิ่มขึ้นและลดลงตามคุณภาพ

อาหารในช่วงเวลาต่าง ๆ ปัญหาสุขภาพอนามัย โรคพยาธ ิ

และฟันผุ มีอัตราลดลงเมื่อเทียบกับตอนเริ่มโครงการฯ  

เกือบครึ่งหนึ่ง ภาวะคอพอกมีอัตราลดลงมากและสามารถ

ควบคุมได้ถ้าหากมีการใช้เกลือไอโอดีนอย่างสม�่าเสมอ  

การเจริญเติบโตของเด็กนักเรียนในด้านน�้าหนักดีขึ้น  

แต่พัฒนาการด้านความสูงยังไม่ดีเท่าที่ควร การเกิดโรค

ผวิหนังลดลงจากเดมิร้อยละ ๕๒ เหลอืเพยีงร้อยละ ๒๗

เมื่อนักเรียนมีสุขอนามัยที่ดีแล้ว จึงเริ่มให้การ

สนบัสนนุด้านการศกึษา เช่น การจดัอบรมและส่งเสรมิอาชพี 

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การให้ความรู้และปัจจัย

จ�าเป็นส�าหรับการเรียนรู้ด้านวิชาการ อาคารเรียนส�าหรับ

สอนวชิาการและวทิยาการต่าง ๆ อาท ิอาคารคอมพวิเตอร์ 

“เลิศมิตร” อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ “มั่นมิตร”  

โดยกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ล้วนอาศัยความร่วมมือจาก

หน่วยงานต่าง ๆ  ของทัง้ฝ่ายประเทศไทยและ สปป. ลาว เพือ่

สนองพระราชด�าริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในประเทศบ้านใกล้เรอืนเคยีง โดยยดึการพัฒนาตามล�าดับ

ขัน้ตอนของหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
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ท่านจันดา แก้วภักดี ผู ้อ�านวยการโรงเรียน

วัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก�าพร้าแขวงเวยีงจันทน์ (หลัก ๖๗) 

สปป. ลาว ได้กล่าวถงึการด�าเนนิงานของโรงเรยีนกบัการ

น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ไว้ดังนี้ 

“ทั้งไทยและลำวได้น�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ 

พอเพียงของพระองค์ เพื่อท�ำมำหำกิน เลี้ยงดู เพื่อ

พัฒนำครอบครัวให้ดีขึ้น โรงเรียนของเรำก็เช่นกัน  

มงีบประมำณทีจ่�ำกดั จงึต้องพึง่พำตวัเอง เหมำะสมแล้ว 

กับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง

รัชกำลที่ ๙ แนวคิดนี้ก็จะท�ำให้คนไทยและลำวได้

ยดึถอืในกำรด�ำรงชวีติต่อไป”
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สานสัมพันธ์มิตรมั่นยืน

ตลอดระยะเวลากว่า ๒๘ ปีที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการ

ด�าเนินงานโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก�าพร้า (หลัก ๖๗) จ�านวน 

 ๑๕ ครัง้ และได้พระราชทานพระราชด�ารทิี่ส�าคัญในการให้ความช่วยเหลอื

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการให้กับเด็กนักเรียน

อย่างต่อเนื่อง 

ข้อมูลเมื่อปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ โรงเรยีนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก�าพร้า 

(หลัก ๖๗) มเีด็กนักเรยีนจ�านวน ๑,๑๔๖ คน หญงิ ๓๙๐ คน ชาย ๗๕๖ คน  

ในระดับมัธยม ๑ - ๗ ด้านคุณภาพการศึกษา มีนักเรียนที่สามารถสอบ 

เลื่อนชัน้และจบการศกึษาในแต่ละขัน้บรรลุได้ถงึร้อยละ ๙๕ - ๙๘ โดยการ

สอบไล่ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น สามารถบรรลไุด้ถงึร้อยละ ๑๐๐ การสอบไล่

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถบรรลุได้ร้อยละ ๑๐๐ เช่นเดียวกัน  

และมีนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานมูลนิธิชัยพัฒนา ศึกษาต่อในระดับ

ปรญิญาตรทีี่มหาวทิยาลัยบูรพา ปีละ ๑๐ คน

ปัจจุบันนี้ ความร่วมมอืในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ยังคงด�าเนนิต่อไป 

เพื่อให ้นักเรียนและครอบครัวสามารถใช ้ชีวิตได ้อย ่างมีคุณภาพ 

โดยการพึง่พาตนเองตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง สบืเนือ่งมาจาก 

พระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการที่จะทรงช่วยเหลือผู้เดือดร้อนโดยไม่ 

เห็นแก่ความแตกต่างของเชื้อชาต ิภาษา วัฒนธรรม หรอืขอบเขตพรมแดน

ที่ขวางกัน้ 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก�าพร้า 

(หลัก ๖๗) จึงนับเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ส�าคัญของไทยและ สปป. ลาว  

ในการสานสมัพนัธ์ของมติรใกล้บ้านสองแผ่นดนิให้แนบแน่นยิง่ขึ้นต่อไป

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบรุษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจิยัเรือ่งการปรบัปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบยีมและจลุนิทรย์ีทีม่ี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพือ่ส่งเสรมิการผลติเมลด็พนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพนัธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพนัธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมล็ดพนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพ่ือน
ช่วยเพือ่น”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏิสันถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู้	อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	
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โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู  
และส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ตามพระราชดำาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

บ้านแหน หมูท่ี ่๑ ต�าบลผาทอง อ�าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน

บทความโดย นางสาวฉัตตริน บุญเกิด 
กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๓

เมื่อวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ ์  ๒๕๕๐ สมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจบริเวณ 

โรงสีข้าวพระราชทาน ต�าบลศรีภูมิ อ�าเภอท่าวังผา  

จังหวัดน่าน มีพระราชวินิจฉัยว่าราษฎรในพื้นที ่

ดังกล่าวมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ

จักสาน โดยเฉพาะการจักสานจากหวาย แต่เนื่องจาก 

ในพื้นที่ขาดแคลนวัตถุดิบ ต้องน�าเข้าหวายจากประเทศ

เพื่อนบ้าน จึงมีพระราชกระแสให้ประสานหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องด�าเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์หวายให้ราษฎร 

ใช้ประโยชน์ รวมทั้งฟื ้นฟูทรัพยากรหวายในพื้นที่ให้ 

กลับคนืมาใหม่และสามารถน�าไปใช้ได้ในอนาคต
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ระยะแรกมกีารด�าเนนิการศกึษาพนัธุห์วายอนรุกัษ์

และส่งเสริมการปลูกหวายเพื่อการใช้บริโภคและปลูกเพื่อ 

ใช้เส้นหวายในการท�าผลติภณัฑ์ เพือ่ลดการน�าเข้าเส้นหวาย

จากต่างประเทศ ทั้งนี้ จากการส�ารวจและเก็บข้อมูล 

กลุ่มผู้ผลิตหวายและจ�าหน่ายหวายในท้องที่จังหวัดน่าน  

พบว่าปริมาณความต้องการเส้นหวายเพื่อใช้ในการท�า

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ๒๐๐,๐๐๐ เส้นต่อปี และผิวหวาย 

๕,๐๐๐ กิโลกรัมต่อปี ดังนั้น หากต้องการเส้นหวาย 

เพยีงพอต่อการน�ามาจกัสาน ต้องปลกูให้ได้ ๒๐๐,๐๐๐ ต้น 

หรือประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ต่อปี นอกจากนี้ อายุหวาย 

ที่เหมาะสมในการน�ามาตัดเพื่อท�าเส้นหวายได้ ต้องมีอายุ  

๗ - ๑๐ ปี หากต้องการให้ได้เส้นหวายอย่างต่อเนื่องตาม

รอบหมุนเวยีนการตัดฟัน ก็ต้องปลูกหวายปีละ ๑,๐๐๐ ไร่ 

ใช้ระยะเวลา ๑๐ ปี จะท�าให้มเีส้นหวายเพยีงพอส�าหรับท�า

ผลติภณัฑ์ในท้องทีจ่งัหวดัน่าน ซึง่จะสามารถลดการน�าเข้า

จากต่างประเทศได้

ส�าหรับการปลูกหวายเพื่อการบริโภค ปัจจุบัน 

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่

ตามพระราชด�ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกมุาร ีได้เพาะกล้าหวายและแจกจ่ายให้กบัประชาชนที่

สนใจ หน่วยงานภาครฐั และภาคเอกชน จากการตดิตามผล 

ราษฎรที่น�ากล้าหวายไปปลูก สามารถเก็บเกี่ยวหวายเพื่อ

บริโภคและขายมีรายได้จากส่วนที่ เหลือ นอกจากนี้  

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสรมิการปลูกหวายและไผ่ฯ 

ยังได้เผยแพร่ความรู ้ในการขยายพันธุ ์หวาย คาดว่า 

ในอนาคตจะมีกล้าหวายเพียงพอส�าหรับความต้องการ 

ของราษฎร สามารถปลูกหวายเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่าง

ยั่งยนืต่อไป
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การส่งเสริมด้านการพัฒนาทักษะการจักสาน ได้มีการเชิญ

วิทยากรผู้มีประสบการณ์จากแหล่งต่าง ๆ มาให้ความรู้ในการสร้าง

ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากหวายลักษณะต่าง ๆ เช่น หมวก กล่องใส่ 

กระดาษทิชชู ่ โคมไฟ ชุดโต๊ะเก้าอี้ เครื่องใช้ในครัวเรือน ฯลฯ  

เพือ่จ�าหน่ายให้แก่ผูท้ีส่นใจ โดยเฉพาะเฟอร์นเิจอร์ทีผ่ลติจากเส้นหวาย 

จะมคีวามคงทน มอีายุการใช้งานได้ยาวนาน

การด�าเนนิโครงการครอบคลมุถงึการพฒันาในด้านการเพาะช�าเพือ่ขยายพนัธุ์

เช่น การเพาะกล้าหวาย การเพาะกล้าไม้ การปลูกหวายเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์หวาย  

