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	 วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ฉบับส่งท้ายปี	๒๕๖๐	ยังคง										
เข้มข้นด้วยเน้ือหาสาระอันทรงคุณค่า	เริ่มด้วยบทความเฉลิมพระเกียรต	ิ								
“ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งป่าและดนิ”	ทีแ่สดงให้เหน็ถงึพระราชอจัฉรยิภาพ
ของสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั	และพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช	
บรมนาถบพิตร	ในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้ด้วยวิธีการปลูกป่าในรูปแบบ									
ต่าง	ๆ	ตั้งแต่การปลูกป่าบนพื้นที่สูง	ระบบป่าเปียก	ปลูกป่า	๓	อย่าง																
ประโยชน์	๔	อย่าง	การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก	ในส่วนของการปรับปรุง											
พัฒนาที่ดิน	มีทั้งการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวหรือ	“แกล้งดิน”	ดินทราย																			
ดนิเป็นหนิกรวดแห้งแล้ง	ดนิดาน	ดินลกูรงั	ดนิเคม็	เป็นต้น	
	 ในช่วงปลายฤดฝูนของทกุปี	มกัจะมข่ีาวสารเกีย่วกบัน�า้ท่วมในพืน้ที	่	
ต่าง	ๆ	ของประเทศ	ซึง่ “โครงการประตูระบายน�า้คลองภกัดรี�าไพ”	ได้ช่วย
บรรเทาปัญหาให้แก่ประชาชนบริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี	และ	“โครงการ        
พฒันาพืน้ทีห่นองใหญ่ตามพระราชด�าร”ิ	ได้ช่วยเป็น “แก้มลงิ”	เกบ็น�า้ในช่วง
ฤดูน�้าหลาก	ไม่ให้น�้าท่วมจังหวัดชุมพร	อีกทั้งยังเก็บน�้าไว้ใช้เพ่ือช่วยเหลือ		
ชาวสวนในช่วงฤดแูล้งทีจ่ะมาถงึอกีด้วย
	 คอลมัน์เศรษฐกจิพอเพยีง	พาไปเจาะลกึ	“ลงุเขยีน”	อดตีจ่าทหารเรอื
ที่ผันตัวเองเป็นเกษตรกรและเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายปลูกหญ้าแฝกท่ีมี													
ชือ่เสยีงในการปรบัปรงุดนิทีแ่ขง็เป็นดานให้สามารถใช้ประโยชน์ได้	โดยได้รบั							
ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ												
จงัหวดัเพชรบรุ	ีซ่ึงนอกจากจะมงีานศกึษาทดลองเกีย่วกบัการปรบัปรงุดนิแล้ว																																																																																								
ยงัมอีาชพีน่าลองทีย่งัไม่ค่อยมใีครทราบคอื	การปรบัปรงุพันธุไ์ก่เขียวห้วยทราย	
ซึ่งเป็นการผสมพันธุ์ระหว่างไก่ชนกับไก่บ้านอย่างลงตัว	เป็นอาชีพท่ีมีลู่ทาง								
ทีด่ใีนอนาคตเลยทเีดียว
	 ส�าหรับ “ท่องไปในโครงการ”	ฉบับนี้	ส�านักงาน	กปร.	น�าคณะ															
ผู้อบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการ										
พฒันาตามแนวพระราชด�ารแิละปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	(พพร.)	รุน่ที	่๖	
ไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์จาก										
การไปดพูืน้ทีจ่รงิ	เพราะการเรยีนรูต้้องไปดขูองจรงิ	และ “ปัญญา”	จะเกดิ										
จากการแลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนันัน้เอง

กองบรรณาธิการ

บทบรรณาธกิาร



ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำานักงาน กปร.

(นายภัททะพงศ์ เทียนศรี ประพันธ์)

 สุริยาลาลับเหมือนดับแสง    แต่ย่อมแจ้งเมื่อถึงคราฟ้าวันใหม่
เฉกเช่นราชจักรีวงศ์พระทรงชัย   สืบรัชสมัยให้ขวัญคืนพสกนิกร
  ธ สืบสานปณิธานรัชกาลที่เก้า  ทรงมุ่งเอารอยพระบาทยาตราก่อน
ทรงครองแคว้นแผ่นดินถิ่นนคร   เฉกพระราชบิดรให้ร่มเย็น
 ทั้งสืบสานรักษาและต่อยอด  ธ สืบทอดราชปณิธานอันโดดเด่น
รอยพระบาทยาตรย่างต่อก่อบำาเพ็ญ  ไม่ว่างเว้นสืบรอย“พ่อ”ก่อสุขไทย



๔ ข่าวพระราชกรณียกิจ

๑๘  บทความเฉลิมพระเกียรติ
  ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งป่าและดิน” 

๒๖  ในความทรงจำา
  ทรงสถิตในดวงใจราษฎร์”

๒๘ ร้อยเรื่องโครงการ
  คลองภักดีร�าไพ”
 ใน... โครงการบรรเทาอุทกภัย
 เมืองจันทบุรีอันเนื่องมาจาก
 พระราชดำาริ

ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐
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” 
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๓๒ ประชาหน้าใส
 โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่
 ตามพระราชดำาริ (แก้มลิง)

๓๘ ครั้งหนึ่งในชีวิต (ชีวิตพอเพียง)
  ช่างสิบหมู่ ผู้รังสรรค์งานประติมากรรม
 ประกอบพระเมรุมาศ”

๔๖ แนะนำาโครงการ 
 โครงการบรรเทาอุทกภัยอำาเภอหาดใหญ่
 อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
 อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

๕๒ เศรษฐกิจพอเพียง
  หญ้าแฝก” …ก้าวแรกสู่ความพอเพียง
 
๕๖ ท่องไปในโครงการ
 การศึกษาดูงานของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
 หลักสูตร   พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้าง  
 เครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ
 และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (พพร.) 
 รุ่นที่ ๖ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
 ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

๖๒ อาชีพน่าลอง
 ไก่เขียวห้วยทราย ไก่ชน-ไก่บ้าน 
 การผสมผสานที่ลงตัว
   
๖๖ สืบสานงานพระราชดำาริ
 การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ตามแนวพระราชดำาริ
 ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
 อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  จังหวัดเชียงใหม่

๗๐ ความเคลื่อนไหว
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วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ 

	 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีเสดจ็
พระราชด�าเนนิไปทรงตดิตามผลการด�าเนนิงานศนูย์พัฒนาพนัธุพื์ช
จกัรพนัธ์เพ็ญศิร	ิต�าบลเขาดนิพฒันา	อ�าเภอเฉลมิพระเกยีรต	ิจงัหวดั
สระบุรี	
	 ในการนี	้ได้ประทบัรถยนต์พระทีนั่ง่ทอดพระเนตรโครงการ
โดยรอบแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทานและแปลงไม้ผล	 โดย							
หม่อมราชวงศ์เพญ็ศริ	ิจกัรพนัธุ	์ผูอ้�านวยการกลุม่งานโครงการพิเศษ	
มลูนธิชัิยพฒันา	กราบบังคมทลูรายงาน
	 โอกาสนี	้ทรงรบัฟังการรายงานผลการด�าเนนิงานกจิกรรม
ต่าง	ๆ	ภายในโรงคดัแยกเมลด็พนัธุ	์ตลอดจนความก้าวหน้าทาง
วชิาการทีด่�าเนนิการร่วมกบัสถาบนัการศกึษาและส่วนราชการต่าง	ๆ 	
	 -	ส�านกังานชลประทานที	่๑๐	รายงานความก้าวหน้าใน
การด�าเนนิงานดงันี	้
	 ๑)	การปรบัปรงุสระน�า้เพือ่การเกษตรภายในศนูย์พัฒนา
พนัธุพ์ชืจกัรพนัธ์เพญ็ศริ	ิซึง่	กปร.	ได้ให้การสนบัสนนุงบประมาณ
เมื่อปี	๒๕๕๙	เป็นเงิน	๕,๓๒๓,๕๐๐	บาท	ในการปรับปรุงและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน�้า	 โดยสามารถเก็บกักน�้าได้	
๑๔,๐๐๐	 ลูกบาศก์เมตร	 เพื่อเป็นแหล่งน�้าต้นทุนสนับสนุน
กจิกรรมด้านการเกษตรภายในศนูย์พฒันาพันธุพ์ชืจักรพนัธ์เพญ็ศริิ	
จ�านวน	๒๐๐	ไร่	ได้อย่างเพียงพอ	
	 ๒)	การด�าเนนิงานจดัการน�า้ในพืน้ทีต่�าบลพคุา	อ�าเภอ

บ้านหมี่	 จังหวัดลพบุรี	 เพ่ือสนับสนุน
โครงการ	“ร่วมกนัสู ้อยูอ่ย่างพร้อม”	ใน
พระองค์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา	ฯ
สยามบรมราชกมุาร	ีโดยมโีครงการน�าร่อง
ทีต่�าบลพคุา	ด�าเนินการจดัหาพืน้ทีอ่พยพ	
เตรยีมเสบยีงอาหารและน�า้ดืม่	 เพ่ือให้
ราษฎรพร้อมรบัสถานการณ์อทุกภัย
	 -	กรมวชิาการเกษตร	รายงาน
การรับรองมาตรฐานความปลอดภัย
ผลผลิตทางการเกษตรและการขึ้น
ทะเบียนสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์พืช
ของศนูย์พฒันาพนัธุพ์ชืจักรพันธ์เพญ็ศริิ	
	 -	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศกึษาวจิยัเรือ่งโครงการพฒันาพันธ์ุและ
ผลติเมลด็พนัธุม์ะละกอพนัธุด์	ี โครงการ
พฒันาพนัธุแ์ละเมลด็พนัธุฟั์กทอง	เพือ่ใช้
เป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานในอนาคต	
และการพัฒนาสายพันธุถ์ัว่เขียว	KUML๘	
เหมาะส�าหรบัปลกูฤดแูล้ง	มเีมลด็ใหญ่
และให้ผลผลติสงู
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี



๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พืชปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบัุน	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดินในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพันธุ	์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
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู้	อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	
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วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จ
พระราชด�าเนินไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจาก							
พระราชด�าริ	อ�าเภอเมืองนราธิวาส	จังหวัดนราธิวาส		
	 โอกาสนี	้พระราชทานพระราชวโรกาสให้	นางสายหยดุ	เพช็รสขุ	
ผู ้อ�านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	 ในฐานะประธาน									
คณะกรรมการจดัการแข่งขนัตอบปัญหาทางวชิาการโครงการอนัเนือ่ง
มาจากพระราชด�าร	ิชิงถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	
สยามบรมราชกมุาร	ีประจ�าปี	๒๕๕๙	น�าคณะกรรมการจัดการแข่งขนั
ตอบปัญหาฯ	เฝ้าฯ	รับเสด็จ	
	 จากนั้น	 ทอดพระเนตรผลการด�าเนินงานโครงการวิจัย
จุลินทรีย์ในพื้นที่พรุจังหวัดนราธิวาส	 ซึ่งประกอบด้วยโครงการ									
วิจัยย่อย	จ�านวน	๕	โครงการ	ได้แก่
	 ๑)	โครงการความหลากหลายของยีสต์ในพื้นที่พรุ	จังหวัด
นราธิวาส	 และศักยภาพการใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรและ
อุตสาหกรรม
	 ๒)	 โครงการจุลินทรีย์ท่ีมีศักยภาพในการสร้างสารต้าน
จุลินทรีย์จากดินอินทรีย์ในพรุโต๊ะแดง
	 ๓)	โครงการองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของ
สารสกัดเชื้อราจากดินอินทรีย์ในพื้นที่พรุจังหวัดนราธิวาส
	 ๔)	โครงการเมทาบอไลท์จากราดนิ	Trichoderma	asperellum		
PSU-PSF๑๔
	 ๕)	โครงการการน�าจลุนิทรย์ีทีค่ดัเลอืกได้จากพืน้ทีพ่รโุต๊ะแดง	
จังหวัดนราธิวาส	ไปใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าว
 

	 ในการนี้ 	 ได ้พระราชทาน							
พระราชด�ารแิก่	นายดนชุา	สนิธวานนท์	
เลขาธิการ	 กปร.	 และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง	สรุปความว่า
 ๑. ยีสต์ชนิดใหม่ที่ยังไม่ได้     
ตั้งชื่อ ให้ใช้ชื่อ “พิกุลทอง”
 ๒. จากการศึกษายีสต์บาง
ชนิ ดมี ประ สิท ธิภาพ ในการผลิ ต
ฮอร์โมน IAA (indole-3-acetic aeid) 
สามารถสกัดเอนไซม์ชนิดต่าง ๆ บน
อาหารแข็งและผลิตเอทานอลจาก
น�้าตาลกลูโคสได้ ให้ด�าเนินการต่อไป
 ๓. การศึกษาเชื้อจุลินทรีย์ที่
สกัดจากพื้นที่พรุโต๊ะแดงที่มีศักยภาพ
ในการสร้างสารต้านจุลินทรีย์ที่มีฤทธิ์
ทางชีวภาพของสารสกัดเช้ือราและ       
เมตาบอไลท์จากราดิน Trichordema 
asperallum ให้ด�าเนนิการศกึษาต่อไป
 ๔. การศึกษาจุลินทรีย์จาก
ดินอินทรีย์ในพรุโต๊ะแดง เพ่ือน�าไปใช้
ประโยชน์ในการปลูกข้าวบนดินเปรี้ยว 
ซึ่งไม่เคยได้รับการปรับปรุง ให้ด�าเนิน
การศึกษาต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดนราธิวาส 
จังหวัดปัตตานี  จังหวัดยะลา และจังหวัดชุมพร
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 ๒. เรื่องการบริหารจัดการน�้าให ้
ระมัดระวังไม่ให้ปล่อยน�้ามาก ให้เก็บน�้าไว้ใช้
และให้ท�าการเกษตรได้มากที่สุด
 ๓. ขอให้น�ายสีต์ทีไ่ด้จากผลการศกึษา
มาทดลองกับการผลิตอาหารสัตว์ เช่น แพะ  
หรือสัตว์อื่น ๆ 
 ๔. การพัฒนาพื้นที่ศูนย์สาขาของ
ศูนย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองอนัเนือ่งมาจาก           
พระราชด�าร ิ เช่น ปีแนมดูอ อาจจะไปติดตาม
ความก้าวหน้า รวมทั้งพื้นที่ศูนย์สาขาอื่น ๆ 
ด้วย
	 ในการนี	้เสด็จฯ	ไปโรงเรยีนบ้านไอร์โซ	
หมู่ที่	๕	ต�าบลช้างเผือก	อ�าเภอจะแนะ	จังหวัด
นราธิวาส	พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อ�านวยการ
โ ร ง เ รี ยนและผู ้ แทนนั ก เ รี ยนชาย-หญิ ง	
พระราชทานพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน	
	 โอกาสนี้	ทรงรับฟังการบรรยายสรุป
ผลการด�าเนินงานของโรงเรยีนและความก้าวหน้า
โครงการตามพระราชด�าริ	 ทอดพระเนตร
กิจกรรมต่าง	ๆ 	ของโรงเรียน	ได้แก่	โครงการฝึก
อาชพีนกัเรยีน	การตดัผม	การท�าขนม	กจิกรรม
ห้องสมุด	กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน	การสอน	
เด็กเล็กชั้นอนุบาล	 โรงอาหาร	 โครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน	และห้องพยาบาล	
	 โอกาสนี้ 	 ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์
พระราชทานและราษฎร	

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	สยามบรมราชกุมารี	
เสด็จพระราชด�าเนินไปสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	๖	รอบ
พระชนมพรรษา	อ�าเภอเมืองนราธิวาส	จังหวัดนราธิวาส	งาน
ของดเีมอืงนรา	ประจ�าปี	๒๕๖๐	จดัขึน้เป็นปีที	่๔๒	โดยมกี�าหนด
จดังานระหว่างวนัที	่๑๙–๒๕	กนัยายน	๒๕๖๐	โดยมวีตัถุประสงค์
ของการจัดงานเพื่อเป็นการน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	
สมเดจ็พระนางเจ้าสริิกติิ	์พระบรมราชินนีาถ	ในรชักาลที	่๙	รวมทัง้
เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ได้แสดงผลงานโครงการ										
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารแิละโครงการทีส่�าคัญถ่ายทอดสูป่ระชาชน	
และเพ่ือเผยแพร่เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เกี่ยวกับการ
พัฒนาการผลิตลองกองและผลผลิตทางการเกษตรอื่น	ๆ
	 โอกาสนี้	 ได้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด
ผลผลิตทางการเกษตร	จ�านวน	๗๐	ราย	พระราชทานใบประกาศ
เกียรติคุณ	จ�านวน	๑๐	ราย	พระราชทานรางวัลเจ้าของนกเขาที่
ชนะการแข่งขัน	จ�านวน	๔๔	รางวลั	ทอดพระเนตรนกเขาชวาที่ชนะ
การแข่งขนั	ผลผลติทางการเกษตรทีช่นะการประกวดซุม้นทิรรศการ
ของหน่วยงานราชการ	จ�านวน	๓๑	หน่วยงาน	และผลิตภัณฑ์
ศิลปาชีพและกระจูด
	 	ในการนี	้พระราชทานพระราชด�ารแิก่	นายดนชุา	สนิธวานนท์	
เลขาธิการ	กปร.	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สรุปความว่า
 ๑. การสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่ราษฎรบรเิวณโดย
รอบศนูย์การเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหลงัอ้ายหม ีหมูท่ี่ 
๕ บ้านหลังอ้ายหมี ต�าบลวังอ่าง อ�าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรธีรรมราช เหน็ควรส่งเสรมิการปลูกพชืชัน้ล่าง โดยเฉพาะ
ย่านลิเภา เป็นเบื้องต้นก่อน  
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	 ในการน้ี	 ได้พระราชทานพระราชด�าริแก่	 นายสิทธิชัย	
ศักดา	ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส	นายศุภรัชต์	 อินทราวุธ											
ผู้แทนส�านักงาน	กปร.	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สรุปความว่า
 ๑. ให้กรมชลประทานร่วมกบัส�านกังาน กปร. พจิารณา
ให้ความช่วยเหลอืและแก้ไขให้นกัเรยีน ครู และบคุลากรโรงเรียน
บ้านไอร์โซ มีน�้าสะอาดและมีคุณภาพท่ีดี ส�าหรับการอุปโภค
บรโิภคและด�าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ  ภายในโรงเรยีน โดยการเปลีย่น
ท่อจ่ายน�า้ภายในโรงเรยีนพร้อมซ่อมแซมวสัดกุรอง ถงัเกบ็น�า้ดบิ
ของโรงเรยีน และตดิตัง้ระบบกรองน�า้แบบล้างย้อนกลบั  (back 
wash)
 ๒. ขอให้ดแูลปรบัปรงุซ่อมแซมโรงเรยีนและโรงพยาบาล
ในจังหวัดพังงาให้เรียบร้อยและสามารถใช้งานได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ
	 ต่อมา	เสด็จฯ	ไปแปลงข้าวโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช
ส�ารองเพือ่ช่วยเหลอืเกษตรกรในยามวกิฤต	ศนูย์ศกึษาการพฒันา
พิกุลทองฯ	อ�าเภอเมืองนราธิวาส	จังหวัดนราธิวาส	
	 ในการนี	้นางสายหยดุ	เพช็รสขุ	ผูอ้�านวยการศนูย์ศึกษาฯ	
กราบบังคมทูลรายงานสรุปผลการด�าเนินงานโครงการฯ	 และ								
นายกฤษณะ	ศริริตัน์	นกัวิชาการเกษตรช�านาญการพเิศษ	ศนูย์วิจยั
ข้าวปัตตานี	กราบบังคมทูลรายงานผลการด�าเนินงานโครงการ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเขตพื้นที่ภาคใต้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	
	 โอกาสนี้	 พระราชทานเมล็ดพันธุ ์ข้าวแก่ผู ้แทนกลุ่ม
เกษตรกรที่ประสบปัญหาน�้าท่วมแปลงนาในช่วงเดือนธันวาคม	
๒๕๕๙	–	มกราคม	๒๕๖๐	จ�านวน	๔	ราย	เพื่อน�าไปแจกจ่าย
แก่เกษตรกรใน	๓	พื้นที่	 ได้แก่	บ้านตอหลัง–ทรายขาว	ต�าบล

ไพรวนั	อ�าเภอตากใบ	จงัหวดันราธวิาส	
จ�านวน	๑๑๒	ราย	บ้านโคก	ต�าบลจวบ	
อ�าเภอเจาะไอร้อง	 จังหวัดนราธิวาส	
จ�านวน	๓๖	ราย	และบ้านป่าทุ่ง	ต�าบล
บางเก่า	อ�าเภอสายบุรี	จังหวัดปัตตานี	
จ�านวน	๕๐	ราย	
	 จากนั้น	ทรงหว่านเมล็ดพันธุ์
ข้าวพันธุ ์หอมกระดังงาภายในแปลง							
ตกกล้าและทรงเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว
พันธุ ์ซีบูกันตัง	 ๕	 ภายในแปลงผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าว	
	 ในการนี้	 	 ได้พระราชทาน							
พระราชด�ารแิก่	นายดนชุา	สนิธวานนท์	
เลขาธิการ	 กปร.	 และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง	สรุปความว่า
  …ส�าหรับการแจกจ่ายเมล็ด
พันธุ์ต่าง ๆ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ขอให้
เลขาธกิาร กปร. พจิารณาแนวทางการ
แจกจ่ายได้ตามความเหมาะสม โดยขอ
ให้มกีารจดัท�าทะเบยีนรายชือ่ราษฎรที่
ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ เพื่อจะ
ได้รู้ว่าเป็นใคร วันหลังจะได้ไปเยี่ยม...
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วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	สยามบรมราชกุมารี	
เสดจ็พระราชด�าเนนิไปโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนสงัวาลย์วทิ	
๔	บ้านวงัไทร	หมู่ที	่๒	ต�าบลแม่หวาด	อ�าเภอธารโต	จังหวดัยะลา	
พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อ�านวยการโรงเรียนและผู้แทนนักเรียน
ชาย-หญิง	พระราชทานพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน	
	 โอกาสนี้	ทรงรับฟังการบรรยายสรุปผลการด�าเนินงาน
ของโรงเรียนและความก้าวหน้าโครงการตามพระราชด�าริ	 และ
ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของโรงเรียน	 ได้แก่	 การเรียน									
การสอนคอมพวิเตอร์	ห้องสมดุ	การสาธติการเรยีนการสอน	ห้อง
พยาบาล	โรงอาหาร	โครงการฝึกอาชีพนักเรียน	กิจกรรมสหกรณ์
นักเรียน	ผลิตภัณฑ์ชุมชน	 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน	
พร้อมกันนี้	ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร	
	 ในการนี	้ได้พระราชทานพระราชด�ารแิก่	นายลลติ	ถนอมสงิห์	
รองเลขาธิการ	กปร.	นายดลเดช	พัฒนรัฐ	ผู้ว่าราชการจังหวัด
ยะลา	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สรุปความว่า		
 ๑. ขอให้ปรับปรุงสภาพบ้านให้เอื้อต่อการด�าเนินชีวิต
ของนายจ�าเนยีร ชแูก้ว ราษฎรหมูท่ี ่๑๐ ต�าบลแม่หวาด อ�าเภอ
ธารโต จังหวัดยะลา
 ๒. ขอให้แก้ไขปัญหาภาวะการขาดออกซิเจนในทารก 
แรกเกิดในสถานพยาบาล
	 จากนั้น	 เสด็จฯ	 ไปโรงเรียนอัตเตาฟีกียะห์อิสลามิยะห์	
บ้านซากอ	หมูท่ี	่๑	ต�าบลซากอ	อ�าเภอศรสีาคร	จงัหวดันราธวิาส	
พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อ�านวยการโรงเรียนและผู้แทนนักเรียน
ชาย-หญิง	และพระราชทานพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน	
	 โอกาสนี้	ทรงรับฟังการบรรยายสรุปผลการด�าเนินงาน
ของโรงเรียนและความก้าวหน้าโครงการตามพระราชด�าริ											
ทอดพระเนตรห้องสาธิตการสอนระดับช้ันอนุบาล	ห้องพยาบาล	
ห้องสาธติการสอนระดบัชัน้ประถม	และคณะผู้ปฏบิตังิานโครงการ
จัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทางกราบบังคมทูล
รายงานความก้าวหน้า	ทอดพระเนตรกจิกรรมต่าง	ๆ 	ของโรงเรยีน	
ได้แก่	นิทรรศการของโรงเรียนเครือข่าย	๑๖	โรงเรียน	ห้องสมุด	
ห้องคอมพิวเตอร์	 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน	 โครงการ
ฝึกอาชีพนักเรียน	 กิจกรรมสหกรณ์	 พร้อมกันน้ี	 ทรงเยี่ยม									

