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บทบรรณาธิการ

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๑ เปิดเล่มด้วยคอลัมน์บทความ
เฉลมิพระเกยีรต ิเป็นเรือ่งราวของโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารทิีไ่ด้รบัพระมหากรณุาธคิณุ
จากสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทีไ่ด้พระราชทานความช่วยเหลอืให้กบัราษฎรในพื้นทีจ่งัหวดัแม่ฮ่องสอน 
เพื่อให้ราษฎรมคีุณภาพชวีติความเป็นอยู่ที่ดขีึ้น ยังความซาบซึ้งมาสู่ราษฎรอย่างหาที่สุดมไิด้

คอลัมน์แนะน�าโครงการฉบับนี้ น�าเสนอการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่พรุ และโครงการ 
เพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติ ๒ ตามพระราชด�าริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพื้นที ่
จังหวัดยะลา เป็นโครงการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานความช่วยเหลือประชาชน 
ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ด้วยทรงห่วงใย 
ในความปลอดภัยและความมั่นคงในชวีติประชาชน ทัง้สองโครงการฯ ดังกล่าว ได้สร้างประโยชน์
อย่างมหาศาล

คอลัมน์เศรษฐกิจพอเพียง พาท่านผู้อ่านไปรู้จักธุรกิจบนวิถีพอเพียง...ด�ารงอยู่และเติบโต
อย่างมีความสุขฯ ปิดท้ายด้วยคอลัมน์น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งหมดนี้ผู ้อ่าน 
สามารถตดิตามได้ในวารสารฯ ฉบับนี้ 

กองบรรณาธิการหวัง เป ็นอย ่างยิ่ งว ่า  ผู ้อ ่ านจะได ้รับประโยชน ์และร�าลึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์มีต่อประชาชนชาวไทย และร่วมกัน “สืบสาน รักษา  
ต่อยอด” ต่อไป

กองบรรณาธกิาร
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 ยี่สิบแปดกรกฏก้อง ราษฏร์แซ่ซ้องสรรเสริญ

 ทศราช ธ จำเริญ ตามรอยบาทพระราชบิดา

 สืบสานงานเคยทรง อย่างมั่นคงและรักษา

 ต่อยอดเพื่อประชา เป็นสุขสานต์สวัสดี

 บำเพ็ญพระราชกิจ ทศพิธราชธรรมมี

 กตัญูญูกตเวที ต่อชนนีมิเว้นวาย

 ยี่สิบแปดกรกฎา ปวงประชาหทัยถวาย

 รักภักดิ์มิคลอนคลาย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริิหารและเจ้าหน้าที่ส�านักงาน กปร.

(นายภัททะพงศ์ เทยีนศร ีผู้ประพันธ์)



 พระแม่แห่งแผ่นดิน ทรงเป็นปิ่นขวัญประชา 

 แทนองค์พระจักรา ผู้สู่ฟ้านภาสวรรค์

 พระคือราชมารดร อุ้มอุทรพระทรงธรรม์

 กล่อมเลี้ยงบำรุงขวัญ จนทรงราชด้วยราชธรรม

 พระธิดาทั้งสามองค์ ก็ล้วนทรงเมตตานำ

 ประโยชน์นิกรทำ ไม่เว้นวายไม่หน่ายหนี

 แปดสิบหกพระชันษา ขอพระมหาบารมี

 รักษ์บรมราชินี ประสบสุขสถาพร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริิหารและเจ้าหน้าที่ส�านักงาน กปร.

(นายภัททะพงศ์ เทยีนศร ีผู้ประพันธ์)



๐4 ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 

ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

วนัที ่๗ มถุินายน ๒๕๖๑ 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิ 

ไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการด�าเนินงาน ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 

อ�าเภอเมอืง จังหวัดพษิณุโลก 

จากนั้น เสด็จฯ ไปโรงคัดบรรจุสินค้าทางการเกษตร ทรงกดปุ่มเปิด

แพรคลุมป้าย “โรงคัดบรรจุสนิค้าทางการเกษตร กองทัพภาคที่ ๓” และ

ทอดพระเนตรการด�าเนนิงาน

ต่อมา เสด็จฯ ไปศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วย

เพื่อน” พื้นที่ภาคเหนอืตอนล่าง และทอดพระเนตรการด�าเนนิงาน

จากนัน้ เสด็จฯ ไปโครงการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล 

ในการนี้ ได้พระราชทานชื่อแก่ลูกแพะแฝด ที่เกดิเมื่อวันที่ ๔ มถิุนายน 

๒๕๖๑ แพะเพศผู้ ชื่ออกร่องทองแก่ และแพะเพศเมยี ชื่ออกร่องเขยีว

 ต่อมา เสด็จฯ ไปอาคารบรรจุเมล็ดพันธุ์

พืชพระราชทาน ทรงรับฟังรายงานการด�าเนินงาน 

ก ่อสร ้างอาคาร ซึ่งในป ีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ส�านักงาน กปร. ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ

เพื่อด�าเนนิการปรับปรุงโครงสร้างอาคาร 

จากนั้น เสด็จฯ ไปโครงการเดินตามรอย

เท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 

๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ทรงรับฟังรายงาน 

ผลการด�าเนินงานโครงการเลี้ยงเป ็ดพันธุ ์ ไข่  

กากีแคมป์เบลล์ และทอดพระเนตรการด�าเนินงาน

ภายในโครงการฯ การด�าเนินงานเสียบยอดมะนาว

พันธุ์ด ีและการเลี้ยงหมูป่าและห่านเพื่อขยายพันธุ์ 

ต่อมา เสด็จฯ ไปโครงการเดินตามรอย

เท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองพันทหารปืนใหญ่ 

ที่ ๑๐๔ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔ และทอดพระเนตร

การด�าเนินงานการเกษตรผสมผสาน ได ้แก่  

การปลูกมะนาว งานโรงสขี้าว การปลูกถั่วงอก และ 

การเลี้ยงจิ้งโกร่ง 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชด�าเนินไป
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

ในพื้นที่จังหวัดนครพนม 
จังหวัดบึงกาฬ 

และจังหวัดสกลนคร

จากนั้น เสด็จฯ ไปโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ 

(เกษตรอินทรีย์) กองพันทหารม้าที่ ๙ กองพลทหารราบ 

ที่ ๔ และทอดพระเนตรโครงการเกษตรประณตี 

ต่อมา เสด็จฯ ไปแปลงนาอนิทรยี์และสวนสมุนไพร 

ทรงปลูกต้นมะม่วงน�า้ดอกไม้ จ�านวน ๑ ต้น 

จากนั้น เสด็จฯ ไปศูนย ์เพาะพันธุ ์ปลาน�้าจืด

พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนอืตอนล่าง 

และทรงรบัฟังรายงานผลการด�าเนนิงานการเพาะพนัธุ์ปลา 

และพระราชทานพันธุ์ปลาแก่ผู้แทนราษฎร 

ต่อมา เสด็จฯ ไปโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

เชิงสันทนาการของจังหวัดพิษณุโลกภายในหน่วยทหาร  

สวนสุขภาพ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เพื่อทอดพระเนตร

ตลาดขายผักอนิทรยี์ 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมอีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบรุษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพันธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รักษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจิยัเรือ่งการปรบัปรงุพันธ์ุ
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบยีมและจลุนิทรย์ีท่ีมี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพือ่ส่งเสริมการผลติเมลด็พันธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขียวได้ทกุสายพนัธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมูลภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมล็ดพนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพ่ือน” ของมลูนธิิ
ชัยพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเคร่ืองสบูน�า้มาติดตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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

วนัที ่๒๒ มถินุายน ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี 

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรผลการ 

ด�าเนินงาน ณ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านไทยเสร ี 

หมู่ที่ ๑๓ ต�าบลเซกา อ�าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ 

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชด�าร ิสรุปความว่า 

๑. ให้พิจารณาส่งเสริมการปลูกกาแฟ และพืชผัก

สวนครวั ในบรเิวณพืน้ทีช่มุชนหมูบ้่านไทยเสร ีเพือ่เป็นอาชพี

เสรมิแก่เกษตรกรที่ปลูกยางพารา

๒. โครงการพัฒนาชุมชนบ้านห้วยลู่ จังหวัดน่าน  

ภายใต้โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชด�าริ ชนเผ่า 

มลาบรีไม่เข ้าไปอยู ่ก็ให้พัฒนาต่อไป โดยเฉพาะด้าน

สาธารณปูโภค เช่น น�า้ ถนน แล้วใครสมคัรใจกใ็ห้เข้าไปอยูไ่ด้  

ทั้งนี้ ให้ทหารร่วมด�าเนนิการพัฒนาต่อไปด้วย
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โอกาสนี้ พระราชทานสิง่ของ พนัธุไ์ม้ผล และเมลด็พนัธุผ์กั  

ให้กับคณะครูและนักเรยีนโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน

ในการนี้ ทรงเปิดป้ายอาคารเรยีนและทรงปลกูต้นมะม่วง

พันธุ์เขยีวเสวย 

ต่อมา เสด็จฯ ไปอาคารเรยีนที่ ๑ ทรงลงพระนามาภไิธย 

ในสมุดที่ระลึก ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอน  

กิจกรรมการสอนบูรณาการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ห้องอนุบาล 

กจิกรรมห้องสมดุ กจิกรรมพยาบาล กจิกรรมสหกรณ์ กิจกรรม 

ฝึกอาชพี โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และแนวปฏบิัตทิี่ดี

ของกลุ่มเศรษฐกจิพอเพยีง จังหวัดบงึกาฬ

โอกาสนี้ ทรงเยีย่มหน่วยแพทย์พระราชทาน หน่วยทนัตกรรม 

พระราชทาน คนไข้ในพระราชานุเคราะห์ และราษฎร

จากนัน้ เสดจ็ฯ ไปทรงเยีย่มและตดิตามผลการด�าเนนิงาน

โครงการตามพระราชด�าริ ในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน

บ้านค�าชมภู หมู่ที่ ๙ บ้านค�าชมภู ต�าบลบ้านต้อง อ�าเภอเซกา 

จังหวัดบงึกาฬ 

โอกาสนี้ พระราชทานสิง่ของ พนัธุไ์ม้ผล และเมลด็พนัธุผ์กั  

ให้กับคณะครูและนักเรยีนโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน 

ในการนี้ ทรงปลูกต้นมะม่วงแก้ว และทรงเปิดป้าย 

อาคารเรยีน

ต่อมา เสด็จฯ ไปอาคารเรยีนที่ ๑ ทรงลงพระนามาภไิธย

ในสมุดที่ระลึก ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอน  

ห้องพยาบาล ชั้นเรียนอนุบาล โรงอาหาร กิจกรรมห้องสมุด 

กิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมด้านวัฒนธรรมและภูมิป ัญญา  

กจิกรรมฝึกอาชพี โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กจิกรรม

อนรุกัษ์พนัธกุรรมพชื อาคารคอมพวิเตอร์ และนกัเรยีนพมิพ์สมัผสั 

 โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน  

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คนไข้ในพระราชานุเคราะห์ 

และราษฎร

จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการ 

ด�าเนินงานโครงการตามพระราชด�าริ ในโรงเรียนมัธยม

วานรนวิาส ต�าบลวานรนวิาส อ�าเภอวานรนวิาส จงัหวดัสกลนคร  

 ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชด�าร ิสรุปความว่า 

๑. ให้ส�านักงาน กปร. กรมชลประทาน และ 

หนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง ร่วมกันพจิารณาปรบัปรุงแหล่งน�้า 

เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนให้แก่โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา 

พึ่งบารมี หมู ่ที่  ๑๒ บ้านสร้างค้อ ต�าบลสร้างค้อ  

อ�าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

๒ .  ใ ห ้ พิ จ า ร ณ า จั ด ห า แ ห ล่ ง น�้ า ใ ห ม่ ใ ห ้

โรงเรียนกุดเรือค�าพิทยาคาร หมู่ที่ ๙ ต�าบลกุดเรือค�า  

อ�าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ที่ประสบปัญหา

ขาดแคลนน�้าเพื่อการอุปโภคบรโิภค

ในการนี้ ทรงเปิดแพรคลมุป้าย “อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘” 

และทรงปลูกต้นอนิทนลิ 

ต ่อมา เสด็จฯ ไปอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  

ทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการและผลงานของนักเรียน 

ทรงลงพระนามาภไิธยในสมุดที่ระลกึ 

จากนัน้ เสดจ็ฯ ไปหอประชมุโรงเรยีนมธัยมวานรนวิาส 

โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ นักเรียน  

และราษฎร 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลูก	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมีอายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบัุน	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพุทราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจิยัเรือ่งการปรบัปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบยีมและจลุนิทรย์ีทีม่ี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพือ่ส่งเสริมการผลติเมลด็พนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ท่ีศนูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพนัธุ	์และผลผลติของถัว่เขียวพนัธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลิตต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมูลภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวัดลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพ้ืนทีผ่ลติเมลด็พันธ์ุข้าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพัฒนา	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	
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงด�านา  

ณ แปลงสาธิตการเกษตร  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

จังหวัดนครนายก

วนัที ่๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชด�าเนนิไปแปลงสาธติการเกษตร โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า  

จังหวัดนครนายก 

ในการนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการและทรงรับฟังบรรยาย

สรุปรายงานเกี่ยวกับผลผลิตของแปลงสาธิตการเกษตรในปีที่ผ่านมา  

โดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี รายงานเกี่ยวกับการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว  

ที่ ไ ด ้ จ ากการ เก็ บ เกี่ ย ว  เมื่ อ วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  

โดยเกษตรจังหวัดนครนายก รายงานเกี่ยวกับโครงการพัฒนา

แหล่งน�้าทั้งภายในและบริเวณรอบนอกพื้นที่โรงเรียนนายร้อย จปร.  