การปลูกหวายขยายผลร่วมกับชุมชน การปลูกป่าสร้างรายได้ รวมทัง้จัดแปลงสาธติ

ในการปลูกหวายและไผ่ร่วมกับพืชวนเกษตรอื่น ๆ นอกจากนั้น ยังได้ด�าเนินการ 

จัดสร้างฝายต้นน�า้แบบถาวรในพื้นที่ จัดท�าบ่อพักน�้าเพื่อการเกษตร และจัดท�าระบบ

กระจายน�า้เพื่อการเกษตรในพื้นที่เพื่อให้เกดิการพัฒนาในทุกด้าน

จากการด�าเนินงานดังกล่าว สามารถลดการน�าเข้าหวายจากประเทศ 

เพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดี ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรหวายสายพันธุ์ดั้งเดิม 

ของจังหวัดน่าน ซึ่งราษฎรในพื้นที่มคีวามถนัดในอาชพีการจักสานเป็นอย่างด ีทัง้ยัง

เป็นการสบืทอดวัฒนธรรมด้านศลิปหัตถกรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยนืสบืไป
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สรุปผลการด�าเนินงาน

กิจกรรมปลูกสวนป่าหวายโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ตามพระราชด�าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านแหน หมู่ที่ ๑ ต�าบลผาทอง อ�าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

แปลง
ที่

พ.ศ. ประเภท
เนื้อที่
(ไร่)

พิกัดกลางแปลง
ที่ตั้ง

อัตรา
รอดตาย

(%)

ความสูง
(cm)

เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง

ระดับคอราก
(cm)x y

๑ ๒๕๕๕ รวบรวมพันธุ์ ๑๐๐ ๖๘๓๑๗๒ ๒๑๒๒๙๔๒
บ้านแหน ๑ ต.ผาทอง 
อ.ท่าวังผา จ.น่าน

๙๗.๘๙ ๑๐๘.๘๕ ๒.๑๕

๒ ๒๕๕๕ ขยายผลร่วมกับชุมชน ๗๕ ๖๘๒๗๖๕ ๒๑๑๕๙๕๘
บ้านน�้าไคร้ ต.แสนทอง 
อ.ท่าวังผา จ.น่าน

๙๗.๒๖ ๑๑๗.๗๐ ๒.๓๓

๓ ๒๕๕๖ รวบรวมพันธุ์ ๒๐๐ ๖๗๘๕๐๐ ๒๑๑๖๗๕๐
บ้านสันติสุข ต.แสนทอง 
อ.ท่าวังผา จ.น่าน

๙๔.๖๒ ๑๐๘.๐๓ ๒.๖๓

๔ ๒๕๕๖ ขยายผลร่วมกับชุมชน ๒๐๐ ๖๘๒๕๐๐ ๒๑๒๒๗๐๐
บ้านแหน ๑ ต.ผาทอง 
อ.ท่าวังผา จ.น่าน

๙๖.๙๓ ๑๓๒.๙๐ ๒.๕๕

๕ ๒๕๕๗ เก็บเมล็ดพันธุ์ ๓๐๐ ๖๘๑๐๔๐ ๒๑๒๒๕๒๐
บ้านแหน ๑ ต.ผาทอง 
อ.ท่าวังผา จ.น่าน

๙๖.๙๑ ๑๐๗.๒๐ ๑.๘๓

๖ ๒๕๕๗ ขยายผลร่วมกับชุมชน ๒๐๐ ๖๘๑๕๐๐ ๒๑๒๓๓๕๐
บ้านแหน ๑ ต.ผาทอง 
อ.ท่าวังผา จ.น่าน

๙๖.๐๖ ๑๐๘.๑๗ ๑.๗๐

๗ ๒๕๕๘ เก็บเมล็ดพันธุ์ ๒๐๐ ๖๘๐๖๖๐ ๒๑๒๒๙๗๐
บ้านแหน ๑ ต.ผาทอง 
อ.ท่าวังผา จ.น่าน

๙๖.๗๒ ๘๙.๑๐ ๑.๗๓

๘ ๒๕๕๘ ขยายผลร่วมกับชุมชน ๓๐๐ ๖๗๙๖๕๐ ๒๑๒๒๒๙๐
บ้านแหน ๑ ต.ผาทอง 
อ.ท่าวังผา จ.น่าน

๙๖.๒๐ ๑๒๕.๒๐ ๑.๙๗

๙ ๒๕๕๙ เก็บเมล็ดพันธุ์ ๔๐๐ ๖๗๙๗๒๙ ๒๑๒๐๕๑๘
บ้านแหน ๑ ต.ผาทอง 
อ.ท่าวังผา จ.น่าน

๙๖.๐๔ ๑๑๕.๒๐ ๒.๒๐

๑๐ ๒๕๖๐ เก็บเมล็ดพันธุ์ ๒๕๐ ๖๘๒๙๕๔ ๒๑๒๒๕๐๖
บ้านแหน ๑ ต.ผาทอง 
อ.ท่าวังผา จ.น่าน

๑๑ ๒๕๖๐ ขยายผลร่วมกับชุมชน ๒๕๐ ๖๘๓๒๔๐ ๒๑๒๑๔๖๒
บ้านแหน ๑ ต.ผาทอง 
อ.ท่าวังผา จ.น่าน

รวม ๒,๔๗๕
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หมายเหตุ  

๑. หวายในแปลงปลูกที่ ๑ - ๖ อัตราการเจริญเติบโต 

ทางความสูงที่น้อย เนื่องจากในแปลงมีวัชพืชและไผ่ไร่ปกคลุม

หนาแน่นเป็นจ�านวนมาก ท�าให้เกิดการแย่งแสง ซึ่งเป็นปัจจัย 

ในการเจริญเติบโตของหวาย จึงมีการใช้กล้าหวายที่มีขนาด 

สูงกว่า ๓๐ เซนติเมตร หรือกล้าหวายที่มีอายุเกิน ๑ ปี ในการ

ปลูกและบ�ารุงโดยใช้ปุ๋ยเคมี ท�าให้หวายมีอัตราการเจริญเติบโต

ที่ดีขึ้น

๒. หวายในแปลงปลูกปีที่ ๒๕๕๕ แปลงที่ ๑ และ ๒  

มีอายุ ๕ ปี บางส่วนมีดอกและเริ่มมีเมล็ด แต่เมล็ดหวายยังอ่อน  

ไม่สามารถเก็บมาเพาะได้  

๓. หวายในแปลงปลูกปีที่ ๒๕๕๕ แปลงที่ ๑ และ ๒  

มีอายุ ๕ ปี มีล�าหวายที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ แต่มีความยาว

เพียง ๑๐ - ๓๐ เซนติเมตร โดยส่วนที่เหลือเป็นส่วนยอดและ 

ล�าที่อ่อน หากตัดล�ามาใช้ประโยชน์ จะได้ล�าที่ไม่มีคุณภาพ  

ล�าแหง้จะลบีแบนและไมส่ามารถดดัใหโ้คง้งอได ้และใชป้ระโยชน์

ได้น้อย ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจกับการปลูก ๕ ปี ควรปล่อยให้ 

ล�าหวายที่แก่มีความยาวมากกว่า ๕ เมตรขึ้นไป จึงจะตัดมา 

ใช้ประโยชน์

๔. หวายในแปลงปลูกปีที่ ๑๐ - ๑๑ ก�าลังอยู่ในช่วง 

ด�าเนินการปลูกสร้างสวนป่าหวาย เนื่องจากได้รับการขยาย

แผนการปฏิบัติงานเพิ่มเติม

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบรุษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพูด	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจิยัเรือ่งการปรบัปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบยีมและจลุนิทรย์ีทีม่ี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพือ่ส่งเสรมิการผลติเมลด็พนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถ่ัวเขยีวได้ทกุสายพนัธุ	์และผลผลติของถัว่เขียวพนัธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพ้ืนทีผ่ลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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

34 แนะนำาโครงการ



35วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ



“คุณธรรมกับงานพัฒนา  
ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง
ในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต”

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ ถือก�าเนิดขึ้นจากพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จ 

พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร  เมื่อวันที่ ๑๑ 

ธันวาคม ๒๕๒๕ ให้พิจารณาจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

ห้วยฮ่องไครฯ้ ขึ้น บรเิวณป่าขนุแม่กวง อ�าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดั

เชยีงใหม่ โดยมพีระราชประสงค์ทีจ่ะให้เป็นศนูย์กลางในการศกึษา 

ทดลอง วจิัย เพื่อหารูปแบบการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ที่เหมาะสมกับ

สภาพพื้นที่ภาคเหนือและเผยแพร่แก่ราษฎรให้สามารถน�าไป

ปฏบิัตไิด้ด้วยตนเอง 

นอกจากนั้น ยังมีพระราชประสงค์ให้พัฒนาพื้นที่ให้เป็น

แหล่งต้นน�้าล�าธาร เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมกีารตัดไม้ท�าลายป่า 

ท�าให้เกดิสภาพแห้งแล้งและมไีฟป่า จงึได้ด�าเนนิการหาแนวทาง

การอนรุกัษ์ป่าต้นน�า้ โดยท�าการศกึษาพัฒนาป่าไม้ ด้วยการปลกูไม้  

๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง คอื ไม้ใช้สอย ไม้ผล และไม้เชื้อเพลงิ 

ซึ่งนอกจากจะได้รับประโยชน์จากไม้ทัง้ ๓ อย่างนี้แล้ว ยังอ�านวย

ประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน�า้เพื่อคงความชุ่มชื้นในลักษณะ