หน่วยแพทย์พระราชทาน	และราษฎร	
	 ในการนี้ 	 ได ้พระราชทาน							
พระราชด�าริแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	
เก่ียวกับกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในโครงการตามพระราชด�าริ
สม เด็ จพระ เทพรั ตนราชสุ ดา	 ฯ									
สยามบรมราชกุมารี	สรุปความว่า		
 …ส�าหรับกิจกรรมส่งเสริม
งานอาชีพให้แก่นักเรียน ควรส่งเสริม
อาชีพที่นักเรียนสามารถน�ามาใช้ได้
จริง ๆ ตัวอย่างเช่น การแกะสลักป้ายไม้ 
ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดี...
	 ต่อมา	เสดจ็ฯ	ไปโรงเรยีนบ้าน
ปาหนนั	หมูท่ี	่๔	ต�าบลศรสีาคร	อ�าเภอ
ศรสีาคร	จงัหวดันราธวิาส	พระราชทาน
ส่ิงของแก่ผู ้อ�านวยการโรงเรียนและ									
ผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง	พระราชทาน
พันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน	
	 โอกาสนี้ 	 ทรงรับฟ ั งการ
บรรยายสรุปผลการด�าเนินงานของ
โรงเรียนและความก้าวหน้าโครงการ
ตามพระราชด�าริ 	 ทอดพระเนตร
กจิกรรมต่าง	ๆ 	ของโรงเรยีน	ได้แก่	การ
สอนคอมพิวเตอร์	 การสอนเด็กชั้น
อนุบาล	 โรงอาหาร	 ห้องสมุด	 ห้อง
พยาบาล	ห้องสมนุไพร	โครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน	พร้อมกันนี้	ทรง
เย่ียมหน่วยแพทย์พระราชทานและ
ราษฎร



๑๐

ข่า
วพ
ระ
รา
ชก
รณ
ียก
ิจ

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	สยามบรมราชกุมารี	
เสดจ็พระราชด�าเนนิไปศนูย์พฒันาเดก็เลก็	ค่ายสรินิธร	ต�าบลเขาตมู	
อ�าเภอยะรัง	 จังหวัดปัตตานี	 ทอดพระเนตรกิจกรรมของเด็ก
นักเรียน	พระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนนักเรียน	และทรงติดตาม
ผลการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
	 โอกาสนี้	ทรงตัดแพรเปิดห้องสมุดมีชีวิต	“วีรปัญญา” 
ร่วมกบั	TK	Park	ทอดพระเนตรภายในห้องสมดุ	กจิกรรมผ้าบาตกิ	
ทรงลงสีลายผ้าบาติก	 ทรงเย่ียมหน่วยแพทย์พระราชทาน											
ทอดพระเนตรนิทรรศการกิจกรรมและกลุ่มมวลชนค่ายสิรินธร	
(ญาลันนันบารู)	และทรงเยี่ยมราษฎร	
	 จากนัน้	ทอดพระเนตรกจิกรรมภายในศนูย์แพทย์ทหารบก	
จังหวัดชายแดนภาคใต้	และรถศัลยกรรมเคลื่อนที่
	 ในการนี	้ได้พระราชทานพระราชด�ารแิก่	นายลลติ	ถนอมสงิห์	
รองเลขาธิการ	กปร.	สรุปความว่า	
 …ให้สนบัสนนุเมลด็พนัธ์ุพชืภายใต้โครงการศนูย์พฒันา
พันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริแก่ประชาชนจิตอาสาญาลันนันบารู  
รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ของค่ายสิรินธร จะได้ไม่ต้องไปหาซื้อ...
	 จากนั้น	 เสด็จฯ	 ไปศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้	อ�าเภอเมืองยะลา	จังหวัดยะลา	พระราชทาน
เกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกแก่ผู ้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นของ
จังหวัดชายแดนภาคใต้	ประจ�าปี	๒๕๕๙	จ�านวน	๖๘	ราย	
	 โอกาสนี้	ทอดพระเนตรนิทรรศการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
	 ในการน้ี	 ได้พระราชทานพระราชด�าริแก่	 นายศุภณัฐ								
สรัินทวเินต	ิเลขาธกิารศูนย์อ�านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้														
สรุปความว่า
 ๑. ให้ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้       
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เข้าไปส่งเสริมและขยายผล                
การท�างานขยายผลแนวพระราชด�าริฯ โครงการอาหารกลางวัน 
“ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน”
 ๒. ให้ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้       
ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง ต่อยอดการพฒันาโครงการสืบสาน
แนวพระราชด�าริฯ “เก้าอี้ สุขใจ” ร้อยรักสู่ครอบครัว
	 ต่อมา	 	 เสด็จฯ	 ไปโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ															
พระศรีนครินทร ์	 ยะลา	 อ�าเภอเมืองยะลา	 จังหวัดยะลา	
พระราชทานของที่ระลึกแก่	ผู้มีอุปการคุณ	จ�านวน	๑๒๐	ราย	

	 จากนั้น	ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิด
แพรคลุมพระราชานุสาวรีย ์สมเด็จ						
พระศรนีครนิทราบรมราชชนน	ีทรงวาง
พุม่ดอกไม้	ทรงคม	ทรงปลกูต้นประดู่แดง	
จ�านวน	 ๑	 ต้น	 และทอดพระเนตร
นิทรรศการ	
	 ในการนี้ 	 ได ้พระราชทาน							
พระราชด�าริแก่	 นายดลเดช	 พัฒนรัฐ		
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา	สรุปความว่า	
  …ขอให้แก้ไขปัญหาระบบ
ไฟฟ้าของโรงเรียนอุดมศาสตร์วิทยา 
อ�าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
เน่ืองจากเวลาฟ้าผ่า ท�าให้เกิดไฟฟ้า
ดับบ่อย นักเรียนไม่สามารถเรียน    
การเรียนการสอนทางไกล (E-learning) 
ได้...

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ																																																																						
สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชด�าเนิน
ไปโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	
บ้านห้วยเหมือง	หมู่ที	่๑๓	ต�าบลนาขา																																							
อ� า เภอหลั งสวน	 จั งหวัดชุมพร	
พระราชทานส่ิงของแก่ครูใหญ่ต�ารวจ
ตระเวนชายแดนและผู้แทนเด็กเล็ก
ชาย–หญิง	 ทรงรับฟังการบรรยาย
สรุปผลการด�าเนินงานของโรงเรียนฯ																																						
นอกจาก น้ี	 ทรง ติดตามผลการ																																										
ด�าเนินงานด้านอื่น	ๆ	ได้แก่	โครงการ
เกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน	 ซ่ึงมีการ																																													
ปลูกพืชผักสวนครัว	เช่น	ฟักทอง	กวางตุ้ง	
ชะอม	 ผักบุ้ง	 การเพาะเห็ดนางฟ้า																																																																																																		



๑๑

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

การเล้ียงสัตว์	 เช่น	 หมู	 ปลาดุกในบ่อซีเมนต์	 และไก่ไข่																																						
เป็นต้น	 ส�าหรับน�าไปประกอบเป็นอาหารกลางวันให้กับ
เด็ก นัก เรียนเ พ่ือ ใ ห้ ไ ด้ รับสารอาหารครบทั้ ง 	 ๕	 หมู่ 																																																																		
ทอดพระเนตรการแสดงศิลปะท้องถ่ินเพื่อการอนุรักษ์ของ
นักเรียนและโครงการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนและกลุ่มแม่บ้าน	
เช่น	การตัดผม	การถนอมอาหารโดยใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น	
	 โอกาสนี	้ทอดพระเนตรการเรยีนการสอนของนกัเรยีน	
ห้องสมุด	ห้องพยาบาล	และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	พร้อมกันน้ี											
ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร	
	 ในการนี้	 ผู้แทนกรมชลประทานได้กราบบังคมทูล
รายงานเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน�้าในพื้นที่เพื่อสนับสนุนน�้า
เพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับโรงเรียนฯ	ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมาร	ีได้พระราชทานพระราชด�ารแิก่
นายชชูาต	ิฉยุกลม	ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชด�าริฯ	
ผู้แทนกรมชลประทาน	ผูแ้ทนกรมอทุยานแห่งชาต	ิสัตว์ป่า	และ
พันธุ์พืช	นายศุภรัชต์	อินทราวุธ	ผู้แทนส�านักงาน	กปร.	และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สรุปความว่า	
 ...ให้กรมชลประทาน ส�านกังาน กปร. และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาหาแนวทางในการจัดหาแหล่งน�้าเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดนบา้นห้วยเหมือง โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพประจ�า
ต�าบลบ้านห้วยเหมือง รวมทั้งบ้านเรือนของราษฎรในพื้นที่
ใกล้เคียง...
	 จากนั้น	 เสด็จฯ	 ไปโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
บ้านตะแบกงาม	หมูท่ี	่๗	ต�าบลปากทรง	อ�าเภอพะโต๊ะ	จงัหวดั
ชมุพร	ทรงเปิดผ้าแพรคลมุป้ายโรงเรยีน	และทรงเปิด	“อาคาร
สุวรรณ ตันตระเธียร”	ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังใหม่	๒	ชั้น	๖	
ห้องเรียน	ใต้ถุนโล่ง	สร้างขึ้นเมื่อปี	๒๕๕๙	โดยเงินบริจาคของ
นางสุวรรณ	ตันตระเธียร	ผู้อุปถัมภ์โรงเรียน	รวมทั้งปรับปรุง
อาคารประกอบและโครงสร้างพื้นฐาน	
	 โอกาสนี้	 ทรงติดตามผลการเรียนการสอนของ
โรงเรียน	 กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน	ทอดพระเนตรโครงการ
เกษตร										ขยายผลสู่ชมุชนท่ีให้โรงเรยีนเปน็แหล่งเรยีนรูข้อง
ประชาชนในการสง่เสรมิให้ครวัเรือนปลูกผกัสวนครวั	เล้ียงปลา
นลิแดงในบอ่ดนิ	เลีย้งไก่ไขแ่ละไก่พืน้เมอืง	รวมถึงการปลกูหญา้
แฝกป้องกันการพังทลายของหน้าดินและจัดท�าป้ายจ�าแนกชื่อ
และชนดิของพนัธุพ์ชืในโรงเรยีน	ทอดพระเนตรโครงการเกษตร

เพ่ืออาหารกลางวัน	 ซึ่งมีการปลูก
พืชผักสวนครัวแบบเกษตรอินทรีย์
ส�าหรับน�าไปประกอบเป็นอาหาร
กลางวันให้กับเด็กนักเรียนเพื่อให้ได้
รบัสารอาหารครบท้ัง	๕	หมู	่อกีทัง้ยงั
เปน็แนวทางในการน�าไปประกอบเปน็
อาชีพให้กับเด็กนักเรียน	พร้อมกันน้ี	
พระราชทานส่ิงของแก่	 ผู้แทนผู้ดูแล
เดก็และผูแ้ทนเดก็เลก็	ณ	ศนูยพ์ฒันา
เด็กเล็กบ้านตะแบกงามที่ต้ังข้ึนเมื่อปี	
๒๕๕๖	เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม																																									
ก่อนเข้าสู่วัยเรียนของเด็กในพื้นที่
ต�าบลปากทรงซ่ึงเปน็พืน้ท่ีอยูห่า่งไกล	
ปัจจุบันมีเด็ก	๑๓	คน	มีการพัฒนาการ
ที่ดีทุกคน	ทรงเย่ียมหน่วยแพทย์และ
หน่วยทันตกรรมพระราชทานและ
ราษฎร
	 ในการนี้	 ได ้พระราชทาน							
พระราชด�ารแิก่	นายดนุชา	สนิธวานนท์	
เลขาธิการ	 กปร.	 และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง	สรุปความว่า	
๑. ให้ขยายผลการเลีย้งเป็ดไข่ทีเ่ลีย้ง
ได้ดใีนโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน
บ้านกอเตย หมูท่ี่ ๑๑ ต�าบลคลองพา 
อ�าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ไปยงัโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน
อืน่ ๆ  ในเขตความรับผดิชอบของกอง
ก�ากบัการต�ารวจตระเวนชายแดนท่ี ๔๑
๒. ความชื้นของดินบริเวณโรงเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบก
งามค่อนข้างสงู ดงันัน้ ในการปลกูพชื
ให้ท�าแคร่ยกพืน้ให้สงูขึน้ก่อน แล้วจงึ
น�าดินใส่ลงในแคร่เพื่อท�าการเพาะ
ปลูกต่อไป
๓. เนื่องจากพ้ืนที่โรงเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงามมี
ฝนตกชุก ให้จัดหาตุ่มน�้าเพื่อเก็บกัก
น�้าฝนไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจ 
ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	สยามบรมราชกุมารี	
เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเยีย่มและตดิตามผลการด�าเนนิงานของ
ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ�ารุงที่	๑๑๔	หมู่ที่	๔	บ้าน
ปายสองแง่	 ต�าบลเวียงเหนือ	อ�าเภอปาย	จังหวัดแม่ฮ่องสอน		
ทรงตดัแถบแพรเปิดป้าย	“ศนูย์การเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน
บ�ารุงที่ ๑๑๔”	 ทอดพระเนตรห้องเรียน	 การเรียนการสอน	
กจิกรรมห้องสมดุ	ห้องพยาบาล	และกจิกรรมโครงการเกษตรเพือ่
อาหารกลางวัน	
	 โอกาสน้ี	ทรงเย่ียมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร	
	 ในการน้ี	 ได้พระราชทานพระราชด�าริให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง	สรุปความว่า
 ๑. กรณีเด็กนักเรียนท่ีมีอายุเกินเกณฑ์ ให้สนับสนุน
ด้านการศึกษา โดยส่งเสริมให้ได้รับการศึกษานอกระบบหรือ      
การศึกษาตามอัธยาศัย
 ๒. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ปกครองน�าบุตรหลาน 
มาเรียนที่ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ�ารุงที่ ๑๑๔
 ๓. ด้านระบบสาธารณูปโภค ให้กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด�าเนินการ    

ติดตั้งระบบไฟฟ้า ในลักษณะโครงการ
ไฟฟ้าแลกป่า และให้กรมอุทยานแห่ง
ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณา
สร้างถนนตามความเหมาะสม โดยไม่
เป็นการบุกรุกท�าลายป่า
 ๔. ด้านแหล่งน�า้ ให้ส�านักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
กรมชลประทาน กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกันจัดหาน�้า
สนบัสนนุการอปุโภคบรโิภค ให้แก่ศนูย์
การเรียนและราษฎรบ้านปายสองแง่ 
โดยการจัดท�าฝายต้นน�้าพร้อมระบบ
ท่อส่งน�า้และถงัเกบ็น�า้ โดยพระราชทาน
ค�าแนะน�าเพิ่มเติมให้ใช้รางเก็บน�้าฝน
จากอาคารเรียน เพื่อให้ครู นักเรียน
ของศนูย์การเรียนและราษฎรใกล้เคียง
ได้มีน�้าส�าหรับใช้อุปโภคบริโภคต่อไป
	 จากนั้น	 เสด็จฯ	 ไปศูนย์การ
เรียนต�ารวจตระเวนชายแดนพลเอก	
อรชุน	พิบูลนครินทร์	หมู่ที่	๙	บ้านลุก
ข้าวหลาม		ต�าบลปางมะผ้า	อ�าเภอปาง
มะผ้า	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ทรงตัดแถบ
แพรเปิดป้าย	“ศูนย์การเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดนพลเอกอรชุน พิบูล
นครินทร์”	เพื่อเป็นที่ระลึกแก่	พลเอก
อรชนุ	พบิลูนครนิทร์	ทรงรับฟังรายงาน



๑๓

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเร่ืองสัญชาติของนักเรียนในพื้นที่
จงัหวัดแม่ฮ่องสอน	ผลการด�าเนนิงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	
และการจัดท�าระบบขั้นบันไดดินเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน	
ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอน	
	 โอกาสนี	้ทรงเยีย่มหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร	
	 ในการนี้	 ได้พระราชทานพระราชด�าริให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง	สรุปความว่า
 ๑. ให้ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ กรมชลประทาน กรม
อทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธ์ุพชื ร่วมกนัพจิารณาแนวทาง
จัดหาน�้าให้แก่ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนพลเอก 
อรชุน พิบูลนครินทร์ และราษฎรบ้านลุกข้าวหลาม

 ๒ .  ให้ ก รมชลประทาน 
พจิารณาบริหารจดัการน้�าใหส้อดคลอ้ง
กับฤดูกาลเพาะปลูก เพื่อให้ราษฎรได้
ท�าการเพาะปลกูและเกบ็เกี่ยวผลผลติ
ก่อนฤดูฝนและฤดูน้�าหลากในพื้นที่
ภาคกลาง  
 ๓. ให้กรมป่าไม้ ปลูกต้นก่อ
ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็น
แหล่งอาหารและไม้ส�าหรับสร้างท่ี
อยู่อาศัย และให้หาตลาดเพื่อรองรับ
ผลิ ตภัณฑ์ การแปรรู ปอาหาร ใน
โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย  

วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	
เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเย่ียมและทอดพระเนตรผลการด�าเนินงาน	
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง	ต�าบลหนองแสง	อ�าเภอหนองแสง	
จังหวัดอุดรธานี	ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ	๖๐	พรรษา	
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ซึ่งสร้าง
น้อมเกล้าฯ	ถวายโดยสาธุคณุนดีานซงิห์-เกเซอร์กอร์	และนาย
ชนะ-นายจันทรซิงห์	รัตนโกวิท	
	 โอกาสนี	้ทรงปลกูต้นพยงุ	จ�านวน	๑	ต้น	และทอดพระเนตร
กิจกรรมการเรียนการสอน	ห้องเรียนคอมพิวเตอร์	 ห้องเรยีน
ภาษาองักฤษ	ตลอดจนห้องปฏบิติัการทางวทิยาศาสตร์	ห้องสมดุ	
กิจกรรมด้านการเกษตร	เช่น	การเลี้ยงไก่ไข่	การเลี้ยงเป็ดเทศ	
การเลี้ยงปลา	และกิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียน	
	 จากนัน้	เสดจ็ฯ	ไปทรงเยีย่มและตดิตามผลการด�าเนินงาน
โครงการตามพระราชด�ารฯิ	ในโรงเรยีนบ้านนามัง่	ต�าบลบ้านยวด	
อ�าเภอสร้างคอม	จงัหวดัอดุรธาน	ี	ทอดพระเนตรกจิกรรมด้าน
การศึกษา	ห้องเรียนคอมพิวเตอร์	 วิทยาศาสตร์	การแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร	และห้องเรยีนรู	้การฝึกทกัษะการอาชพี	
เช่น	การตัดผม	การเสริมสวย	
	 โอกาสนี้	ทรงปลูกต้นมะม่วงแก้ว	จ�านวน	๑	ต้น	
	 ต่อมา	 เสด็จฯ	 ไปทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพ่ือ
อาหารกลางวัน	ฐานการเรียนรู้เรื่องพืช	เช่น	ผักไฮโดรโปนิกส์
และการเลี้ยงปลาในนาข้าว	
	 ในการนี	้เสด็จฯ	ไปยังอาคารวฒันธรรม	ทอดพระเนตร
การทอเสื่อ	การทอผ้า	และการจักสาน	พร้อมกันนี้	ทรงเยี่ยม
หน่วยแพทย์พระราชทาน	หน่วยทันตกรรมพระราชทาน	และ
ราษฎร
	 จากนัน้	เสดจ็ฯ	ไปทรงเยีย่มและตดิตามผลการด�าเนินงาน
โครงการตามพระราชด�าริฯ	 ในโรงเรียนอาโอยาม่า	๒	ต�าบล		

ด่านศรีสุข	 อ�าเภอโพธิ์ตาก	จังหวัด
หนองคาย	ทอดพระเนตรกิจกรรม
ด้านการศึกษาและการเรียนการสอน	
ซึ่งน�าเอาธรรมะเข้ามาบูรณาการกับ
การเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมที่ดีและมีสมาธิใน
การเรียน	
	 ในการนี้	 เสด็จฯ	 ไปอาคาร
สานฝนั	ทอดพระเนตรการสอนระดับ
ชัน้อนบุาลวทิยาศาสตร์น้อย	กจิกรรม
สหกรณ์นักเรียน	 และกิจกรรมฝึก
ทักษะอาชีพ	 โดยมีการต้ังเป็นชมรม
ต่าง	ๆ	ตามความสนใจของนักเรียน
	 ต่อมา	เสดจ็ฯ	ไปทอดพระเนตร
โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน	
กิจกรรมด้านการเกษตร	และความ
ก้าวหน้าโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง	 กิจกรรมยุวเกษตร	 และ							
การเล้ียงสุกรขุนและสุกรพ้ืนเมือง	
นอกจากน้ี	ทอดพระเนตรโครงการ
อาชีวะพัฒนา	 เช่น	ช่างยนต์พื้นฐาน	
ช่างไฟฟ้า	และโครงการน�้าดื่มส�าหรับ
นักเรียนแบบ	RO	ทอดพระเนตรการ
เรียนการสอนห้องคอมพิวเตอร์	ห้อง
ปฏบิตักิารทางภาษา	และการเรยีนการ
สอนวิทยาศาสตร์	
	 โอกาสน้ี	 ทรงเยี่ยมหน่วย
แพทย์พระราชทานและราษฎร	   



๑๕

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเกี่ยวข้าว 
ณ แปลงสาธิตการเกษตร 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
จังหวัดนครนายก 

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

นายร้อยพระจลุจอมเกล้า	กรมชลประทาน																																																																		
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก	
กปร.	ในการปรบัปรงุระบบท่อส่งน�า้จาก
อ่างเก็บน�้าทรายทองมายังอ่างเก็บน�้า
คลองโบด	 	
	 จากนั้น	 เสด็จฯ	 ไปทรงเกี่ยว
ข้าวโดยประทับรถพระที่นั่งเกี่ยวนวด
ข้าวในแปลงสาธิตการเกษตรที่	๕	ทอด
พระเนตรการสาธติการใช้เครือ่งอดัฟาง
ข้าว	และทรงเยี่ยมราษฎร	  
  