โดยอธบิดกีรมชลประทาน และรายงานเกีย่วกบั

โครงการฝึกอบรมการเกษตรนกัเรยีนนายร้อย  

โครงการฝึกงานศูนย์การเรียนรู ้ห้องเรียน 

มีชีวิต โครงการศูนย์สาธิตการเกษตรตาม 

แนวพระราชด�าริ โครงการสวนผลไม้ภาคใต้ 

ตามพระราชด�าริ  โดยกองพลทหารราบ 

โรงเรยีนนายร้อย จปร. 



๐8 ข่าวพระราชกรณียกิจ

จากนัน้ เสดจ็ฯ ไปทรงหว่านเมลด็พนัธุข้์าวลงในกระบะดนิ 

และทอดพระเนตรกจิกรรมสาธติการเกษตรของนกัเรยีนนายร้อย  

ชั้นปีที่ ๓ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงเรียนการสัตว์  

กรมการสัตว์ทหารบก และโครงการห้องเรียนมีชีวิตของ

นักเรียนนายร ้อย ซึ่งเป ็นกิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและ 

การใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ 

ในการนี้ มพีระราชกระแสกับผู้เข้าเฝ้าฯ สรุปความว่า

๑. โครงการที่ราษฎรได้มกีารร้องขอความช่วยเหลอื 

ในการขดุสระเกบ็น�า้ พร้อมตดิตัง้พลงังานทดแทน Solar Cell  

เพื่อใช้สูบน�้านั้น บางครั้งราษฎรยังไม่พร้อมและแจ้งว่า 

ไม่ต้องการแล้ว แต่ภายหลังเห็นประโยชน์และเกิดความ

ต้องการ ในการพิจารณาช่วยเหลือก็ต้องพิจารณาตาม 

ความเหมาะสม เพราะต้องมาต่อท้ายในล�าดบัการช่วยเหลอื

๒.  ในช ่วงนี้มีปริมาณฝนตกมาก  

การขุดสระน�้าประจ�าไร่นาจะมีประโยชน์มาก 

ก็ควรพจิารณาด้วย

๓. การถ่ายโอนโครงการอนัเนือ่งมาจาก

พระราชด�าริ ให้แก่กรมส่งเสริมการปกครอง 

ท้องถิ่น ในบางครั้งหรือบางโครงการจะมี

ปัญหา ขอให้พจิารณาด้วย 

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	



๐9วารสารอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชด�าเนินไป 
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 

ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

วนัที ่๑๓ สงิหาคม ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิไป 

ค ่ายขุนผาเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัด

เพชรบูรณ์ 

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกจิกรรมต่าง ๆ  

ในโครงการเดนิตามรอยเท้าพ่อ เช่น การท�านา 

โดยมีพื้นที่ด�าเนินการ ๗ ไร่ แบ่งเป็นแปลงนา 

อินทรีย ์ ๔ แบบ ได้แก่ นาปักด�า นาโยน  

นาหยอด และใช้เครื่องจักรปักด�า กิจกรรม

ปศุสัตว์ กจิกรรมประมง การเลี้ยงปลาในบ่อดนิ

และตามร่องสวน โครงการเลี้ยงหมูเหมยซาน 

และหมูป่า การเลี้ยงเป็ด การเลี้ยงไก่ และ 

การเลี้ยงกบในบ่อ โครงการสาธิตเตาเผาถ่าน 

น�้ าส ้มควันไม ้  แปลงปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว ์  

โครงการปลูกผักชบีนแคร่เพื่อแก้ปัญหาน�า้ท่วม

ในฤดูฝน และโครงการทหารพันธุ์ดี



1๐ ข่าวพระราชกรณียกิจ

ในการนี้ ทรงรับฟังการรายงานเรื่องการ

ผลิตเมล็ดพันธุ์พืช ซึ่งโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ  

ได้น้อมน�าแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ไปปฏิบัติได้เป็นรูปธรรมและสามารถน�ามาใช้ได้ 

ในชวีติจรงิ 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมีอายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบรุษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รักษา	เช่น	มะปราง	มะตูม	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจิยัเรือ่งการปรบัปรุงพันธ์ุ
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบยีมและจลุนิทรย์ีท่ีมี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพือ่ส่งเสริมการผลติเมลด็พันธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพนัธุ	์และผลผลติของถ่ัวเขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมูลภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมล็ดพนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพ่ือน” ของมลูนธิิ
ชัยพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเคร่ืองสบูน�า้มาติดตัง้เพ่ือเร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทันเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พุคา	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 
สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชด�าเนินไป 
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

ในพื้นที่จังหวัดล�าปาง
และจังหวัดล�าพูน

วนัที ่๒๑ สงิหาคม ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา  ฯ  

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไป 

ทรงเยีย่มและตดิตามผลการด�าเนนิงานโครงการ

เดินตามรอยเท้าพ่อ ณ ค่ายสุรศักดิ์มนตร ี 

อ�าเภอเมอืง จังหวัดล�าปาง 

โอกาสนี้  ทรงรับฟ ังรายงานการ 

ด�าเนินงานโครงการเดินตามรอยเท ้าพ่อ  

ค่ายสุรศักดิ์มนตร ี



12 ข่าวพระราชกรณียกิจ

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชด�าร ิสรุปความว่า

“ให้ส�านักงาน กปร. ร่วมกับกรมชลประทาน 

และมณฑลทหารบกที ่๓๒ (ค่ายสรุศกัดิม์นตร)ี ร่วมกนั 

พิจารณาจัดหาน�้าสนับสนุนพื้นที่โครงการเดินตาม 

รอยเท้าพ่อ ค่ายสุรศกัดิม์นตร ีอ�าเภอเมอืง จงัหวดัล�าปาง  

โดยด�าเนินการก่อสร้างอาคารแบ่งน�้าจากคลองส่งน�้า

สายใหญ่ฝั่งซ้ายของโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษา 

แม่วัง และปรับปรุงคลองซอย ๗ คลองส่งน�้าสายใหญ่ 

ฝ ั ่งซ ้ายของโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่วัง  

พร้อมขุดลอกสระเก็บน�้าภายในโครงการเดินตาม 

รอยเท้าพ่อ เพื่อส่งน�้าสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  

ภายในโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อได้อย่างเพียงพอ

ตลอดทั้งปี”

จากนัน้ เสด็จฯ ไปโรงเพาะเห็ด 

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรม 

เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบนา การปลูกผัก

ตามวถิศีรเีขลางค์นคร คอื แปลงผักสวนครัว  

ผักกินกับลาบตามวิถีชีวิตคนล�าปาง และการ

เลี้ยงปลาช่อนเชงินเิวศ ทรงให้อาหารปลา และ 

ทรงปล่อยพันธุ์ปลานิลจิตรลดาพระราชทาน  

จ�านวน ๕๐,๐๐๐ ตัว



13วารสารอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ

ต่อมา เสด็จฯ ไปโครงการพชืสมุนไพร โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตร ี

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรแปลงสมุนไพรและการสาธิตการท�าลูกประคบ

สมุนไพร

จากนั้น เสด็จฯ ไปโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดอยก้อม 

ต�าบลบ้านโฮ่ง อ�าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�าพูน 

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธ ิ

ชัยพัฒนาบ้านดอยก้อม 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พืชปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมอีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบรุษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนุรกัษ์และเกบ็รักษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพูด	และพุทราป่า	
	 -	มหาวทิยาลัยแม่โจ้	ศกึษาวจิยัเรือ่งการปรบัปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบยีมและจลุนิทรย์ีทีม่ี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสริมการผลติเมลด็พนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดินในพ้ืนทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพนัธุ	์และผลผลติของถัว่เขียวพนัธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลิตต่อไร่สูงสุด
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมูลภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวัดลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพ้ืนทีผ่ลติเมลด็พันธุข้์าวในโครงการ	“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	



14 บทความเฉลิมพระเกียรติ

เฉลิมพระเกียรติ
สองพระองค์ทรงช่วยประชาชนชายแดนใต้

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ  

พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่จังหวัด

นราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ห ่างไกลให้มีคุณภาพชีวิต

และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อสนองพระราชปณิธาน 

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพติร และสมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ์ พระบรม

ราชนินีาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่จะทรงสบืสาน รักษา และ

ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ารติ่อไป

บทความโดย 
กองประชาสัมพันธ์
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  หากย้อนไปเมื่อปี ๒๕๔๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชด�าเนินไปศูนย์ 

ศลิปาชพีวดัชนาราม บ้านไทยสขุ หมูท่ี ่๘ ต�าบลลาโละ อ�าเภอรอืเสาะ 

จังหวัดนราธิวาส เพื่อทรงงานศิลปาชีพและเยี่ยมราษฎร ในครั้งนั้น

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามเสด็จด้วย ทั้งสองพระองค์ทรงมีความ

ห่วงใยในพสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง จึงเสด็จพระราชด�าเนินไป

ทอดพระเนตรความเป็นอยูข่องราษฎรบ้านธนศูลิป์ และบ้านอยัจาดา  

ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณใกล้เคียงที่ทั้งสองพระองค์ประทับทรงงาน  

ทรงทราบถึงความยากล�าบากและความเดือดร้อนของราษฎร จึง

ได้พระราชทานพระราชด�าริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการให้ 

ความช่วยเหลือ พร้อมทั้งทรงรับโครงการบ้านเจ๊ะเกไว้เป็นโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�ารอิกีด้วย

 หลังจากที่ได้พระราชทานพระราชด�าริแก่หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อด�าเนินการให้ความช่วยเหลือแล้วนั้น หน่วยงาน

ที่เกีย่วข้องรบัสนองพระราชด�ารโิดยการส�ารวจพื้นทีเ่พือ่ศกึษาถงึ

สภาพแวดล้อม ปัญหาอปุสรรค พร้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลอื 

ต่อไป ด้วยความสนพระราชหฤทัยในราษฎรของพระองค์ ต่อมา 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ในการให้

องคมนตรเีดนิทางไปตดิตามความก้าวหน้าผลการด�าเนนิงานเพือ่

ทรงทราบความก้าวหน้า ทัง้นี้ ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของ

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทีจ่ะทรงสบืสาน รกัษา และต่อยอดโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ให้บังเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ให้มี

น�้าอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรกรรมได้อย่างมั่นคงและ

ยั่งยนืตลอดไป

ขอทั้งสองพระองค์ทรงพระเจรญิ 

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								
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
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	
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โครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็น 
บ้านสันติ ๒

ตามพระราชด�าริ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ต�าบลแม่หวาด อ�าเภอธารโต จังหวัดยะลา

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ แผ่ไพศาล
ความร่มเย็นและสันติ ณ บ้านสันติสุข ๒

ระยะเวลากว่าหนึ่งทศวรรษของเหตุการณ์ความ

ไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ยังคงมีข่าว

เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ให้เราได้เห็นอยูเ่ป็นระยะจนถงึปัจจบุนั แต่ยงัคงมพีื้นทีห่นึง่ 

ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ในการแก้ไขป ัญหาความเดือดร ้อนให ้แก ่ราษฎรที่ 

ประสบปัญหาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ เพื่อให้

ราษฎรสามารถอาศัยอยู่ในถิ่นฐานเดิมได้อย่างปลอดภัย 

และน�ามาซึ่งความสุขในการด�าเนนิชวีติตลอดไป

ทุกข์ของราษฎร... 
ย้อนไปเมื่อปี ๒๕๔๙ ราษฎรชาวไทยพุทธบ้านสันติ ๑ และ 

บ้านสันติ ๒ ต�าบลแม่หวาด อ�าเภอธารโต จังหวัดยะลา ประมาณ  

๔๐ ครัวเรอืน ซึ่งเป็นกลุ่มราษฎรที่อาศัยอยู่บรเิวณเหนอืเขื่อนบางลาง  

ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ทรัพย์สินถูกท�าลาย  

บ้านเรือนถูกเผา ญาติพี่น้องถูกท�าร้ายจนเสียชีวิต ส่งผลให้ราษฎร 

เกิดความหวาดกลัวและไม่มีความปลอดภัยในชีวิต ท�าให้ต้องอพยพ 

ไปอาศัยอยู่ที่วัดนโิรธสังฆาราม อ�าเภอเมอืง จังหวัดยะลา

บทความโดย 
นางสาวกมลวรรณ ปัณณกาญจนวงศ์
กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔
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ธ ทรงน�าความร่มเย็นเป็นสุขมาสู ่
ราษฎร… 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