ต้นทางเป็นการศกึษาสภาพพื้นทีป่่าไม้ต้นน�้าล�าธาร ปลายทางเป็น 

การศกึษาด้านการประมงตามอ่างเกบ็น�า้ต่าง ๆ  ผสมกบัการศกึษา

ด้านการเกษตรกรรม ปศุสัตว์ โคนม และเกษตรอุตสาหกรรม

ดร.สุภาพ ปารม ีข้าราชการวัย ๕๙ ปี ผู้มปีระสบการณ์ 

และความผูกพันอยู ่กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ  

มานานกว่า ๓๐ ปี ได้เล่าถึงแนวคิดวิธีการท�างานเพื่อสนองงาน

พระราชด�าริให้ฟังอย่างน่าสนใจและให้แง่คิดดี ๆ ที่คนรุ่นหลัง

สามารถน�ามาใช้เป็นต้นแบบในการด�าเนนิชวีติและการท�างานได้ 

ดร.สภุาพฯ เล่าให้ฟังว่า “เมือ่จบกำรศกึษำทีม่หำวทิยำลัยเชยีงใหม่ 

ได้สอบเข้ำรับรำชกำรและบรรจุในปี ๒๕๒๕ ในต�ำแหน่ง 

นักวิทยำศำสตร์ ฝ่ำยวิจัย กองอนุรักษ์ต้นน�้ำ กรมป่ำไม้  

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปีเดียว

กับที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนำถบพิตร เสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมรำษฎรที่

จงัหวดัเชยีงใหม่ ในขณะนัน้ ตนท�ำงำนอยูท่ีส่�ำนกังำนพัฒนำ

ต้นน�ำ้ห้วยแก้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ จงึได้มโีอกำสร่วมถวำยงำน

รับใช้ใต้เบี้องพระยุคลบำท” ดร.สุภาพฯ ได้เล่าถงึความทรงจ�าใน

อดีตว่า “ในครั้งนั้น ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ได้ตำมเสด็จด้วย  

และกล่ำวกบัคณะท�ำงำนส�ำรวจว่ำ พืน้ทีบ่นเขำแม่กวงมสีภำพ 

แห้งแล้งและร้อนมำก คนปกติทั่วไปสำมำรถอยู่ในพื้นที่นั้น 

ได้ไม่เกนิ ๒ ชัว่โมง แต่พระองค์ทรงงำนนำนถงึ ๔ - ๕ ชัว่โมง  

เพื่อหำวิธีกำรแก้ไขปัญหำสภำพป่ำและน�้ำให้กลับมำมีควำม 

อดุมสมบรูณ์ นอกจำกนี ้พระองค์ทรงมพีระบรมรำชวนิจิฉยัว่ำ 

ในอ่ำงมนี�ำ้อยูแ่ค่ ๑๐% แม้จะเป็นช่วงต้นปี ซึง่ยงัไม่เข้ำฤดแูล้ง  

แสดงว่ำป่ำไม้ด้ำนบนของอ่ำงเกบ็น�ำ้มปัีญหำ” ดร.สภุาพฯ ใช้ค�าว่า 

“ด้วยพระปรีชำญำณของในหลวงรัชกำลที่ ๙ พระองค์ทรง 

ทรำบได้โดยทันทวีำ่พื้นที่ป่ำไม้ด้ำนบนมปีัญหำ ส่งผลให้ระบบ

ลุ่มน�้ำไม่มนี�้ำเพยีงพอจนเกดิสภำพแห้งแล้ง”

ต่อมาในปี ๒๕๒๖ ดร.สุภาพฯ ได ้มีโอกาสเข ้ามา 

รับผดิชอบโครงการวจิัยต้นน�้าห้วยแก้ว ในการส�ารวจและวางแผน

การท�างาน ซึ่งเป ็นหนึ่งในโครงการสนองพระราชด�าริของ 

กรมป่าไม้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที ่

ห่างไกลและเป็นการเริม่ต้นท�างานร่วมก่อตัง้ศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ  

ดร.สภุาพฯ เล่าว่า “ดใีจมำกทีไ่ด้เข้ำมำร่วมท�ำงำนในศนูย์ศกึษำฯ 

เพรำะเป็นโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ และในชื่อ

โครงกำรมีค�ำว่ำ “พัฒนำ” ซึ่งตรงกับแนวคิดของตนเอง 

ในกำรที่จะพัฒนำเรื่อง “ดนิ น�้ำ ป่ำ” เพื่อช่วยเหลอืรำษฎรใน

พื้นที่ จงึได้มุ่งมั่นท�ำงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ จนกระทั่งต้น

ปี ๒๕๒๗ ผู ้บริหำรเห็นว ่ำเป็นคนตั้งใจจริงที่ทุ ่มเทกับ 

กำรท�ำงำน จึงได้แต่งตั้งให้ ดร.สุภำพฯ เป็นคณะท�ำงำน 

ในโครงกำรวิจัยกำรจัดกำรต้นน�้ำห้วยฮ่องไคร้ มีหน้ำที่ 

รับผิดชอบในกำรศึกษำวิจัยด้ำนป่ำไม้ โดยเน้นเรื่องของงำน

วิจัยลุ่มน�้ำ โดยใช้ลุ่มน�้ำเป็นพื้นที่ศึกษำ เป็นกำรเชื่อมโยงกัน

ของทรัพยำกรดนิ น�้ำ อำกำศที่อยู่ในท้องถิ่นทั้งระบบ”

บทความโดย 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

36 เศรษฐกิจพอเพียง



ตลอดระยะเวลากว่า ๓๐ ปีที่ปฏบิัตงิานที่ศูนย์ฯ ไม่คดิจะ

ย้ายไปท�างานที่ไหนเพราะด้วยความรักและศรัทธาในพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

ได้ด�าเนินชีวิตและการท�างานตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ได้รับ

ประสบการณ์จากการท�างานที่รับสั่งให้มีการฟื ้นฟูสภาพป่า  

จนเป็นทีม่าของป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ดร. สภุาพฯ กล่าวถงึ 

ในเรือ่งวฏัจกัรน�า้วงเลก็ คอื กระบวนการหมนุเวยีนของน�า้ผ่านพชื  

กล่าวคือ น�้าในดินเข้าสู่ราก ผ่านล�าต้น และคายน�้าออกทางใบ 

ความชื้นสัมพัทธ์จะมีบทบาทต่อกระบวนการคายน�้า ความชื้น 

สัมพัทธ์สูง การคายน�า้จะน้อย ในขณะเดยีวกันน�า้ในดนิก็จะเข้าสู่

รากน้อยอนัเกดิจากกระบวนการแรงตงึผวิของน�า้ในต้นพชื นัน่คอื 

มีเรือนยอดต้นไม้เป็นตัวควบคุมความชื้นในดิน ส่งผลให้น�้า 

ในล�าธารเพิม่ขึ้นด้วย ซึง่เป็นรายละเอยีดด้านวทิยาศาสตร์เชงิลกึ

ที่มาสนับสนุนพระราชประสงค์ในโครงการที่ว่า “ให้ต้นทำง 

เป็นป่ำไม้ ปลำยทำงเป็นประมง ระหว่ำงทำงเป็นเกษตรกรรม” 

ซึ่งเป็นการออกแบบที่คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน กลายเป็น

มาตรฐานสากลในเรื่องการจัดการลุ ่มน�้าอย่างยั่งยืนที่มีคน 

เข้าไปเกีย่วข้องกับป่า หมายถงึ จะต้องมพีื้นทีป่่า ๗๐% และให้คน 

เข้ามาใช้พื้นที่ป่าได้ ๓๐% ถงึจะเกดิความยั่งยนื

ดร.สุภาพฯ ได้ฝากผลงานไว้มากมาย รวมทั้งฝาก 

แนวคดิในการท�างาน คอื อยากให้คนรุ่นหลังใส่ใจในงานวชิาการ

ให้มาก เพราะเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่มีประสบการณ์ตรงเหมือน 

สมัยที่ตนเข้ารับราชการในช่วงแรก ๆ และมีความตั้งใจที่จะ 

เขียนหนังสือเพื่อให้เป็นองค์ความรู้แก่คนรุ่นหลังเก็บไว้ศึกษา  

รวมทั้งยังให้แง่คิดในการท�างาน คือ ควรน�าพระราชด�ารัส  

พระราชด�าริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการ

ทรงงานมาประยุกต์ใช้กับการท�างาน เช่น 

๑) ให้รูจ้กัตนเอง ค้นหาตัวเองให้เจอ และท�าในสิง่ทีต่นเอง 

รกัและถนดั งานจะได้ออกมาดแีละเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  

อย่างตนรูว่้าเป็นคนชอบวทิยาศาสตร์ ชอบตวัเลข จงึมุง่ท�างาน 

ด้านวทิยาศาสตร์ น�าตวัเลขมาวเิคราะห์ ซึง่ในส่วนของศนูย์ฯ  

เป็นวทิยาศาสตร์ธรรมชาต ิเมือ่น�าแนวเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้  

ตัวเลข ข้อมลูทัง้หลาย คอื ความมเีหตุ มผีล เมือ่ลุ่มน�า้ห้วยฮ่องไคร้ 

มกีารเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขีึน้ มคีวามสมดลุ ธรรมชาตจิะม ี