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	สยามบรมราชกุมารี	
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเก่ียวข้าว	ณ	แปลงสาธิตการเกษตร	
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	จังหวัดนครนายก		
	 โอกาสนี้	 ทอดพระเนตรนิทรรศการและทรงรับฟัง
บรรยายสรปุการด�าเนนิงานโครงการพฒันาพืน้ทีว่่างเปล่าบรเิวณ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	การกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่
ได้จากการเก็บเกี่ยวเมื่อวันที่	๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๙		การด�าเนิน
กิจกรรมของศูนย์สาธิตการเกษตรตามแนวพระราชด�าริ	 การ
ด�าเนินงานโครงการสวนผลไม้ภาคใต้ตามพระราชด�าริ	 และการ
พัฒนาแหล่งน�้าในพื้นที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 โดย
กรมชลประทานได้ด�าเนินการก่อสร้างแก้มลิงวัดพระฉาย	ขุดสระ
เกบ็น�า้พร้อมระบบส่งน�า้	จดัท�าระบบระบายน�า้ในพืน้ทีส่วนไม้ผล
ภาคใต้	และขดุสระเกบ็น�า้อนิทนลิ	รวมทัง้การจดัท�าอาคารระบาย
น�้าในที่ต่าง	ๆ	ส�าหรับการพัฒนาแหล่งน�้าโดยรอบพื้นที่โรงเรียน
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วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ	ณ	ศูนย์
พัฒนาไม้ผลตามพระราชด�าริ	อ�าเภอมะขาม	จังหวัดจันทบุรี	
	 ในการนี้	 ดร.	สุวิทย์	 ชัยเกียรติยศ	อธิบดีกรมวิชา		
การเกษตรได้กราบบงัคมทลูรายงานเก่ียวกบัผลการด�าเนนิงาน
ของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด�าริ	ทอดพระเนตรกิจกรรม
ต่าง	ๆ 	โดยมหัีวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องกราบ
บังคมทูลรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่ด�าเนินการ	ประกอบด้วย
 จุดที่ ๑ เทคโนโลยีการผลิตล�าไย	ซึ่งจะถ่ายทอด						
องค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลล�าไย	เพื่อให้สามารถมีผลผลิต
นอกฤดูได้	อาทิ	การบริหารจัดการในการให้น�้าอย่างสม�่าเสมอ
การให้ปุ๋ย	และการป้องกันก�าจัดศัตรูพืช	
 จุดที่ ๒ กิจกรรมด้านปศุสัตว์ มีการสาธิตการเล้ียง
สุกร	 เป็ด	 และไก่	 แบบปศุสัตว์อินทรีย์	 ที่จะมีการปล่อย										

เลี้ยงอสิระในพ้ืนทีค่อก	ให้พืชผกัแทน				
อาหารเมด็	ท�าให้สตัว์มีสขุภาพแขง็แรง	
 จุดที่ ๓ การปลูกเงาะที่มี
คุณภาพและส่งเสริมการเลี้ยงชันโรง 
ได้มกีารส่งเสรมิให้เกษตรกรผลติเงาะ
คุณภาพในช่วงนอกฤดูการผลิตด้วย
การตัดแต่งกิ่ง	การใส่ปุ๋ยเพื่อเร่งสร้าง
ใบใหม่	รวมทัง้มกีารส่งเสริมให้เกษตรกร
เลี้ยงชันโรงหรือผึ้งจิ๋วซึ่งไม่มีเหล็กใน
อย่างถูกวิธี	เพื่อช่วยในการผสมเกสร
และเก็บน�้าหวานน�าไปแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่าง	ๆ	สร้างรายได้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงติดตาม
โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำาริ 
ตำาบลท่าหลวง อำาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
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 จุดที่ ๔ การปรับปรุงบ�ารุงดินตื้นในพื้นที่โครงการ	มี
การปลกูหญ้าแฝกเพือ่ช่วยเพ่ิมความชืน้ให้แก่ดนิ	การสาธติการ
ผลิตและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานซ่ึงสามารถ
ช่วยลดต้นทุนให้แก่เกษตรกรได้	 รวมถึงมีความปลอดภัยต่อ
สุขภาพและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
 จุดที่ ๕ การอนุรักษ์ทุเรียนพันธุ์โบราณ	มีแปลงปลูก
เพื่ออนุรักษ์	จ�าวน	๔	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่มกบ	ก้านยาว	ทองย้อย	
และเบ็ดเตล็ด	รวม	๑๖	สายพันธุ์	
	 โอกาสนี้	ทรงปลูกทุเรียนพันธุ์พวงมณี	ซึ่งเป็นทุเรียน
พันธุ์โบราณซึ่งพบมากที่จังหวัดจันทบุรี	และพระราชทานพันธุ์
ทเุรียนจากการวิจัยของกรมวชิาการเกษตรแก่เกษตรกร	จ�านวน	
๙	ราย	

 จดุที ่๖ การบริหารจัดการน�า้
ในพืน้ทีโ่ครงการ	โดยกรมชลประทาน
ได้มกีารจดัท�าแก้มลงิและเพิม่ความจุ
ของสระน�า้เป็น	๙๘	ล้านลกูบาศก์เมตร	
	 โอกาสน้ี	 ทรงปล่อยพันธ์ุ							
ปลาไทย	๙	ชนิด	ๆ	ละ	๙	ตัว	อาทิ	
ปลาตะเพียนทอง	ปลาตะเพียนขาว											
ปลาสวาย	ปลากาด�า	และปลาพลวง	
เป็นต้น	
	 ในการนี้	 ทรงฉายพระรูป
รว่มกบัคณะกรรมการอ�านวยการและ
คณะท�างานของศนูยพ์ฒันาไมผ้ลตาม						
พระราชด�าริ	
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  ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งป่าและดิน”
เรยีบเรยีงโดย	กองประชาสัมพันธ์

	 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ	 ในชื่อชุด	“ดวงใจราษฎร์ 
ปราชญ์แห่งป่าและดิน”	เป็นการน�าเสนอการจดัแสดงนทิรรศการ
เฉลมิพระเกยีรต	ิครัง้ที	่๓	โดยในครัง้นีแ้สดงให้เหน็ถงึพระอจัฉรยิภาพ
ของทัง้สองพระองค์	ด้านการพฒันาพืน้ทีป่่าและด้านการปรบัปรงุ
คุณภาพดินเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้	 เข้าใจ	และ								
สามารถน้อมน�าไปปรับใช้ในการด�าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง																							

“



เหมาะสม	อกีทัง้ยงัประโยชน์แก่ราษฎรของพระองค์								
ให้มีความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข	 โดยสมเด็จ
พระเจ้าอยูหั่ว	ทรงน้อมน�าพระราชกรณยีกจิไปด�าเนนิ
ตามรอยพระยคุลบาทของล้นเกล้าฯ	ทัง้สองพระองค์	
เพือ่เป็นการสบืสาน	รกัษา	และขยายผลต่อยอดต่อไป
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	 ส�าหรับบริเวณการจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้ประกอบ						
ด ้วยพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร																								
มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ด้านป่าและดิน	พระองค	์							
ทรงเป็นปราชญ์ด้านป่าและดิน	ได้พระราชทานแนวพระราชด�าริ												
ในเร่ืองของการปลกูป่า	อาท	ิการปลกูป่าในใจคน	การฟ้ืนฟสูภาพป่า
ด้วยวฏัจกัรธรรมชาต	ิการปลกูป่าทดแทน	การปลกูป่า	๓	อย่าง	
ประโยชน์	๔	อย่าง	ป่าพร	ุและป่าชายเลน	พร้อมทัง้แสดงให้เหน็								
ถงึผลส�าเรจ็ทีเ่ป็นรปูธรรมแล้วจากศนูย์ศกึษาการพัฒนาอนัเนือ่ง								
มาจากพระราชด�ารต่ิาง	ๆ	ทัว่ประเทศ	ส่วนเรือ่งดินน้ัน	พระองค์											
ได้พระราชทานแนวพระราชด�ารใินเรือ่งของการศึกษาการป้องกนั								
ดนิถล่ม	การแกล้งดนิเพือ่ให้ดนิมคีณุภาพสามารถท�าการเกษตรได้	
จนเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ
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	 ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ	ถวายรางวัลต่าง	ๆ	มากมาย									
อาทิ	 เม่ือวันท่ี	๒๕	กุมภาพันธ์	๒๕๓๖	องค์กร	 IECA	(The																
International	Erosion	Control	Association)	ซึ่งเป็นองค์กร											
เอกชนสากล	ด�าเนนิการในการสนบัสนนุกจิกรรมการอนรุกัษ์และ
ป้องกันการพังทลายของดิน	 ได้ทูลเกล้าฯ	ถวายรางวัล	The																	
International	Erosion	Control	Association’s	International	
Merit	Award	อกีท้ังสหภาพวทิยาศาสตร์ทางดนินานาชาต	ิ(The	
International	Union	of	Soil	Sciences)	ได้ทูลเกล้าฯ	ถวาย												
รางวลันกัวทิยาศาสตร์ด้านดนิเพือ่มนษุยธรรม	(The	humanitarian	
Soil	Scientist)	สดดุพีระเกยีรตคิณุพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร	
มหาภูมพิลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	และองค์การสหประชาชาติ
ก�าหนดวนัที	่๕	ธนัวาคมของทกุปีเป็น	“วนัดนิโลก”	(World	Soil	
Day)	
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	 นอกจากนี	้ในบรเิวณนทิรรศการยงัจดัแสดงพืน้ที	่“พระราชาแห่งการ
อนุรักษ์”	 แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพในด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และ																										
สิ่งแวดล้อม	การฟื้นฟูสภาพป่า	ท�าอย่างไรให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน														
รวมทั้งการจัดแสดงการจ�าลองลักษณะดินในพื้นที่ต่าง	ๆ	หญ้าแฝกกับการ													
พฒันาทรพัยากรดนิและน�า้	แบบจ�าลองชัน้ก�าเนิดดนิ	ชดุวเิคราะห์ดนิภาคสนาม	
และกิจกรรมการท�าหน้าตัดดินจ�าลอง	โดยเร่ิมจัดแสดงให้ประชาชนท่ัวไปได	้												
เข้าชมตัง้แต่วนัที	่	๘	กนัยายน	-	๑๒	ตลุาคม	๒๕๖๐	เวลา	๑๐.๐๐	น.-	๒๐.๐๐	น.																					
ณ	บรเิวณพระลานพระราชวังดสุติ	
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	 ในการน้ี	ส�านักงานคณะกรรมการ																																																																
พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ือง																																							
มาจากพระราชด�าริ	(ส�านักงาน	กปร.)	
ซ่ึงเป็นหน่วยงานกลางในการประสาน																								
การด�า เ นินงานสนองพระราชด�า ริ								
หน่ึงในภารกิจส�าคัญท่ียังความปล้ืม
ปีติให้กับส�านักงาน	กปร.	 คือ	การได้
บันทึกภาพของเหล่าช่างภาพท่ีเฝ้าฯ																																			
รับเสด็จในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด�าริท่ัวประเทศ	เพ่ือเผยแพร่									
พระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตร							
ท่ีงดงามให้ประชาชนรับทราบ

	 หน่ึงในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว																	
ท่ียังคงประทับแน่นในความทรงจ�าถึงน้�าพระราชหฤทัยและ																							
พระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นท่ีมีต่อพสกนิกรชาวไทย	 เม่ือคร้ัง
โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช																							
บรมนาถบพิตร	 ทรงเย่ียมราษฎรและทรงทราบถึงปัญหา																																																																													
ความทุกข์ยากของราษฎรท่ีได้รับในหลายพ้ืนท่ีท่ัวทุกภูมิภาค															
ของประเทศ	พระองค์ได้พระราชทานพระราชด�าริให้หน่วยงาน																
ท่ีเก่ียวข้องด�าเนินการให้ความช่วยเหลือเพ่ือให้ราษฎรมีคุณภาพ										
ชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

 ทรงสถิตในดวงใจราษฎร์”
บทความโดย	นายวิโรจน์	เทียมเมือง
อดีตเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาอาวุโส	ส�านักงาน	กปร.

“
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หน่ึงในความภาคภูมิใจของผม...
 “ต้ังแต่เด็กรู้เพียงว่า พระเจ้าอยู่หัวเปรียบเสมือน
ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีเทิดทูนมาตลอด ต่อมา เม่ือได้มีโอกาส                       
ท�างานท่ีส�านักงาน กปร. ในฐานะช่างภาพ เพ่ือสนองงาน
ตามพระราชด�าริ จึงได้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทร                       
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีความห่วงใยราษฎร
เป็นอย่างมาก ทรงงานหนักเพ่ือให้ราษฎรพ้นจากความยากจน
เดือดร้อน และเม่ือคร้ังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จพระบรม
ชนกนาถ ไปในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ก็ทรงงานหนักเช่นกัน พระองค์
ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเน่ืองมาจาก                                                              
พระราชด�าริต่าง ๆ ด้วยน้�าพระราชหฤทัยท่ีทรงห่วงใย          
ประชาชนอย่างแท้จริง”

 “กว่าหลายพันโครงการฯ ท่ีได้                                               
บันทึกภาพของล้นเกล้าฯ ท้ังสองพระ
องค์ท่ีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการ
พระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนน้ัน                                              
ได้สร้างความปีติในหัวใจประชาชนและ       
จะน้อมน�าหลักค�าสอนของท้ังสองพระองค์    
มาปฏิบัติเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต          
ต่อไป”

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ



	 จนัทบรุ	ีจงัหวดัชายฝ่ังทะเล
ด้านตะวันออกของไทย	 มีสภาพ
ภูมปิระเทศทางด้านเหนอืเป็นพ้ืนทีร่าบ
สูงและเทือกเขาท่ีมีความลาดเอียง					
ลดหลัน่ไปทางตอนใต้	จนถงึพืน้ทีร่าบ
แคบ	ๆ	บรเิวณชายฝ่ังทะเล	จากสถติิ
ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า	
จันทบุรีเป็นจังหวัดท่ีมีปริมาณฝนตก
มากท่ีสุดเป็นอนัดบัสามของประเทศไทย	
รองจากจังหวัดระนองและตราด	คือ							
มปีรมิาณฝนเฉลีย่	๓,๕๐๖	มลิลเิมตร
ต่อปี	รวมถงึมจี�านวนวนัทีฝ่นตกเฉลีย่
ต่อปีมากถึง	๑๖๙	วนั	ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชพีเกษตรกรรมท�าสวนผลไม้	
ทีส่�าคญั	คอื	ทเุรยีน	เงาะ	มงัคดุ	และ	
ล�าไย	รวมถึงพริกไทย	อีกท้ังมีการ
ประกอบอาชพีประมงเป็นอาชพีหลกัท่ี
ส�าคญัรองลงมาด้วย	
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 คลองภกัดรี�าไพ”
ใน...โครงการบรรเทาอุทกภัย
เมอืงจนัทบรีุ
อนัเนือ่งมาจากพระราชดำาริ
(Bhakti Rambhai Canal; 
Flood Alleviation Project 
Chanthaburi)
วนัทีช่าวจนัทบรุไีด้รบัการบรรเทาผลกระทบจากอทุกภยั
ด้วยพระมหากรณุาธิคณุ

เรยีบเรยีงโดย	นางสาววนดิา		สราธคุิณ
กองประสานงานโครงการพืน้ที	่๑

เม่ือวันที	่๑๙	พฤษภาคม	๒๕๖๐	สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุารี
เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเปิดคลองภกัดีร�าไพ	ในโครงการบรรเทาอทุกภัยเมอืงจันทบรุอีนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

“



วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

๒๙

	 เก่ียวกับโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุร	ี									
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิเมือ่วนัที	่๒๘	พฤศจกิายน	๒๕๔๖	
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพิตร	
มพีระราชด�าริกบัคณะมลูนธิริาชประชานเุคราะห์	ณ	วงัไกลกงัวล	
สรุปความได้ว่า	
 “จังหวัดจันทบุรีประสบปัญหาอุทกภัยเนื่องจากมี  
ถนน ๓ สาย ขวางกัน้เส้นทางน�า้ วธิแีก้ไข คอื ต้องไปส�ารวจ     
ดูว่า น�า้ผนัมาจากทางไหน แล้วหาช่องระบายน�า้ให้สอดคล้อง
กัน”
	 ต่อมา	เม่ือวันที่	๒	กุมภาพันธ์	๒๕๕๑	พระบาท							
สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพิตร	มี							
พระราชด�าริกับนายสุเมธ	ตันติเวชกุล	ประธานกรรมการ										
บริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร	ณ										
พระต�าหนักเปี่ยมสุข	วังไกลกังวล	จังหวัดประจวบคีรีขันธ	์								
สรุปบางส่วนได้	ดงันี้	
 “…พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง และชลบุรี เป็นที่       
เป็นเขาอยู่ใกล้ชายหาด ฝนก็พอ แต่การจัดเก็บท�าได้ยาก 
เนือ่งจากพืน้ทีจ่ากเขาทีล่าดลงมาถงึชายฝ่ังนัน้ ท�าให้น�า้ไหลเรว็ 
เก็บไว้ล�าบาก น�้ามานองท่วมตามแนวถนน หากช่วงฤดูฝน
ระบายน�า้ทิง้ทะเล แก้ปัญหาน�า้ท่วมกจ็ะขาดน�า้ในฤดแูล้ง…” 

ทรงรับส่ัง	 “ให้ศึกษาหาแนวทางแก้ไข       
จัดการน�้าให ้พอดี” และทรงย�้าเรื่อง										
“การประสานความร่วมมอืกนั” 
	 วันเวลาในอดีตของชาวจันทบุร	ี
ก่อนมีการด�าเนินโครงการบรรเทาอุทกภัย
เมืองจันทบุรี	 เป็นช่วงเวลาที่ต่างต้องร่วม
เผชิญปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนอยู่เสมอ							
ดังเช่น	อุทกภัยคร้ังใหญ่ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี								
เมอืงจนัทบรุ	ีในปี	๒๕๔๙	ครอบคลมุพืน้ที	่		
๓	อ�าเภอ	และ	๑	กิง่อ�าเภอ	เนือ่งจากเกดิ	
ฝนตกหนัก	วัดปริมาณน�้าฝนได้ราว	๓๐๐	
มิลลิเมตรต่อวัน	เป็นระยะเวลานานติดต่อ					
กันหลายวัน	ซึ่งได้สร้างความเสียหายต่อ						
ชวีติและทรพัย์สนิของประชาชนและราชการ
อย่างมาก	มปีระชาชนทีไ่ด้รบัความเดอืดร้อน
มากถงึ	๘๕,๐๐๐	คน	รวม	๒๐,๐๐๐	ครวัเรอืน																																																																							
คิดเป ็นมูลค ่าความเสียหายประมาณ	
๒,๑๑๘.๖๗	ล้านบาท



๓๐
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	 ในปี	๒๕๕๒	ปีแห่งการเร่ิมต้นด�าเนินโครงการบรรเทา			
อุทกภัยเมืองจันทบุรี	 	 โดยกรมชลประทานและส�านักงาน																						
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก								
พระราชด�าริ	(ส�านักงาน	กปร.)	ได้ประสานจัดท�าโครงการบรรเทา
อุทกภัยเมืองจันทบุรีอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	 เพ่ือสนอง																							
พระราชด�าริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช																																													
บรมนาถบพิตร	โดยในระยะแรก	กรมชลประทานได้ขุดลอกแม่น้�า
จันทบุรีและล�าคลองธรรมชาติต่าง	ๆ	ของจังหวัดจันทบุรี	ในระยะ
ต่อมาจึงได้มีการศึกษา	ออกแบบ	และขุดคลองผันน้�า	(ต่อมา																																							
คือ	คลองภักดีร�าไพ)	พร้อมก่อสร้างประตูระบายน้�าและอาคาร
ประกอบ	ระยะทางรวม	๑๑.๖๖๑	กิโลเมตร	และลึก	๔.๕๐	–	๕	เมตร												
เพ่ือให้สามารถผันน้�าท่ีมีปริมาณสูงกว่า	๕๐๐	ลูกบาศก์เมตรต่อ
วินาที	ซ่ึงเป็นศักยภาพในการรองรับน้�าได้สูงสุดของแม่น้�าจันทบุรี																		
เม่ือไหลผ่านพ้ืนท่ีเมืองจันทบุรีก่อนลงสู่ทะเล	โดยคลองผันน้�าสามารถ
ช่วยในการระบายน้�าของพ้ืนท่ีได้เพ่ิมข้ึน	๓๐๐	ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที	
กล่าวได้ว่าโครงการประตูระบายน้�าคลองภักดีร�าไพเป็นส่วนส�าคัญ																					

ในโครงการบรรเทาอุภัยเมืองจันทบุรี		
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	 ท่ีส่งผลดี																																		
ต่อคุณภาพชีวิตของชาวจันทบุรีได้																	
อย่างแท้จริง
	 เมื่อวันท่ี	๓	มีนาคม	๒๕๕๙	
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา								
ภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ได้มี				
พระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อ				
คลองผันน�้านี้ว่า	“คลองภักดีร�าไพ”         
อนัมคีวามหมายว่า	คลองทีแ่สดงความ
จงรักในสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี	
พระบรมราชินี	 ในรัชการที่	 ๗	 และ 
“Bhakti Rambhai Canal ; Flood Al-
leviation Project Chanthaburi”
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 ประโยชน์สุขแห่งปวงประชา 
 คลองภักดีร�าไพซ่ึงก่อสร้างแล้วเสร็จในปี	๒๕๕๙	 ได้																	
ท�าหน้าท่ีหลายประการท้ังการระบายน้�าในช่วงฤดูฝน	เพ่ือช่วย																																																																			
ลดผลกระทบจากอุกภัยให้แก่ชาวจันทบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ		
เม่ือถึงช่วงฤดูแล้งยังเป็นแหล่งเก็บกักน้�าส�ารองเพ่ือใช้ประโยชน์															
ด้านการเกษตรท่ีปริมาณมากถึง	๒	 ล้านลูกบาศก์เมตร	และ																																																																							
คลองภักดีร�าไพยังสามารถช่วยผลักดันน้�าเค็มและรักษาสมดุล																																																					
ของสภาพแวดล้อมในพ้ืนท่ี	 อีกท้ังได้กลายเป็นสถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจและจัดกิจกรรมสาธารณะท่ีได้รับความนิยมอย่างมากจาก																																																										
ชาวจันทบุรีด้วย	ในวันน้ีชาวจันทบุรีต่างส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช																																								
บรมนาถบพิตร	 ท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 พระราชทาน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริส�าคัญหลายโครงการให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีแห่งน้ี	อาทิ	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน																																																							
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	 ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด�าริ											
รวมถึงโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี	 (และคลองภักดี								
ร�าไพ)	จึงทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจและความต้ังม่ันของชาวจันทบุรีท่ี																		

จะตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณอันหา																																											
ท่ีสุดมิได้	 ด้วยการร่วมมือร่วมใจรักษา
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ
ในบ้านของพวกเขาให้มีความรุ่งเรือง								
อีกท้ังเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างย่ังยืน
สืบไป

รอยยิ้มของชาวจันทบุรีในวันนี้ เพราะ                                      
ทกุขท์ีบ่รรเทา โดยธรรมราชาผูท้รงงาน                                                                     
เพื่อทวยราษฎร์ของพระองค์ ตลอด 
๗๐ ป ีแห่งการครองราชย์ ธ จึงทรง
สถิตกลางใจราษฎร์ มิรู้ลืม 

กิจกรรมจุดเทียนร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	
“ชาวจันท์ผ่านพ้นภัย เพราะพระบารมีด้วยคลองน้ีท่ีพ่อสร้าง ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙”
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 ๑. เรื่องเดิม หลังจากเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในพ้ืนที	่									
จังหวัดชุมพร	 เน่ืองจากพายุโซนร้อนซีต้าเมื่อเดือนสิงหาคม																				
๒๕๔๐	แล้ว	นบัเป็นพระมหากรณุาธคุิณต่อชาวชุมพรเป็นล้นพ้น									
ท่ีพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพิตร	
ทรงพระราชวนิจิฉัยว่ามแีนวทางทีจ่ะสามารถแก้ไขปัญหาอทุกภยั								
ได้สมบรูณ์แบบ	โดยใช้แนวทางแก้มลงิ	และพระราชทานแนวทาง						
แก้ไขไว้เกีย่วกบัการแก้ไขปัญหาอทุกภยัของจงัหวดัชมุพรว่า
 
 “...เมือ่ดแูผนท่ีกเ็หน็ว่ามทีีแ่ห่งหนึง่ทีค่วรจะท�าให้เป็น        
แก้มลิงได้ มโีดยธรรมชาตคิอื มหีนองใหญ่ หนองใหญ่น้ันเป็นที่         
กว้างใหญ่สมช่ือ แต่ก็ไม่ใหญ่พอ เพราะมกีารบกุรกุเข้าไปและตืน้เขนิ...” 