(เมือ่ครัง้ด�ารงพระราชอสิรยิยศในขณะนัน้) เสดจ็พระราชด�าเนนิ

ไปทรงเยี่ยมราษฎรหมู่ที่ ๖ ต�าบลแม่หวาด อ�าเภอธารโต 

จังหวัดยะลา ทรงทราบถึงความเดือดร้อนของราษฎรกลุ่ม

ดังกล่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานแนวทางการ

ช่วยเหลือราษฎรกลุ่มดังกล่าว พระราชทานชื่อโครงการว่า 

“โครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติ ๒  

ตามพระราชด�าริ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ  

สยามมกุฎราชกุมาร” และพระราชทานวัตถุประสงค์ของ 

โครงการเพื่อชุมชนเข ้มแข็งและร ่มเย็นบ ้านสันติ ๒ฯ  

๔ ประการ คอื

๑) ความปลอดภัยและมั่นคงในชวีติ

๒) ครอบครัวอบอุ่น คุณภาพชวีติที่สดใสและสมบูรณ์

๓) ท�ามาหากนิ มทีีท่�ากนิทีด่ ีมกีจิกรรมเสรมิอาชพีทีเ่หมาะสม 

๔) ได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยและการศึกษาของ 

 เยาวชนและลูกหลานที่เหมาะสม

ทรงแก้ไขทุกข์ร้อนให้ทวยราษฎร์...
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ได้พระราชทานแนวทางเกีย่วกบัการ

จัดท�าแผนงานพัฒนาของโครงการฯ ดังนี้   

แผนงานที่ ๑ ม ี๓ กจิกรรม คอื

๑) เสริมสร้างและพัฒนาพื้นที่ตั้งรับที่ปลอดภัยและสถาปนา 

 ขอบเขตของพื้นที่โครงการฯ โดยพัฒนาตามแง่คิดทางทหาร 

 วเิคราะห์พื้นที่

๒) ก�าหนด Key Terrain แบ่งประเภทพื้นที่

๓) วางการระวังป้องกันให้เหมาะสม

แผนงานที่ ๒ ม ี๔ กจิกรรม คอื

๑) จดัตัง้ชมุชนเข้มแขง็ร่วมกบัคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน  

 (หน่วยทหาร/ต�ารวจ) และจังหวัด

๒) ร ่างคณะกรรมการของราษฎรและคัดเลือกราษฎรที่มี 

 ทัศนคตทิี่ดี

๓) ช่วยเหลอืเรื่องการท�ากนิและปรับปรุงพื้นที่ท�ากนิ

๔) แบ่งมอบจัดตั้งระบบที่พักอาศัยโครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็ง 

 และร่มเย็นบ้านสันติ ๒ ตามพระราชด�าริ สมเด็จพระบรม 

 โอรสาธริาช ฯ สยามมกฎุราชกมุาร ต�าบลแม่หวาด อ�าเภอธารโต  

 จังหวัดยะลา

แผนงานที่ ๓ ม ี๔ กจิกรรม คอื

๑) จัดแบ่งภารกจิมอบให้หน่วยราชการต่าง ๆ ท�าตามนโยบาย

๒) พจิารณากจิกรรมต่าง ๆ ส�าหรับท�าตามภารกจิ

๓) ช่วยเหลอืเรื่องการท�ากนิและปรับปรุงพื้นที่ท�ากนิ

๔) แบ่งมอบจัดตัง้ระบบที่พักอาศัย
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เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

เสด็จพระราชด�าเนนิไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงประกอบพธิเีปิด

ป้ายหมู่บ้านโครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติ ๒  

ตามพระราชด�าร ิสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช ฯ สยามมกฎุราชกมุาร  

หมู่ที่ ๖ ต�าบลแม่หวาด อ�าเภอธารโต จังหวัดยะลา

ส�านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.) จังหวัดยะลา  

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันด�าเนินงานสนองพระราชด�าร ิ

โดยการสร้างบ้านพกัอาศยัให้ราษฎรทกุครวัเรอืน จ�านวน ๔๐ หลงั  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมอาชีพในด้านต่าง ๆ  

เช่น การปรบัปรงุสภาพถนน  ไฟฟ้า แหล่งน�า้ สาธารณสขุ การศกึษา  

การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โครงการเกษตรเพื่ออาหาร

กลางวัน การผลิตปลาส้ม การเลี้ยงไก่ไข่  โครงการเยาวชน 

เพาะพันธุ์ไม้และปลูกผักปลอดสารพิษสู่ชุมชน เป็นต้น รวมทั้ง 

วางแผนการรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้านและบรเิวณรอบ 

โครงการฯ ซึ่งเป ็นการปฏิบัติการร ่วมกันระหว ่างต�ารวจ 

ตระเวนชายแดน ทหารพราน และก�าลังประชาชน เพื่อให้ราษฎร

มคีวามรู้สกึปลอดภัยในการด�าเนนิชวีติ

ผลจากการด�าเนินโครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็ง

และร่มเย็นบ้านสันต ิ๒ ฯ ท�าให้ราษฎรที่เคยประสบเหตุ

ความไม่สงบในพื้นที่อ�าเภอธารโตและอ�าเภอบันนังสตา 

จ�านวน ๔๐ ครัวเรอืน ราษฎร ๑๐๔ คน มคีวามมั่นคง

ปลอดภัยในชีวิต สามารถออกไปประกอบอาชีพเพื่อ

สร้างรายได้ให้ครอบครัว มีสุขอนามัยที่ดี ตลอดจน

เยาวชนได้รับการพัฒนาด้านการศกึษาที่เหมาะสม ตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้

พระราชทานแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่

และการพฒันาคณุภาพชวีติของราษฎรให้มคีวามเป็นอยู่

ที่ดขีึ้น จงึถอืได้ว่าโครงการฯ เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการ

จัดการแก้ไขปัญหาความมั่นคง ปลอดภัย ควบคู่กับการ

พัฒนาคุณภาพชวีติให้แก่ราษฎร
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นายสนอง ลูกจันทร์ ราษฎร 

ในโครงการฯ ที่ ได ้รับผลกระทบจาก

เหตุการณ์ความไม่สงบท�าให้ตัดสินใจย้าย

ครอบครัวมาอาศัยอยู่ที่โครงการฯ เล่าว่า

“รู้สึกปลาบปลื้มใจ ไม่รู ้ว่าจะ

กล่าวอย่างไร ซาบซึง้ในน�า้พระราชหฤทัย 

ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใย

และพระราชทานความช่วยเหลือมายัง

ราษฎรบ้านสันติ ๒ ท�าให้พวกเรามี 

ความสุข ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน ผมได้ให้ค�ามั่นสัญญาแก่

พระองค์ท่านว่าจะไม่ละทิ้งบ้านเรือน

ไปไหนอีก จะยืนหยัดอาศัยอยู่ที่แห่งนี้

ตลอดไป”  

  นางสมใจ แซ่ชั้น ราษฎรในโครงการฯ และประธานกลุ่มแม่บ้านปลาส้ม

บ้านสันต ิ๒ เล่าว่า เดมิอาศัยอยู่บ้านสันต ิ๑ ปี ๒๕๔๙ สามขีองป้าถูกลอบยงิ จงึได้

อพยพไปอาศัยอยู่ที่วัดนโิรธสังฆาราม ไม่กลับบ้านเป็นเวลา ๑ ปี ต่อมา ปี ๒๕๕๐ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนนิไปทรงเยี่ยมราษฎรที่วัดแห่งนี้ มรีับสั่งให้

เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลและขอให้ราษฎรย้ายกลับไปยังถิ่นฐานเดมิ ป้าจงึย้ายมาอาศัย

อยู่ที่โครงการฯ นี้ ตัง้แต่แรกเริ่มจนถงึปัจจุบัน 

“ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใย

ราษฎรบ้านสันติ ๒ ท�าให้ทุกวันนี้ รู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยในชีวิต สามารถ

ออกไปประกอบอาชีพได้ ป้าขอให้สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงพระเจริญ  

มพีระชนมพรรษายิง่ยนืนานและทรงเป็นมิง่ขวญัของปวงชนชาวไทยตลอดไป”

นอกจากนัน้ สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั มรีบัสัง่เพิม่เตมิ ให้ราษฎรประกอบอาชพี

เพื่อสร้างรายได้ จึงมีการรวมกลุ่มราษฎรในโครงการฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ มีการจัด

ตัง้กลุ่มแม่บ้านปลาส้มบ้านสันต ิ๒ บนพื้นที่ส่วนกลางของชุมชน ปัจจุบันมสีมาชกิ

กลุ่ม จ�านวน ๒๕ คน โดยกลุ่มจะรับซื้อปลาจากชุมชนในพื้นที่ และผลติตามความ

ต้องการของตลาด ซึ่งสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิก จ�านวนประมาณ 

๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี

ด้วยน�า้พระราชหฤทยัของพระองค์ท่าน ท�าให้ราษฎรบ้านสนัต ิ๒ พ้นจาก 

ความทุกข์ สามารถด�าเนินชีวิตและอาศัยอยู่ในถิ่นฐานของตนเองได้อย่าง

มั่นคงและปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า...ไม่ว่าจะชนชาต ิ

ศาสนา หรอืพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารเพยีงใด ธ ทรงช่วยปัดเป่าทุกข์ร้อนของ

พสกนกิรทุกหนแห่ง เพื่อน�าพาความร่มเย็นสู่ผนืแผ่นดนิไทย 

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								
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
เป็นพืน้ท่ีผลิตเมล็ดพนัธุข้์าวในโครงการ	“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	
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การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่พรุ

บทความโดย นางสายหยดุ เพช็รสขุ

ผูอ้�านวยการศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทอง

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ
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พรุ หมายถึง พื้นที่ชายฝั่งที่มีน�้าแช่ขัง ถ้าเป็นพื้นที่ลุ่มขังจะ

มีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้น ถ้าเป็นพื้นที่ลุ่มแฉะจะมีพวกหญ้าหรือพืชน�้าขึ้น  

ป่าพรุเป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะ

เป็นแหล่งพันธุกรรมของพรรณไม้ป่าที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจ  

และพรรณไม้ที่หายากอีกหลายชนิดในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็น 

ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ส่วนจะใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับ 

สภาพดินในบริเวณนั้น การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่พรุ เริ่มเกิดขึ้น 

อย่างแพร่หลายตั้งแต่มีโครงการระบายน�้าหรือชักน�้าออกจาก 

พื้นที่พรุตั้งแต่ปี ๒๕๑๕ จากการส�ารวจในปี ๒๕๒๓ พื้นที่พรุ 

ในจังหวัดนราธิวาสมีด้วยกัน ๒ พรุใหญ่ คือ พรุบาเจาะ อยู่ในเขต

อ�าเภอบาเจาะและอ�าเภอเมือง มีพื้นที่ประมาณ ๖๖,๐๐๐ ไร่ และ 

พรโุต๊ะแดง อยูใ่นเขตอ�าเภอสไุหงปาด ีอ�าเภอสไุหงโกลก อ�าเภอตากใบ 

อ�าเภอเมอืง มพีื้นที่ประมาณ ๒๑๖,๐๐๐ ไร่

การก�าหนดเขตการใช้ดนิในพื้นทีพ่รจุงัหวดันราธวิาส 

ได้จัดท�าครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๒๙ โดยคณะท�างานจาก 

หน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการ 

จัดท�าแผนแม่บทโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

ซึ่งต่อมาเขตการใช้ที่ดินดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ

การพฒันาอนรุกัษ์และสงวนพื้นทีพ่รไุดน้�าไปใช้เป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติ แต่เนื่องจากเขตการใช้ที่ดินต่าง ๆ ดังกล่าว 

ได้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินอย่างต่อเนื่อง 

มาตลอด ซึ่งมีหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อสภาพทางนิเวศ 

ของป่าพรุ รวมทั้งสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่พรุด้วยเหตุดังกล่าว ในปี 

๒๕๕๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี 

จึงมีพระราชด�าริให้ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขเขตการใช้ 

ที่ดินในพื้นที่พรุให ้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 

ในสนาม เพื่อประชาชนจะได้ใช้พื้นที่พรุให้เป็นประโยชน์ 



22 แนะน�าโครงการ

อย่างยั่งยืนโดยไม่รบกวนสภาพแวดล้อม  

จนเป ็นเหตุ ให ้ระบบนิ เวศของพื้นที่พรุ

เสื่อมโทรมเสียหาย เพื่อเป ็นการสนอง 

พระราชด�าร ิศูนย์ศกึษาการพัฒนาพกิุลทอง 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จึงได้จัดตั้ง 