ความยั่งยนื นั่นคอืห้วยฮ่องไคร้มภีูมคิุ้มกันแล้ว

๒) การท�างานต้องมเีหตุและผล เช่น น�า้แล้งเกดิจาก 

สภาพป่าเสื่อมโทรม ดังนั้น เราต้องแก้ไขที่ต้นเหตุก่อน คือ  

ไปฟ้ืนฟปู่า น�า้จงึจะกลบัมาอดุมสมบรูณ์ การท�างานด้วยหลกั 

ของเหตุและผลจะส่งผลถงึภูมคิุ้มกันคอื เมื่อมปี่า มนี�า้ มฝีน  

สภาพแวดล้อมก็จะดี สิ่งแวดล้อมก็จะยั่งยืน สอดคล้องกับ 

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

๓) การท�างานของ ดร.สุภาพฯ มองที่ประชาชนเป็น 

เป้าหมาย ซึ่งเมื่อก่อนการท�างานเคยมองว่าข้าราชการ คอื  

เจ้านาย ประชาชนเป็นลกูน้อง แต่พอท�างานได้ครึง่ชวีติ ท�าให้ 

เราเข้าใจในพระราชด�ารัสมากขึ้นว่า ประชาชนจะต้องเป็น

เจ้านายเรา เราต้องท�าเพือ่เขา จงึเป็นอกีเหตุผลหนึง่ทีต่นเองหนัมา 

สนใจเรือ่งหญ้าแฝก และส่งเสรมิให้ประชาชนน�าหญ้าแฝกไปใช้ 

ก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย ดร.สุภาพฯ เล่าให้เราฟังด้วย

แววตาแห่งความสขุว่า มคีวามรูส้กึดใีจทีต่นเองได้เป็นตวักลาง  

ระหว่างพระราชด�ารกิับเกษตรกร

๔) การด�าเนนิชวีตินอกจากน�าหลักปรชัญาของเศรษฐกจิ 

พอเพยีงมาใช้แล้ว ยงัน�าหลกัการทรงงานมาใช้ด้วย เช่น การ

ประหยัด เรียบง่าย ได้แก่ การลงพื้นที่จะต้องกินอยู่อย่าง 

เรยีบง่ายเหมอืนชาวบ้าน เพือ่ไม่ให้เป็นภาระกบัใคร รวมทัง้ 

วธิกีารสอนก็จะใช้ค�าพูดง่าย ๆ ที่ชาวบ้านสามารถเข้าใจได้  

ที่ส�าคัญเน้นในเรื่องความประหยัด เช่น การปลูกหญ้าแฝก 

จะสอนให้ปลกูเว้นช่องห่าง ๑๐ เซนตเิมตร แทนที่จะปลูกตดิ

กันเป็นแพ เพื่อประหยัดต้นกล้าและเมื่อหญ้าแฝกแตกกอ 

ในฤดฝูนจะขยายเต็มช่องว่างนั้นพอดี
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๕) ไม่ตดิต�ารา ตวัอย่างเช่น วฏัจกัรน�า้วงเลก็ พระบาท 

สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ทรงใช้ 

กุศโลบายโดยให้ลงมือปฏิบัติและสังเกต ศึกษาเรียนรู้จาก

การปฏบิัติ

๖) ความซือ่สตัย์สจุรติ เรือ่งนีเ้ป็นสิง่ส�าคญัและเกีย่วข้อง 

กบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาก เพราะหากมกีาร 

เผยแพร่เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ก็จะต้องมี 

การกล่าวถงึเรื่องความพอประมาณ ความพอเพยีง ท�าให้ไม ่

เกดิความโลภ ซึง่เป็นภมูคิุม้กนัทีด่ ีดร.สภุาพฯ ยงัเล่าให้ฟังว่า  

ทุกวันนี้แม้ผมใกล้จะเกษียณอายุราชการแล้ว ในต�าแหน่ง 

นกัวชิาการ ระดบัช�านาญการ ซึง่หลาย ๆ  คนคงสงสัยว่าเป็นถงึ 

ระดับดอกเตอร์ แต่ท�าไมเกษียณอายุราชการในต�าแหน่งนี้  

ซึง่ยอมรบัว่าผมเองเคยไปสอบระดบัช�านาญการพเิศษแต่ไม่ 

ประสบความส�าเร็จ แต่ไม่รู้สกึเสยีใจ เพราะเราพอใจในงาน

ที่ท�าอยู่ พอใจในสิ่งที่เราม ีพอใจในสิ่งที่เราเป็น ไม่ยดึตดิกับ

ต�าแหน่ง อ�านาจต่าง ๆ เราก็ไม่เกดิความทุกข์ 

๗) การมรีะเบยีบวนิัย เช่น ตั้งแต่การมารายงานตัว 

เข้ารบัราชการในวันแรกทีผ่มเริม่ท�างานจนถงึทุกวันนี ้ผมจะมา 

ท�างานแต่เช้าและตรงต่อเวลาอย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งยดึถอื 

ระเบยีบวนิยัของข้าราชการอย่างเคร่งครดั ในความคดิส่วนตวั 

แสดงให้เหน็ถงึความพร้อม ความมุง่มัน่ และตัง้ใจในการท�างาน  

ซึ่งในขณะเดยีวกันก็จะน�าไปสู่ความมวีนิัยในการท�างาน

๘) เรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ในความเห็นของผม  

คนทีค่อร์รปัชนัส่วนใหญ่มกัจะใช้อ�านาจทีต่นเองม ีใช้โอกาส 

หรอืมช่ีองทางในการทีจ่ะคอร์รปัชนั ดงันัน้ เวลาทีผ่มจะต้องเป็น 

กรรมการตรวจรบังานต่าง ๆ ผมจะพยายามท�าอย่างซือ่สตัย์  

รอบคอบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกดิปัญหาตามมาภายหลัง และ 

ผมเชือ่ว่าคนในศนูย์ฯ ส่วนใหญ่ใกล้ชดิกบัแนวพระราชด�ารขิอง 

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผมมั่นใจว่าคนในศูนย์ฯ ที่ผ่านการเป็น 

วทิยากร ทีต้่องพดูถงึเรือ่งแนวพระราชด�าร ิหลกัการทรงงาน  

และหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงหรอืเกษตรทฤษฎใีหม่  

สิง่เหล่านีจ้ะถกูปลกูฝังให้อยูใ่นใจของบคุคลเหล่านัน้ โอกาส 

ที่คดิจะท�าสิ่งไม่ดกี็จะมนี้อย 

ส�าหรับแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการ 

ทจุรตินัน้ ถ้าเป็นคนทีเ่รารูจ้กัและสนทิกนัหากเขามพีฤตกิรรม 

ทีส่่อไปในทางทจุรติ เรากจ็ะเตอืนเขา แต่ส�าหรบัตวัผูบ้รหิาร 

ซึง่เป็นผูม้อี�านาจนัน้ ควรน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

มาใช้ในการบรหิารงานให้มาก แต่อย่างไรก็ตาม ทางศูนย์ฯ  

หรือส�านักงาน กปร. ควรมีหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 

ทีส่อดแทรกหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง มกีารศกึษา 

ดูงาน เพราะการได้เห็นการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๙  

จะท�าให้เกิดแรงบันดาลใจ แรงจูงใจในการน�ามาใช้กับการ

ท�างาน ทีส่�าคญัท�าให้ส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุทีพ่ระองค์

ทรงท�าเพื่อประชาชนและควรมีการอบรมอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้เกดิการพัฒนา

แต่หากพดูถงึการป้องกนัเรือ่งทจุรติทัว่ ๆ ไป กค็วรให้ 

ภาคประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วม เพราะประชาชนสามารถช่วยกนั 

สอดส่องดแูลร่วมกบัภาครฐัได้ รวมทัง้มกีารน�าเทคโนโลยเีข้ามา 

ช่วยในการเพิม่ประสทิธภิาพในการป้องกันปัญหาเรือ่งการทจุรติ 

คอร์รปัชนั เช่น การให้ข้อมลูหรอืเผยแพร่ความรูท้างสือ่ออนไลน์  

และควรมกีารปลกูฝังเยาวชนคนรุน่ใหม่ เพราะคนกลุม่นีจ้ะรบั 

สิ่งใหม่ ๆ ได้ง่าย

จากแนวคดิด ีๆ  ของ ดร.สภุาพฯ ท�าให้เราได้เหน็ภาพ

การท�างานที่น�าแนวพระราชด�าริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง หลักการทรงงาน และหลักคุณธรรมมาประยุกต์

ใช้ได้ครบในทกุมติ ิทัง้ชวีติของการท�างานและชวีติครอบครวั 

จากค�าพูดและการกระท�าดังกล่าว เป็นการตอกย�า้ถงึความ

ผูกพันของชายที่ชื่อ สุภาพ ปารมี กับงานพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในศูนย์ฯ 

๐๕ 
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	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรุษ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบัุน	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวิทยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจิยัเรือ่งการปรบัปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบยีมและจลุนิทรย์ีทีม่ี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพือ่ส่งเสรมิการผลติเมลด็พนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพนัธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพนัธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ท่ีผลติเมล็ดพนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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

ดร. สุภาพ ปารมี
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สบืเนือ่งจากฉบบัที ่๑/๒๔๖๑ กองบรรณาธกิารได้น�าเสนอ 

นิทรรศการในรูปแบบโมเดลการบริหารจัดการน�้าตามแนว 

พระราชด�าร ิในงาน “อุน่ไอรกั คลำยควำมหนำว” ทีผ่่านมานัน้ 

ด้วยพระมหากรณุาธคิณุในสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้หน่วยงานในพระองค์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

ร่วมจัดงานฤดูหนาวขึ้น ตัง้แต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ - ๑๑ มนีาคม 

๒๕๖๑ ณ พระลานพระราชวงัดสุติและสนามเสอืป่า ซึง่ภายในงาน

ได้มกีารจดัแสดงนทิรรศการพระราชประวตัแิละพระราชกรณยีกจิ

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ในฉบับที่  ๒ นี้ กองบรรณาธิการขอน้อมส�านึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้จัดงาน “เถลิงศกสุขสันต์ มหำสงกรำนต์  

ต�ำนำนไทย” รวมทั้งร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบ�าเพ็ญ 

พระราชกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช  

และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จ 

พระนางเจ้าสริกิติิ์ พระบรมราชนินีาถ ในรัชกาลที่ ๙ เพื่อร่วมกัน

ปลูกฝังความกตัญญูกตเวทตี่อผู้มพีระคุณและอดตีพระมหาราช

น้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
การจดังานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ

 ในงาน “เถลงิศกสขุสนัต์ มหาสงกรานต์ ต�านานไทย”
ณ พระลานพระราชวงัดสุติ

บทความโดย กองประชาสัมพันธ์

ที่ทรงส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม 

ของชาต ิโดยในวนัที ่๖ เมษายน ๒๕๖๑ ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ  

ให้อญัเชญิพระชยั (หลงัช้าง) พระพทุธรปูส�าคญัทีพ่ระบาทสมเดจ็

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงมีมาแต่เดิมครั้งเป็น 

หลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี ทรงเชิญไปสักการบูชาในการท�า 

ศึกสงครามทุกครั้ง โดยตั้งประดิษฐานในสัปคับช้าง จึงเรียกว่า 

พระชัย (หลังช ้าง) และทรงได้รับชัยชนะทุกครั้งจนเสด็จ 

เถลิงถวัลยราชสมบัติปราบดาภิเษกเป็นปฐมบรมกษัตริย ์ 

แห่งกรงุรตันโกสนิทร์ พระชยั (หลงัช้าง) จงึเป็นพระพทุธรปูส�าคญั

ที่ประชาชนจะได้มาร่วมสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต 

และประเทศชาต ิพร้อมทัง้จดัพมิพ์หนงัสอืบทเจรญิพระพทุธมนต์

พระราชทานแก่ผู้มาร่วมพธิดี้วย

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 39



4๐ น้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ในวนัที ่๗ - ๘ เมษายน ๒๕๖๑ ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ  

ให้อัญเชิญพระพุทธก�าเนิดกาสาวพัสตร์ พระพุทธรูปส�าคัญ 

ที่หล่อขึ้นเมื่อครั้งทรงผนวชเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๑  

มาประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการะและสรงน�้าเพื่อความเป็น 

สิริมงคล และได้จัดสถานที่ให้ประชาชนรดน�้าขอพรผู ้ใหญ่ 

ในครอบครัว ชมนทิรรศการความเป็นมาของประเพณสีงกรานต์ 

การแข่งขันก่อพระเจดีย์ทรายชิงโล่พระราชทาน การแสดง  

ชุด “เถลงิศกเพลำมหำสงกรำนต์” ซึ่งประกอบด้วยการแสดง

ทางวัฒนธรรมต่าง ๆ อาท ิการละเล่นของหลวงสบืมาแต่โบราณ 

“โมงครุ ่ม” และ “กุลำตีไม้” การแสดงโขน ตอนหนุมาน 

ชาญก�าแหง การบรรเลงดนตรไีทย การสาธติการปรงุเครือ่งหอม 

การท�าอาหารและขนมไทยที่หารับประทานได้ยาก ตลอดจน 

การออกร้านจ�าหน่ายอาหารและขนมไทย ร้านจิตอาสา ๙๐๔  

รวมทั้งร่วมบันทึกภาพสามมิติประเพณีสงกรานต์ นิทรรศการ 

นางสงกรานต์ และแปลงสวนดอกไม้ไทย

ภายในอาคารได้จัดแสดงนิทรรศการ 

ให้ผู ้เข้าชมได้ศึกษา อาคารด้านนอกและใน 

มีการออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างสวยงาม  

เพื่อให้ประชาชนที่แต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุค 

มาร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันอย่างมีความสุข 

พร้อมทั้งมีกิจกรรมหลากหลายให้ทุกคนได ้

ร่วมสนุกในบรรยากาศที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน
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ภายในงานนี้ ส�านกังาน กปร. ได้มส่ีวนร่วมใน

การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลส�าเร็จจากโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ในรูปแบบโมเดลการ

บริหารจัดการน�้า เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตร

ทฤษฎใีหม่ โดยการปรบัรปูแบบโมเดลจากทีแ่ยกส่วน

เมื่อครัง้งาน “อุ่นไอรัก คลำยควำมหนำว” มาปรับ

รวมกันเพื่อให้เห็นภาพรวมของการบรหิารจัดการน�้า

ได้อย่างชัดเจนและลงตัว ตัง้แต่ต้นน�้าจนถงึปลายน�้า 

ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนผู้เข้าร่วมชมงาน 

ในครัง้นี้

นับเป ็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชปณิธานที่จะทรงสืบสาน  

เผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระปรีชาสามารถ 

ของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ที่ทรงปกป้อง

และกอบกู ้บ ้านเมืองในทุกยุคทุกสมัยที่ผ ่านมา  

จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนชาวไทยจะได้ 

ร่วมน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุด 

มไิด้นี้ 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมีอายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบรุษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจุบนั	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพูด	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวิจยัเรือ่งการปรบัปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบยีมและจลุนิทรย์ีทีม่ี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพือ่ส่งเสริมการผลติเมลด็พนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพนัธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพนัธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลิตต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมูลภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพ้ืนทีผ่ลติเมลด็พันธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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

42 น้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
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พลอากาศเอก ชลติ พกุผาสขุ องคมนตรี
ติดตามงานโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
และจังหวัดฉะเชิงเทรา

 วนัท่ี ๑๕ มนีาคม ๒๕๖๑

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เดินทาง 

ไปติดตามและเร่งรัดการด�าเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน�้า 

ในพื้นทีจ่งัหวดัสระแก้ว ประกอบด้วย โครงการอ่างเกบ็น�า้แซร์ออ  

อันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิและโครงการอ่างเก็บน้าห้วยสะโตน 

พร้อมตดิตามงานพฒันาแหล่งน�า้ในโครงการพฒันาทีร่าบเชงิเขา

ตามพระราชด�าริ  เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วั ทีจ่ะทรงสบืสาน รกัษา ต่อยอดโครงการทีพ่ระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

พระราชทานไว้เพื่อบังเกดิประโยชน์กับราษฎร

ในการนี้ องคมนตรรีับฟังบรรยายสรุปผลความก้าวหน้า

ของการด�าเนินงานโครงการอ่างเก็บน�า้แซร์ออฯ ต�าบลแซร์ออ 

อ�าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

จากนั้น องคมนตรีเดินทางไปยังพื้นที่ที่คาดว่าจะ 

ด�าเนนิการก่อสร้างโครงการอ่างเกบ็น�้าห้วยสะโตน ต�าบลทพัราช  

อ�าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

44 ความเคลื่อนไหว



 วนัที ่๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เดินทาง 

ไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  

เพื่อติดตามการด�าเนินงานและรับฟังบรรยายสรุปผล 

ความก้าวหน้าการด�าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จากผู้อ�านวยการ 

ศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

โอกาสนี้  องคมนตรี เข ้า เยี่ ยมชมศูนย ์ เรียนรู ้ 

ด้านการเกษตรผสมผสาน บ้านนายอภริมย์ ผาวันด ีซึ่งเป็น

เกษตรกรตัวอย่างด้านการปลูกแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดิน 

และน�า้ การปรับปรุงบ�ารุงดนิ และการท�าปุ๋ยอนิทรยี์ หนึ่งใน

ผลส�าเร็จจากงานขยายผลของศูนย์ศึกษาฯ  
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46 ความเคลื่อนไหว

ศูนย ์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ ้อนอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ จัดตั้งขึ้นตามพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จ 

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ทีพ่ระราชทาน

พระราชด�าริไว้ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาการเกษตร 

ทีส่มบรูณ์ทีส่ดุ ซึง่จะเป็นสถานทีใ่ห้เกษตรกรและผูส้นใจได้เข้าชม

ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ และน�าไปปฏิบัติตาม พร้อมส่งเสริม 

งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน รวมทั้งพัฒนาพื้นที่รอบศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาฯ บริเวณลุ่มน�้าโจนให้มีความเจริญเป็นตัวอย่างแก่

การพัฒนาพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป



วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 47

ปัจจุบันศูนย์ศึกษาฯ ได้ด�าเนินการสนอง 

พระราชด�าริมาเป็นระยะเวลา ๓๙ ปี โดยศูนย์ฯ  

ได ้ ยึ ดแนวพระราชด� าริ ของพระบาทสมเด็ จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

เป็นแนวทางการด�าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านดิน 

แหล่งน�้า ป่าไม้ ตลอดจนกิจกรรมการพัฒนาใน 

ด้านต่าง ๆ รวมถึงท�าการศึกษา ทดลอง และวิจัย 

เพือ่หาแนวทางการพัฒนาทีม่คีวามเหมาะสม สอดคล้อง 

กับภูมิสังคมในพื้นที่ ใช้เทคโนโลยีที่เรียบง่าย และ

ประหยัด เกษตรกรสามารถน�าไปด�าเนินการด้วย

ตนเองได้ โดยศนูย์ฯ ได้ท�าการศกึษา ทดลอง และวจิยั  

มาแล้วทัง้สิ้นจ�านวน ๑๓๑ เรื่อง และได้น�าผลส�าเร็จ

มาจัดท�าเป็นหลักสูตรฝึกอบรมรวม ๑๓ หลักสูตร  

นับเป็นการขยายผลความส�าเร็จไปสู ่ เกษตรกร 

ในพื้นที่หมู ่บ ้านรอบศูนย์ฯ และประชาชนทั่วไป 

ที่สนใจ ยังผลให ้ ในป ัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่ 

รอบศูนย์ฯ สามารถพัฒนาการประกอบอาชีพได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งโดยการ

รวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพได้ถึง ๑๘ กลุ่ม  

อาท ิกลุม่ข้าว กลุม่ผกั กลุม่มนัส�าปะหลงั กลุม่เกษตร

ผสมผสาน กลุม่สมนุไพร และกลุม่การแปรรปูผลผลติ

ทางการเกษตร ฯลฯ นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังได้มีการ 

คัดเลือกเกษตรกรตัวอย่างเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้

ได้จ�านวน ๑๕ ศูนย์เรยีนรู้ 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรุษ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบัุน	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจิยัเรือ่งการปรบัปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบยีมและจลุนิทรย์ีทีม่ี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพือ่ส่งเสรมิการผลติเมลด็พนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพนัธุ	์และผลผลติของถัว่เขียวพนัธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ท่ีผลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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



นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดสกลนคร 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไปส�านักงานชลประทาน 

ที่ ๕ อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อร่วมประชุมและรับทราบปัญหาและ

อุปสรรค พร้อมเร่งรัดการด�าเนินงานโครงการพัฒนาด้านแหล่งน�้าตามที่ 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร ทรงรับไว้

เป ็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและ 

จังหวัดสกลนคร จ�านวน ๖ โครงการ ประกอบด้วย 

๑. โครงการขุดลอกและเสรมิคันดนิรอบหนองน�า้ชะโนดพร้อมอาคาร

บังคับน�้า อ�าเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธาน ี

๒. โครงการขุดสระเก็บน�้าบริเวณบ้านสุมณฑา อ�าเภอวังสามหมอ 

จังหวัดอุดรธาน ี

๓. โครงการอ่างเกบ็น�า้ห้วยบ้านพุม่พร้อมระบบส่งน�า้ อ�าเภอนคิมน�า้อนู 

จังหวัดสกลนคร

๔. โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน�า้วังคางฮูงในล�าห้วยทอน อ�าเภอ

บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

๕. โครงการก่อสร้างสระเก็บน�้าวัดภูหินดัง พร้อมก่อสร้างคันดิน 

และอาคารประกอบ อ�าเภอบ้านผอื จังหวัดอุดรธาน ี

๖. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�้าห้วยเชียง (ตอนบน) อ�าเภอกุดจับ 

จังหวัดอุดรธาน ี

 วนัที ่๒๙ มนีาคม ๒๕๖๑
ในการนี้ องคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะ 

เพื่อให้การด�าเนนิงานส�าเร็จลุล่วง ทัง้นี้เพื่อสนอง 

พระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 

ที่ทรงห ่วงใยราษฎรและเพื่อให ้ โครงการที่ 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้ส�าเร็จลุล่วง 

และบังเกิดประโยชน์แก่ราษฎรโดยเร็ว

จากนั้น องคมนตรีเดินทางไปโครงการ

อ่างเก็บน�้าห้วยเชียงตอนบนอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าร ิต�าบลขอนยูง อ�าเภอกุดจับ จังหวัด

อดุรธาน ีเพือ่รบัฟังการบรรยายสรปุความก้าวหน้า 

ของการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยเชียง 

ตอนบนฯ ตามทีน่ายหา ค�าผาย พร้อมด้วยราษฎร

บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๘ ต�าบลขอนยูง อ�าเภอกุดจับ 

จังหวัดอุดรธานี ขอพระราชทานโครงการฯ  

เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร

บ้านโนนอุดมและหมู่บ้านใกล้เคียงซึ่งขาดแคลน

น�า้ในการอุปโภคและน�้าเพื่อการเกษตร 

โอกาสนี้ องคมนตรไีด้เยีย่มราษฎรในพื้นที่

รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน�้าฯ 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบรุษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจิยัเรือ่งการปรบัปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบยีมและจลุนิทรย์ีทีม่ี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพือ่ส่งเสรมิการผลติเมลด็พนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพนัธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพนัธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมล็ดพนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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

48 ความเคลื่อนไหว



นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ติดตามงานโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
 ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

 วนัที ่๔ เมษายน ๒๕๖๑ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไป 

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อ�าเภอเมือง จังหวัดชัยภูม ิ 

เพื่อร่วมประชุม รับทราบปัญหา อุปสรรค พร้อมเร่งรัด 

การด�าเนินงานโครงการพัฒนาด ้านแหล ่งน�้ าตามที่ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพติร พระราชทานไว้ รวมทัง้โครงการที่ทรงรับไว้

เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริตามที่ราษฎร 

ขอพระราชทานความช่วยเหลือ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูม ิ 

จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดขอนแก่น จ�านวน ๕ โครงการ 

ประกอบด้วย โครงการอ่างเก็บน�้าล�าน�้าชีอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ อ�าเภอบ้านเขว้า - หนองบัวระเหว โครงการ 

อ่างเก็บน�้าล�าสะพุง อ�าเภอหนองบัวแดง โครงการก่อสร้าง

สถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน�้าบ้านโนนลาน  

อ�าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โครงการขุดลอก 

หนองหลวง บริเวณบ้านโคกกลาง อ�าเภอท่าคันโท จังหวัด

กาฬสินธุ์ และโครงการขุดลอกหนองคูใหญ่ อ�าเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น 

ในการนี้ องคมนตรีได้ให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะเพื่อ

ให้การด�าเนนิงานส�าเรจ็ลลุ่วง เพือ่สนองพระราชปณธิาณของ

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทีจ่ะทรงสบืสาน รกัษา ต่อยอดโครงการ 

ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพติร พระราชทานไว้ ให้ส�าเรจ็และบงัเกดิประโยชน์

แก่ราษฎรโดยเรว็

จากนัน้ องคมนตรเีดนิทางไปพื้นที่โครงการก่อสร้าง

อ่างเก็บน�้าล�าน�้าชีอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เพื่อรับฟัง 

การบรรยายสรุปแผนงานการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง 

อ่างเกบ็น�า้ล�าน�า้ชฯี 
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 วนัที ่๕ เมษายน ๒๕๖๑ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไปพื้นที่

โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�้าล�าสะพุง ต�าบลหนองแวง อ�าเภอ

หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม ิ เพื่อตดิตามการด�าเนนิงานโครงการ

ก่อสร้างอ่างเก็บน�้าฯ ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้เพื่อ 

ช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยอยู ่โดยรอบพื้นที่ราบเชิงเขาภูเขียว  

โดยเฉพาะพื้นที่อ�าเภอหนองบัวแดง ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมโดยอาศัยน�า้ฝนในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค 

รวมถึงการประสบปัญหาการขาดแคลนน�้าในช่วงฤดูแล้ง 

แต่เนื่องจากตดิปัญหาในด้านต่าง ๆ โครงการฯ นี้จงึไม่สามารถ

ด�าเนนิการให้เสร็จสมบูรณ์ได้ 
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ต่อมาปี ๒๕๖๐ กรมชลประทานร่วมกับผู้น�าท้องถิ่น

และราษฎรในพื้นที่  เสนอพื้นที่ที่จะก่อสร ้างโครงการฯ  

ขึ้นใหม่ ณ บริเวณล�าสะพุงตอนล่าง โดยศึกษาความ 

เหมาะสมในเบื้องต ้นและวางแผนก่อสร ้างเขื่อน ซึ่งมี 

ขนาดความจุ ๓๒,๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบัน 

อยู่ระหว่างจัดท�าเอกสารขออนุญาตใช้พื้นที่เขตส�านักงาน 

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และเขตป่าตาม 

มติคณะรัฐมนตรี ส�าหรับการก่อสร้างเขื่อนและอาคาร 

ประกอบ ครอบคลมุเนื้อทีป่ระมาณ ๔,๒๑๓ ไร่ เมือ่ด�าเนนิการ 

แล้วเสร็จ จะสามารถส่งน�้าให ้พื้นที่รับประโยชน์ได ้ถึง  

๔๐,๐๐๐ ไร่ และเป็นแหล่งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคของ 

ราษฎรในพื้นที่  รวมทั้งเป ็นแหล่งน�้าต ้นทุนสนับสนุนน�้า 

เพือ่การประปาให้กบัอ�าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภมู ิอกีด้วย 

๐๕ 
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ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบรุษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจิยัเรือ่งการปรบัปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบยีมและจลุนิทรย์ีทีม่ี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพือ่ส่งเสรมิการผลติเมลด็พนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขียวได้ทกุสายพนัธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพนัธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมล็ดพนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชัยพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพ่ือน
ช่วยเพือ่น”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏิสันถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพ่ือน” และ
โครงการรวมกนัสู้	อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	
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นายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตร ีพลอากาศเอก ชลติ 

พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมด้วยนายดนุชา สินธวานนท์ 

เลขาธกิาร กปร. ผู้บรหิาร ผู้อ�านวยการศูนย์ศกึษาการพัฒนา

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริทั้ง ๖ ศูนย์ และเจ้าหน้าที ่

ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริสัญจร ครั้งที่ ๑๒ ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

การประชุมครั้งนี้ เพื่อรับทราบแนวทางการจัดการ 

ศูนย์สาขาและการด�าเนินโครงการทฤษฎีใหม่ ซึ่งได้ก�าหนด

นโยบายเพื่อเป็นการสืบสานพระราชด�าริ โดยให้ศูนย์ศึกษาฯ 

และศนูย์สาขาทกุแห่งปรบัปรงุเพิม่เตมิแปลงเกษตรทฤษฎใีหม่

เพื่อให้เป็นต้นแบบที่เหมาะสมและถูกต้องตามสภาพพื้นที ่

เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้สนใจท่ัวไป รวมทั้งให้มกีารเกบ็ข้อมลู 

อย่างต่อเนือ่ง ส�าหรบัการด�าเนนิงานศึกษา ทดลอง วิจัยของ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ส�านักงาน กปร.ได้ก�าหนดรูปแบบ 

การจัดท�าทะเบียนให้เป็นรูปแบบเดียวกันเพื่อเป็นฐานข้อมูล

ด้านวชิาการต่อไป 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพจิารณาการบรหิาร

จัดการ การฝึกอบรม และการศกึษาดูงานในศูนย์ศกึษาฯ ซึ่งมี

ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานและฝึกอบรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ดังนั้น เพื่อให ้การด�าเนินงานของศูนย ์ศึกษาฯ บังเกิด