	 จังหวัดชุมพร	จึงได้แต่งตั้งคณะท�างานโครงการพัฒนา							
พืน้ท่ีหนองใหญ่ตามพระราชด�ารขิึน้

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีหนองใหญ่
ตามพระราชดำาริ (แก้มลิง)

	 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร	
มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร									
มีพระราชกระแสรับสั่งให้ด�าเนินการ																																																	
ในพ้ืนที่ ท่ีท�าความเดือดร ้อนให ้กับ										
ประชาชนน้อยทีสุ่ด	พร้อมกับให้ด�าเนนิการ
ขุดคลองล้อมพ้ืนท่ีหนองน�า้ให้เป็นคลอง		
ท่ีไม่มีคันคลอง	เพ่ือท่ีน�้าจะได้ไหลบ่า				
เข้าพ้ืนท่ีได้สะดวก	ไม่ท่วมขังในพื้นที่
การเกษตรของราษฎร	

เรยีบเรยีงโดย	โครงการชลประทานชุมุพร
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	 ในการด�าเนนิงานโครงการฯ	ดงักล่าว	ได้ด�าเนนิการแล้วเสรจ็
ในปี	 ๒๕๔๑	 เพื่อถวายเป็นราชสักการะ	 เน่ืองในวโรกาสที	่									
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	
ทรงมพีระชนมาย	ุ๗๑	พรรษา	วนัที	่๕	ธนัวาคม	๒๕๔๑	ต่อมาเมือ่
วนัท่ี	๒๐	มถินุายน	๒๕๔๑	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมิพล
อดลุยเดช	บรมนาถบพิตร	เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตร
โครงการพัฒนาพ้ืนที่หนองใหญ่ตามพระราชด�าริ	ต�าบลบางลึก	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดชุมพร	และโครงการป้องกันและบรรเทา								
อุทกภัยเมืองชุมพร	 ได้พระราชทานพระราชด�าริเก่ียวกับงาน
ชลประทาน	๕		ข้อ	คอื
 ๑. ให้พจิารณาก่อสร้างอาคารบงัคบัน�า้ปิดต้นคลองและ
ปลายคลองที่ขุดในบริเวณหนองใหญ่ เพื่อเก็บน�้าไว้ให้ราษฎร         
ใช้ท�าการเกษตรในฤดแูล้ง
 ๒. ให้จดัตัง้สถานวีดัระดบัน�า้เพิม่เติม พร้อมระบบเตอืนภยั
ทีบ่ริเวณต้นน�า้คลองท่าแซะ ซึง่อยู่ในเขตอ�าเภอบางสะพานน้อย                                                                               
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเร่งระบายน�้าออกจากหนองใหญ่        
ลงคลองระบายน�้าหัววัง-พนังตัก ท้ิงลงทะเลเป็นการล่วงหน้า       
จะท�าให้หนองใหญ่สามารถรองรบัน�า้ทีไ่หลหลากลงมาใหม่ได้อกี     
เป็นจ�านวนมาก การรบัน�า้หลากลงหนองใหญ่ แล้วทยอยระบาย  
ทิ้งทะเล มีลักษณะเดียวกับลิงอมกล้วยไว้ท่ีกระพุ้งแก้มแล้วจึง        
ค่อย ๆ กลืนกล้วยลงกระเพาะอาหาร
 ๓. ให้พิจารณาขุดคลองหรือวางท่อเช่ือมต่อระหว่าง       
คลองท่าแซะกับต้นคลองละมุ เพื่อชักน�้าจากคลองท่าแซะลง
หนองใหญ่ ให้ราษฎรบรเิวณใกล้เคยีงมีน�า้ใช้ท�าการเกษตร และ

อุปโภคบริโภค และในฤดูน�้าหลาก
สามารถช ่วยผันน�้ าบางส ่วนจาก                                                     
คลองท่าแซะลงแก้มลิง “หนองใหญ่” 
เพื่อระบายทิ้งทะเลผ่านทางคลอง  
ระบายน�า้หวัวัง-พนงัตกัได้อกีด้วย
 ๔. ให้ติดตั้งเคร่ืองสูบน�้าที่       
บริเวณประตรูะบายน�า้ราชประชานเุคราะห์ 
๑, ๒ และ ๓ เพือ่ช่วยสูบน�า้ออกจาก
หนองใหญ่ลงคลองระบายน�้าหัววัง-      
พนงัตกั ทิง้ลงทะเลในช่วงฤดนู�า้หลาก 
ท�าให้สามารถลดปริมาณน�้าในคลอง       
ท่าตะเภาทีไ่หลผ่านตวัเมอืงชมุพรลงได้ 
ในระดบัหนึง่
 ๕. ให้ศกึษาหาปรมิาณน�า้ท่าที่
แน่นอนที่ไหลในคลองท่าตะเภา ณ 
บรเิวณบ้านปากแพรก (ด้านท้ายคลอง
ท่าแซะบรรจบกับคลองรับร่อ) ต�าบล
นากระตาม อ�าเภอท่าแซะ จังหวัด      
ชุมพร เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา      
การแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดกับเมือง
ชมุพร

บรเิวณหนองใหญ่	แก้มลิงเมืองชมุพร พลับพลาที่ประทับ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	
ใช้เป็นสถานที่ทรงงาน
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 ๒. ที่ตั้ง	พื้นที่หนองใหญ่	อยู่ในเขตต�าบลบางลึก										
อ�าเภอเมืองชุมพร	รับน�้าจากคลองต่าง	ๆ	ท่ีอยู่รอบบริเวณ
หนองใหญ่	เช่น	คลองละม	ุซึง่รบัน�า้จากคลองท่าแซะ	คลองขีน้าค	
(ต้นคลองอยู่ในเขตต�าบลนากระตาม	อ�าเภอท่าแซะ)	และ								
คลองกรดู	(ต้นคลองอยูใ่นเขตต�าบลสะพล	ีอ�าเภอปะทวิ)	

 ๓. วตัถปุระสงค์	การพฒันาพืน้ทีห่นองใหญ่ให้เป็น						
แก้มลงิธรรมชาตนิัน้	มวีตัถปุระสงค์หลักดงัต่อไปนี	้คอื
๓.๑	เพือ่บรรเทาปัญหาอทุกภัยในเมอืงชุมพร
๓.๒	เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน�้าส�ารองส�าหรับการเกษตรกรรม							
และผลติน�า้ประปาส�าหรบัชุมชน
๓.๓	เพือ่ป้องกนัการบกุรกุพืน้ทีห่นองน�า้สาธารณะ
๓.๔	เพือ่สนบัสนนุการท่องเทีย่วเชิงอนรุกัษ์

 ๔. ลกัษณะการด�าเนนิงานโครงการ / แผนงานต่าง ๆ  
ทีผ่่านมา - ปัจจบุนั

๔.๑ ขุดคลองล้อมรอบหนองน�้า ระยะทาง	๒,๕๒๘	เมตร									
ท้องคลองกว้าง	๖.๐๐	เมตร	ลกึ	๒.๕๐	–	๓.๐๐	เมตร	ก่อสร้าง
แล้วเสรจ็เมือ่ปี	๒๕๔๑	ตามรปูที	่๑
๔.๒ ขุดลอกคูริมคลองชลประทาน	ระยะทาง	๕๐๐	เมตร									
ท้องคลองกว้าง	๖.๐๐	เมตร	ลกึ	๒.๕๐	–	๓.๐๐	เมตร	ด�าเนินการ
แล้วเสรจ็เมือ่ปี	๒๕๔๑	ตามรปูที	่๒
๔.๓ ขุดคลองระบายน�า้จากสระเกบ็น�า้ท่าดนิแดงมายงัคลอง      
ล้อมรอบหนองน�้า	ระยะทาง	๔๔๕	เมตร	ท้องคลองกว้าง							
ประมาณ	๖.๐๐	เมตร	ลกึ	๒.๕๐	–	๓.๐๐	เมตร	ด�าเนนิการ						
แล้วเสรจ็เมือ่ปี	๒๕๔๑	ตามรปูที	่๓
๔.๔ ก่อสร้างประตูระบายน�้าบนคันคลองหัววัง - พนังตัก         
ขนาดท่อ	๑.๐๐x๒๐.๐๐	เมตร	๓	แถว	จ�านวน	๓	แห่ง	เพือ่											
ใช้เป็นอาคารควบคุมการเกบ็กักและระบายน�า้	ด�าเนนิการแล้วเสร็จ
เมือ่ปี	๒๕๔๑	โดยให้ชือ่ว่าประตรูะบายน�า้ราชประชานเุคราะห์							
๑,	๒	และ	๓
    

๔.๕ ขุดสระเก็บน้�าท่าดินแดง	เพ่ือให้ราษฎร
ท่ีอยู่บริเวณรอบเขตหนองใหญ่ตอนบนได้มี							
น้�าใช้ในฤดูแล้ง	ตามรูปท่ี	๔
๔.๖ ขดุลอกคลองท่าดนิแดงตอนบน	ยาว	
๑,๔๐๐	เมตร	ท้องคลองกว้าง	๒๐.๐๐	เมตร	
ลกึ	๔.๐๐	เมตร	ตามรปูที	่๕	
๔.๗ ขดุลอกคลองกรดู	ยาว	๑๐,๐๐๐	เมตร	
ท้องคลองกว้าง	๖.๐๐	 เมตร	ลึกเฉล่ีย									
๔.๐๐	เมตร	ตามรปูที	่๖
๔.๘ ขุดลอกคลองข้ีนาค	ยาว	๖,๖๐๐									
เมตร	ท้องคลองกว้าง	๖.๐๐	เมตร	ลกึเฉลีย่	
๔.๐๐	เมตร	ด�าเนนิการเมือ่ปี	๒๕๔๓-๒๕๔๔	
ตามรปูที	่๗-๘
๔.๙ ปรบัปรงุทางระบายน�า้ล้นฉกุเฉนิ	ยาว	
๒๕๐	เมตร	กม.	๖+๖๕๐	ของคันกั้นน�้า							
ฝ่ังซ้ายคลองหวัวงั-พนงัตกั	เพือ่รบัน�า้ส่วน
เกินจากหนองใหญ่	ระบายลงคลองหัววัง-
พนังตัก	ให้ไหลออกทะเลได้รวดเร็วยิ่งข้ึน			
ตามรปูที	่๙

ประตูระบายน�า้ราชประชานเุคราะห์	๑	

ประตูระบายน�า้ราชประชานเุคราะห์	๒													

ประตูระบายน�า้ราชประชานเุคราะห์	๓	
 

รูปที่	๑ รูปที่	๒ รูปที่	๓

รูปที่	๔ รูปที่	๕ รูปที่	๖

รูปที่	๗

รูปที่	๘

รูปที่	๙
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๔.๑๐ ขุดลอกคลองเชื่อมคลองละมุกับคลองท่าแซะ	เพื่อช่วย									
ผันน�้าจากคลองท่าแซะลงสู ่หนองใหญ่	 ยาว	๙,๙๐๐	 เมตร																		
ท้องคลองกว้าง	๖.๐๐	เมตร	ลกึเฉลีย่	๔.๐๐	เมตร	ด�าเนนิการ									
เมือ่ปี	๒๕๔๓-๒๕๔๗	ตามรปูที	่๑๐		

    
 
   

๔.๑๑ ขดุลอกหนองใหญ่ พืน้ที	่๒๐๐	ไร่	เพือ่เพิม่ปรมิาณเกบ็กกั						
น�า้จาก	๒	ล้านลกูบาศก์เมตร	เป็น		๓	ล้านลกูบาศก์เมตรด�าเนนิ						
การเม่ือปี	๒๕๔๔-๒๕๔๖	ตามรปูที	่๑๑-๑๓

๔.๑๒ ปรบัปรุงพฒันาพืน้ทีห่นองใหญ่ แบ่งเป็น	๔	งาน	คอื
	 ๔.๑๒.๑	งานป้องกันการกัดเซาะและอาคารระบายน�้า				
คลองละมุ	 ใช้งบประมาณจากส�านักงาน	กปร.	ด�าเนินการในปี								
๒๕๔๖	ดงันี้
	 -	อาคารป้องกนัการกดัเซาะ	กม.๐+๔๐๐	ลกัษณะงานเป็น
หนิใหญ่บรรจกุล่องตาข่าย	ด้านซ้ายยาว	๘๐	เมตร	ด้านขวายาว	๑๐๐	
เมตร
	 -	อาคารป้องกนัการกดัเซาะ	กม.๐+๖๖๐	ลกัษณะงาน						
เป็นหินใหญ่บรรจุกล่องตาข่าย	ด้านเหนือน�้ายาว	๑๐	เมตร																
ด้านท้ายน�้ายาว	๔๐	 เมตร	บริเวณสะพานยาว	๑๒	 เมตร																				
ตามรูปท่ี	๑๔
	 -	อาคารป้องกนัการกดัเซาะ	กม.๑+๑๕๐	ลกัษณะงาน					
เป็นหินใหญ่บรรจกุล่องตาข่ายป้องกนัการกดัเซาะ	ด้านเหนอืน�า้	๓๐	
เมตร	ด้านท้ายน�า้	๓๐	เมตร
	 -	อาคารป้องกนัการกดัเซาะ	กม.๑+๖๖๐	ลกัษณะงาน							
เป็นหนิใหญ่บรรจกุล่องตาข่ายด้านเหนอืน�า้	๔๐	เมตร	ด้านท้ายน�า้								
๓๐	เมตร
	 -	อาคารระบายน�้าคลองละมุ	เป็นท่อระบายน�้าขนาด	
๒.๐๐x๒.๐๐x๑๒.๐๐	เมตร	จ�านวน	๓	ช่อง	ตามรปูที	่	๑๕

รูปที่	๑๐

รูปที่	๑๒ รูปที่	๑๓

รูปที่	๑๑

รูปที่	๑๔

รูปที่	๑๕
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	 ๔ .๑๒.๒	 งานท่อระบายน้� าหนอง ใหญ่	 ขนาด	
๒.๐๐x๒.๐๐x๒.๐๐	เมตร	จ�านวน	๓	แถว	ด�าเนินการปี	๒๕๔๖	
เพ่ือช่วยระบายน้�าจากหนองใหญ่ลงคลองหัววัง-พนังตัก	และ													
ระบายออกสู่ทะเลได้รวดเร็วย่ิงข้ึน	ตามรูปท่ี	๑๖

 ๕. โครงการชลประทานชุมพร พิจารณาจัดแผนงาน
สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัดด้านการท่องเท่ียวตามท่ีโครงการ
ชลประทานชุมพรเสนอผ่านคณะท�างาน	ดงันี้
๕.๑ ขุดลอกหนองใหญ่ทางช้าง 
๕.๒ ขดุลอกคลองหวัวงั-พนงัตกั บรเิวณหน้าศาลาทีป่ระทบั	เพือ่
สนบัสนนุการแข่งขันเรอืประเพณี

๕.๓ ขดุครูอบหนองใหญ่ตอนบน	บรเิวณพ้ืนท่ีน�า้ท่วมเพ่ือเป็น
ขอบเขตหนองและป้องกันการบกุรุก	ยาวประมาณ	๕,๐๐๐	เมตร	
๕.๔ ปลูกหญ้าแฝกบริเวณตลิ่งรอบหนองใหญ่	เพื่อป้องกัน							
การกดัเซาะและการพงัทะลายของดนิรมิตลิง่

 ๖. การบรหิารจดัการน�า้
๖.๑ ระบบการท�างานของแก้มลิงหนองใหญ่	หนองใหญ่ม	ี								
พืน้ทีร่บัน�า้ฝนประมาณ	๑๐๒	ตารางกโิลเมตร	ประกอบด้วย			
คลองสาขาคอื	คลองกรดู	คลองข้ีนาค	และคลองละม	ุสามารถ
เก็บกักน�้าสูงสุดได้ถึงระดับ	+๔.๘๗๐	เมตร	(ระดับน�้าทะเล									
ปานกลาง)	ซึ่งเป็นระดับเก็บกักสูงสุดที่ท�าให้ปริมาณความจุ							
ของหนองใหญ่เป็น	๓	ล้านลูกบาศก์เมตร	หากปริมาณน�้าม	ี							
มากเกินกว่าระดับเก็บกักก็จะระบายออกจากหนองใหญ่ทาง							
ช่องระบายน�า้ฉกุเฉนิเข้าสูค่ลองหวัวงั-พนงัตกั	
	 หลกัการท�างานของแก้มลิงหนองใหญ่คอื	รบัน�า้จาก
คลองสาขามาเกบ็ไว้ในหนองใหญ่แล้วค่อย	ๆ	ระบายโดยประตู
ระบายน�้าราชประชานุเคราะห์	๑,	๒	และ	๓	ท่อระบายน�้า
หนองใหญ่เข้าสู่คลองหัววัง-พนังตัก		เพ่ือระบายน�้าออกสู่									
ทะเลต่อไป

รูปที่	๑๖
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๖.๒ การจดัการน�า้แก้มลงิหนองใหญ่
 การพร่องน�้าเพื่อเตรียมรับน�้า       
เมื่อมีปริมาณฝนตกในพื้นที่ลุ ่มน�้าท่าแซะ					
และอ�าเภอปะทิว	หรือปริมาณฝนตกวัดได	้						
ในพ้ืนท่ีลุ่มน�้ารับร่อเกิน	๑๒๕	มิลลิเมตร	
ภายใน	๑	วนั	จะท�าการเปิดประตรูะบายน�า้
หัววังและประตูระบายน�้าพนังตักเพื่อ								
ระบายน�า้ในคลองหวัวงั-พนังตกัออกสู่ทะเล	
 การเก็บกักและระบายน�้า	 เมื่อ
ปริมาณน�้าด้านเหนือประตูระบายน�้าหัววัง		
ถึงระดับ	+๔.๐๐๐	เมตร	(ระดับน�้าทะเล						
ปานกลาง)	จะท�าการเปิดประตูระบายน�้า					
หัววังให้น�า้ระบายเข้าคลองหัววัง-พนังตัก
และระบายน�้าออกทางประตรูะบายน�า้พนงั
ตักสู ่ทะเล	 โดยจะเปิดประตูระบายน�้า											
ราชประชานุเคราะห์และท่อระบายน�้า
หนองใหญ่ให้น�า้ส่วนหนึง่เข้าไปเกบ็กกัไว้ใน
หนองใหญ่

๖.๓ แผนการบรหิารจดัการน�า้ 
 การพร่องน�า้เพือ่เตรยีมรบัน�า้	เมือ่
ปริมาณฝนตกในพ้ืนท่ีลุ ่มน�้าเกิน	 ๑๒๕	
มลิลลิิตรต่อวนั	และมีแนวโน้มจะตกตดิต่อกนั
ไปอกี	ด�าเนนิการคือ
	 ๖.๓.๑	เปิดประตรูะบายน�า้หวัวงั
และประตูระบายน�้าพนังตัก	ระบายน�้าใน
คลองหวัวงั-พนงัตกัออกสูท่ะเล
	 ๖.๓.๒	 เป ิดประตูระบายน�้ า									
ราชประชานเุคราะห์	๑,	๒	และ	๓	ระบายน�า้	
ลงคลองหวัวงั-พนงัตกั
	 ๖.๓.๓	เปิดท่อระบายน�า้หนองใหญ่	
ระบายน�า้ลงคลองหวัวงั-พนังตกั	
 การเก็บกักและระบายน�้า	 เมื่อ								
ระดบัน�า้เหนอืประตหูวัวงั	เกนิ	+๔.๐๐๐	เมตร	
(ระดับน�้าทะเลปานกลาง)	จะเปิดประตู				
ระบายน�า้หวัวงั	ระบายน�า้เข้าคลองหวัวงั-
พนังตัก	หากไม่มีน�้าไหลลงหนองใหญ่จาก
คลองสาขาและหนองใหญ่ไม่มนี�า้เกบ็กกัจะ
เปิดประตรูะบายน�า้ราชประชานุเคราะห์	น�า
น�้าเข้าไปเก็บกักไว้แล้วค่อย	ๆ	ปล่อยลง									
คลองหวัวงั-พนงัตกัเมือ่น�า้ลดอกีครัง้หนึง่	
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	 เป็นโอกาสอันดีที่คณะบรรณาธิการวารสารอันเนื่องมาจาก							
พระราชด�าริ	ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกจากผู้ท่ีได้ถวายงาน
ประติมากรรมประกอบพระเมรุมาศ	ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช														
มหิตลาธเิบศรรามาธบิด	ีจกัรนีฤบดนิทร	สยามนิทราธริาช	บรมนาถบพิตร	
ซึง่ช่างสบิหมูท่กุคนล้วนสร้างสรรค์ผลงานด้วยแรงกายแรงใจ	ให้ผลงาน
ออกมาสมพระเกียรติ	ทางคณะบรรณาธิการฯ	 ได้รับเกียรติจาก														
ผูท้รงคณุวุฒิ	“ช่างสบิหมู”่	มาถ่ายทอดและบอกเล่าเรือ่งราวมากมาย						
ให้ได้รบัทราบถงึความเป็นมาและความภาคภูมใิจในการเป็นส่วนหนึง่						
ของงานพระราชพธีิฯ	ในครัง้นี้

 นายประสพสขุ รตัน์ใหม่ ผูอ้�านวยการกลุม่ประตมิากรรม        
ได้เล่าว่า...
	 ส�านักช่างสิบหมู ่ได้รับมอบหมายจากกรมศิลปากรให้										
ออกแบบงานประตมิากรรมประกอบพระเมรมุาศกว่า	๖๐๐	ชิน้	เช่น			
พญาครุฑ	พระพิฆเนก-พินาย	พระนารายณ์	คชสีห์	ราชสีห์	 สัตว์												
มงคลทั้ง	๔	ประกอบด้วย	ช้าง	ม้า	วัว	สิงห์	 เป็นต้น	ผลงาน												
ประตมิากรรมล้วนแล้วมคีวามหมายลึกซึง้	อาทิ

“ช่างสิบหมู่  ผู้รังสรรค์
งานประติมากรรม
ประกอบพระเมรุมาศ” 

เรียบเรียงโดย	กองประชาสัมพันธ์	

 “ช้าง”	 ทิศเหนือสื่อถึง
สมเดจ็พระนางสริมิหามายา	ก่อนที่
จะประสตูพิระพุทธเจ้าทรงพระสบุนิ
นมิติช้าง	
 “ม้า”	ทศิตะวนัตกเปรยีบ
เสมอืนเป็นพาหนะของเจ้าชายสทิธตัถะ
ตอนเสดจ็ฯ	ออกบวช
 “วัว”	 ทิศใต้ส่ือถึงเรื่อง		
ความอดุมสมบรูณ์
 “สิงห์”	ทิศตะวันออกส่ือ	
ถงึการแสดงธรรม

นายประสพสุข	รัตน์ใหม่
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	 โ ด ย ร อ บ เ ข า
พระสุเมรุจะมีสระอโนดาต	
ป่าหิมพานต์	 ซ่ึงในแต่ละ						
ทิศจะเป็นครอบครัวของ
สัตว์แต่ละชนิด	และจะมี
สัตว์อ่ืน	ๆ	ผสมผสานอีก
หลายชนิด	ซ่ึงจะออกแบบ
ตามโบราณราชประเพณี
ท่ีเก่ียวข้องกับศาสนาพุทธ	
ศาสนาพราหมณ์	 ท่ีมี 								
ความเช่ือว่าพระมหากษัตริย์																																																																										