คณะท�างานก�าหนดขอบเขตพื้นที่พรุขึ้น

และได ้ด�า เนินการปรับปรุง เขตการใช ้

ที่ดินในพื้นที่พรุแล ้วเสร็จในป ี  ๒๕๕๕ 

เพื่ อ ให ้หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข ้องได ้น� า ไป

ยึดถือ เป ็นแนวทางในการปฏิ บัติตาม 

พระราชด�ารทิี่ได้พระราชทานไว้สบืต่อไป

เขตการใช้ที่ดินในพื้นที่พรุ (swamp) ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของพื้นที่ชุ่มน�้า (wet land) ในจังหวัดนราธิวาส ได้แบ่งออกเป็น 

๓ เขต ได้แก่ เขตสงวน เขตอนุรักษ์ และเขตพัฒนา
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ตารางแสดงพื้นที่พรุบาเจาะ พรุโต๊ะแดง และพรุบรเิวณใกล้เคยีงปี ๒๕๒๙ และปี ๒๕๕๕

เขตการใช้

ที่ดนิ

เนื้อที่ไร่

พรุบาเจาะ พรุโต๊ะแดงและพรุบรเิวณใกล้เคยีง ผลรวมทั้งหมด

พ.ศ. ๒๕๒๙ พ.ศ. ๒๕๕๕ ผลต่าง พ.ศ. ๒๕๒๙ พ.ศ. ๒๕๕๕ ผลต่าง พ.ศ. ๒๕๒๙ พ.ศ. ๒๕๕๕ ผลต่าง

เขตสงวน ๔,๐๗๒ - -๔,๐๗๒ ๕๒,๘๓๕ ๑๒๕,๖๒๕ +๗๒,๗๙๐ ๕๖,๙๐๗ ๑๒๕,๖๒๕ ๖๘,๗๑๘

เขตอนุรักษ์ ๑๑,๒๒๖ ๙,๕๙๕ -๑,๖๓๑ ๙๘,๗๑๒ ๑๙,๓๕๐ -๗๙,๓๖๒ ๑๐๙,๙๓๘ ๒๘,๙๔๕ -๘๐,๙๙๓

เขตพัฒนา ๓๖,๘๐๗ ๓๘,๕๔๓ +๑,๗๓๖ ๕๘,๒๐๘ ๖๓,๑๓๐ +๔,๙๒๒ ๙๕,๐๑๕ ๑๐๑,๖๗๓ +๖,๖๕๘

พื้นที่อื่นๆ - ๓,๙๖๗ -๓,๙๖๗ - ๑,๖๕๐ +๑,๖๕๐ - ๕,๖๑๗ +๕,๖๑๗

รวม ๕๒,๑๐๕ ๕๒,๑๐๕ - ๒๐๙,๗๕๕ ๒๐๙,๗๕๕ - ๒๖๑,๘๖๐ ๒๖๑,๘๖๐ -

เขตสงวน (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า) เป็นเขต

ที่ป่าพรุยังคงมีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์อยู่ จึงต้องสงวน

เอาไว้ จากการส�ารวจในปี ๒๕๕๕ มีเนื้อที่ประมาณ 

๑๒๕,๖๒๕ ไร่ ได้ด�าเนินการส�ารวจเกี่ยวกับพันธุ์ไม้  

สัตว์ป่า ฯลฯ ในพรุเพิ่มเติมที่ยังไม่ได้ศึกษา ทดลอง 

วิจัย เกี่ ยวกับการปลูกและการขยายพันธุ ์ ระบบ

นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมในป่าพรุ รวมถึงด้านการ

ใช้ประโยชน์และการจัดการป่าพรุที่ยั่งยืน จัดท�าการ

ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับป่าพรุในการพัฒนา

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และจัดท�าแปลงสาธิต  

แปลงนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตซึ่งช่วย 

ส่งเสรมิสนับสนุนการท่องเที่ยวเชงินเิวศ

เขตอนุรักษ์ เป็นเขตพื้นที่ป่าพรุดั้งเดิมที่ถูกท�าลายลง 

ไปแล้ว จากการส�ารวจในปี ๒๕๕๕ มเีนื้อทีป่ระมาณ ๒๘,๙๔๕ ไร่  

ปัจจุบันได้มีการเร่งด�าเนินการปลูกป่าทดแทนเพื่อให้ป่าเป็น

สภาพป่าพรุดังเดิม ไม้ที่น�ามาปลูกเป็นไม้ในป่าพรุและไม้โตเร็ว 

ซึ่งทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ท�าการศึกษา วิจัย 

และได้แนะน�าให้ปลูกพืช ซึ่งได้แก่ เสม็ด สาคู มะฮัง สะเตียว  

หว้าน�้า กะบุย และตังหน เป็นต้น

เขตพัฒนา เป ็นเขตพื้นที่ที่ก�าลังจะพัฒนาให้เป ็น

พื้นที่เกษตร จากการส�ารวจในปี ๒๕๕๕ มีเนื้อที่ประมาณ  

๑๐๑,๖๗๓ ไร่ ปัจจบุนัมโีครงการพระราชด�ารแิละโครงการต่าง ๆ   

ของรัฐเข้าไปพัฒนาแล้ว ในเรื่องของการส่งเสริมการปลูกพืช  

การชลประทาน การวางระบบระบายน�้าหรอืการชกัน�้า ตลอดจน 

การจัดท�าโครงการพัฒนาการเกษตร การใช้ประโยชน์ที่ดิน

บริเวณเขตพัฒนามีความหลากหลายตามสภาพของพื้นที่และ 

สภาพสังคม เช่น ใช้ในการท�านา ยกร่อง ปลูกปาล์มน�้ามัน 

ยางพารา ไม้ผล พชืผักหรอืพชืล้มลุก
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จากข้อมูลข้างต้น การเปลี่ยนแปลงของเขตการใช้ที่ดินในพื้นที่พรุจังหวัด

นราธวิาส ปี ๒๕๒๙ และปี ๒๕๕๕ พบว่าเขตสงวนมพีื้นที่เพิ่มขึ้น ๖๘,๗๑๘ ไร่ 

ซึ่งพื้นที่นี้เดิมเป็นพื้นที่เขตอนุรักษ์ที่มีการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่าพรุจนมีสภาพเป็น 

ป่าสมบูรณ์ มีพืชพรรณธรรมชาติที่ขึ้นอยู่ทั่วไป มีพันธุ์ไม้มากกว่าร้อยชนิดขึ้นไป  

ทัง้ไม้ยนืต้น ไม้พุม่ ปาล์ม หวาย เฟิร์น และหญ้าต่าง ๆ  อกีทัง้ยงัพบสตัว์ป่ามากกว่า 

๓๒๕ ชนิด อาศัยอยู่และยังพบสัตว์ป่าที่พบครั้งแรกในประเทศไทยหลายชนิด  

เช่น ค้าวคาวดายัด กระรอกแก้มแดง เขียดว้าก รวมถึงสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์  

ได้แก่ แมวป่าหัวแบน อีเห็นน�้า และเหยี่ยวปลาใหญ่หัวเทา เป็นต้น ในส่วนของ 

เขตอนุรักษ์มีพื้นที่คงเหลือจ�านวน ๒๘,๙๔๕ ไร่ สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

บริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นป่าเสม็ด ซึ่งมีหญ้าพรุ เฟิร์น และกระจูด พื้นที่นี้สามารถ

พฒันาเป็นเขตป่าพรสุมบรูณ์ได้ต่อ เพือ่ประเทศไทยจะได้มป่ีาพรเุป็นแหล่งรวบรวม

ความหลากหลายทางชวีภาพสบืต่อไป 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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



วารสารอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 25

ธุรกิจบนวิถีพอเพียง...
ด�ารงอยู่และเติบโตอย่างมีความสุข

บริษัท บาธรูมดีไซน์ จ�ากัด

บทความโดย กลุม่เศรษฐกจิพอเพยีง
กองศกึษาและขยายผลการพฒันาตามแนวพระราชด�าริ

บรษิัท บาธรูมดไีซน์ จ�ากัด เป็นหนึ่งในศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกจิ 

พอเพยีง ส�านกังาน กปร. ประเภทธรุกจิขนาดกลาง ก่อตัง้ในปี ๒๕๓๘ 

ด�าเนนิธรุกจิผลติและจ�าหน่ายอปุกรณ์เฟอร์นเิจอร์ในห้องน�้าทีโ่ดดเด่น

ด้านดไีซน์และการใช้นวตักรรม ตัง้อยูเ่ลขที ่๓/๖ หมู ่๕ ต�าบลคลองสาม  

อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี

โดยมีนายวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ เป็นประธานกรรมการ  

ซึ่งนายวัชรมงคลฯ ใช้หลักสมดุลเป็นพื้นฐาน ความสุขเป็นเป้าหมาย 

ใช้ความรักเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกจิ และเน้นการเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ 

จนกระทั่งธุรกจิสามารถเตบิโตได้ทัง้ยอดขายและความสุข

การด�าเนินธุรกิจในช่วงแรก เริ่มต้นจากการ 

น�าเข้าสุขภัณฑ์จากต่างประเทศมาจ�าหน่ายเท่านั้น  

เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐ บริษัทฯ จึง

ประสบปัญหาหนี้สินเพิ่มขึ้นเท่าตัว ท�าให้บริษัทฯ 

หันมาน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ใช้ในกิจการของตนเอง  

โดยตระหนักถึงการพึ่งพาตนเอง จึงเริ่มผลิตสุขภัณฑ์

ดว้ยตนเองและมกีารเพิม่มลูค่าของผลติภณัฑ์โดยการ

ใส่นวัตกรรมให้กับสุขภัณฑ์ในห้องน�้า
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“บริหารงานด้วยหลักธรรมะควบคู่กับปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงและตัง้ปณธิานสูแ่บรนด์สนิค้าระดบัโลก”

บรษิัทฯ ตัง้ปณธิานเป็นแบรนด์สนิค้าสุขภัณฑ์ระดับโลก 

และตัง้เป้าหมายส่งสนิค้าเข้าประกวด Red Dot Design Award 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเป็นเวทีการแข่งขันออกแบบ 

ที่ ใหญ่และโด่งดังที่สุดในโลก โดยก่อตั้งขึ้นในปี ๒๔๙๗  

เวทีแห่งนี้ได้มอบรางวัลให้กับผลิตภัณฑ์การออกแบบ 

ที่ยอดเยี่ยมในหลายประเภทตั้งแต ่สินค ้าแฟชั่น  

เครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้า ไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ 

การประกวดรางวัล Red Dot Design Award จึง

เป็นเหมือนเป้าหมายของแบรนด์ต่าง ๆ ที่ต้องการ

สร้างจุดยืนของตนในวงการธุรกิจผ่านงานดีไซน์ 

ที่โดดเด่น ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งผลงานเข้าประกวดและ

ได้รับรางวัลด้านการออกแบบระดับโลกต่อเนื่อง 

๘ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ จนถึงปี ๒๕๕๙ ในปี ๒๕๕๙ 

บริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านการออกแบบระดับโลก  

Red Dot Design Award Winner “Linen” , 

“Cloud” และ “Season” ถงึ ๓ รางวัล นอกจากนี้  

ด ้วยปณิธานที่มุ่งมั่นสู่การเป็นแบรนด์ระดับโลก  

บรษิัทฯ ยังให้ความส�าคัญเรื่องการพัฒนาบุคลากรใน

ส่วนของการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับ

และตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยค�านึงถึง 

การใช้งานจริงและเป็นสิ่งใหม่ส�าหรับตลาด ตลอด 

ระยะเวลากว่า ๒๐ ปี บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู ้น�า

ในผลิตภัณฑ์ภายในห้องน�้า ซึ่งมีผลิตภัณฑ์อยู่ใน

ตลาดมากถึง ๑,๐๐๐ ชนิด ใน ๖ กลุ่มผลิตภัณฑ์ 

ได้แก่ อ่างอาบน�้า อ่างน�้าวน สุขภัณฑ์ ฉากกัน้อาบน�้า  

ชุดเฟอร์นเิจอร์ และอุปกรณ์ตกแต่งในห้องน�้า
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ด้วยการบริหารงานของบริษัทฯ ที่เน้นให้พนักงานมีความสุข 