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จึงเพิ่ม

ศักยภาพในด้านการบริหารจัดการเพื่อรองรับประชาชนที่ 

เข้ามารบับรกิาร เช่น การพฒันาบคุลากรและการจดับคุลากร

รองรับการให้บรกิาร การจัดท�าแผนฝึกอบรม การจัดสถานที่

ฝึกอบรม การจดัท�าแผนเครอืข่ายศนูย์เรยีนรูฯ้ การเตรยีมการ

รองรับชาวต่างประเทศที่จะเข้ามาศกึษาดูงาน เป็นต้น 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี  
เป็นประธานการประชุม

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารสิญัจร ครัง้ที ่๑๒

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  

จังหวัดจันทบุรี

 วนัที ่๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ 
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ในการนี้ ที่ประชุมยังได้ร ่วมกันพิจารณาก�าหนด

แนวทางการจัดการศูนย ์ เรียนรู ้ตามแนวพระราชด�าร ิ 

ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้งสิ้น ๑๑๓ แห่ง ทั้งนี้ เพื่อให้ 

ศนูย์เรยีนรูฯ้ ด�าเนนิงานองค์ความรูต้ามแนวพระราชด�ารทิีเ่ป็น 

ผลส�าเร็จจากการศึกษา ทดลอง วิจัยในศูนย ์ศึกษาฯ  

ที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ไปสู่เกษตรกรและผู้สนใจได้น�าไป

ปรับใช้ให้เหมาะสม จึงก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการ 

ให้บังเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยก�าหนด 

หลักเกณฑ์การจัดตั้งศูนย์เรียนรู ้ฯ ในด้านความพร้อม  

ด้านคุณสมบัตทิั่วไป ได้แก่ เป็นคนด ีมคีวามรู้ มพีันธุ์พชืและ 

พนัธุส์ตัว์ทีม่คีณุภาพ ด้านความพร้อมการวางแผนการจดัการ 

ได้แก่ การจัดแปลงสาธิต การจัดเก็บข้อมูลด้านความพร้อม 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ อาคาร วสัดอุปุกรณ์ สือ่เผยแพร่ 

ด้านความช�านาญหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่  

ด้านองค์ความรู้ การสร้างคุณค่าในพื้นที่ตนเอง และด้าน 

ความยัง่ยนื ได้แก่ การมส่ีวนร่วมของสมาชกิ การมเีครอืข่าย 

ในการถ่ายทอดความรู้ นอกจากนี้ ยังให้มีการติดตามและ

ประเมนิผลการด�าเนนิงานอย่างต่อเนื่อง 

๐๕ 
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ระราชด�าริ

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

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



ส�านักงาน กปร. จัดฝึกอบรมหลักสูตร
“พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้าง 

เครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนา 
ตามแนวพระราชด�าริ

และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
(พพร.) รุ่นที่ ๗

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธาน 

เปิดการอบรมหลักสูตร “พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้าง 

เครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริและ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (พพร.) รุ่นที่ ๗ พร้อมกับ

บรรยายพิเศษ เรื่อง “จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา” โดยมี 

นายสมบรูณ ์วงคก์าด รองเลขาธกิาร กปร. กลา่วถงึวตัถปุระสงค์ 

การจัดฝึกอบรม ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารส�านักงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

 การอบรมหลักสูตรฯ ดังกล่าว  ส�านักงานคณะกรรมการ

พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

(ส�านักงาน กปร.) จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาตามแนว 

พระราชด�าริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งน�าไปสู่ 

ความร่วมมือในการขยายผลไปสู่เครือข่ายการพัฒนาฯ โดย

ก�าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ พฤษภาคม - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

โดยมีข้าราชการจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน 

สื่อมวลชน และมูลนิธิต่าง ๆ รวม ๓๙ หน่วยงาน จ�านวน 

๕๐ คน 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พืชปลูก	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมีอายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบรุษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจุบนั	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รักษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพูด	และพุทราป่า	
	 -	มหาวทิยาลัยแม่โจ้	ศกึษาวจิยัเรือ่งการปรบัปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบยีมและจลุนิทรย์ีทีม่ี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสริมการผลติเมลด็พนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดินในพ้ืนท่ีศนูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขียวพนัธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สูงสุด
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมูลภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพ้ืนทีผ่ลติเมลด็พันธ์ุข้าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเคร่ืองสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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

 วนัที ่๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
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ส�านักงาน กปร. 
น�าเยาวชนดีเด่นจากสภาสังคมสงเคราะห์

เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งาน
สืบสานพระราชด�าริ (RDPB Camp) 

รุ่นที่ ๘

นายปวัตร์  นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธาน

ในพิธี เปิดโครงการค่ายเยาวชนรู้ งานสืบสานพระราชด�าริ   

(RDPB Camp) รุ่นที่ ๘ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมปราชญ์วิถี  

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 วนัที ่๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.) 

หนว่ยงานหลกัทีท่�าหนา้ทีใ่นการประสานและด�าเนนิงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ได้จัดโครงการ 

ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ (RDPB Camp)  

มาอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน โดยในปี ๒๕๖๑ นี้  

เป็นรุ่นที่ ๘ เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ที่จะทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  โดยครั้งนี้  

เป็นกิจกรรม RDPB Camp Extra จัดขึ้นจ�านวน ๓ วัน 

ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดย 

คัดเลือกเยาวชนอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี ที่ได้รับ 

รางวัลดีเด่นด้านต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  

จากสภาสั งคมสงเคราะห์แห่ งประ เทศไทย ใน 

พระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้ 

เยาวชนได้ เรียนรู้แนวพระราชด�าริและผลส�าเร็จ 

จากการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ที่เหมาะสม 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พืชปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมีอายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบรุษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพูด	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวิจยัเรือ่งการปรบัปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบยีมและจลุนิทรย์ีทีม่ี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพือ่ส่งเสริมการผลติเมลด็พนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดินในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพนัธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพนัธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลิตต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชัยพฒันา	ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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

56 ความเคลื่อนไหว



พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เดินทาง 

ไปติดตามและเร่งรัดการด�าเนินงานโครงการก่อสร้างท�านบดิน

บ้านไทรนอง ๒ อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบลสองพี่น้อง 

อ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อสนองพระราชปณิธานของ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการ 

พัฒนาแหล่งน�้าที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้ ให้บังเกิดประโยชน ์

กับราษฎรโดยเร็ว

ในการนี้  องคมนตรี  รับฟ ังการบรรยายสรุปผล 

ความก้าวหน้าของการด�าเนินการโครงการก่อสร้างท�านบดิน 

บ้านไทรนอง ๒ ฯ ซึ่งนายวีระ จันทวังโส ราษฎรบ้านไทรนองฯ  

หมู่ที่ ๑๕ ต�าบลท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ได้ขอพระราชทาน 

โครงการก่อสร้างฝายทดน�้าคลองไทรนอง ๒ เพื่อบรรเทา 

ผลกระทบของป ัญหาการขาดแคลนน�้ า เพื่อการอุปโภค  

บรโิภค และการเกษตรของราษฎรบ้านไทรนองฯ

 

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

 วนัท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
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 วนัที ่๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เดินทางไปติดตามและเร่งรัด 

การด�าเนนิงานโครงการอ่างเกบ็น�า้ห้วยแห้ง ต�าบลตะปอน อ�าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบรุ ี

ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน�้าในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อสนองพระราชปณิธาน 

ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสบืสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระ

ราชด�ารใินสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร พระราชทานไว้  

ให้บังเกดิประโยชน์แก่ราษฎร

ในการนี้ องคมนตร ีรบัฟังสรปุความก้าวหน้าการด�าเนนิงานก่อสร้างโครงการ

อ่างเกบ็น�า้ห้วยแห้งฯ มลีกัษณะเป็นพื้นทีป่่าไม้ ทีอ่ยูอ่าศยั สวนผลไม้ ทีน่า การปกคลมุ

ดนิของป่าไม้ตามธรรมชาตอิยูใ่นเกณฑ์น้อย ท�าให้เกดิการกดัเซาะและชะล้างหน้าดนิ 

ในฤดูฝนน�้าในคลองห้วยแห้งซึ่งเป็นแหล่งน�้าหลักในพื้นที่จะมีปริมาณมากจน 

เอ่อล้นท่วมพื้นที่ทางการเกษตร ท�าให้เกิดความเสียหายอย่างมาก ในฤดูแล้งน�้า 

ในคลองห้วยแห้งจะมีปริมาณน้อยท�าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน�้า เมื่อก่อสร้าง

โครงการอ่างเกบ็น�า้ห้วยแห้งฯ แล้วเสรจ็ จะเป็นแหล่งน�า้เพือ่ช่วยเหลอืด้านการเกษตร

และอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรต�าบลตะปอนและพื้นที่ใกล้เคียง มีน�้าใช้เพียงพอ 

ตลอดปี ลดผลกระทบจากสภาวะฝนแล้งในระยะยาว ท�าให้ผลผลิตทางการเกษตร

โดยเฉพาะผลไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจส�าคัญของภาคตะวันออกได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น 

นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน�้าจืด  

เพือ่ให้ราษฎรสามารถท�าการประมงเพือ่สร้างรายได้เสรมิและช่วยยกระดบัคณุภาพ

ชวีติและความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดยีิ่งขึ้นอกีด้วย 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมอีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพูด	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจิยัเรือ่งการปรบัปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบยีมและจลุนิทรย์ีทีม่ี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพือ่ส่งเสรมิการผลติเมลด็พนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถ่ัวเขยีวได้ทกุสายพนัธุ	์และผลผลติของถัว่เขียวพนัธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ท่ีผลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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

58 ความเคลื่อนไหว
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นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตร ี เดนิทาง

ไปตดิตามการด�าเนนิงานโครงการก่อสร้างอ่างเกบ็น�้า

ห้วยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบล 

พังขว้าง อ�าเภอเมอืง จังหวัดสกลนคร 

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
ในพื้นที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม

 วนัท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�้าห้วยทรายขมิ้นฯ เกิดขึ้น 

จากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใย

ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนเซินกา เมื่อปี ๒๕๖๐  

ที่ผ่านมา ส่งผลให้อ่างเก็บน�้าห้วยทรายขมิ้นฯ ที่ก่อสร้างมาตัง้แต่ 

ปี ๒๔๙๖ ช�ารุดเสียหาย ท�าให้มีปริมาณน�้าไหลเข้าท่วมพื้นที ่

บ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย  

จงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ส่วนราชการรบีด�าเนนิการแก้ไข

ปรับปรุงอ่างเก็บห้วยทรายขมิ้นฯ และเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม 

๒๕๖๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริ

จากนัน้ องคมนตร ี เดนิทางไปยังประตูระบายน�้าสุรัสวด ี

ต�าบลนาตงวัฒนา อ�าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร พร้อมกับ

รับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าและการท�า

ประมงในพื้นที่หนองหาร 



นายจรลัธาดา กรรณสตู องคมนตร ีเดนิทาง

ไปติดตามการด�าเนินงานโครงการพัฒนาลุ่มน�า้ก�่า

อันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิต�าบลธาตุพนม อ�าเภอ

ธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

จากนั้น องคมนตรี เดินทางไปยังแปลง

เกษตรของนางนภาพร วงศ์ศรชีา เกษตรกรต้นแบบ 

ตามแนวพระราชด�าร ิด้านเกษตรผสมผสานในพื้นที่

ขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริ จังหวัดสกลนคร และได้รับ

ประโยชน์จากโครงการพัฒนาลุ ่มน�้าก�่าอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริ โดยมีสถานีสูบน�้าบ้านนาคู ่

สูบน�้าจากล�าน�้าก�่าเข ้าสู ่ระบบคลองส่งน�้าเพื่อ

สนับสนุนพื้นที่เกษตรโดยรอบ 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมีอายุกว่า	๕๐	ปี	จัดว่าเป็นไม้ผล
บรรพบรุษุ	(heirloom	fruit	tree)	 ซ่ึงอาจจะเป็นพนัธ์ุทีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตูม	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจิยัเรือ่งการปรบัปรุงพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบยีมและจลุนิทรย์ีทีม่ี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพือ่ส่งเสริมการผลิตเมลด็พันธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขียวได้ทุกสายพนัธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมล็ดพนัธุข้์าวในโครงการ	“เพ่ือนช่วยเพือ่น” ของมลูนิธิ
ชัยพฒันา	ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาติดตัง้เพ่ือเร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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

60 ความเคลื่อนไหว

 วนัที ่๑ มิถนุายน ๒๕๖๑ 



ความพึงพอใจคอลัมน์ต่าง ๆ วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑

คอลัมน์ มาก ปานกลาง น้อย

(๑) ข่าวพระราชกรณยีกจิ

(๒) บทความเฉลมิพระเกยีรติ

(๓) แนะน�าโครงการ

(๔) เศรษฐกจิพอเพยีง

(๕) น้อมส�านกึในพระมหากรุณาธคิุณ

(๖) ความเคลื่อนไหว

สิ่งที่ควรปรับปรุง / ข้อเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................
* ขอขอบคุณที่กรุณาให้ข้อคดิเห็นต่อวารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิความเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงวารสารฯ ให้ดยีิ่งขึ้น

ชื่อ - สกุล ...................................................................................................................ต�ำแหน่ง ........................................................

หน่วยงำน ...................................................................................................................โทรศัพท์ ........................................................

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

กรุณำส่งค�ำตอบมำที่ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพเิศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
ตำมที่อยู่ด้ำนหลัง หรอืโทรสำร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๑ - ๒

สำมำรถตรวจสอบรำยชื่อได้ที่ www.rdpb - journal.in.th
หรอืแอปพลเิคชัน rdpb - journal

ค�ำถำม

เฉลยค�ำตอบ

แบบสอบถามชงิรางวัลของที่ระลกึ
ผู้ที่ตอบค�ำถำมถูก ๑๐ ท่ำนแรก รับของที่ระลกึจำกส�ำนักงำน กปร.

๑. โครงการส่งเสรมิกจิกรรมโรงเรยีนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก�าพร้า (หลัก ๖๗) มสีถานที่ตัง้อยู่ในประเทศใด

  สาธารณรัฐสังคมนยิมเวยีดนาม    สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว

๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสรมิการปลูกหวายและไผ่ตามพระราชด�าร ิเป็นโครงการที่อยู่ในจังหวัดใด

  จังหวัดน่าน      จังหวัดแพร่

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิฉบับที่ ๑/๒๕๖๑

ข้อที่ ๑  ค�ำตอบคอื โครงกำรจัดหำน�ำ้เพื่อช่วยเหลอืรำษฎรในพื้นที่ต�ำบลบำงสะพำนอยู่ในพื้นที่จังหวัดประจวบครีขีันธ์

ข้อที่ ๒  ค�ำตอบคอื โครงกำรก่อสร้ำงทำงและสะพำนคอนกรตีอัดแรงอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

http://www.rdpb-journal.in.th
questionair.zip


(พื้นที่ส่วนนี้ส�ำหรับโฆษณำ)

บริการธุรกิจตอบรับ
ใบอนุญาตเลขที่ ปณ. (น) / 3981 ปนฝ. ท�าเนยีบรัฐบาล

ถ้าฝากส่งในประเทศไม่ต้องผนกึตราไปรษณยีากร

ส�ำนักงำน กปร.
ตู้ ปณ. ๗
ปณฝ. ท�ำเนียบรัฐบำล
กรุงเทพมหำนคร
๑๐๓๐๒



วารสารอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนา ในสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพติร สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ในรชักาล
ที่ ๙ และพระบรมวงศ์ ที่ได้พระราชทานแนวพระราชด�าร ิ เพื่อแก้ไข
ปัญหาให้แก่ราษฎรและประเทศให้เกดิความยั่งยนืมั่นคงต่อไป

๒. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวพระราชด�าร ิและ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ให้แก่ประชาชน หน่วยงานรัฐ 
ภาคเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชน ให้ได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้อง 
และกว้างขวางยิ่งขึ้น

๓. เพื่อขยายผลการพัฒนาและผลส�าเร็จจากแนวพระราชด�าร ิ
และโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารทิีม่กีระจายอยูท่ัว่ทุกภูมภิาค
ของประเทศ ไปสูส่าธารณชนได้อย่างกว้างขวาง พร้อมทัง้เป็นเอกสาร
อ้างองิได้อย่างถูกต้อง

โปรดทราบ

บทความและข้อเขียนต่าง ๆ ในวารสารอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ไม่ใช่ความเห็นของ
ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าร ิ(ส�านักงาน กปร.)

หากมคีวามประสงค์จะน�าข้อมลูไปเผยแพร่ โปรดระบแุหล่ง
ที่มาของข้อมูลด้วย

ดำาเนนิการโดย

สำานักงานคณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงาน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
อาคารส�านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรนิทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรนิทร์
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐-๖
โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒

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

คณะที่ปรกึษา
เลขาธกิาร กปร.  (นายดนุชา สนิธวานนท์)
รองเลขาธกิาร กปร. (นายลลติ ถนอมสงิห์) 
รองเลขาธกิาร กปร. (นายสมบูรณ์ วงค์กาด)
รองเลขาธกิาร กปร. (นายปวัตร์ นวะมะรัตน)
ที่ปรกึษาด้านการประสานงานโครงการฯ (นางสาวอุศนยี์ ธูปทอง)
ที่ปรกึษาด้านการพัฒนา (นางสาววัชร ีวัฒนไกร)
ที่ปรกึษาด้านการประสานงานโครงการฯ (นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล)

ออกแบบและจัดพมิพ์ที่
บรษิัทอมรนิทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลชิชิ่ง จ�ากัด (มหาชน)
๓๗๘ ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนน)ี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๒ ๑๐๑๐, ๐ ๒๔๒๒ ๖๗๗๗
โทรสาร ๐ ๒๔๓๓ ๒๗๔๒, ๐ ๒๔๓๔ ๑๓๘๕

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
จัดทำาขึ้นเพื่อแจกจ่าย ห้ามจำาหน่าย

คณะบรรณาธกิาร
นางพชิญดา หัศภาค
ผู้อ�านวยการกองประชาสัมพันธ์ /
หัวหน้าคณะบรรณาธกิาร

นางสาวณัฐดา ศุภสนิธุ์
ผู้แทนกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ ๑

นายปรญิญวัฒน์ วัชรอาภากร 
ผู้แทนกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ ๒

นางสาวฉัตตรนิ บุญเกดิ
ผู้แทนกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ ๓

นางสาวรุ่งรัตน์ วงษ์จู
ผู้แทนกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ ๔

นางสาวกุลวด ีปุงบางกะดี่
ผู้แทนส�านักงานเลขาธกิาร

นางสาวสมลักษณ์ บุนนาค
ผู้แทนกองศกึษาและขยายผล
การพัฒนาตามแนวพระราชด�าร ิ

นางสมพร สุขประเสรฐิ
ผู้แทนกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด�าร ิ

นางสาวจำาเนยีร เพยีรไม่คลาย
ผู้แทนกองตดิตามประเมนิผล

นางสาวศตี์กร ตันกำาแหง
ผู้แทนกองแผนงานและวเิทศสัมพันธ์ 

นางอรอนันต์ วุฒเิสน
ผู้แทนกองกจิกรรมพเิศษ

นายวัชระ หัศภาค
ผู้แทนศูนย์สารสนเทศ

นายนพปฎล มกุลกาญจน์
ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร

นายเอกชัย เพ็งสว่าง
นางสาวมทริา ภัคทพิวดี
นายพลวรรธน์ สายะเสวี
นางสาวประภาพร ซื่อสัตย์
ผู้แทนกองประชาสัมพันธ์
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