เป็นองค์พระนารายณ์ท่ีอวตารลงมาเพ่ือปราบยุคเข็ญและให้ความสุข
ความสมบูรณ์กับมวลมนุษย์	
	 การออกพระเมรมุาศคอื	การจ�าลองเขาพระสเุมร	ุในคติ
ความเช่ือเมื่อพระมหากษัตริย ์เสด็จสวรรคตก็จะกลับไปสู	่																		
สรวงสวรรค์	 เขาพระสุเมรุเป็นจุดส่วนกลางของจักรวาล	ซึ่ง								
แวดล้อมไปด้วยเขาสตัตบรภัิณฑ์ทัง้	๗	คอื	เป็นทีอ่ยูข่องมวลเทพ
เทวดาในแต่ละชัน้	
	 การสร้างประตมิากรรมประกอบพระเมรมุาศ	ช่างสิบหมู่					
ได้แบ่งหน้าทีต่ามความถนดัและประสบการณ์	เช่น	งานจติรกรรม
ออกแบบภาพลายเส้น	ประติมากรรมสเก็ตภาพ	๓	มิติ	และได	้			
รวบรวมรายชื่อของงานประติมากรรมที่ประดิษฐ์ติดตั้งบนฐาน										
พระเมรุมาศมีอะไรบ้าง	ก็จะแจกจ่ายงานให้ประติมากรนายช่าง
ศิลปกรรม	ตามลักษณะนิสัยและความถนัดของแต่ละบุคคล											
ผลงานจะท�าออกมาได้ด	ีเช่น	คนนสิยัชอบป้ันครุฑ	กจ็ะป้ันครฑุ							
ออกมาได้ด	ีดมูพีลงั	ผสมผสานกนัระหว่างงานจติรกรรมและงาน		
ภาพลายเส้น	 ในเรื่องของลวดลายการจัดภาพในบางชิ้นงานท่ี														
น�ามาใช้ผสมผสานอย่างลงตัวและถ่ายทอดให้เป็นรูปธรรมอย่าง					
สุดความสามารถ
	 ส�าหรับผูท้ีอ่อกแบบพระเมรมุาศคอื	คณุก่อเกยีรต	ิทองผดุ	
จะให้โจทย์การสร้างประติมากรรมมาออกแบบ	และมีบางส่วนที่										
ให้จิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วม	เช่น	ช้างสิบตระกูล	ช่างสิบหมู่ได้									
ท�างานร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร	์
วิทยาลัยเพาะช่างเป็นผู ้ด�าเนินการปั ้น					
จ�านวน	๓๐	เชอืก	ส่วนประชาชนทัว่ไปจะ	
คัดเลือก	แต่ก็ได้มีส่วนร่วมทุกคน	เพราะ							
ทุกคนมีความตั้งใจที่จะท�าให ้ในหลวง							
รัชกาลที่	 ๙	 และนักศึกษาฝึกงานจาก									
สถาบันต่าง	 ๆ	มาช่วยรังสรรค์ผลงาน								
การท�างานในครั้งนี้	 ก่อให้เกิดความรัก							

ความสามัคคี	 ท�าให้รู ้จักกัน	 ช่วยเหลือกัน															
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน	ซึ่งมีเป้าหมายเดียวกันคือ
ท�างานถวายในหลวงรชักาลที	่๙
	 ประตมิากรรมฯ	ครัง้นี	้เป็นศลิปกรรม	
ในยุคสมยัของในหลวงรชักาลที	่๙	เป็นลกัษณะ	
งานร่วมสมยั	มคีวามสมจรงิลักษณะคล้ายกบัคน	
เรือ่งสรรีะร่างกาย	เรือ่งโครงสร้างของกายวิภาค	
(Anatomy)	มาเป็นส่วนก�าหนดแม่พิมพ์	เมือ่ได้					
ป้ันต้นแบบสมบูรณ์แล้วเสรจ็	กจ็ะมาด�าเนินการ				
ท�าแม่พิมพ์ยางหรือแม่พิมพ์ทุบ	จากนั้น	จะน�า					
ไปหล่อเรซินหรอืไฟเบอร์กลาสให้ได้ตามรปูแบบ					
ที่ก�าหนด	ปรับแต่งและลงสีรองพื้น	แล้วส่งต่อ								
ให้งานจิตรกรรมด�าเนินการเขียนสีให้สวยงาม							
ต่อไป
	 ส�าหรับความรู ้สึกท่ีได้ถวายงานใน							
ครัง้นี.้..	
 “รู้สึกเป็นมงคลส�าหรับชีวิตของช่าง                                           
ท่ีสร้างงานประติมากรรมถวายแด่ในหลวง  
รัชกาลท่ี ๙ ในวาระสุดท้าย เพ่ือส่งเสด็จสู่                 
สรวงสวรรค์ ทุกคนท�างานร่วมใจกันเป็น                                                          
หน่ึงเดียว ท�างานโดยไม่มีข้อแม้ ท�างานให้ดี
ท่ีสุดเท่าท่ีความสามารถท่ีมีในตอนน้ี ทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ายท่ีได้มาร่วมท�างานกัน ท�าให้งานลุล่วง                     
ไปอย่างราบร่ืนทุกคนทุกฝ่าย ผมให้ท�างานหมด                                                
ถือว่าได้ท�างานถวายพ่อ พระองค์เปรียบเสมือน               
“พ่อ” แม้กระท่ังผู้สนับสนุนทางด้านอาหาร
ถือว่าได้มีส่วนร่วม ได้เห็นถึงความรักความ
สามัคคี อย่างจิตรกรอยู่ท่ีไหนระดมมากันหมด                                                        
เราต้องท�าให้ดีท่ีสุด ท�าเต็มร้อย ค�าว่า “เหน่ือย” 
คงไม่มีใครบ่นว่าเหน่ือย เพราะพระองค์เหน่ือย
กว่าเราเยอะ เหน่ือยมากว่า ๗๐ ปีแล้ว                                           
ท่ีพระองค์ทรงงาน”
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 นายเกียรติศักด์ิ สุวรรณพงศ์ จิตรกร       
ช�านาญการพิเศษ ส�านักงานช่างสิบหมู่	ได้เล่าว่า...
ฉากบังเพลิงจะมีด้านนอกและด้านใน	 ซ่ึงด้าน
นอก							ช่วงบนจะเป็นภาพเทวดา	ส่วนด้านล่างจะ
เป็นภาพโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	เป็นประตู							
ระหว่างเสาบุษบกกลางของพระเมรุมาศ	เรียกว่า																																																								
ฉากบังเพลิง	 เพราะเวลาถวายพระเพลิงจะปิด													
ฉากน้ี	เพราะว่าสมัยก่อนถวายพระเพลิงด้วยไม้ฟ้ืน	
ฉากจะมีหน้าท่ีก้ันลมท่ีจะพัดเข้าไปและปิดบังไม่ให้											
คนภายนอกเห็นตอนพระราชทานเพลิงฯ	
	 แนวเร่ืองท่ีใช้ในการเขียนฉากบังเพลิง							
ด้านนอก	มาจากผู้ออกแบบพระเมรุมาศโดยให้เขียน
ภาพเก่ียวกับพระนารายณ์อวตารในปางต่าง	ๆ	ตามคติ																																																							
ของไทย	กษัตริย์เปรียบเสมือนองค์สมมุติเทวราช	

เป็นมหาเทพจุติลงมาเป็นกษัตริย์	 คือ	 องค์พระ
นารายณ์	ผู้ออกแบบฉากบังเพลิงได้ออกแบบทิศละ																								
๒	ปาง	ซ้าย–ขวาหันหน้าเข้าหากัน	พระนารายณ์
จาก	๑๐	ปาง	ก็เลยน�ามาเขียนเพียง	๘	ปาง	ทิศละ	
๒	ปาง	ในความหมายของผู้ออกแบบเปรียบเสมือน
ว่าพระผู้ทรงประทับอยู่	ณ	 จุดศูนย์กลางขององค์																																				
พระเมรุมาศ	ก็เป็นพระนารายณ์อีกปางหน่ึง	ท่ีเสร็จส้ิน																																															
ภารกิจในการช่วยมนุษย์โลกก�าลังจะเสด็จกลับสู่																						
สรวงสวรรค์	โดยฉากบังเพลิงท้ัง	๔	ทิศ	มีรายละเอียด
ดังน้ี	
 ทิศเหนือ พระนารายณ์อวตารปางท่ี                 
๑ มัสยาอวตาร (ปลากรายทอง) คู่กับปางท่ี ๒             
กูรมาวตาร (เต่า)	 ด้านข้างซ้าย–ขวา	จะเป็นรูป																																																
เทวดาเหาะลงมา	 เป็นภาพเทพชุมนุม	 ส่ือถึงว่า
วัน								เวลาท่ีถวายพระเพลิง	ฯ	จะมีเหล่าเทวดาลง
มารับพระองค์กลับสู่สรวงสวรรค์	ส�าหรับภาพโครงการ																								
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริด้านล่าง	เป็นโครงการฯ	
เก่ียวกับน้�าให้สัมพันธ์กัน	จะมีฝายต้นน้�าท่ีเชียงใหม่	
อ่างเก็บน้�าเขาเต่า	เป็นต้น	โดยเลือกให้ครอบคลุม															
ทุกภูมิภาค
 ทิศตะวันอออก ปางท่ี ๓ วราหาวตาร                                      
(หมูป่าเข้ียวเพชร) เพ่ือปราบหิรัญยักษ์	ซ่ึงม้วนแผ่น
ดินไปซ่อนไว้ในทะเล	 พระนารายณ์ไปช่วยโดย
อวตารเพ่ือไปปราบ	 คู่กับปางท่ี ๔ นรสิงหาวตาร                                                                 
(คนคร่ึงสิงห์) ส่วนภาพซ้าย–ขวาเหมือนเดิมเป็น										
ภาพทวยเทพลงมา	ถ้าไปดูในรายละเอียดของบังสูรย์
บังแทรกท่ีเทวดาถือคือ	พระปรมาภิไธยย่อ	“ภปร.” 
ส่ือว่ามารับในหลวงรัชกาลท่ี	๙	พระนารายณ์อวตาร
เป็นสัตว์ป่า	หมูป่า	 ส่ือถึงธรรมชาติผืนป่าผืนดิน																																																						
โครงการฯ	 ด้านล่างจึงเก่ียวกับหมวดดิน	 เช่น																	
พระองค์ทรงแก้ปัญหาเร่ืองดินเค็ม	ดินทราย	ดินดาน	
ดินพรุ	เป็นต้น

นายเกียรติศักด์ิ	สุวรรณพงศ์	
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 ทิศใต้ ปางท่ี ๖ ปรศุรามาวตาร	พราหมณ์ช่ือราม																					
ถือขวานเพชรไปปราบกษัตริย์อรชุน	 คู่กับปางท่ี ๗ รามาวตาร         
พระนารายณ์อวตารเป็นพระรามในเร่ืองรามเกียรต์ิปราบทศกัณฐ์	
เร่ืองจะเก่ียวกับการสู้รบ	ส่ือถึงเร่ืองไฟ	ภาพโครงการฯ	ด้านล่าง															
จึงอยู่ในหมวดไฟ	เป็นโครงการฯ	เก่ียวกับเร่ืองพลังงานทดแทน												
ไบโอดีเซล	ก๊าซชีวภาพ	ถ่านอัดแท่ง	โซล่าเซลล์	เป็นต้น
 

 

 ทิศตะวันตก ปางท่ี ๘ กฤษณาวตาร (พระกฤษณะ)														
ปางน้ีมีความส�าคัญคือ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ																					
สยามบรมราชกุมารี	เสด็จฯ	มาทรงเจิมจรดปลายพู่กันกระบังหน้า
ของพระนารายณ์	 ท่ีอยู่เหนือหน้าผากข้ึนไป	เป็นสีเก้าสี	 เป็นสี																																										
นพเก้า	อัญมณีเก้าอย่างท่ีเป็นมงคล	เพชร	ทับทิม	บุษราคัม	มรกต	
โกเมน	นิล	มุกดา	เพทาย	ไพฑูรย์	คู่กับปางท่ี ๑๐ กัลกยาวตาร 
(กัลกี)	เป็นปางแห่งอนาคต	ส่ือถึงพอหมดรัชกาลปัจจุบัน	จะเข้า
สู่แผ่นดินรัชกาลใหม่	แปลว่า	พอหมดยุคปัจจุบันก็ไม่ต้องเป็นห่วง						

กังวล	จะมีบุรุษผู้มีบุญญาธิการข่ีม้าขาวมา
คอยดูแลต่อ	ส่วนปางท่ีไม่ได้น�ามาใช้คือ	ปาง            
ท่ี ๕ วามนาวตาร (พราหมณ์แคระตัวเต้ีย)	
และปางท่ี ๙ พุทธาวตาร (พระพุทธเจ้า)																																							
ตามคติพราหมณ์	ถือว่าเทพเจ้าย่ิงใหญ่กว่า
ของพุทธ	พระพุทธเจ้าเป็นส่วนหน่ึงของ
เทพเจ้าของพราหมณ์	เลยไม่น�ามาใช้
	 การลงสีจะให้สีเหลืองเป็นสีหลัก																												
เพราะสีเหลืองเป็นสีประจ�าวันคล้ายวัน																																																					
พระบรมราชสมภพ	ในหลวงรัชกาลท่ี	๙																																													
(วันจันทร์)	 เร่ืองสีจะให้สัมพันธ์กันกับ
พระองค์	ในเร่ืองรูปแบบของงานศิลปกรรม
พระเมรุมาศฉากบังเพลิงในหลวงรัชกาล
ท่ี	๙	 เป็นแบบร่วมสมัย	 เขียนตามแนว
พระราชด�าริตามท่ีพระองค์ได้พระราชทาน
ตอนท่ีไปเขียนภาพในพระบรมมหาราชวัง																																
ทรงช้ีแนะให้เขียนใบหน้าคนให้เป็นไป
ตามกายวิภาคและให้รู้ว่าเป็นใครด้วยย่ิงดี																																								
มีมิติ	 มีแสงเงา	 กล้ามเน้ือ	 เสมือนจริง																						
น้�าหนักแค่สองมิติคร่ึง	ไม่ถึงสามมิติ	เป็น
จิตรกรรมไทยแบบด้ังเดิมผสมกับจิตรกรรม
แบบตะวันตกให้มีความพิเศษข้ึนเพ่ือส่ือถึง	
งานจิตรกรรมสมัยรัชกาลท่ี	๙
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	 ส�าหรับฉากบังเพลิงท่ีอยู่ด้านในคือ	 ด้านท่ีหันเข้าหา							
พระบรมโกศ	คนข้างนอกจะได้เห็นน้อยเพราะในพระราชพิธีฯ	จะ
ปิดฉาก	ภาพท่ีอยู่หลังฉากบังเพลิงอยากจะส่ือถึงบรรยากาศของ								
สรวงสวรรค์	โดยให้น�าดอกไม้สวรรค์มาออกแบบ	เราก็มาค้นว่า		
ดอกไม้สวรรค์มีดอกอะไรบ้างท่ีอยู่ในคติ	ต�านาน	วรรณคดีต่าง	ๆ										
ในพุทธประวัติ	คือ
 ๑. ดอกมณฑาทิพย์	 หรือมณฑาสวรรค์	 ท่ีเป็นต้น																		
สีทองซ้าย–ขวา	แต่ท่ีเป็นเฟ่ืองห้อย	ๆ	เรียกว่าเฟ่ืองอุบะ	คือน�า									
ดอกมณฑาทิพย์มาออกแบบ
 ๒. ดอกบัวสวรรค์	 ด้านบนจะข้ึนจากเมฆ	 ด้านล่าง															
จะข้ึนจากน้�า	 ส่ือถึงสวรรค์ช้ันท่ีสูงข้ึนไป	ดอกบัวสวรรค์จะกล่าว
ถึงสวรรค์ช้ันดุสิต	ช้ันท่ีพระศรีอริยเมตไตรยบ�าเพ็ญบารมีอยู่ก่อนท่ี											
จะมาจุติบนโลกมนุษย์และท่านจะน่ังตรัสรู้บนดอกมณฑาทิพย์	
 ๓. ดอกปาริชาติ	 คือ	ดอกไม้ท่ีปรากฏอยู่บนสวรรค์															
ช้ันดาวดึงส์	ดอกไม้จะมีเลข	๙	แอบซ่อนไว้ในดอกไม้บางดอก														
สื่อไปถึงคราวที่พระองค์เสด็จสวรรคตและทรงกลับสู่สรวงสวรรค์

 ๒. สีชมพู	ทางทิศตะวันออก
และทิศตะวันตก	ส่ือถึงสีท่ีพระองค์โปรด																																										
บางคราวเห็นพระองค์ทรงฉลองพระองค์																																															
สีชมพู	เพ่ือถ่ายทอดฉากบังเพลิงทิศเหนือ
กับใต้มาผูกเรียงร้อยกัน	ภายในอักษรย่อ	
“ภปร.”	ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก
เป็นดอกราชพฤกษ์	ดอกไม้ท่ีอยู่ภายใน
อักษร	“ภปร.”	ท้ังหมดของฉากบังเพลิง														
ด้านในส่ือถึงดอกไม้สีเหลือง	อีกนัยหน่ึง
ก็ส่ือถึงประชาชนชาวไทยท้ังชาติ	 ท่ีมี											
ในหลวงรัชกาลท่ี	๙	ทรงเป็นประมุข	
เป็นพระมหากษัตริย์	จะส่ือและแฝงไว้													
ถ้านับนกในฉากบังเพลิงด้านในจะมี																																										
นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร	 ๘๙	 ตัว	 เป็น											
พระชนมายุของพระองค์	 ด้านล่างจะ
มี	๘๘	ตัว	ตัวท่ี	๘๙	จะอยู่ทางด้านบน														
แอบร้องไห้อยู่ตัวเดียว	 ส่ือถึงมีความ
สะเทือนใจมาก
	 ส�าหรับความรู้สึกท่ีได้ถวายงาน
ในคร้ังน้ี...
 “เป็นความภาคภูมิใจแก่
หน่วยงาน ตนเอง และวงศ์ตระกูล 
เพราะว่าเราเกิดมาในแผ่นดินของ
พระองค์ ต้ังแต่เกิดจนถึงปัจจุบันก็                                       
๔๐ กว่าปี ซ่ึงเห็นพระองค์ทรงงานตลอด                                           
ทรงงานหนัก ทรงท�าทุกอย่างทุกเร่ือง 
ทรงมีพระราชอัจฉริยภาพหลายด้าน 
ไม่ว่าจะเป็นดนตรี กีฬา แม้กระท่ัง
ด้านศิลปะ โครงการฯ ของพระองค์มี                                            
หลากหลาย ต้ังแต่บ้านนอกห่างไกล                                                
ชนบทมาถึงในเมือง โครงการแก้ไข
วิกฤติต่าง ๆ  และยึดถือแนวพระราชด�าริ 
ค�าสอนของพระองค์น�ามาปฏิบัติใน    
การด�าเนินชีวิตด้วย ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง
ความเพียร ความพอเพียง ปฏิบัติตาม 
และนึกถึงพระองค์ตลอด การถวายงาน 
คร้ังน้ีถือว่าเป็นคร้ังท่ีส�าคัญท่ีสุดของ                                                    
ชีวิต จึงแสดงถ่ายทอดออกมาอย่าง
สุดฝีมือ และถือได้ว่าในชาติน้ี เกิดมา                                                
คุ้มค่าแล้วท่ีได้ถวายงานพระมหากษัตริย์
ผู้เป็นท่ีรัก” 

	 ส�าหรับสีท่ีเลือกใช้จะมี	๒	สี	คือ	
 ๑. สีแดงส้มหรือสีแสด	ทางด้านทิศเหนือและทิศใต้	 ส่ือ															
ถึงวันสวรรคต	 (วันพฤหัสบดี)	 ด้านล่างเป็นดอกบัวสวรรค์และ																																																																												
ในน้�าจะมีปลานิล	 เป็นปลาท่ีพระองค์ทรงเล้ียง	จะแทรกพันธ์ุข้าว															
พระองค์ทรงท�าแปลงนาทดลองในสวนจิตรลดา	มาแทรกให้อยู่																																																																		
กับบัว	 นอกจากน้ัน	 ต้นหญ้าแฝกแทรกไว้ด้านหลังเป็นต้นหญ้า																																																															
ในระยะไกลและมีหยดน้�าเหมือนฝน	 ส่ือถึงฝนหลวงท่ีพระองค์
พระราชทานเร่ิมต้น	มีนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร	ส่ือถึงพระราชธิดาของ
ในหลวงรัชกาลท่ี	๙	ถ้าสังเกต	นกบางตัวจะน่ังร้องไห้มีอยู่	๙	ตัว																																																				
ส่ือถึงความอาลัยสะเทือนใจท่ีประชาชนมีต่อพระองค์ในการถวาย																																																										
พระเพลิงฯ	และพญานาค	 ส่ือถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้�า																
ในฉากบังเพลิงพญานาคจะขดตัวเป็นเลข	๘	และเลข	๙	หมายถึง																																																																								
พระชนมายุพระองค์	 น่ีคือส่วนต่าง	ๆ	 ท่ีจะเอามาสอดแทรกส่ือถึง										
ในหลวงรัชกาลท่ี	๙	และภายในอักษรย่อ	“ภปร.”	จะมีดอกดาวเรือง							
อยู่ภายใน	
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 นายนุเมธา สุขธรณ์ นายช่างศลิปกรรมอาวโุส (หวัหน้า
กลุ่มงานแม่พิมพ์)	มีหน้าท่ีในการท�าพิมพ์	การกลึง	การไส																				
การออกแบบ	และการประกอบต้นแบบ	ท�าหน้าทีห่ลงัจากประติมากร
ป้ันรปูแล้วเสรจ็	ทางกลุม่งานแม่พมิพ์จะเข้าไปด�าเนนิการเกีย่วกบั						
การหล่อต้นแบบ	
	 ส�าหรับความรูส้กึทีไ่ด้ถวายงานในครัง้นี.้..
 “รูส้กึภาคภมูใิจทีไ่ด้มส่ีวนร่วม ปลืม้ปีต ิได้ท�างานถวาย
ในหลวงรชักาลที ่๙ ทีร่กัมาก ๆ  คนทีอ่ยากจะเข้ามาตรงนี ้บางท่าน
แม้จะไม่มวีชิาความรูเ้กีย่วกบังาน กยั็งมาช่วยเป็นจติอาสา เช่น 
หมอนวดภูมิปัญญาชาวบ้าน ยงัมาบรกิารให้ช่าง เนือ่งจากทราบว่า
ท�างานกนัเหน่ือย เพราะท�างานทางด้านช่างไม่ได้ แต่กช่็วยทุม่เท  
ด้านอื่นให้เต็มที่ เพื่อช่วยเหลืออีกด้านหนึ่ง เราอยู่ตรงนี้ควรจะ       
ภมูใิจและท�างานให้เต็มที ่แม้งานจะหนกักร็บัได้เสมอ เพือ่ให้งาน
ออกมาดทีีส่ดุ เท่าท่ีสดุความสามารถจะท�าได้ ภมูใิจมาก เพราะ       
ว่าคนที่เข้ามาตรงนี้น้อยมากที่จะเข้ามาช่วยเหลืองานนี้ได้                   
แม้กระทั่งคนที่ไม่เป็นอะไรยังอยากเข้ามาช่วย แต่เมื่อรับหน้าที่       
ตรงนี้รู้สึกเป็นเกียรติส�าหรับครอบครัวและวงศ์ตระกูล บุคคลที่          
จะเข้ามาท�างานตรงนีอ้ยูท่ีค่วามตัง้ใจจรงิถงึจะท�างานได้ แต่ถ้าคน
ไม่ตัง้ใจจรงิยากทีจ่ะเข้าใจงานแต่ละชิน้ เพราะว่างานแต่ละชิ้นมี
ความยาก ถ้าไม่เข้าใจจรงิ ๆ จะไม่สามารถท�างานได้ส�าเรจ็ เพราะ
อปุสรรคมเียอะ ปัญหาและอปุสรรคแท้จรงิคอืความท้าทาย แต่      
ด้วยประสบการณ์สามารถท�าให้ผ่านพ้น ท�างานอะไรก็แล้วแต่          
อยู่ท่ีใจรักและใจต้องสู้ อยากให้ทุกคนที่ท�าตรงนี้มีความตั้งใจ       
เหมือนกับจิตอาสาที่เข้ามาช่วยเหลือ แม้ว่าไม่มีวิชายังเข้ามา           
ช่วยเหลอื และมีความตัง้ใจเพือ่ถวายในหลวงรชักาลที ่๙”