ในการท�างานและปฏบิตักิบัพนกังานเหมอืนพีน้่อง การให้ความส�าคญั

กับ “ทุนมนุษย์” ที่พวกเขาเรียกว่า “พี่-น้อง” คือ การท�าให้เกิด

ความสมดุลทัง้ด้านมูลค่าและคุณค่าในพนักงานทุกคน

ด้านมูลค่า

มสีวัสดกิารที่คดิถงึความเป็นอยู่ของพนักงานเป็นหลัก ตัง้แต่

สวัสดิการทุนการศึกษาของตัวพนักงานเองและบุตรของพนักงาน

โดยไม่มีสัญญาผูกมัด โครงการอาหารกลางวันส�าหรับพนักงานที่ 

ไม่ต้องลงทนุมหาศาลแต่ปรบัเปลีย่นการใช้ประโยชน์ทีด่นิหลงัโรงงาน 

มาปลกูข้าว พชืผกั แล้วให้พนกังานสลบักนัมาดแูล สิง่ทีไ่ด้มากไปกว่า 

วตัถดุบิประกอบอาหารกลางวนั คอื พนกังานสามารถหอบหิ้วอาหาร

กลับบ้านได้

ด้านคุณค่า

ด้วยแนวคดิให้พนกังานเหน็คณุค่าในตวัเอง 

และเห็นคุณค่าของผู ้อื่น โดยเริ่มตั้งแต่การให้

พนักงานหยุดงานในวันเกิดเพื่อพาครอบครัว

ไปท�าบุญถือเป็นวันส�าคัญให้กับพนักงานและ

ก่อนวันเกิดหนึ่งวันจะจัดเค้กให้คนละหนึ่งปอนด์  

มีเพื่อน ๆ มาร่วมอวยพรวันเกิดพร้อมจับฉลาก 

ของรางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ แม้แต่วันเกดิของพ่อและ

แม่ของพนักงาน บริษัทฯ จะส่งการ์ดอวยพรไปให้  

ส่วนในกรณีที่พ่อและแม่ของพนักงานเสียชีวิต 

บริษัทฯ จะจัดชุดสังฆทานและนิมนต์พระมาที่

บริษัทฯ เพื่อให้พนักงานได้ท�าบุญอุทิศส่วนกุศล 

ให ้พ่อและแม่ เดือนละครั้ ง  ไม่ เว ้นแม ้แต่วัน 

ครบรอบแต่งงาน บริษัทฯ จะมอบช่อกุหลาบให้

พนักงาน เพื่อน�าไปมอบให้คู่สมรสที่บ้านหรือมอบ

ให้กันเองหน้าสถานที่ท�างาน หากพนักงานเป็น 

คู่สามี -  ภรรยากัน เมื่อพนักงานในองค์กรมี

ครอบครวัอบอุน่ ประสทิธภิาพในการท�างานจะดขีึ้น
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นอกจากนี้ ยังให้พนักงานเห็นคุณค่า

ของผู ้อื่น โดยร่วมท�ากิจกรรมจิตอาสา 

นอกองค์กร ผ่านการท�ากจิกรรม ๖ ด้าน ได้แก่

ด้านชุมชน โดยทุกวันพุธพนักงานในบริษัทฯ

จะสลับกันออกไปช่วยงานสังคมสงเคราะห์ 

อาทิ บ้านเด็กก�าพร้า บ้านคนชรา แล้วกลับ

มาเล่าสูก่นัฟัง ด้านการศกึษา มกีองทนุพีน้่อง  

บาธรูมฯ เพื่อสังคมโดยที่พนักงานสามารถ

บริจาคเงินเข้ากองทุน แล้วบริษัทฯ จะสมทบ

ให้อกี ๑ เท่า ซึ่งตัวแทนพนักงานจะเป็นกรรมการบรหิาร

เงินก้อนนี้และน�าไปใช้เป็นทุนการศึกษาให้กับเด็ก ๆ  

ในหลายพื้นที ่ถดัมา คอื ด้านอาชพี นอกจากเปิดโอกาสให้

คนพกิารเข้ามาท�างานในองค์กรแล้ว ยงัส่งเสรมิให้พนกังาน

ได้มีโอกาสมอบความรักกับบุคคลเหล่านี้ พร้อมทั้ง 

ยังสร้างอาชีพที่ย่ังยืนให้กับชุมชน เริ่มจากหมู่บ้านซับผุด  

จงัหวดัเพชรบรูณ์ ซึง่เป็นชมุชนเลก็ ๆ  อนัเป็นสถานทีเ่กดิของ

พนกังานส่วนใหญ่ในบรษิทัฯ ในขณะทีด้่านสิง่แวดล้อมนัน้  

นายวัชรมงคลฯ ในฐานะเป็นกรรมการบริหารมูลนิธ ิ

สบืนาคะเสถยีร ได้ดงึองค์กรเอกชนเข้ามาสนบัสนนุ รวมถงึ 

เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสา 

ช่วยเหลือกิจกรรมอย่างสม�่าเสมอ ด้านสาธารณสุข 

บริษัทฯ ได้ส่งพนักงานที่มีจิตอาสาไปช่วยที่มูลนิธิแพทย์

อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  

และสภากาชาดไทย สุดท้าย คือ ด้านศาสนา มีการส่ง 

พนักงานไปอบรมธรรมะทุกวันศุกร ์ถึงวันอาทิตย ์ที่ 

วัดป ัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี พร ้อมกันนี้ 

ในแต่ละเดือนยังนิมนต์พระสงฆ์มาเทศนาอบรมธรรมะ 

แก่พนักงานด้วย
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นี่คือผลิตผลจากความรักที่นายวัชรมงคลฯ บอกว่า 

เป็นยาขนานเอกช่วยลดความเห็นแก่ตัวของคนลงได้ ก่อเกดิ 

เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ซึ่งทุกคนอยู่กันแบบพี่แบบน้อง  

มนี�้าจติน�้าใจ มคีวามสุขจากการให้และการแบ่งปัน น�ามาสู่ 

คุณภาพงานและความส�าเร็จทางธุรกิจได้ในที่สุด ต้องให้

อย่างสมดุลตัง้แต่องค์กรต้องพึ่งพาตัวเองได้ แข่งขันได้ และ

ต้องมีความสมดุลระหว่างการสร้างคนเก่ง คนดี และค�าว่า

ยั่งยนื คอื ต้องมั่นคง โดยต้องรักษาความสมดุลไว้ให้ได้ และ

อย่าตั้งเป้าหมายเป็นตัวเงินอย่างเดียว แต่เป็น “ความสุข

ของคนในองค์กร” และแบ่งปันประโยชน์และความสุขไปสู่

คนนอกองค์กรอย่างเท่าเทยีมกัน

ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ

ประยุกต์ใช้ได้ทั้งบุคคล องค์กรภาครัฐและเอกชน รวมถึง 

ภาคธุรกิจอย่างบริษัทฯ ที่ได้ด�าเนินธุรกิจแบบวิถีพอเพียง

และเติบโตได้อย่างมีความสุข ตลอดจนสร้างภูมิคุ ้มกัน 

ให้แก่ธุรกิจ ใส่ใจพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้ง 

รักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นลักษณะของธุรกิจที่สังคมไทย

ต้องการ 

๐๕ 
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ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมีอายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบัุน	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รักษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพุทราป่า	
	 -	มหาวทิยาลัยแม่โจ้	ศกึษาวจิยัเรือ่งการปรบัปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบยีมและจลุนิทรย์ีทีม่ี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพือ่ส่งเสริมการผลติเมลด็พนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพ้ืนทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพนัธุ	์และผลผลติของถัว่เขียวพนัธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลิตต่อไร่สูงสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมูลภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวัดลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ท่ีผลติเมลด็พันธ์ุข้าวในโครงการ	“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	

ที่มาของภาพ : www.bathroomtomorrow.com
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น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงาน  

“เถลงิศกสขุสนัต์ มหาสงกรานต์ ต�านานไทย”  ทีผ่่านมา  

ท�าให้ประชาชนท่ัวประเทศหันกลับมาย้อนร�าลึกถึงอดีต 

วันวานด้วยการแต่งกายชุดผ้าไทยอย่างสวยงาม

 หากย้อนไปเมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๘ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ในรัชกาลที่ ๙ ได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ชนบท 

ท่ัวทุกแห่งของประเทศ โดยมิได้เพียงรับสั่งถามทุกข์สุขเท่านั้น แต่จะทอดพระเนตรราษฎรที ่

มาเฝ้าฯ รับเสด็จและรับสั่งถามถงึชวีติความเป็นอยู่ในครอบครัวอย่างละเอยีด ทรงพบว่าราษฎร

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายได้จากผลผลิตทางการเกษตรขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้า

อากาศที่ไม่แน่นอน ทัง้สองพระองค์จงึทรงห่วงใยในชวีติความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างยิ่ง ในการ

บ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขเพื่อให้ราษฎรมคีวามเป็นอยู่ที่ดขีึ้น ทุกครัง้ที่เสด็จพระราชด�าเนนิไปทรงเยี่ยม

ราษฎร สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ์ พระบรมราชนินีาถ ในรัชกาลที่ ๙ มักทอดพระเนตรเห็นราษฎร 

ทีม่าเฝ้าฯ รบัเสดจ็ สวมใส่ผ้าทอมอืตามวฒันธรรมของแต่ละท้องถิน่ ล้วนแต่เป็นผ้าไทยทีม่ลีวดลาย

สวยงามวิจิตรบรรจงแตกต่างกันไป เช่น ภาคอีสาน ซึ่งเป็นพื้นที่แห้งแล้งกันดารแต่ราษฎรก็ยัง 

บทความโดย 
กองประชาสัมพันธ์
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ทอผ้าไหมมัดหมี่ใช้ พระองค์จึงมีพระราชด�าริให้ราษฎรทอผ้าไหม

มัดหมี่เป็นอาชีพเสริม ผ้าไหมมัดหมี่นี้เป็นภมูปัิญญาท้องถิน่ดัง้เดมิ

สืบทอดมาแต่ครั้งปู่ย่าตายาย รวมทั้งเป็นศิลปวัฒนธรรมที่ควรค่า 

แก่การอนรุกัษ์ไว้ หลายครวัเรอืนรู้จักการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม และ 

ทอผ้าไหมใช้เอง จึงมีพระราชด�าริให้ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม และการทอผ้าไหมเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวาง  

โปรดให้อนุรักษ์การทอด้านลายโบราณของแต่ละภูมิภาค เริ่ม

จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคแรก โดยทรงขอให้ชาวบ้าน 

ทอผ้าเพิม่ขึ้นจากทีท่อใช้เองในครวัเรอืน และทรงรบัซื้อผ้าไว้ทัง้หมด 

ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ราชเลขานกุารในพระองค์ฯ ไปตดิต่อ 

ขอซื้อผ้าไหมจากชาวบ้านในพื้นที่โดยให้ราคาสูงกว่าราคาตาม 

ท้องตลาดในขณะนี้

 สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที ่๙  

มีพระราชปณิธานที่จะส่งเสริมและฟื้นฟูหัตถกรรมพื้นบ้านไทย

เพื่อให้ราษฎรมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้น จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของการ

ก่อตั้ง “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชนินีาถ” และทรงรบัเป็นประธานกรรมการของมลูนธิิ

 พระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ด้านการอนุรักษ์ผ้าไทย

และศลิปหตัถกรรมไทยแทบทกุชนดิเป็นทีป่ระจกัษ์โดยทัว่กนั 

พระองค์จึงทรงรับการยกย่องเฉลิมพระเกียรติจากองค์กร

ต่าง ๆ ของโลก อาทิ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๕ องค์การ 

ยูเนสโกได้ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองโบโรพุทโธและ

ประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ในฐานะที่ทรงส่งเสริม

งานด้านศิลปะและการสร้างสรรค์โดยเฉพาะงานด้าน

หัตถกรรมสิ่งทอ รวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูผ้าไทยไม่ให้สูญหาย 

อีกทั้งเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้

ในชนบทมากว่า ๔๐ ปี นับได้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชนินีาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นผู้ฟื้นฟู อนุรักษ์ 

ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทย ศิลปะอันล�้าค่าของชาติให ้

ด�ารงคงอยู่ ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและ

เป็นความชื่นชมของชาวโลกอย่างอัศจรรย์ยิ่ง จึงเป็นสิ่งที ่

พสกนิกรชาวไทยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

หาที่สุดมไิด้
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 ครั้งเมื่อสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้จัดงาน “เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ 

ต�านานไทย” เพื่อร่วมกันปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อ 

ผูม้พีระคณุ ส่งเสรมิและสบืสานศลิปวฒันธรรมและประเพณี

อันดีงามของชาติ ท�าให้ประชาชนชาวไทยได้ย้อนร�าลึก

ถึงอดีตด้วยการแต่งกายชุดผ้าไทยย้อนยุคหลากหลาย 

รปูแบบ เช่น นุง่โจงกระเบน ห่มสไบ แม้กระทัง่ผ้าไทยพื้นเมอืง

ภมูภิาคต่าง ๆ  ของไทย กน็�ามาสวมใส่กนัอย่างสวยงาม ท�าให้ 

ในปัจจุบันการแต่งกายชุดไทยย้อนยุคนับเป็นวัฒนธรรม 

ทีง่ดงาม ควรแก่การสบืสานและรกัษาให้คงอยูต่ลอดไป 

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								
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 สุวรรณรัฐ 
องคมนตรี 

ติดตามงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

วันท่ี ๕ มถุินายน ๒๕๖๑  

วนัที ่๖ มถินุายน ๒๕๖๑ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไป

โครงการชลประทานพะเยา เพื่อร่วมประชุม รับฟังสรุปผล  

ปัญหาอปุสรรค และความก้าวหน้าการด�าเนนิงานโครงการด้าน 

พัฒนาแหล่งน�้าในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เพื่อเร่งรัดและขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้แล้วเสร็จตาม 

พระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการที่จะทรง

สืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการ เพื่อสร้างประโยชน์สุข 

ให้เกดิกับราษฎรได้อย่างมั่นคงต่อไป 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตร ี 

เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าของการ

ก่อสร้างโครงการอ่างเกบ็น�า้น�า้ป้ีอนัเนือ่งมาจาก 

พระราชด�าร ิอ�าเภอเชยีงม่วน จังหวัดพะเยา 

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	
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นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 
ติดตามงานโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตร ี เดนิทางไปตดิตามความ

ก้าวหน้าและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ใน

พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วั ทีจ่ะทรงสบืสาน รักษา ต่อยอดโครงการทีพ่ระบาทสมเดจ็ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้  

ให้บังเกดิประโยชน์กับราษฎรโดยเร็ว

ในการนี้ รับฟังการบรรยายสรุปผลความก้าวหน้าของ 

การด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ในพื้นที ่

จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจ�านวนทั้งสิ้น ๑๘๑ โครงการ ประกอบด้วย 

โครงการพฒันาด้านแหล่งน�า้ จ�านวน ๑๑๐ โครงการ โครงการพฒันา

ด้านการเกษตร จ�านวน ๓ โครงการ โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

จ�านวน ๕ โครงการ โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ จ�านวน  

๒๔ โครงการ โครงการพัฒนาด้านคมนาคมและการสื่อสาร จ�านวน 

๒ โครงการ โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและการศึกษา 

จ�านวน ๑๘ โครงการ รวมทัง้โครงการพฒันาแบบบรูณาการและอืน่ ๆ   

จ�านวน ๙ โครงการ

วนัที ่๑๒ มถุินายน ๒๕๖๑ 

วนัที ่๑๓ มถินุายน ๒๕๖๑ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทาง

ไปโครงการศูนย์บริการและพัฒนาพื้นที่สูงปางตอง 

ตามพระราชด�าริ ต�าบลหมอกจ�าแป่ อ�าเภอเมือง 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสนองพระราชปณิธานของ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะทรงสบืสาน รักษา ต่อยอด

โครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดลุยเดช บรมนาถบพติร และสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์  

พระบรมราชนินีาถ ในรัชกาลที่ ๙ พระราชทานไว้ ให้

บงัเกดิความต่อเนือ่งและเกดิประโยชน์กบัราษฎรต่อไป
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พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข 
องคมนตรี

ติดตามงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วนัที ่๑๔ มถินุายน ๒๕๖๑ 

วนัที ่๑๔ มถุินายน ๒๕๖๑ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตร ีเดนิทางไป

ติดตามการด�าเนินงานโครงการอ่างเก็บน�้าบ้านห้วย 

โป่งอ่อน บ้านแม่สะงา หมู่ที่ ๒ ต�าบลหมอกจ�าแป 

อ�าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสนองพระราช

ปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะทรงสืบสาน 

รักษา ต่อยอดโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พระราชทานไว้  

ให้บังเกิดความต่อเนื่องและเกิดประโยชน์กับราษฎร

ต่อไป  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ท่ีเกิดจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทันเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพือ่น”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มีพระราชปฏิสนัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกันสู้	อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วังร	ีและทรงเย่ียมราษฎร	

พลอากาศเอก ชลติ พุกผาสุข องคมนตร ี เดนิทางไปปฏบิัติ

ภารกจิในพื้นทีจ่งัหวดัเพชรบรุ ีโดยเป็นประธานเปิดค่าย “สร้างเสรมิ 

คุณธรรมน�าเยาวชนรักษ์สหกรณ์” พร้อมให้โอวาทและมอบ 

เกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดค่ายฯ และ 

เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาการใช้

ประโยชน์ทีด่นิ โครงการจดัพฒันาทีด่นิตามพระราชประสงค์หบุกะพง 

ต่อมา เดินทางไปโครงการตามพระราชประสงค์ศูนย์พัฒนา 

ดอนขุนห ้วย ต�าบลท่าคอย อ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุร ี 

เพื่อติดตามการด�าเนินงานและรับฟังการบรรยายสรุปถึงผล

การด�าเนินงานโครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามที่พระบาทสมเด็จ 

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร มพีระราชประสงค์

ให้ราษฎรที่ยังไม่มีที่ท�ากินและประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง ได้เข้ามา 

ท�ากินในที่ดินของนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร แทนราษฎรที่ได้รับ 

พระมหากรุณาธคิุณให้เข้าท�ากนิในที่ดนิจัดสรรโครงการฯ หุบกะพง
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วนัที ่๑๕ มถุินายน ๒๕๖๑ 

วนัที ่๒๖ มถินุายน ๒๕๖๑ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตร ีเดนิทางไป

ศาลากลางจงัหวดัก�าแพงเพชร เป็นประธานการประชมุ 

ในการนี้ ได้รับฟังสรุปผลความก้าวหน้าและ

ปัญหาอุปสรรคการด�าเนินงานโครงการพัฒนาด้าน

แหล่งน�า้อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิทีพ่ระบาทสมเดจ็

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

พระราชทานไว้ ในเขตพื้นที่ภาคเหนอื  ทัง้นี้ เพื่อให้เป็น

ไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะ

ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ ให้บังเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อ

สร้างประโยชน์ให้กับราษฎรได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ต่อไป

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เดินทาง

ไปศูนย์เรียนรู้และบริการหมู่บ้าน OTOP ต�าบลห้วยสัตว์ใหญ่ 

อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรับฟังการบรรยาย

สรปุผลการด�าเนนิงานโครงการหมูบ้่านสหกรณ์ห้วยสตัว์ใหญ่ 

และโครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าตามแนวพระราชด�าร ิ

ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพติร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการ

จัดหาพื้นที่ว ่างเปล่าในเขตจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัด

ประจวบครีขีนัธ์ น�ามาจดัสรรให้ราษฎรท�ากนิในรปูแบบสหกรณ์ 

จากนั้น เดินทางไปโครงการอ่างเก็บน�้าบ ้านป่า 

ละอูอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ ต�าบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ�าเภอ

หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรับฟังการบรรยาย

สรุปและติดตามการด�าเนินงานโครงการฯ ตามที่สมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชด�าริ

ให้จัดหาน�้าเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ต�าบลห้วยสัตว์ใหญ่ 

และโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู เพื่อให้มี

น�้าใช้ในการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งมีน�้าใช้เพื่อการเกษตร

ได้อย่างเพยีงพอ 

ต ่อมา เดินทางไปรับฟ ังการบรรยายสรุปผล 

การด�าเนินงานและเยี่ยมชมโครงการตามพระราชประสงค ์

หนองพลับ - กลัดหลวง อ�าเภอหัวหนิ จังหวัดประจวบครีขีันธ์ 

โอกาสนี้  ได ้ เยี่ ยมราษฎรในพื้นที่  พร ้อมปลูก 

ต้นเสน่ห์จนัทร์ ณ แปลงปลกูป่าเฉลมิพระเกยีรตฯิ ในโครงการ

ตามพระราชประสงค์ฯ 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมีอายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบรุษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รักษา	เช่น	มะปราง	มะตูม	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจิยัเรือ่งการปรบัปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบยีมและจลุนิทรย์ีท่ีมี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพือ่ส่งเสริมการผลติเมลด็พันธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพนัธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมูลภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมล็ดพนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพ่ือน” ของมลูนิธิ
ชัยพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเคร่ืองสบูน�า้มาติดตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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

นายพลากร สุวรรณรัฐ 
องคมนตรี

ติดตามงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ในพื้นที่จังหวัดก�าแพงเพชร

และจังหวัดตาก
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วันที ่๒๗ มถินุายน ๒๕๖๑ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทาง

ไปโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าร ิอ�าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อรับฟัง

สรปุผลการด�าเนนิงานและเยีย่มชมกจิกรรมการพฒันา 

คุณภาพชีวิต ณ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 

บ้านแสมใหญ่ และราษฎรในพื้นที่โครงการอนุรักษ์

สภาพป่าแม่ตื่นฯ

จากนั้น เดินทางไปติดตามความก้าวหน้า 

การด�าเนินงานโครงการเขื่อนทดน�้าโกกโก่อันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริ ต�าบลแม่กาษา อ�าเภอแม่สอด 

จังหวัดตาก ซึ่งเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณ 

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพติร ที่ทรงรับโครงการเขื่อนทดน�้าโกกโก่ฯ

ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

วนัที ่๒๘ มถินุายน ๒๕๖๑ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไป

ส�านกังานชลประทานที ่๔ จงัหวดัก�าแพงเพชร เพือ่รบัฟัง 

สรุปผลการด�าเนินงานโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษา

ท่อทองแดง 

จากนั้น เดินทางไปติดตามความก้าวหน้า 

การด�าเนินงาน ณ โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษา 

ท่อทองแดง ต�าบลหนองปลิง อ�าเภอเมือง จังหวัด

ก�าแพงเพชร พร้อมกบัเยีย่มราษฎรเพือ่รบัทราบชวีติความ

เป็นอยู่ รวมถึงการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อน 

ขยายผลโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้  

ให้เกิดประโยชน์กับราษฎร ตามพระราชประสงค์ของ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริให้เกิดความยั่งยืน

ต่อไป

โอกาสนี้ ได้ปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาไน 

และปลายี่สก จ�านวน ๕๐,๐๐๐ ตัว เพื่อแพร่ขยายพันธุ์

ต่อไป 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลูก	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมีอายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจุบนั	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รักษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพุทราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจิยัเรือ่งการปรบัปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบยีมและจลุนิทรย์ีทีม่ี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพือ่ส่งเสริมการผลติเมลด็พนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพ้ืนท่ีศนูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพนัธุ	์และผลผลติของถัว่เขียวพนัธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลิตต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมูลภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวัดลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมลด็พันธ์ุข้าวในโครงการ	“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	
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วนัท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตร ีเดนิทางไปศาลากลาง 

จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมประชุมและรับฟังความก้าวหน้า 

การด�าเนินงานโครงการด้านพัฒนาแหล่งน�้าในพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมทั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

ทัง้นี้ เพือ่เร่งรดั ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานให้แล้วเสรจ็ตามพระราช

ประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสบืสาน รักษา ต่อยอด

โครงการเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้เกดิกับราษฎร 

ในการนี้ ผู้แทนกรมชลประทานรายงานความก้าวหน้า

การด�าเนินงานโครงการด้านพัฒนาแหล่งน�้าในพระบาทสมเด็จ

พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร ประกอบด้วย 

๑) โครงการอ่างเก็บน�า้แม่ปอนอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

๒) โครงการอ่างเก็บน�า้ห้วยแม่ป่าไผ่อันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

๓) โครงการปรับปรุงถนนวงแหวนที่เชื่อมระหว่างต�าบลอมก๋อย 

๔) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามล�าน�า้สบโขง

นายพลากร สุวรรณรัฐ 
องคมนตรี 

ติดตามงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ่
และจังหวัดล�าปาง

วนัที ่๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

นายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตร ีเดนิทางไปโครงการ

อ่างเกบ็น�า้แม่พรกิอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิอ�าเภอแม่พรกิ 

จังหวัดล�าปาง เพื่อตดิตามความก้าวหน้าการด�าเนนิงานและ

เยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน�้าแม่พรกิฯ

จากนั้น เดินทางไปส�านักงานชลประทานที่  ๒  

เพื่อร่วมประชุมและรับฟังสรุปผลการด�าเนินงานโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

ในการนี้ ผูแ้ทนกรมชลประทานบรรยายสรปุโครงการ

พัฒนาแหล่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพื้นที่จังหวัด

ล�าปาง รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าโครงการด้านพัฒนา

แหล่งน�า้ในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

บรมนาถบพติร ประกอบด้วย 

๑) โครงการอ่างเกบ็น�า้ห้วยแม่สยุอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ 

๒) โครงการอ่างเก็บน�้าแม่งาวอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

๓) โครงการอ่างเกบ็น�า้ห้วยแม่เคยีนอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ

๔) โครงการก่อสร้างอ่างเกบ็น�า้แม่บอม (แม่ตุย๋) อนัเนือ่งมาจาก 

 พระราชด�าริ
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วนัท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

นายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตร ีเดนิทางไป 

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษากิ่วลม - กิ่วคอหมา 

อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง เพื่อติดตามการบริหาร

จดัการน�า้ของโครงการส่งน�้าและบ�ารงุรกัษากิว่ลม - 

กิ่วคอหมา 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบรุษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท่ี์หาได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตูม	
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
เป็นพืน้ทีผ่ลิตเมล็ดพนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนิธิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเคร่ืองสบูน�า้มาตดิตัง้เพ่ือเร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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