นายนุเมธา	สุขธรณ์

	 การสร้างประติมากรรมประกอบพระเมรุมาศ	“ช่างสิบ
หมู่” ทุกท่านล้วนมีความต้ังใจท่ีจะถวายงานเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในงาน										
พระราชพิธีฯ	คร้ังน้ี
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 นายสมชาย ศภุลกัษณ์อ�าไพพร นายช่าง
ศิลปกรรมอาวุโส	ประธานฝ่ายพระโกศจันทน์และ			
เคร่ืองประกอบพระเมรุมาศ	 มีหน้าที่ออกแบบ										
พระโกศจนัทน์	พระหบีจนัทน์	ม่านพระเมรุมาศ	ลายเสา																																																													
พระเมรุมาศซ่ึงเป็นลายตอกกระดาษ	เสาหอเปลื้อง																																																																
เสาซ่าง	และรับผิดชอบดูแลเร่ืองส่วนประกอบของ							
รูปประติมากรรมส่วนเคร่ืองแต่งกาย	สีสันเทพยดา		
สตัว์หิมพานต์ต่าง	ๆ	ทีต่ัง้ประดบัอยูร่อบพระเมรมุาศ	
	 ส�าหรบัความรูส้กึทีไ่ด้ถวายงานในครัง้นี.้..
 “ต้องท�าให้ดทีีส่ดุ จากประสบการณ์ในด้าน
ฝีมือ ใช้ภูมิปัญญาท่ีสั่งสมมาท้ังหมดเพื่อท�าถวาย
ในหลวงรชักาลที ่๙ ให้พระโกศจนัทน์และพระหบีจนัทน์
สวยทีส่ดุ สมพระเกยีรตทิีส่ดุ จะต้องใช้ความรูท้ัง้หมด
ท�าถวายเป็นเครื่องราชสักการะครั้งสุดท้ายท่ีถวาย
ในหลวงรชักาลที ่๙”
	 ตลอดระยะเวลาการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้							
ทางคณะบรรณาธิการฯ	ขอขอบคณุ	“ช่างสบิหมู”่	ที่						
ได้สละเวลาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในแขนงงาน
ประตมิากรรมประกอบพระเมรุมาศและเล่าถึงความ
ซาบซึง้ใจในพระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	
“พระผูเ้ป็นดวงใจไทยทัง้ราษฎร์” 

นายสมชาย	ศุภลักษณ์อ�าไพพร
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โครงการบรรเทาอุทกภัยอำาเภอหาดใหญ่
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เรียบเรียงโดย	นางสาวศศิธร		อิ่มเนย
กองประสานงานโครงการพื้นที่	๔

อ�าเภอหาดใหญ่...เมอืงศนูย์กลางทางเศรษฐกจิของภาคใต้
	 อ�าเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	ได้ชื่อว่าเป็นเมืองศูนย์กลางทาง								
เศรษฐกิจของภาคใต้	ตัง้อยูใ่นทีลุ่ม่	มลีกัษณะภมูปิระเทศเป็นแอ่งกระทะ	พืน้ที่			
ลาดเทจากทิศใต้สู่ทิศเหนือ	และเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ลุ่มน�้าคลองอู่ตะเภา									
บริเวณตอนปลายของลุ่มน�้าจะเป็นที่ราบลุ่มแผ่กว้างก่อนถึงทะเลสาบสงขลา										
โดยมีคลองอู่ตะเภาเป็นคลองระบายน�้าหลักเพียงสายเดียว
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	 คลองอู่ตะเภา	เป็นคลองธรรมชาติไหลจากทิศใต้สู่								
ทศิเหนอื	โดยมีจดุเร่ิมจากชายแดนไทย-มาเลเซยี	ไปสิน้สดุที่
ทะเลสาบสงขลาตอนล่าง	บรเิวณบ้านท่าเมร	ุอ�าเภอบางกล�า่						
และบ้านแหลมโพธิ์	อ�าเภอหาดใหญ่	ล�าคลองสามารถรับน�้า											
ได้เพยีง	๕๐๐	ลกูบาศก์เมตรต่อวินาท	ีเมือ่เกดิฝนตกหนกัใน							
พืน้ทีลุ่ม่น�า้เกนิ	๑๒๐	มลิลเิมตร	เป็นเวลา	๓	ชัว่โมง	น�า้จะ							
เคลื่อนตัวจากพื้นที่ลุ่มน�้าตอนบนเข้าสู่เทศบาลนครหาดใหญ่			
และท�าให้เกิดสภาพน�้าล้นตล่ิงคลองอู่ตะเภาบริเวณเทศบาล									
นครหาดใหญ่	 เช่นที่เคยเกิดขึ้นเม่ือปลายเดือนพฤศจิกายน			
๒๕๓๑	เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน	น�้าเอ่อล้นคลอง													
อูต่ะเภา	ท�าให้เกดิอทุกภยัอย่างรนุแรง	สร้างความเสยีหายแก่
พื้นที่เพาะปลูก	บ้านเรือน	ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของ						
ราษฎรพื้นที่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่และพื้นท่ีเศรษฐกิจ								
ใกล้เคียง	ประเมินมูลค่าความเสียหายกว่า	๔	พันล้านบาท

น�้าท่วมเมืองหาดใหญ่	ปี	๒๕๓๑

พระราชด�าริ...จุดเริ่มต้นการแก้ไขปัญหา       
น�า้ท่วมหาดใหญ่
	 เม่ือวันท่ี	๒๔	 ธันวาคม	๒๕๓๑	
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	มีพระราชด�ารัสต่อ											
นายจริย์	ตุลยานนท์	นายสุเมธ	ตันติเวชกุล																																																					
และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง	ณ	อาคารชัยพัฒนา	
สวนจิตรลดา	ให้พิจารณาด�าเนินการแก้ไข
และบรรเทาอุทกภัย	อ�าเภอหาดใหญ่	จังหวัด																																																
สงขลา	ความว่า	
 “การแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย
ด้วยวิธีการสร้างอ่างเก็บน้�าขนาดใหญ่ท่ี                                                
คลองอู่ตะเภาหรือตามล�าน้�าสาขา เพ่ือ
สกัดก้ันน้�าจ�านวนมากไม่ให้ไหลมายังเมือง
หาดใหญ่น้ัน คงไม่สามารถด�าเนินการได้ 
เพราะไม่มีท�าเลท่ีเหมาะสมในการก่อสร้าง
อ่างเก็บน้�าท่ีมีขนาดใหญ่ดังกล่าวได้เลย         
ดังน้ัน การแก้ไขและบรรเทาน้�าท่วมท่ีควร
พิจารณาด�าเนินการ น่าจะได้แก่การขุด        
คลองระบายน้�าขนาดใหญ่ ให้ท�าหน้าท่ี                                        
แบ่งน้�าจากคลองอู่ตะเภาหรือช่วยรับน้�าท่ี
ไหลลงมาท่วมตัวอ�าเภอหาดใหญ่ให้ระบาย      
ลงสู่ทะเลสาบสงขลาโดยเร็ว นอกจาก
น้ัน หากต้องการท่ีจะป้องกันน้�าท่วมพ้ืนท่ี
ชุมชนและพ้ืนท่ีธุรกิจให้ได้ผลโดยสมบูรณ์แล้ว                                                 
หลังจากท่ีก่อสร้างคลองระบายน้�าเสร็จ       
ก็ควรพิจารณาสร้างคันก้ันน้�ารอบบริเวณ        
พ้ืนท่ีดังกล่าว พร้อมกับติดต้ังระบบสูบน้�า
ออกจากพ้ืนท่ีไม่ให้ท่วมขังตามความจ�าเป็น 
ท้ังน้ี ให้พิจารณาร่วมกับระบบของผังเมือง   
ให้มีความสอดคล้องและได้รับประโยชน์        
ร่วมกันด้วย”
	 ปี	๒๕๓๒	กรมชลประทาน	 ได้
ด�าเนนิการขดุลอกคลองธรรมชาต	ิจ�านวน							
๔	สาย	ระยะทางรวม	๔๖.๙๐๐	กโิลเมตร	
เพ่ือให้สามารถระบายน�า้ได้เรว็ข้ึน	ประกอบด้วย	
คลองอูต่ะเภา	ความยาว	๑๙.๐๐๐		กโิลเมตร	
คลองอูต่ะเภา	แยก	๑	ความยาว	๕.๙๐๐	
กโิลเมตร	คลองอูต่ะเภา	แยก	๒	ความยาว	
๕.๕๐๐	กโิลเมตร	และคลองท่าช้าง-บางกล�า่	
ความยาว	๑๖.๕๐๐	กโิลเมตร
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ฝันร้ายของชาวหาดใหญ่ น�า้ท่วมซ�า้รอยอกีคร้ัง...ทกุข์ซ�า้กรรมซดั
	 ต่อมา	ในเดอืนพฤศจกิายน	๒๕๔๓	เกดิฝนตกหนกัตดิต่อกนั
หลายวนั	คลองระบายน�า้ธรรมชาตทิีก่รมชลประทานได้ด�าเนนิการ	
ขุดลอกไว้ตั้งแต่ปี	๒๕๓๒	ไม่สามารถรองรับปริมาณน�้าได้	ท�าให	้									
เกดิภยัพบิตันิ�า้ท่วมครัง้ร้ายแรงทีส่ดุบรเิวณเทศบาลนครหาดใหญ่	
ระหว่างวนัที	่๒๑-๒๓	พฤศจกิายน	๒๕๔๓	เหตกุารณ์ครัง้นีท้�าให้							
เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ	คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย							
ประมาณ	๑๔,๐๐๐	ล้านบาท	ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกจิ
และสังคมของภาคใต้ตอนล่าง

พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ป ร มิ น ท ร															
มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร								
มพีระราชด�ารสัต่อคณะบุคคลทีเ่ข้าเฝ้าฯ	
เมือ่วันที	่๔	ธนัวาคม	๒๕๔๓	เกีย่วกบั
อทุกภยัอ�าเภอหาดใหญ่	จงัหวดัสงขลา		
ณ	ศาลาดุสิดาลัย	สวนจิตรลดา	สรุป
ความว่า
 “ท่ีหาดใหญ่ ท่ีน้�าท่วมอย่าง
มากมายเช่นน้ี ท่านผู้ท่ีอยู่ในท้องท่ีก็ได้
เห็นด้วยตาของตนเอง แต่ว่าไม่ทันรู้ว่า  
มันมาอย่างไร ถ้าถามผู้อยู่ท่ีหาดใหญ่
เองท้ังประชาชน ท้ังเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ทหารและพลเรือน ว่าน้�าน่ันมาอย่างไร                                              
สักแปดสิบเปอร์เซ็นต์จะไม่ทราบ           
แ ม้แ ต่ ผู้ท่ีเ ป็น ผู้เ ช่ียวชาญในทาง
อุทกศาสตร์ หรือในทางชลประทาน         
ก็ไม่ทราบ ความจริง ก่อนท่ีเกิดเร่ือง
อย่างน้ีได้เคยไปท่ีหาดใหญ่แล้ว และ
เคยไปช้ีว่าควรท่ีจะท�าอะไร แต่ไม่ได้ท�า 
หรือท�าแล้ว ก็ได้สร้างอะไรอ่ืน ๆ ข้ึนมา
ขวางกิจการท่ีจะป้องกัน หรือท�าให้ไม่                              
เกิดอุทกภัยเช่นน้ี ถ้าไปดูท่านผู้ท่ีอยู่
แถวน้ัน และจะกลับบ้าน หรือกลับไป                                          
ในท่ีท่ีไปปฏิบัติได้ ให้ไปดูทางด้าน            
ตะวันตกของเมือง มีถนน แต่ว่าถนน
น้ันพยายามท�าข้ึนมาแล้วเป็นคล้าย ๆ 
พนังก้ันน้�ามิให้น้�าเข้าไปในเมือง ก็ไม่ได้ท�า                               
หรือท�าแล้วก็ไม่ได้รักษา ทางทิศเหนือ 
หรือทางตะวันตกเฉียงเหนือ มีถนนท่ี                                           
ก�าลังสร้าง หรือสร้างใหม่ ๆ ก้ันน้�าเป็น                                                 
เหมือนเข่ือน มิให้น้�าออกจากตัวเมืองได้                                                
จึงท�าให้น้�าท่วมในตัวเมืองถึง ๒ เมตร 
๓ เมตร ทีแรกได้ยินข่าวว่า น้�าท่วม        
๒ เมตร ๓ เมตร ไม่เช่ือ ฟังวิทยุ ดูใน                        
หนังสือพิมพ์ว่า ท�าไมน้�าจะท่วมได้        
๒ เมตร ๓ เมตร ก็เป็นความจริงว่าท่วม                        
ท่วมรถยนต์ไม่เห็นเลย ท่วมไปหมด  
คนท่ีอยู่บ้านช้ันเดียว ก็ต้องปีนข้ึนไป                          
บนหลังคา อันน้ีเป็นความจริง แต่ว่า       
ถ้าหากท�าอย่างท่ีว่า ซ่ึงบอกให้ท�ามาเป็น
เวลากว่า ๑๐ ปีแล้ว ท�าพนังหรือคัน          
และไม่ท�าถนนท่ีก้ันน้�าเป็นเข่ือน ก็จะ
ท�าให้ตัวเมืองหาดใหญ่ไม่เป็นอ่างเก็บน้�า                                                
ท่ีแปลก โดยมากก็ชอบท�าเป็นอ่างเก็บน้�า                                                    
เพ่ือจะเก็บน้�าเอาไว้ใช้ แต่น่ีมาท�าอ่าง       
เก็บน้�าเอาไว้จม”
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จากพระราชด�ารมิาสูม่ตคิณะรฐัมนตรี
	 หลังเหตุการณ์น�้าท่วมใหญ่ในพื้นที่อ�าเภอ
หาดใหญ่	ปี	๒๕๔๓	หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องได	้						
น้อมน�าแนวพระราชด�าริในการบรรเทาอุทกภัยไป
ทบทวน	และจัดท�าแนวทางการแก้ไขและบรรเทา
อุทกภัยแบบเบ็ดเสร็จ	โดยคณะรัฐมนตรี	มีมติเมื่อ								
วนัที	่๑๙	ธนัวาคม	๒๕๔๓	เหน็ชอบในหลกัการตาม
แผนการปฏิบัติการโครงการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที	่						
ภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยในส่วนของโครงการบรรเทา
อุทกภัยอ�าเภอหาดใหญ่อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ				
โดยในปี	๒๕๔๔	กรมชลประทานได้ด�าเนินการขุด							
คลองระบายน�า้เพิม่อกี	จ�านวน	๗	สาย	ทีส่�าคญัได้แก่	
คลองระบายน�า้สายที	่๑	(ร.๑)	ซึง่เป็นคลองระบายน�า้
สายหลักในการผันน�้าจากคลองอู่ตะเภาอ้อมเมือง
หาดใหญ่ลงสู่ทะเลสาบสงขลาโดยตรง	ความยาว	
๒๑.๓๔๓	กิโลเมตร	สามารถระบายน�้าได้	๔๖๕			
ลูกบาศก์เมตร/วนิาที

	 นอกจากขุดลอกคลองระบายน�้าสายที่	๑								
(ร.๑)	แล้ว	ยงัมีการด�าเนนิการขดุลอกคลองระบายน�า้	
ร.๓,	ร.๔,	ร.๕	และ	ร.๖	และขดุลอกคลองระบายน�า้		
๑ซ	–	ร.๑	,๑ข	–	๑ซ	–	ร.๑	พร้อมประตรูะบายน�า้
เพื่อบริหารจัดการน�้าให้สามารถระบายน�้าได้เร็วขึ้น								
โดยสามารถระบายน�า้ได้รวม	๑,๐๗๕	ลกูบาศก์เมตร						
ต่อวนิาที

คลองระบายน�า้	ร.๑



หาดใหญ่พ้นภยัด้วยน�า้พระราชหฤทยั
	 เมือ่พระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร	
มหาภูมพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	ปกปักษ์มาถงึ	หลงัมกีระแส
พระราชด�ารัสให้แก้ไขปัญหาน�้าท่วมเมืองหาดใหญ่	ตามมาด้วย
โครงการบรรเทาอุทกภัยอ�าเภอหาดใหญ่อันเนื่องมาจาก																						
พระราชด�าร	ิปัญหาอทุกภยัของอ�าเภอหาดใหญ่กบ็รรเทาเบาบาง							
ลงไปเป็นอย่างมาก	ท�าให้รอดพ้นจากภัยน�้าท่วมมาได้ทุกคร้ัง											
แม้แต่ในปีทีมี่ฝนตกหนกัอย่างต่อเนือ่งในปี	๒๕๕๓	ซึง่มีปรมิาณน�า้
เกินศักยภาพของคลองระบายน�้าท�าให้น�้าเพิ่มระดับสูงขึ้นใน																
ตวัเมอืง	แต่น�า้กไ็หลลงสูค่ลองระบายน�า้และไหลออกสูท่ะเลสาบ
สงขลากลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายในเร็ววัน	ท�าให้ชาวอ�าเภอ															
หาดใหญ่	ยกย่องว่าเมืองหาดใหญ่พ้นภัยด้วยน�้าพระราชหฤทัย										
จากในหลวงรัชกาลที่	๙	ทุกวันนี้ไม่ต้องกังวลกับน�้าท่วมเหมือน									
เมื่อก่อน

๕๐
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คลองระบายน�า้	ร.๑	(คลองภมูนิาถด�าร)ิ
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	 และเม่ือวันท่ี	๑๒	 ตุลาคม	๒๕๕๙	พระบาทสมเด็จ																
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ	พระราชทานช่ือคลองระบายน้�าสายท่ี	๑	(ร.๑)																						
โครงการบรรเทาอุทกภัยอ�าเภอหาดใหญ่อันเน่ืองมาจาก																																																																							
พระราชด�าริว่า “คลองภูมินาถด�าริ”	มีความหมายคือ	คลองระบายน้�า																																																																																																								
ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด�าริให้ขุดข้ึน	 ซ่ึง																																																										
คลองต่าง	ๆ	 ท่ีขุดข้ึนตามแนวพระราชด�าริล้วนเป็นส่ิงส�าคัญ																												
อย่างมาก	เน่ืองจากคลองเหล่าน้ี	 มีผลโดยตรงต่อการบรรเทา
สถานการณ์อุทกภัย	เพราะหากวันน้ีไม่มีคลองระบายน้�าช่วยไว้	

อ�าเภอหาดใหญ่จะสูญเสียมากกว่าน้ีหลาย
เท่าตัว	นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อ
ชาวอ�าเภอหาดใหญ่	และประชาชนท่ี																						
อยู่ในพ้ืนท่ีใกล้เคียงอย่างอเนกอนันต์																												
และต่างโศกเศร้าเม่ือทราบข่าวการเสด็จ
สวรรคต	พสกนิกรของพระองค์ท่านล้วน
ต้ังจิตปฏิญาณตน	จะท�าความดีถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน	พระองค์						
จะสถิตอยู่ในใจของปวงชนชาวไทยไป
ตลอดช่ัวกาลนาน...

 “สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมส�านึก                                             
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น        
อันหาที่สุดมิได้” 
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 หญ้าแฝก”
...ก้าวแรกสูค่วามพอเพียง

“พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน บนเงื่อนไขความรู้ และ
คณุธรรม” การด�ารงชวีติอยา่งพอเพยีงตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีงเปน็สิง่ทีท่กุคนคงเคยไดย้นิ	ไดเ้รยีนกนัมาทุกคนแลว้	แตก่ย็งั
มผีูค้นมากมายทีห่ลงไปกบัสงัคมทนุนยิม	ถกูบีบบังคบัชีน้�าโดยสภาพ
แวดลอ้มรอบดา้นใหส้นองความตอ้งการอยา่งเกนิพอด	ีเกดิการใชจ้า่ย
อย่างเกินตัว	มีน้อยใช้มาก	น�าพาปัญหาหน้ีสินมาให้ปวดหัวร้อนใจไม่รู้จบ	
ถ้าพูดถึงบุคคลผู้น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน									
การด�าเนินชีวิตด้วยการประกอบอาชีพเกษตรกรรม	เริ่มจากการเป็น
เกษตรกรธรรมดามีหนี้สิน	จนกระทั่งวันหน่ึงได้มีโอกาสเข้ารับการ
อบรมจากศนูยศ์กึษาการพฒันาหว้ยทรายอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ
และไดร้บัการสง่เสรมิใหน้�าหญา้แฝกมาปลกูในพ้ืนท่ีดนิดานท่ีพืชเจรญิ
เติบโตได้ยาก “คุณลุงเขียน  สร้อยสม”	พบว่า	พ้ืนดินท่ีปลูกหญ้าแฝก																																																					
กับพื้นดินท่ีไม่ได้ปลูกหญ้าแฝกมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด																													
ดว้ยประสทิธภิาพรากทีส่ามารถเจรญิในแนวดิง่	หยัง่ลงไปในดนิทีแ่ขง็
คล้ายปูนซีเมนต์	ท�าให้การขุดบ่อน้�าเป็นไปอย่างราบรื่นและยังท�าให้
แปลงนาข้าวมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน	๓๐%	ซ่ึงขณะน้ันเอง	คุณลุงยังมีความรู้																																						

เรื่องหญ้าแฝกอย่างจ�ากัด	ต่างจาก
ทุกวันนี้ที่มีต�าแหน่งเป็นที่ปรึกษา
เครอืขา่ยคนรกัษแ์ฝกระดบัประเทศ	
“ปลูกข้าวยังไม่พอแดก ปลูกแฝก
จะแดกอะไร”	 จะถูกน�ากลับมา							
พูดถึงเสมอ	 เมื่อเริ่มส่งเสริมให้
เกษตรกรรายอื่น	ๆ	ใช้หญ้าแฝกใน
พ้ืนท่ีการเกษตร	นอกจากเป็นประโยค
คลอ้งจองแลว้	คณุลงุเขยีนช้ีแจงวา่	
“ทีบ่อกวา่ปลกูแฝกแลว้กนิไมไ่ด้ ก็
เปน็เร่ืองจริง แตป่ระโยชนท์ีไ่ด้จาก
แฝกนัน้มากมายมหาศาล คนทีไ่มรู่้
จริงก็พูดได้ ถ้าคนรู้จริงคงไม่กล้า
พูดแบบนี้หรอก”

“

เรยีบเรยีงโดย	นางสาวผการตัน์	ศริโิภค
กองแผนงานและวเิทศสัมพนัธ์



 หญ้าแฝก”
...ก้าวแรกสูค่วามพอเพียง
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๕๓

ตลอดระยะเวลา	๒๐	ปี	จากจุดเริ่มต้นตรงน้ัน	คุณลุงเขียนได้รับเอา
ความรู้ทุกอย่างมาลองประยุกต์ใช้	ทั้งการปลูกหญ้าแฝกล้อมรอบไม้ผลเพื่อ						
กักเก็บน้�าให้มีความชุ่มช้ืนนานขึ้นและสร้างภูมิคุ้มกันโดยเตรียมความพร้อม
รับมือภัยพิบัติต่าง	ๆ 	เป็น	ไม่ว่าจะเป็นการมีสระน้�าใหญ่	๔	สระ	ร่องสวน	๑๕	ร่อง																																																																								
เน้นให้มีน้�าใช้ในการท�าเกษตรในหน้าแล้ง	ท�าการปลูกพืชอย่างหลากหลาย	
กว่า	๓๐	ชนิด	 ในพ้ืนที่	๒๐	 ไร่	 เมื่อฤดูน้�าหลากมาถึงยังมีต้นมะพร้าว																								
ต้นกล้วยที่ยังอยู่รอดได้	 คุณลุงเขียนฯ	กล่าวว่า	 “น้�าไม่คอยเวลาเรา                    
ภัยธรรมชาติก็ไม่คอยเวลาเรา แมลงก็เช่นกัน” ด้วยความรู้ที่มี	จึงได้น�าพืช
สมุนไพรต้นหางไหลขาวมาใช้ในการป้องกันและก�าจัดแมลงศัตรูพืชโดยไม่พ่ึงพา
สารเคมีและประมาณตนโดยตดัสนิใจไมท่�าฟารม์ปศสุตัวเ์พราะประเมนิแลว้วา่ไม่
สามารถดแูลไดด้พีอ	ใชเ้งนิจากการขายผลผลติทางการเกษตรอืน่ไปซือ้หาเอาได	้	



๕๔

เศ
รษ
ฐก
ิจพ
อเ
พ
ียง

เม่ือถามถึงเคล็ดลับในการประสบความส�าเร็จอย่างทุกวันน้ี		
คุณลุงเขียนฯ	ตอบทันทีเลยว่า	“ใจ”	พร้อมขยายความว่า	ใจ
เป็นสิ่งส�าคัญ	ใช้ค�าพูดเพ่ือเป็นก�าลังใจเท่านั้น	ไม่ใช้ค�าพูดเพ่ือ
กระทบจิตใจใคร	ด้วยคุณลุงเขียนมีหน้าท่ีส�าคัญในการถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่เกษตรกรรายอื่นในฐานะเกษตรกรต้นแบบ	ซึ่งคุณ
ลุงเขียนฯ	ได้ให้นิยามความพอเพียงในแบบของคุณลุงคือ	“การละ
กิเลสกามและวัตถุกามให้ได้ กิเลสกามคือ ความโลภ ความโกรธ 
ความหลง วตัถุกามคอื ตวัทีเ่กดิการสมัผสัจากอายตนะภายใน
กับภายนอก ตาเห็นรูป, หูได้ยินเสียง, จมูกได้กล่ิน, ล้ินได้รับรส 
และกายได้สัมผัส ส�าคัญที่ “ใจ” ถ้าเราหยุด “ใจ” ได้ ให้ “ใจ” 
ไดรู้จ้กัความพอเพยีง สิง่ทีเ่ราไดส้มัผสักส็ามารถหยดุได ้เทา่กบั
เราสามารถอุดรูรั่วในตัวเราได้”
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๕๕

ปัจจุบันในวัย	๗๔	ปี	คุณลุงเขียนฯ	
ยังสามารถเข้าสวนเพ่ือเก็บเก่ียวผลผลิต	
“มะนาวแป้นพวง”	จ�านวน	๔๐๐	ต้น					
ได้ทุกวัน	มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและ
ท�าหน้าที่ เผยแพร่องค์ความรู้ ในฐานะ
เกษตรกรผู้ประสบความส�าเร็จต่อไป	
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ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ									
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิ(ส�านกังาน	กปร.)	ร่วมกบัอาจารย์ประจ�า
ภาควิชาคณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จัดโครงการ											
ฝึกอบรมหลกัสตูร “พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลือ่น
การพฒันาตามแนวพระราชด�ารแิละปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 
(พพร.)	ส�าหรับบุคลากรภาครัฐ	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	และองค์กร
ธุรกิจ	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	มูลนิธิหรือองค์กรไม่แสวงก�าไร	
หรือสื่อมวลชน	 ซึ่งมีหน ้าที่ เกี่ยวข ้องกับการพัฒนาตามแนว																
พระราชด�าริหรือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	โดยมีความคาดหวัง
ว่าผูผ่้านการอบรมหลักสตูรนี	้นอกจากจะได้รบัการเสรมิสร้างความรู้
ความเข้าใจจากวทิยากรในช้ันเรยีนแล้ว	ยงัมทีศันคต	ิโลกทศัน์	วสิยัทศัน์	
ตลอดจนสมรรถนะที่จ�าเป็นอันเกิดจากการศึกษาดูงาน	การแลก
เปลี่ยนความรู ้	ประสบการณ์	และร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา										
องค์ความรูแ้ละสร้างเครอืข่ายในการขับเคล่ือนและขยายผลการพัฒนา
ตามแนวพระราชด�าริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	โดยเป็นการ
รักษาและพัฒนามรดกทางภูมิปัญญาของไทยด้านศาสตร์การพัฒนา

การศกึษาดงูานของผูเ้ข้ารับการศกึษาอบรมหลักสตูร 
“พฒันาองค์ความรูแ้ละเสริมสร้างเครือข่าย
ขบัเคลือ่นการพฒันาตามแนวพระราชด�าริ
และปรชัญาของเศรษฐกิจพอพียง” 
(พพร.) รุน่ที ่๖ ในพืน้ท่ีจังหวดัเชียงใหม่
ระหว่างวนัที ่๒๗ - ๓๐ มถินุายน ๒๕๖๐

เรยีบเรยีงโดย	นางสมพร		สุขประเสริฐ
กองพัฒนาทรพัยากรบคุคลเพือ่ขับเคลือ่นแนวพระราชด�าริ

ประเทศและเพ่ือเทิดทูนพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย์สืบไป	

ในปี	๒๕๖๐	ได้จัดโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร	“เสริมสร้าง
เครือข่ายขับเคล่ือนการพัฒนา
ตามแนวพระราชด�าริและปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” (พพร.)	
รุ่นท่ี	๖	ขึ้น	 ในระหว่างวันที่	๒๖	
พฤษภาคม	 -	 ๑๕	 กรกฎาคม		
๒๕๖๐	วิธีการฝึกอบรมประกอบ
ด้วยการบรรยาย	การอภิปราย		
การศึกษาดูงาน	และในระหว่างวันท่ี	
๒๗	-	๓๐	มิถุนายน	๒๕๖๐	ได้น�า																																						
ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมฯ	เดินทาง			
ไป ศึกษาดู งานในพื้ นที่ จั งหวัด
เชียงใหม่	
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๕๗

วันที่ ๒๗  มิถุนายน 2560
  

เดินทางไปยังสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์	บ้านขุนกลาง	
ต�าบลบ้านหลวง	อ�าเภอจอมทอง	จังหวัดเชียงใหม่	 ถือเป็น
สถานีหลักในการศึกษาวิจัยไม้ดอกไม้ประดับเขตหนาวและไม้ผล									
เขตหนาวขนาดเล็ก	 รวมถึงการขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อ	พืชผัก	พืชไร่	ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านไม้ดอก
และไม้ประดับที่ส�าคัญอีกแหล่งหน่ึงบนพื้นท่ีสูง	 โดยจัดตั้งขึ้นใน
ปี	๒๕๒๒	ซึ่งในอดีตวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขานั้นยากล�าบากกว่า															
ในปจัจบุนัมากนกั	แตเ่ดมิพชืทีเ่คยปลกูกค็อืฝิน่	เนือ่งจากเปน็พชื
ที่ท�ารายได้	ส่วนพืชอื่น	ๆ	เช่น	ข้าว	ข้าวโพด	ก็ปลูกเพื่อกินและ
เลี้ยงสัตว์เท่านั้น	อีกทั้งวิธีการในการปลูกพืชและการแผ้วถางป่า																																																																		
ก็เป็นวิธีที่ ไม่ถูกต้อง	 แต่ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและ											
พระมหากรุณาธิคุณอันย่ิงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร		
มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ทรงทราบถึงภัยคุกคาม
ต่อความม่ันคงของประเทศ	เช่น	การท�าไร่เล่ือนลอย	การปลูกฝ่ิน	
และการตัดไม้ท�าลายป่าที่จะท�าให้เกิดปัญหาต่าง	ๆ	ตามมา	เช่น													
น้�าท่วมเมือง	เม่ือไม่มีผืนป่าคอยอุ้มมวลน้�าจากธรรมชาติหรือปัญหา																																												
ยาเสพตดิภายในประเทศ	จงึทรงมพีระราชประสงคท์ีจ่ะชว่ยเหลอื
ชาวเขาให้มีพื้นที่ท�ากินเป็นหลักเแหล่ง	ส่งเสริมการปลูกพืชแทน
การปลูกฝิน่	ถา่ยทอดวิชาความรูท้างดา้นการเกษตรแผนใหมเ่พือ่
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้สูงข้ึน	ปรับปรุงฐานะความเป็นอยู่
ของชาวเขาให้ดีขึ้น	ตลอดจนป้องกันการบุกรุกท�าลายป่าต้นน้�า	

การด�าเนินงานของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์	จะแบ่ง
ออกเป็น	๓	ด้าน	ได้แก่

  ด้านท่ีหน่ึง	งานวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิต																																																	
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน	งานวิจัยจ�าพวก
ไม้ดอกและไม้ประดับ	 มีทั้งการพัฒนา
และรวบรวมสายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ
เพ่ือจ�าหน่ายเป็นไม้ตัดดอกและไม้ตัดใบ	
ประเภทผักก็มีการคัดเลือกและปรับปรุง
พันธุ์ เพื่อให้ต้านทานโรค	พืชไร่ก็มีการ										
ส่งเสริมให้เกษตรกรขยายพันธ์ุข้าว	งานไม้ผล
มีการปรับปรุงเพื่อทดสอบสายพันธุ์ใหม่ให้
ทนต่อการปลูกบนที่สูงของไทย	และมีการ
ส่งเสริมงานประมงบนที่สูง	

 ด้านที่สอง	คือ	การเป็นศูนย์การ
เรียนรู้การเกษตรบนพ้ืนท่ีสูง	เพ่ือส่งเสริม
ให้ผลงานวิจัยของสถานีเผยแพร่ไปยัง
ชมุชนและผูส้นใจ	โดยทีส่ถานหีลกัมกีารจดั
แสดงรวบรวมพันธุ์ไม้บนที่สูง	งานผลิตพืช	
และไม้กระถาง	และงานวจิยัประมงบนพืน้ทีส่งู

 ด้านที่สาม	 มีการด�าเนินการ
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร
ชาวไทยภูเขาไปพร้อมกับการฟื้นฟูอนุรักษ์
ธรรมชาต	ิโดยมกีารส่งเสรมิปลกูพชืไร่	งาน
หัตถกรรม	งานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	งาน
เสรมิสร้างความเข้มแข็งแก่ชมุชน	งานฟ้ืนฟู	
และงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

	 คณะฯ	ได้เยี่ยมชมกิจกรรมการ
ด�าเนินงานของโครงการฯ	ประกอบด้วย	
สวน	๘๐	พรรษา	ศกึษาดงูานพรรณไม้ดอก
เมืองหนาว	 โดยพรรณไม้ที่อยู ่ ในสวน
เป็นการน�าพรรณไม้ดอก	ไม้ยนืต้น	ทีไ่ด้จาก
งานวิจัยของนักวิชาการ	น�ามาสาธิตใน							
รูปแบบของการจัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม	

โรงเรือนจัดแสดงพันธุ ์ไม้ดอกไม้
ประดบั เช่น	กล้วยไม้	ฟิวเซยี	บโิกเนีย	และ
สับปะรดประดับ	ฯลฯ

โรงเพาะกล้า เพื่อสนับสนุนและ							
ส่งเสรมิการผลติผกัและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตต้นกล้าที่ถูกต้องและเหมาะสมให้
เกษตรกร	เช่น	เซเลอร่ี	เฟนเนล	มะเขอืเทศ
โครงการหลวง	ซุกินี	เคพกูสเบอรี่	เสาวรส	
ฯลฯ	

โรงผลิตพืชไร้ดิน	รวบรวมผักเมือง
หนาวประเภทสลัด	ปลูกโดยวิธีไร้ดิน	เน้น
ผกัสลัด	๕	ชนดิ	เช่น	ผกักาดหวาน	กรนีโอ๊ค	
เรดโอ๊ค	 บัตเตอร์เฮด	ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก	
เป็นต้น	

โรงเรือนผลิตไม้กระถาง	เช่น	เฟิน
กระถาง	ไม้ดอกไม้ประดับ	เป็นต้น
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สวนศรนีครเขือ่นขนัธ์	(ภาพจากอนิเตอร์เนต็)

วันที่ ๒๘  มิถุนายน 2560
ศึกษาดูงานในพื้นท่ีของเกษตรกรท่ีสถานีเกษตรหลวง

ดอยอินทนนท์	ได้เข้าไปส่งเสริมให้ความความรู้และค�าแนะน�าแก่
เกษตรกร	ได้แก่	พ้ืนท่ีแปลงปลูกมะเขือเทศของนายเกษม	ดิถีวนลัย	
แปลงปลูกกุหลาบของนายสุพจน์	สุริยะชัยพันธุ์	และแปลงปลูก
พริกหวานของนางลัดดาวัลย์	แซ่วะ	นอกจากนี้	ยังได้ศึกษาดูงาน
ที่	“หน่วยวิจัยประมงพื้นที่สูงอินทนนท์” 

โดยมูลนิธิโครงการหลวงร่วมมือ
กับกรมประมงได้ด�าเนินการทดลอง
เพาะเลี้ยงและส่งเสริมให้ชุมชนท�าการ
ประมงในพ้ืนท่ีสงู	เนือ่งจากภูมปิระเทศ
แถบนี้เหมาะแก่การเพาะเล้ียงปลา
เรนโบว์เทราต์	ปลาสเตอร์เจียน	กุ้งก้ามแดง	
และปูขน	เพราะปลาต้องการน้�าเย็นที่
ไหลอยู่ตลอดเวลา	จึงเป็นโอกาสท่ีดีใน
การสง่เสรมิใหเ้กษตรกรในพืน้ทีม่รีายได	้																																			
อีกทางหนึ่งนอกจากผลผลิตทางการ
เกษตร
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สวนศรนีครเขือ่นขนัธ์	(ภาพจากอนิเตอร์เน็ต)

วันที่ ๒๙  มิถุนายน ๒๕๖๐
ศกึษาดงูาน	ณ	ศนูย์พฒันาโครงการหลวงตนีตก	

ต�าบลห้วยแก้ว		อ�าเภอแม่ออน		จงัหวัดเชียงใหม่	
โดยได้ศึกษาดูงานกิจการโรงเพาะเห็ดหลินจือซึ่ง
เป็นแหล่งสาธิต	อบรมให้ความรู้	และส่งเสริมให้
ประชาชนในพื้นที่ปลูกเป็นอาชีพ	สร้างรายได้ให้
กบัเกษตรกรชาวดอย	โดยเหด็หลนิจอื	มสีรรพคณุ
ทางยา	สามารถรักษาโรคได้หลากหลาย	แต่ไม่
สามารถน�ามาปรุงเป็นอาหารได้	เพราะตัวเห็ดมี
ความแขง็	ต้องน�าไปอบแห้งและต้ม	เป็นเครือ่งดืม่
สมุนไพร

	 หลังจากน้ัน	 รับฟังการบรรยายสรุป	
ประวตัคิวามเป็นมาของศนูย์ฯ	ซึง่ก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี	
๒๕๒๔	 โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร											
มหาภูมิพลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	พระราชทาน																																																										
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ส�าหรับก่อสร้างศูนย์ฯ	ตีนตก	โดยมีวตัถปุระสงค์
ให้เป็นศนูย์พฒันา	สาธติ	และส่งเสรมิการเพาะ
เห็ดหอม	และการปลูกกาแฟเป็นอาชีพเสริมให้
ราษฎรในพื้นที่นอกเหนือจากการปลูกเมี่ยง	โดย
การทดสอบและสาธติการปลูกพชื	การปลูกกาแฟ																																																								
ได้ด�าเนนิการเพาะกล้าเตรยีมรองรบัให้เกษตรกร							
น�าไปปลูกซ่อมแซมต้นเก่าและปลูกแปลงใหม่	
เป็นการท�ากาแฟอนิทรย์ี	งานไม้กระถาง	เพาะไม้																																																			
กระถางไว้จ�าหน่ายภายในศูนย์ฯ	เช่น	บิโกเนีย	
กล้วยไม้	ลปิสตกิ	หน้าววักระถาง	มงักรคาบแก้ว	
ปีกผีเสื้อ	และไม้กระถางอื่น	ๆ	รวมทั้งวานิลลา		

	 ป ัจจุบันทางศูนย ์ฯ	 ได ้ด�าเนินการ
ปรับปรุงโรงเรือนเดิมที่มีอยู่	 ให้มีขนาดกว้างขึ้น	
เพื่อรองรับต้นกล้าพันธุ์ที่น�ามาปลูกเพื่อสาธิต
และขยายพนัธุใ์ห้เกษตรกร	สามารถปลกูวานลิลา
ได้ทั้งหมด	๓๕๐	ต้น	ภายในศูนย์ฯ	รวมทั้งได้มี
การสาธิตไม้ผลหลากหลายชนิด	 เช่น	บ๊วย	
ลองกอง	แก้วมังกร	และเสาวรส	นอกจากงาน
ภาคเกษตรแล้ว	ทางศนูย์ฯ	ยงัได้ส่งเสรมิการรวมกลุม่
และสนับสนุนผลิตภัณฑ์	หมอนใบชาให้แก่กลุ่ม
แม่บ้าน	และได้น�าสินค้าหัตถกรรมส่งให้แก่งาน
หตัถกรรมโครงการหลวงเพ่ือจ�าหน่ายในงานต่าง	ๆ 	

	 ช่วงบ่าย	ศกึษาดงูานบ้านแม่ก�าปอง	ซึง่
เป็นหมูบ้่านเล็ก	ๆ 	อายกุว่า	๑๐๐	ปี	อยูห่่างจาก
ศูนย์ฯ	๓	กิโลเมตร	และมีบรรยากาศท่ามกลาง
ขุนเขา	ที่มีความอุดมสมบูรณ์	ล�าธารที่ไหลผ่าน
หมู่บ้านป่าไม้ล้อมรอบ	รวมถึงสภาพอากาศที่
เย็นสบายตลอดทั้งปี	อาชีพของเกษตรกรคือ	
ปลูกเมี่ยงเป็นอาชีพหลักและท�าสวนกาแฟพันธุ์
อาราบิก้าเป็นพืชเสริม	โดยกาแฟส�าเร็จรูปของ
โครงการฯ	จะใช้วตัถดุบิของหมูบ้่านนี	้	นอกจากนี	้
บ้านแม่ก�าปองยงัโดดเด่นด้านการท่องเทีย่ว	โดย
เปิดรับนักท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์	 เพื่อเรียนรู้						
วิถีชีวิตและศึกษาพืชพรรณธรรมชาติ	



วันที่ ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๐
ศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่อง	

มาจากพระราชด�าริ	อ�าเภอดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่	 โดย
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	
ได้พระราชทานพระราชด�าริเมื่อวันที่	 ๑๑	ธันวาคม	๒๕๒๕											
ให้พิจารณาจัดตั้งขึ้นบริเวณป่าขุนแม่กวง	อ�าเภอดอยสะเก็ด	
จงัหวดัเชียงใหม่	ขอบเขตพืน้ทีโ่ครงการประมาณ	๘,๕๐๐	ไร่	โดยมี							
พระราชประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษา	ทดลอง	และ
วิจัย	 เพื่อหารูปแบบการพัฒนาต่าง	ๆ	 ในบริเวณพื้นที่ต้นน�้า											
ท่ีเหมาะสมและเผยแพร่ให้ราษฎรน�าไปปฏบิตัต่ิอไป	โดยเฉพาะอย่างย่ิง
การพฒันาพืน้ทีต้่นน�า้ล�าธาร	ซึง่ศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ	จะท�าการ
ศกึษาการพฒันาป่าไม้พืน้ทีต้่นน�า้ล�าธารให้ได้ผลอย่างสมบรูณ์เป็น
หลักต้นทาง	ปลายทางเป็นการศึกษาการประมงตามอ่างเก็บน�้า
ต่าง	ๆ	ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรอย่างแท้จริง	ผสมกับ
การศึกษาด้านการเกษตรกรรม	ด้านปศุสัตว์และโคนม	และด้าน
เกษตรอุตสาหกรรม	เพื่อให้เป็นศูนย์ฯ	ที่สมบูรณ์แบบ		ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อราษฎรทีจ่ะเข้ามาศกึษากจิกรรมต่าง	ๆ 		ภายในศนูย์ฯ	
แล้วน�าไปใช้ปฏิบัติอย่างได้ผลต่อไป	ดังมีพระราชด�าริว่าให้ศูนย์ฯ	
ท�าหน้าที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตหรืออีกนัยหนึ่งเป็น
สรุปผลของการพฒันาทีป่ระชาชนจะเข้าไปเรยีนรูแ้ละน�าไปปฏบิตัไิด้	

	 คณะฯ	ได้เยี่ยมชมกิจกรรมการด�าเนินงานของศูนย์ฯ	
ได้แก่	ทางเดินศึกษาธรรมชาติ	 ซ่ึงเดิมพ้ืนท่ีของห้วยฮ่องไคร้เป็น
ป่าเสื่อมโทรมเพราะมีการลักลอบตัดไม้ของชาวบ้าน	ท�าให้เกิด
ความแห้งแล้งและเสื่อมโทรม	ยอดเขาเต็มไปด้วยกรวดหิน	
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	
เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทอดพระเนตรในครัง้นัน้	เมือ่วนัท่ี	๑๑	ธนัวาคม	
๒๕๒๕	พระองค์ได้มพีระราชด�ารสัว่า	“ถ้าสามารถพัฒนาป่าที่นี่ได้
ก็สามารถพัฒนาป่าในทุกที่ได้”	จนถึงวันนี้ต้นไม้ในพื้นที่นี้ล้วน		
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เขียวชอุ่มชุ่มชื้น	 ไม่เหลือร่องรอยของ
ความแห้งแล้งให้เหน็อกีต่อไป	ตลอดสอง
ข้างทางท่ีเดินไปนั้นเต็มไปด้วยต้นไม้
ขนาดใหญ่	บางต้นติดป้ายชื่อของต้นไม้	
บางต้นขึน้เองตามธรรมชาตไิม่มป้ีายติด	
ระหว่างทางจะมีฝายต้นน�้าเป็นจุด	ๆ		
ซึ่งเมื่อยามฝนตกหนัก	น�้าจะไหลแรง	
ฝายต้นน�า้นีเ่องเป็นตวัช่วยชะลอความแรง
ของน�้าและน�้าบางส่วนจะถูกกักเอาไว้	
ท�าให้ดนิบรเิวณนัน้มเีวลาดดูซับน�า้ไว้ได้
มากขึ้น	ความชุ่มชื้นก็จะกลับมา	

	 ตลอดเวลาท่ีคณะฯ	 ได้เดิน
ศึกษาทางเดินธรรมชาติแห่งนี้	ทุกคน
พากันชี้ชวนให้ดูต้นไม้ต้นนั้นต้นนี้อย่าง
มคีวามสขุ	ถอืเป็นความสขุทีใ่นวนัข้างหน้า
จะมีคนสืบทอดภูมิปัญญาในการรักษา
ป่าไม้เอาไว้ให้ลกูหลานรุน่ต่อไปได้ชืน่ชม
กันสืบไป		