นายจรัลธาดา กรรณสูต 
องคมนตรี

ติดตามงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 

จังหวัดศรีสะเกษ  
และจังหวัดยโสธร

วนัที ่๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เดินทางไป 

ส�านักชลประทานที่ ๗ เพื่อเป็นประธานการประชุมติดตาม

และขับ เคลื่ อนโครงการอัน เนื่ องมาจากพระราชด� าริที ่

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 

พระราชทานไว้ ให้มีการขับเคลื่อนเพื่อสร้างประโยชน์แก่ราษฎร 

ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน 

รักษา และต่อยอดโครงการต่อไป

จากนั้น เดินทางไปโครงการแก้มลิงกุดเตอะ - กุดหวาย 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  ต�าบลคูซอด อ�าเภอเมือง  

จั งหวั ดศรีสะ เกษ ซึ่ ง เป ็ น โครงการที่ พระบาทสมเด็ จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงรับไว้  

เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ตามที่องค์การ

บริหารส่วนต�าบลคูซอด ได้ขอพระราชทานโครงการแก้มลิง 

กดุเตอะ - กดุหวายฯ เพือ่ช่วยเหลอืราษฎรทีป่ระสบความเดอืดร้อน 

ขาดแคลนน�้าส�าหรับท�าการเกษตรในช่วงฤดูแล้งและประสบ

ปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน



4๐ ความเคลื่อนไหว

วนัท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

วนัที ่๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตร ีเดนิทางไปโครงการ

พัฒนาพื้นที่บริ เวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อติดตามและเยี่ยมชมการ 

ด�าเนินงานภายในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งฯ และ

เยี่ยมราษฎร 

จากนั้น เดินทางไปโครงการฝายน�้าล้นบ้านโพธิ์ศรี

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบลโพธิ์ไทร อ�าเภอป่าติ้ว  

จงัหวดัยโสธร เพือ่รบัฟังการบรรยายสรปุ เยีย่มชมพื้นทีโ่ครงการ 

และพบปะเกษตรกรในพื้นที่โครงการฝายน�า้ล้นบ้านโพธิ์ศรฯี

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตร ี

เดนิทางไปตดิตามความก้าวหน้าการด�าเนนิงาน 

และเยี่ยมราษฎร เพื่อรับทราบความเป็นอยู่ 

และการประกอบอาชพีของราษฎร ณ โครงการ 

อ่างเก็บน�า้ห้วยโพง (ตอนบน) อันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ ต�าบลศรีแก้ว อ�าเภอเลิงนกทา 

จังหวัดยโสธร 

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	่จงัหวัดลพบรุ	ี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	
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พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข 
องคมนตรี

ติดตามงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี  
และจังหวัดชัยนาท

วนัที ่๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตร ี 

เดินทางไปยังเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ�าเภอพัฒนานิคม 

จงัหวดัลพบรุ ีเพือ่ตดิตามและรบัฟังสรปุผลการบรหิาร

จดัการน�า้ของลุม่น�า้ป่าสกัตอนบนและตอนล่าง ปัญหา 

อุปสรรคการด�าเนินงาน และการเตรียมความพร้อม 

รับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน 

โอกาสนี้  ได้เยี่ยมกลุ่มราษฎรที่ได้รับประโยชน ์

จากโครงการที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุร ี 

เยี่ยมชมเขื่อนป่าสักชลสทิธิ์ และปลูกต้นรวงผึ้ง

จากนัน้ เดนิทางไปเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท  

รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น�้าและการบริหาร

จัดการน�้าของเขื่อนเจ้าพระยา 

โอกาสนี้  ได ้ เยี่ ยมชมเขื่ อนเจ ้ าพระยาและ 

ปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อแพร่ขยายพันธุ์ต่อไป 

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	
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นายพลากร สุวรรณรัฐ 
องคมนตรี

ติดตามงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในพื้นที่จังหวัดตรัง

วนัที ่๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไป 

ศาลากลางจังหวัดตรัง อ�าเภอเมอืง จังหวัดตรัง เป็นประธาน 

การประชุ มติ ดตามและขั บ เคลื่ อ นการด� า เ นิ น ง าน 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ในพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ยัง 

ไม่ได้ด�าเนินการในพื้นที่ภาคใต้ ให้มีการขับเคลื่อนตาม 

พระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ในการที่จะ

ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าร ิเพือ่สร้างประโยชน์ให้กบัราษฎรอย่างยัง่ยนืต่อไป

ในการนี้ ได้กล่าวเปิดการประชุมและที่ประชุมได้ 

ร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง พร ้อมให ้ข ้อเสนอแนะ 

ในการขับเคลื่อนโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อสร้างประโยชน ์

ให้เกดิขึ้นกับราษฎรต่อไป

วนัที ่๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไปโครงการ

อ่างเก็บน�้าบ ้านเขาพลูพร ้อมระบบส่งน�้ าอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าร ิต�าบลบางสัก อ�าเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อตดิตาม

และตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการด�าเนินโครงการอ่างเก็บน�้า 

บ้านเขาพลูพร้อมระบบส่งน�้าฯ พร้อมกับร่วมประชุมหารือ

แนวทางการขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตาม 

พระราชปณธิานของสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ในการทีจ่ะทรงสบืสาน

โครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้ ให้มีการขับเคลื่อนเพื่อสร้าง

ประโยชน์สุขให้กับราษฎรต่อไป
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วนัที ่๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตร ีเดนิทางไปตดิตามผล

การด�าเนินงานโครงการอ่างเก็บน�้าคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าร ิต�าบลท่างิ้ว อ�าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

โอกาสนี้ ได้เยี่ยมราษฎร เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค 

ในการด�าเนนิชวีติ

จากนัน้ เดนิทางไปตรวจเยีย่มโครงการปรบัปรงุระบบท่อ 

ส่งน�้าของฝายทดน�้าบ้านไร่เหนืออันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

ต�าบลโพรงจระเข้ อ�าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	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
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	ได้มพีระราชปฏสัินถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู้	อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	

จากนั้น เดินทางไปโครงการอ่างเก็บน�้า 

บ้านห้วยต่อน้อยพร้อมระบบส่งน�้า ต�าบลไม้ฝาด  

อ�าเภอสิเกา จังหวัดตรัง เพื่อรับฟ ังสรุปผล 

การด�าเนินงานและตรวจสภาพพื้นที่การก่อสร้าง 

อ่างเก็บน�า้ 

โอกาสนี้ ได้เยี่ยมราษฎร เพื่อรับทราบ

ปัญหาอุปสรรค การประกอบอาชีพ และการ

ด�าเนนิชวีติ 
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นายพลากร สุวรรณรัฐ 
องคมนตรี

ติดตามงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วนัท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตร ีเดนิทางไปศาลากลาง 

จงัหวดัสุราษฎร์ธาน ีอ�าเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีเป็นประธาน 

การประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าร ิในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  

บรมนาถบพิตร ทั้งนี้ เพื่อติดตาม เร่งรัด และขับเคลื่อนการ 

ด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ด้านพัฒนา

แหล่งน�้าที่ยังมิได้ด�าเนินการ ให้มีการขับเคลื่อนด�าเนินการ 

ให้แล้วเสร็จ ตามพระราชปณิธาณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ในการที่จะทรงสบืสาน รักษา และต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์สุข

ให้แก่ราษฎรต่อไป

ในการนี้ ได้พิจารณาหาแนวทางพร้อมให้ข้อเสนอแนะ 

การด�าเนินงานโครงการดังกล ่าว ให ้สามารถขับเคลื่อน 

เพื่อสร้างประโยชน์สุขและเกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

ของราษฎรต่อไป

วนัที ่๑ สงิหาคม ๒๕๖๑ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตร ี 

เดินทางไปติดตามและตรวจเยี่ยมโครงการ

อ่างเก็บน�้าบางทรายนวลอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ บ้านทับคริสต์ ต�าบลคลองชะอุ่น 

อ�าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ในการนี้ ได้รบัฟังสรปุผลการด�าเนนิงาน

และเยีย่มราษฎรทีไ่ด้รบัประโยชน์จากโครงการ

อ่างเก็บน�า้บางทรายนวลฯ 

โอกาสนี้ ได้ปลูกต้นเคี่ยมซึ่งเป็นต้นไม ้

ประจ�าจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมกับปล่อย 

กุ ้งก้ามกราม จ�านวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัว เพื่อ 

แพร่ขยายพันธุ์ต่อไป
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วนัที ่๒ สงิหาคม ๒๕๖๑  

นายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตร ีเดนิทางไปตดิตาม

ความก้าวหน้าและตรวจเยี่ยมสภาพพื้นที่ที่จะก่อสร้าง

โครงการฝายคลองท่ากระจายอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

ต�าบลคลองพา อ�าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

โอกาสนี้ ได้เยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการ 

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								
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	  

จากนั้น เดินทางไปโครงการท�านบดินคลอง 

บางพ่อตาพร้อมระบบส่งน�้าอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ 

บ้านบางปรุ หมู ่ที่ ๖ ต�าบลคลองศก อ�าเภอพนม 

จงัหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

ต่ อมา  เดิ นทาง ไป โครงการฝายคลอง 

สะพานนาคอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ หมู่ที่  ๕  

ต�าบลคลองศก อ�าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 

ซึ่ ง เป ็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงรับไว้เป็น

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ



46 ความเคลื่อนไหว

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
เป็นประธานเปิดงานเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขาชะงุ้ม 

“ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี”
ณ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดราชบุรี

วนัที ่๙ สงิหาคม ๒๕๖๑ 

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงาน 

เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ์ พระบรมราชนินีาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขาชะงุ้ม “ความสุข

ของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี” ณ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิต�าบลเขาชะงุ้ม อ�าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุร ี
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จากนัน้ เดนิทางไปโครงการอ่างเกบ็น�า้ 

บ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

ต�าบลยางหัก อ�าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุร ี

เพื่ อติดตามการด�า เนินงานและรับฟ ัง 

การบรรยายสรปุการด�าเนนิงานของโครงการ 

อ่างเกบ็น�า้บ้านไทยประจนัฯ รวมทัง้โครงการ

พัฒนาแหล่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ในพื้นที่จังหวัดราชบุร ี

โอกาสนี้ ได้เยี่ยมและพบปะราษฎร 

กลุ่มผู้ใช้น�้าในพื้นที่ต�าบลยางหัก 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พืชปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจิยัเรือ่งการปรบัปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบยีมและจลุนิทรย์ีทีม่ี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพือ่ส่งเสรมิการผลติเมลด็พนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดินในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	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
เมือ่เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพ้ืนท่ีผลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“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	



48 ความเคลื่อนไหว

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติประจ�าปี ๒๕๖๑

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  

จังหวัดฉะเชิงเทรา

วนัที ่๑๐ สงิหาคม ๒๕๖๑ 

นายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตร ีเป็นประธาน

ในพธิเีปิดนทิรรศการเฉลมิพระเกยีรตปิระจ�าปี ๒๕๖๑ 

โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อน้อมร�าลึกถึง 

พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  

ในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา ๑๒ สงิหาคม ๒๕๖๑ 

เพื่อให้ประชาชนจากทั่วประเทศได้รับรู้และรับทราบ

ถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานพระราชด�าริ
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ในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารขิึ้น เพือ่เป็นสถานที่

ศกึษา ทดลอง ค้นคว้า วจิัย และแสดงตัวอย่าง

ความส�าเร็จ เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนที่

สนใจได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ และน�าไปปฏิบัติ

ได้อย่างเหมาะสม 

ในการนี้ ได้กล่าวเปิดนทิรรศการและเยีย่มชมนทิรรศการ

ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่น�าผลงานความส�าเร็จจากการพัฒนามา 

จัดแสดงนิทรรศการ พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จ

พระนางเจ้าสริกิติิ์ พระบรมราชนินีาถ ในรัชกาลที่ ๙

โอกาสนี้ ได้ปลูกต้นรวงผึ้งและปล่อยพันธุ์ปลานิลและ 

ปลายี่สกเทศ จ�านวน ๘๖,๐๐๐ ตัว ณ บริเวณอ่างเก็บน�้า 

โครงการพัฒนาส่วนพระองค์เขาหินซ้อน เพื่อแพร่ขยายพันธุ์ 

ต่อไป 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พืชปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมอีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบรุษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รักษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ศกึษาวจิยัเรือ่งการปรบัปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบยีมและจลุนิทรย์ีทีม่ี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสริมการผลติเมลด็พนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดินในพ้ืนท่ีศนูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขียวพนัธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสุด
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภูมสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวัดลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพ้ืนท่ีผลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพัฒนา	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	



5๐ ความเคลื่อนไหว

นายพลากร สุวรรณรัฐ 
องคมนตรี

ติดตามงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วนัที ่๑๕ สงิหาคม ๒๕๖๑ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไปห้องประชุม

ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นประธานการประชุมติดตาม

และขับเคลือ่นโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารใินพระบาทสมเดจ็

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านโครงการ

พัฒนาแหล่งน�า้ทีม่อีายกุารใช้งานมานานและจะต้องปรบัปรงุซ่อมแซม

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการบรหิารจัดการให้เกดิประโยชน์สูงสุด 

จากนั้น เดินทางไปโครงการศูนย ์บริการและพัฒนา 

ลุ่มน�้าปายตามพระราชด�าริ (ท่าโป่งแดง) ต�าบลผาบ่อง อ�าเภอเมือง  

จังหวัดแม่ ฮ่องสอน เพื่อติดตามการด�าเนินงานและเยี่ยมชม 

กจิกรรมต่าง ๆ ของโครงการศูนย์บรกิารและพัฒนาลุ่มน�า้ปายฯ

วนัที ่๑๖ สงิหาคม ๒๕๖๑ 

นายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตร ีเดนิทางไปโครงการ 

พัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

บ้านปางคอง อ�าเภอปางมะผ้า จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เพือ่ตดิตาม 

การด�าเนินงานและเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการพัฒนา

ราษฎรชาวไทยภูเขาฯ พร้อมติดตามความก้าวหน้าการ

ซ่อมแซมอ่างเก็บน�้าปางคองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

จากนั้น เดินทางไปแปลงนาของนายเครือ สมภาร  

ราษฎรบ้านห้วยซลอบ ต�าบลห้วยผา อ�าเภอเมือง จังหวัด

แม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมปลูกข้าวในแปลงนา 

โอกาสนี้ ได้ปล่อยพันธุ ์ปลาลงสู ่ล�าห้วยซลอบ 

เพื่อแพร่ขยายพันธุ์ต่อไป
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วันที ่๑๗ สงิหาคม ๒๕๖๑ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในการ

ประกอบพิธีถวายผ้าไตรพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่  ๙ พร ้อมด ้วยข ้าราชการ 

และราษฎรในพื้นที่ โครงการอนุรักษ ์แหล ่งพันธุกรรมไม ้สัก 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน�้าของ - ลุ่มน�้าปาย   

อันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิอ�าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

จากนั้น เดินทางไปประกอบพิธีเปิดจุดสกัดสหัสบุญญา 

ววิัฒน์ ๒ (ห้วยซลอบ) 

โอกาสนี้ ได้มอบสิ่งของให้แก่ 

เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานพิทักษ์ป่า ที่ได้ 

ปฏิบัติงานสนองพระราชด�าริในสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

ในรัชกาลที่ ๙ 

ต่อมา เดนิทางไปหน่วยปฏบิตักิาร

พื้นทีท่ี ่๒ (กลุม่บ้านห้วยซลอบ) เพือ่ชมพื้นที่

โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สัก 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณ 

ป่าลุ่มน�า้ของ - ลุ่มน�า้ปายฯ 

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	่จงัหวัดลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	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	



52 ความเคลื่อนไหว

นายพลากร สุวรรณรัฐ 
องคมนตรี

ติดตามงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

วนัที ่๒๙ สงิหาคม ๒๕๖๑ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไปเข้าร่วม

ประกอบพิธีทางศาสนา ณ มัสยิดบาโง บ้านโคกพะยอม  

หมู่ที่ ๒ ต�าบลโคกเคียน อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อ 

ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ที่ทรงห่วงใยความ 

เป็นอยู่ของราษฎร

โอกาสนี้ ได้เยี่ยมราษฎรกลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดต�าบล 

โคกเคยีน 
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จากนั้น เดินทางไปโครงการอ ่างเก็บน�้ าอัยปาโจ 

พร้อมระบบส่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิบ้านบาโง หมู่ที่ ๘ 

ต�าบลลาโละ อ�าเภอรอืเสาะ จังหวัดนราธวิาส เพื่อรับฟังบรรยาย

สรุปผลการด�าเนินงานและติดตามการด�าเนินงานของโครงการ

อ่างเก็บน�า้อัยปาโจพร้อมระบบส่งน�า้ฯ 

โอกาสนี้ ได้เยี่ยมราษฎร เพื่อรับทราบชีวิตความเป็นอยู่

และได้ปล่อยพันธุ์ปลาสุลต่านหรอืปลาบ้า จ�านวน ๓๕,๐๐๐ ตัว 

และปลาตะเพยีนขาว จ�านวน ๓๕,๐๐๐ ตัว เพื่อแพร่ขยายพันธุ์

ต่อไป

ต่อมา เดินทางไปวัดชนาราม บ้านไทยสุข หมู่ที่ ๘  

ต�าบลลาโละ อ�าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อสักการะ 

พระประธานและติดตามการด�าเนินงานของศูนย์ศิลปาชีพ 

บ้านไทยสุข 



54 ความเคลื่อนไหว

วันที ่๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๑ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตร ีเป็นประธานเปิดงาน

ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู ้  ดูนิทรรศการ ครั้งที่  ๑๙  

ภายใต้ชื่อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา”  

โดยได้รับความร่วมมือจากส�านักงานคณะกรรมการพิเศษ 

เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

(ส�านักงาน กปร.) และศูนย ์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 

อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� าริ  ซึ่ ง จั ดขึ้ นระหว ่ า งวั นที่  

๓๐ สิงหาคม - ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อสนองพระราชด�าร ิ

ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด 

งานพัฒนาตามแนวพระราชด�าริเพื่อประโยชน์และความสุข 

ที่มั่นคงและยั่งยนืตลอดไป



วารสารอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 55

โอกาสนี้ ได้มอบรางวัลแก่ผู ้ชนะการประกวด

เกษตรกรต้นแบบ เยี่ยมชมผลการด�าเนนิงานของศูนย์ศกึษา

การพัฒนาพิกุลทองฯ ในรูปแบบของนิทรรศการผลส�าเร็จ

ของศูนย์ศึกษาฯ และศูนย์สาขา รวมถึงกิจกรรมการสาธิต

องค์ความรู ้ที่ประสบผลส�าเร็จจากการศึกษา ทดลอง  

และวิจัย นอกจากนี้ ยังมีการจ�าหน่ายผลิตผลการเกษตร 

ของเกษตรกร ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ และผลผลิตสินค้า 

จากโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และปลูกต้นรวงผึ้ง  

ต้นไม้ประจ�าพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จากนัน้ เดนิทางไปสวนพฤกษศาสตร์

ชายแดนภาคใต ้ตามพระราชเสาวนีย ์ฯ 

จังหวัดนราธิวาส เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผล

การด�าเนนิงานของสวนพฤกษศาสตร์ชายแดน

ภาคใต้ฯ
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 ต ่อมา เดินทางไปโครงการอ ่างเก็บน�้าใกล ้บ ้าน 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ หมู ่ที่  ๖ ต�าบลกะลุวอเหนือ  

อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผล 

การด�าเนินงานตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช บรมนาถบพติร พระราชทานพระราชด�ารใิห้หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องด�าเนินการจัดหาน�้าสนับสนุนพื้นที่แปลงวิจัยทดลอง

ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

และพื้นที่การเกษตรสองฝั่งคลองสะบยีอ คลองยาบ ีและบรเิวณ

ใกล้เคยีง 

โอกาสนี้ ได้ปล่อยปลาพันธุ์กนิพชื จ�านวน ๗๐,๐๐๐ ตัว 

เพือ่แพรข่ยายพนัธุเ์ป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้แก่ราษฎร

ต่อไป 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบรุษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท่ี์หาได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตูม	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจิยัเรือ่งการปรบัปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบยีมและจลุนิทรย์ีทีม่ี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพือ่ส่งเสรมิการผลติเมลด็พนัธุแ์ละปรับปรงุ
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	่จงัหวดัลพบุร	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลิตเมล็ดพนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมูลนิธิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลิตเมลด็พันธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพือ่น”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากน้ัน	ได้มีพระราชปฏิสนัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกันสู	้อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเย่ียมราษฎร	
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นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี
ติดตามงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 

จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดสกลนคร

วนัที ่๒๙ สงิหาคม ๒๕๖๑ 

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตร ีเดนิทาง

ไปส�านกัชลประทานที ่๖ เพือ่เป็นประธานการประชมุ

ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 

ภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร 
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จากนั้น เดินทางไปโครงการสถานีสูบน�้าด้วย 

ไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน�้าต�าบลบ้านดงอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ ต�าบลบ้านดง อ�าเภออุบลรัตน์ จังหวัด

ขอนแก่น เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการด�าเนินงาน

โครงการสถานีสูบน�้าด ้วยไฟฟ้าพร ้อมระบบส่งน�้า 

ต�าบลบ้านดงฯ  

โอกาสนี้ ได ้เยี่ยมราษฎร เพื่อรับทราบชีวิต 

ความเป็นอยู่ของเกษตรกรและผู้ที่ได้รับประโยชน์จาก 

โครงการฯ 
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วนัที ่๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๑ 

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เดินทางไปโครงการ

อุโมงค์ผันน�้าล�าพะยังภูมิพัฒน์ ต�าบลคุ้มเก่า อ�าเภอเขาวง จังหวัด

กาฬสินธุ์ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการด�าเนินงานโครงการอุโมงค์

ผันน�้าล�าพะยังภูมพิัฒน์

โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมการด�าเนินงานของโครงการฯ และ 

เยี่ยมราษฎร

จากนั้น เดินทางไปแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ของ นายจันท ี 

โคตรดก ที่ใช้น�้าจากอุโมงค์ผันน�้าล�าพะยังภูมิพัฒน์ในการท�าการ

เกษตรตามแนวพระราชด�ารเิกษตรทฤษฎใีหม่จนประสบผลส�าเร็จ 

 ต่อมา เดนิทางไปโรงงานหลวงอาหารส�าเรจ็รปูที ่๓ (เต่างอย) 

ต�าบลเต่างอย อ�าเภอเต่างอย จงัหวดัสกลนคร รบัฟังบรรยายสรปุผล

การด�าเนนิงานของโรงงานฯ และเยี่ยมชมโรงงานฯ 

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								
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	
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คอลัมน์ มาก ปานกลาง น้อย

(๑) ข่าวพระราชกรณยีกจิ

(๒) บทความเฉลมิพระเกยีรติ

(๓) แนะน�าโครงการ

(๔) เศรษฐกจิพอเพยีง

(๕) น้อมส�านกึในพระมหากรุณาธคิุณ

(๖) ความเคลื่อนไหว

สิ่งที่ควรปรับปรุง / ข้อเสนอแนะ
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ค�ำถำม

เฉลยค�ำตอบ

แบบสอบถามชงิรางวัลของที่ระลกึ
ผู้ที่ตอบค�ำถำมถูก ๑๐ ท่ำนแรก รับของที่ระลกึจำกส�ำนักงำน กปร.

๑. สถานพีัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด�าร ิดอยบ่อ มทีี่ตัง้อยู่ในจังหวัดใด

  จังหวัดเชยีงใหม่     จังหวัดเชยีงราย

๒. โครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันต ิ๒ ตามพระราชด�ารสิมเด็จพระบรมโอรสาธริาช ฯ

    สยามมกุฎราชกุมาร อยู่ในพื้นที่จังหวัดใด

  จังหวัดปัตตานี      จังหวัดยะลา

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิฉบับที่ ๒/๒๕๖๑

ข้อที่ ๑ ค�ำตอบคอื โครงกำรส่งเสรมิกจิกรรมโรงเรยีนวัฒนธรรมชนเผ่ำเด็กก�ำพร้ำ (หลัก ๖๗) มสีถำนที่ตัง้อยู่ในประเทศ

 สำธำรณรัฐประชำธปิไตยประชำชนลำว

ข้อที่ ๒ ค�ำตอบคอื โครงกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสรมิกำรปลูกหวำยและไผ่ตำมพระรำชด�ำร ิเป็นโครงกำรที่อยู่ในจังหวัดน่ำน
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ปณฝ. ท�ำเนียบรัฐบำล
กรุงเทพมหำนคร
๑๐๓๐๒



วารสารอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๑ กรกฎาคม - กันยายน 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�ารทิีม่กีระจายอยูท่ั่วทุกภูมภิาค
ของประเทศ ไปสูส่าธารณชนได้อย่างกว้างขวาง พร้อมทัง้เป็นเอกสาร
อ้างองิได้อย่างถูกต้อง

โปรดทราบ

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

หากมีความประสงค์จะน�าข้อมูลไปเผยแพร่ โปรดระบ ุ
แหล่งที่มาของข้อมูลด้วย

ดำาเนนิการโดย

สำานักงานคณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงาน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
อาคารส�านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรนิทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรนิทร์
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐-๖
โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒
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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 ๒๔๒๒ ๙๐๐๐
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�าริ 

นางสมพร สุขประเสรฐิ
ผู้แทนกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด�าริ 

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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ื่องมาจากพ
ระราชดำาริ

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำาริ ดอยบ่อ จังหวัดเชียงราย