	 ต่อมา	ได้ศึกษาดูงานที่ฟาร์ม
เลีย้งแพะนม	ซึง่ในการเลีย้งแพะนม	ได้
มีการสอนให้เรียนรู้จริงและน�าไปสร้าง
อาชพีให้กบัตนเอง	มรีายได้เพ่ิมมากขึน้	
นอกจากนี	้ยงัมกีารจ�าหน่ายผลติภัณฑ์
ทีน่่าสนใจ	เช่น	นมแพะสด	ไอศกรีมนมแพะ	
ชสีนมแพะ	โยเกร์ิตนมแพะ	และสบูน่มแพะ	
เป็นต้น	

	 หลังจากนั้น	 ได้ศึกษาดูงาน
ที่แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่	มีทั้ง
แปลงข้าว	หญ้าแฝก	สวนต้นฟักข้าว	
แปลงพชืสมนุไพร	ผกัสวนครัว	บอ่เลีย้ง
ปลาทับทิม	บ่อเลี้ยงกบ	ฟาร์มสาธิต
เลี้ยงไก่พันธุ์ต่าง	ๆ	เป็นต้น	



วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

๖๑

ช่วงบ่าย	คณะฯ	ได้เดินทางไปยังบ้านของ	
นายสุจินต์		แสงแก้ว	ที่บ้านเลขที่	๑๐๑/๒	หมู่ที่	๖	
ต�าบลป่าเมีย่ง	อ�าเภอดอยสะเกด็	ซึง่เป็นศนูย์เรยีนรู้
ตามแนวพระราชด�าริ	ด้านการเพาะเลี้ยงและขยาย
พันธุ ์กบ	 ซึ่งเดิมนายสุจินต ์ฯ	 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม	แต่ประสบปัญหาต้นทนุในการด�าเนนิการ
เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ที่ ได ้รับขาดทุนหรือ									
บางครั้งได้ผลตอบแทนไม่มาก	จึงจ�าเป็นต้องหา
อาชีพใหม่และได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในศูนย์ฯ	จึงหา
ทางเลอืกกจิกรรมเกษตรทีแ่ตกต่างจากกจิกรรมเดมิ
มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ	จึงได้วางแผน
การผลติและเพาะเลีย้งขยายพันธุเ์ป็นรุน่	ๆ 	มผีลผลติ
ที่ต่อเนื่อง	ตอบสนองความต้องการของผู้ซ้ือ	 โดย
ค�านึงถึงคุณภาพของลูกกบที่ผลิตได้	จึงแข็งแรง	
เจริญเติบโตได้ดี	และสามารถด�าเนินกิจกรรมควบคู่
กับอาชีพหลัก	มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ต่อจากน้ัน	ได้เดินทางไปยังบ้านของ
นางวีรา		จินะใจ	ท่ีบ้านเลขท่ี	๗๐	หมู่ท่ี	๑	
ต�าบลแม่โป่ง	อ�าเภอดอยสะเก็ด	ซึ่งเป็น
ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริด้านการ
เพาะเห็ดเศรษฐกิจ	 เดิมก่อนมาประกอบ
อาชพีท�าเหด็	ไดป้ระกอบอาชพีเกษตรกรรม		
ผลผลิตไม่แน่นอน	รายได้และรายจ่ายของ
ครอบครัวไม่สมดุลจึงมีแนวคิดที่จะหา
อาชีพใหม่ทดแทน	จึงสนใจกิจกรรมเพาะ
เห็ดและสมัครเข้ารับการฝึกอบรมท่ีศูนย์ฯ	
ด้วยความขยันมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพ
จนสามารถพ่ึงตนเองได้และเป็นท่ีพึ่งให้กับ
ผู้อื่นจนสามารถด�าเนินกิจกรรม	รวมท้ัง
วางแผนการผลิตเห็ดอย่างมีประสิทธิภาพ	
ทุกวันน้ีสามารถผลิตเห็ดหลากหลายชนิด						
ได้ตลอดปี	สร้างรายได้ต่อเน่ือง	ชีวิตครอบครัว																																										
มีความสุข

	 จากการศกึษาดงูานฯ	ครัง้น้ี		ผูเ้ข้ารบั
การศึกษาอบรมฯ	สามารถน�าข้อมูลและ
ความรู้ต่าง	ๆ	ท่ีได้รับ	น�าไปวิเคราะห์และ
ประยุกต์กับยุทธศาสตร์การพัฒนา	รวมทั้ง
ขบัเคลือ่นไปพร้อมกนักบั	“การสานต่องาน
ของพ่อ”	ต่อไป	
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ไก่เขยีวห้วยทราย
ไก่ชน-ไก่บ้าน 
การผสมผสานทีล่งตวั
บทความโดย	นายนภทัร	อทุยัฉาย

กองประสานงานโครงการพืน้ที	่๑ 

	 หนึง่ในภารกจิส�าคญัของศนูย์
ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่อง					
มาจากพระราชด�าริ	จังหวัดเพชรบุรี							
แห่งนี้	คือ	งานพัฒนาด้านปศุสัตว์	ซึ่ง								
ได้ขยายผลการด�าเนนิงานในเชงิพาณชิย์	
ท�าให้ชาวบ้านทีอ่าศยัในท้องถิน่	มอีาชีพ										
มีรายได้	สามารถพ่ึงพาตนเองได้	และ
ตัวอย ่างหนึ่งของความส�าเร็จจาก									
การขยายผลนั้นคือ	 การเพาะเลี้ยง              
“ไก่เขยีวห้วยทราย”



๖๓

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

 “ไก่เขียวห้วยทราย”	 เกิดจากการทดลองน�าไก่																													
สายพันธ์ุพ้ืนเมือง	๒	ชนิดมาผสมกัน	ได้แก่	ไก่ “พันธ์ุเขียว
เพชรบุรี”	 ซ่ึงเป็นไก่บ้านท่ีเล้ียงไว้เพ่ือกินเน้ือและไข่	 และ												
“พันธ์ุประดู่หางด�า”	 ซ่ึงเป็นสายพันธ์ุไก่ชนท่ีดีท่ีสุดสายพันธ์ุ																																																										
หน่ึงในประเทศไทย	 ท�าให้ได้ไก่พ้ืนเมืองสายพันธ์ุใหม่ท่ีมี																
เอกลักษณ์

จดุเด่น 
	 ไก่เขียวห้วยทรายที่ได้พัฒนาสายพันธุ์แล้ว	จะมี								
รูปร่างใหญ่	แข็งแรง	ขนสร้อยและขนหางสีเขียว	แข้งมีสีด�า								
เลี้ยงง่าย	มีความต้านทานต่อโรค	และปรับตัวได้ทุกสภาพ		
แวดล้อม		เนือ้ไร้ไขมนัและมคีวามเหนยีวนุม่	ซึง่เป็นลกัษณะ
เฉพาะของไก่บ้านไทย	และไก่จะเริม่ออกไข่เมือ่อายไุด้	๖-๘	เดอืน	
ในแต่ละปีออกไข่	๔	ครัง้	ครัง้ละ	๘-๑๒	ฟอง	หากน�าไปฟัก											
จะออกเป็นตวัได้ปีละประมาณ	๓๒	ตวั

การเลีย้งดู
	 ในด้านการเลีย้งด	ูสามารถปล่อย																																																				
ให้ไก่หากินเองตามธรรมชาติได้	โดยไก่		
เพศผู	้๑	ตวั	สามารถควบคมุเพศเมยี							
ได้ไม่ต�่ากว่า	๗	ตัว	ซึ่งจะเป็นผลดีต่อ							
เรือกสวนไร่นา	 เนื่องจากไก่จะจิกกิน						
หญ้าและแมลงศตัรพูชื	ท�าให้วชัพชืและ
ศตัรพืูชลดลง	ผลผลิตทางการเกษตรจงึ	
ดขีึน้	ส่วนอาหารเลีย้งสามารถให้ไก่กนิ
เมล็ดข้าวเปลือก	ปลายข้าว	ร�าข้าว	
ข้าวสารหรือข้าวสุกท่ีเหลือจากการ		
บริโภคได้	ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิต	
และเมือ่น�าไปจ�าหน่ายก็ได้ราคาดี
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การคดัเลอืก
	 ส่วนการคัดเลือกไก่เพื่อน�าไป
เป็นพ่อแม่พันธุ์หรือน�าไปจ�าหน่ายเพื่อ		
การบรโิภคจะเลอืกตามหลกัเกณฑ์	ดงันี้	
เม่ือไก่มีขนสีด�าและเขียวปีกแมลงทับ	
หน้าอกกว้าง	น่องใหญ่	ตวัผูโ้ตเตม็วัยมี	
น�้าหนัก	๓.๕	กิโลกรัม	ส่วนตัวเมียม	ี					
น�า้หนกั	๒.๕	กโิลกรมั	และมอีาย	ุ๓-๖	
เดือนขึ้นไป

ตารางแสดงต้นทนุและรายได้จากการเลีย้งไก่เขยีวห้วยทราย

หมายเหต	ุ:	ไม่รวมค่าแรงและต้นทนุค่าโรงเรอืนเฉลีย่รายปี	แม่ไก่	๑	ตวั	ให้ลกู	๘	ตวั/ชดุ	
	 				ปีละ	๔	ชุด	รวม	๓๒	ตัว	(แม่ไก่	๗	ตวั	จะได้ลกูชดุละ	๕๖	ตวั	รวมท้ังหมด	๒๒๔	ตวั/ปี)

ระยะ
เวลา

ต้นทนุการผลติการเลีย้งไก่

ต้นทนุคงที่
(บาท)

ต้นทนุแปรผนั
(บาท)

ผลผลติ 
(ตวั)

ราคาต่อตวั 
(บาท)

ผลตอบแทน 
(บาท)

ก�าไรสทุธิ 
(บาท)

๑	ปี

ค่าโรงเรอืน
๓x๔	เมตร	
(อายกุาร
ใช้งาน	๓	ปี	
๓,๐๐๐	บาท
เฉลีย่ปีละ
๑,๐๐๐		บาท)

๑,๐๐๐

๑,๖๐๐

ค่าอปุกรณ์	
ตวัละ
๒๕	บาท

๒๐๐

๒๐๐

๑๑๒	
(จ�าหน่าย
เมือ่อายุ
๓	เดอืน)

๕๐ ๕,๖๐๐

ค่าเวชภณัฑ์	
ตวัละ
๒๕	บาท

ค่าอาหาร
ส�าหรบั
พ่อแม่พนัธุ์

ค่าพ่อแม่พนัธุ์
ตวัละ	๒๐๐
(พ่อพนัธุ์
๑	ตวั
แม่พนัธุ์
๗	ตวั)

๔,๐๐๐

๑๑๒	
(จ�าหน่าย
เมือ่อายุ
๖	เดอืน)

๑๐๐ ๑๑,๒๐๐

รวม ๗,๐๐๐ ๑๖,๘๐๐ ๙,๘๐๐
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	 สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันท่ีคนหันมาสนใจ
ใส่ใจสุขภาพมากข้ึน	 เราสามารถพบเห็นผู้คนบริโภคอาหาร																																																																																					
ไร้สารพิษหรือ	 “อาหารออร์แกนิก”	 ได้เกือบทุกหนแห่ง																												
ในประเทศไทย	และการบริโภคเน้ือไก่เขียวห้วยทรายจึงเป็น												
ทางเลือกหน่ึงในด้านอาหารเพ่ือสุขภาพ	เพราะไก่ท่ีน่ีน้ันถูกเล้ียง							
ด้วยอาหารปลอดสารเคมีและเจริญเติบโตเองตามธรรมชาติ	ไม่																
ได้กินอาหารเสริมท่ีสังเคราะห์ข้ึนเพ่ือเร่งให้โตเร็ว	ท�าให้ม่ันใจได้ว่า																											
เน้ือไก่สายพันธ์ุน้ีปลอดภัย	 รสชาติดี	 มีคุณค่าทางโภชนาการ																																																						
และเป็นการช่วยเกษตรกรไทยให้มีอาชีพท่ีย่ังยืน	 ม่ันคง	และมี											
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนจากการมีเน้ือและไข่ไก่ไว้บริโภค	ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร																
มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร
	 ไก่เขียวห้วยทราย	จึงเป็นหน่ึง “ตัวอย่างของความ        
ส�าเรจ็” จากการผสมผสานทีล่งตวัในด้านปศสุตัว์	ประหยดั	และ								
ไม่ซบัซ้อน	สามารถน�าไปปฏบิตัไิด้จรงิ	ท่านใดสนใจจะเลีย้งไก่เขยีว
ห้วยทราย	ไม่ว่าจะเพื่อบริโภคเองภายในครัวเรือนหรือเพื่อเป็น									
อาชพีสามารถหาข้อมลูเพิม่เตมิ	เช่น	ขัน้ตอนการผสมพันธุ	์การ								
เลี้ยงดูที่เหมาะสม	 การท�าการตลาด	 ฯลฯ	 ได้ที่ศูนย์ศึกษา																						
การพฒันาห้วยทรายอันเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิจงัหวดัเพชรบรุ	ี
เบอร์โทรศัพท์	๐๓๒-๕๙๓๒๕๓	ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด	ๆ	
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การฟ้ืนฟรูะบบนเิวศป่าไม้ตามแนวพระราชดำาริ
ทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้
อนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิ จังหวัดเชยีงใหม่

เรยีบเรยีงโดย	นายสุภาพ	ปารมี
นกัวิชาการป่าไม้ช�านาญการ	
ส�านักอนรุกัษ์และจัดการต้นน�า้
กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพนัธุ์พชื	



๖๗

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

 เป็นระยะเวลากว่าสามทศวรรษทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันา
ห้วยฮ่องไคร้อนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารไิด้ด�าเนนิงานด้านการ
พฒันาป่าไม้ในพืน้ที	่โดยน้อมน�าแนวคดิและทฤษฎกีารพฒันา				
อนัเน่ืองมาจากพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร	
มหาภูมพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	ทีท่รงมุง่เน้นให้ผลการ
ด�าเนินงานสู่ประชาชนโดยตรง	 เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหา								
ความเดือดร้อนเฉพาะหน้า	 น่ันคือ	เพื่อความพออยู่พอกิน								
ในขณะเดยีวกนัทรงปพูืน้ฐานไว้ส�าหรบัความอยูด่	ีกนิดี	ต่อไป								
ในอนาคต
	 เม่ือวันที่	๑๑	ธันวาคม	๒๕๒๕	พระบาทสมเด็จ						
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ได้
พระราชทานพระราชวโรกาสให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้า
จักรพันธ์เพ็ญศิริ	(พระอิสริยยศในขณะนั้น	คือ	หม่อมเจ้า								
จกัรพนัธ์เพญ็ศริิ	จกัรพนัธ์	องคมนตร)ี	อธบิดกีรมชลประทาน	
และเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ								
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่	 เข้าเฝ้าฯ												
ณ	กรมราชองครักษ์	สวนจิตรลดา	ในการนี้	ได้พระราชทาน								
พระราชด�าริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและ								
ด�าเนนิการจดัหาน�า้สนบัสนนุศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ	
อ�าเภอดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่	โดยเร่งด่วน	มีใจความ
ดังนี้
 “...ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บ       
น�า้บรเิวณต้นน�า้ห้วยฮ่องไคร้เหนอือ่างเกบ็น�า้ห้วยฮ่องไคร้ ๑         
ที่เร่งรัดพัฒนาชนบทได้ก่อสร้างไว้แล้ว เพื่อใช้เป็นแหล่งน�้า
ส�าหรับการพฒันาพืน้ทีต้่นน�า้ห้วยฮ่องไคร้ต่อไป...”  
	 และเมื่อวันที่ 	 ๓	 กุมภาพันธ ์	 ๒๕๒๗	 เสด็จ									
พระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรศูนย์ศึกษาฯ	ได้พระราชทาน							
พระราชด�าริ เพิ่มเติมเ ก่ียวกับแนวทางในการวางแผน																									
การด�าเนนิงานของศนูย์ฯ	ดังนี้		
 “...ท�าการศกึษาการพฒันาป่าไม้พืน้ทีต้่นน�า้ล�าธาร       
ให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์เป็นหลัก เป็นต้นทางและปลายทาง  
เป็นการศกึษาการประมงตามอ่างเกบ็น�า้ต่าง ๆ  ทีจ่ะก่อให้เกดิ
ประโยชน์ต่อราษฎรอย่างแท้จริงผสมกับการศึกษาด้าน          
สหกรณ์ ด้านเกษตรกรรม ด้านปศุสัตว์ (รวมโคนม) และ         
ด้านเกษตรอุตสาหกรรม รวมท้ังด้านตลาดอีกด้วย เพื่อให้         

ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้แห่งนีเ้ป็น
ศูนย์ที่สมบูรณ์แบบ ก่อให้เกิดประโยชน์       
ต่อราษฎรทีจ่ะเข้ามาศกึษากจิกรรมต่าง ๆ 
ภายในศนูย์ แล้วน�าไปใช้ปฏบิตัอิย่างได้ผล  
ต่อไป...” 
 “...การฟื้นฟูและอนุรักษ์บริเวณ
ต้นน�า้ซึง่มสีภาพแห้งแล้งโดยเร่งด่วน โดย
ทดลองใช้วิธีใหม่ เช่น การผันน�้าจากอ่าง       
เก็บน�้าในระดับบนลงไปตามแนวร่องน�้า         
ต่าง ๆ เพือ่ช่วยให้ความชุม่ชืน้ ค่อยๆ แผ่
ขยายออกไป ส�าหรับน�้าส่วนที่เหลือก็จะ       
ไหลลงอ่างเกบ็น�า้ในระดบัต�า่ลงไป เพือ่น�า       
ไปใช้ประโยชน์ทางด้านงานเกษตรกรรม       
ควรปลูกป่าทดแทนตามแนวร่องน�้า ซึ่งมี
ความชุ่มชื้นมากกว่าบริเวณสันเขาจึงจะ  
ท�าให้เห็นผลเร็ว เป็นการประหยัดกล้าไม้ 
และปลอดภัยจากไฟป่า เมือ่ร่องน�า้มคีวาม
ชุม่ชืน้ขึน้ ล�าดบัต่อไปกค็วรสร้างฝายต้นน�า้
เป็นระยะ ๆ เพ่ือค่อย ๆ กกัน�า้ไว้ แล้วต่อ      
ท่อไม้ไผ่ส่งออกทัง้สองฝ่ังร่องน�า้อนัเป็นการ
ช่วยแผ่ขยายความชุ่มชื้นออกไปตลอด        
แนวร่องน�า้...”  
	 แนวพระราชด�าริเ ก่ียวกับการ	
พฒันาจะยดึถอืหลกัส�าคญัของความเรยีบง่าย	
ดังท่ีได้ทรงใช้ค�าว่า “Simplify”	 	หรือ	        
“Simplicity”	คอื	จะต้องเรียบง่าย	ไม่ยุง่ยาก
สลบัซบัซ้อน	ท้ังแนวความคดิ	ด้านเทคนคิ
วชิาการต้องสมเหตสุมผล	ท�าได้รวดเรว็และ
สามารถแก้ไขปัญหาให้ก่อประโยชน์ได้จริง	
ตลอดจนต้องมุง่ไปสูว่ถิแีห่งการพฒันาแบบ
ยัง่ยนื	(Sustainability)	อกีทางหนึง่
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การพฒันาป่าไม้ในศนูย์ฯ ประกอบด้วย
 การพฒันาป่าไม้ในเขตชลประทาน 
	 การพัฒนาป่าไม้ด้วยน�้าชลประทาน	โดยการปล่อยน�้าจาก								
อ่างเก็บน�้าลงสู่พื้นที่ป่าซึ่งในพื้นที่ให้ท�าคูน�้าระบบก้างปลา	พื้นที่ป่า									
และพื้นที่ตามริมล�าห้วยธรรมชาติจะได้รับน�้าซึมจากคูน�้านี้	ในช่วงที	่							
ขาดฝนและตลอดฤดูแล้งจะท�าให้ป่าไม้ในพื้นที่น้ีได้รับน�้าตลอดปี	ซึ่ง							
ต้นไม้จะเขียวชอุ่มตลอดปี	นอกจากน้ี	พื้นที่ดินยังชุ่มชื้นตลอดทั้งป	ี												
อกีด้วย	บรเิวณนีจ้ะเป็นแนวป้องกนัไฟ	(ป่าเปียก)	ทัง้ผนื
 การพฒันาป่าไม้นอกเขตชลประทาน
 การพัฒนาป่าไม้นอกเขตชลประทาน	โดยสร้างฝายเก็บน�้า							
ตามร่องห้วยธรรมชาต	ิพืน้ท่ีนีจ้ะได้รบัน�า้ซึมจากฝายเกบ็น�า้ท่ีสร้างขึน้	
นอกจากน้ี	ฝายเก็บน�้าเหล่าน้ีควรต่อท่อชักน�้าทั้งสองฝั่ง	(อาจจะใช	้							
ท่อไม้ไผ่)	เพือ่ชกัน�า้จากเหนอืฝายกระจายน�า้ออกไปตามสนัเนนิเพือ่								
ให้น�้าซึมลงไปในดินเพิ่มความชุ่มชื้นในดิน	ส�าหรับสนับสนุนการปลูก									
ป่าไม้ตามร่องห้วยธรรมชาตแิละชายเนนิต่อไป	ซึง่ต้นไม้ตามร่องห้วย							
และชายเนินนี้จะเติบโตเร็วคลุมร่องห้วยไว้	 ท�าให้พ้ืนดินชุ ่มชื้น																		
ตลอดเวลามลีกัษณะเป็นแนวป้องกนัไฟ	(ป่าเปียก)	เป็นแนวไปตาม									
ร่องห้วยต่าง	ๆ
 การพฒันาป่าไม้ด้วยฝายชะลอความชุม่ชืน้
	 ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์	ทรงคิดค้นวิธีการ																	
ในการสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้ด้วยวิธีง่าย	ๆ	ประหยัดและ													
ได้ผลด	ีนัน่คอื	การสร้างฝายเลก็	ๆ	ให้สอดคล้องกบัสภาพธรรมชาติ							
โดยใช้วัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น	ฝายชะลอความชุ่มชื้น	มี												
๒	ประเภท	คอื	ฝายต้นน�า้ล�าธารส�าหรบักัน้กระแสน�า้ไว้ให้ไหลช้าลง											
และซึมลงใต้ผิวดินเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในบริเวณนั้น	และฝาย																			

ดักตะกอนดินและทรายมิให้ไหล								
ลงสู่แหล่งน�้าเบื้องล่าง	ฝายท้ัง	๒	
ประเภท	สามารถสร้างความชุม่ชืน้
และชะลอความชุม่ชืน้อย่างเป็นระบบ
ครบวงจรซึ่งเป ็นการลดปัญหา									
การพังทลายของดินและความ			
รุนแรงของกระแสน�้าในล�าห้วย	ซึง่			
ส่งผลไปสู่การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า							
ไม ้ ได ้อย ่างมีประสิทธิภาพดียิ่ง			
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร								
มหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพิตร
มพีระราชด�ารสัเม่ือวนัที	่๑๕	มนีาคม	
๒๕๓๒	ณ	ศูนย์ศึกษาการพัฒนา						
ห้วยฮ่องไคร้ฯ	มีใจความว่า		
 “...ควรสร้างฝายบริเวณ
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของศูนย์ฯ 
เพื่อช่วยเก็บน�้าไว้ส�าหรับชะลอ   
ความชุ่มชื้นลงไปสู่ด้านล่าง เพื่อ
ประโยชน์ในการอนรัุกษ์ป่าไม้ต้นน�า้
ล�าธาร โดยแบ่งออกเป็น ๒ บรเิวณ 
คือ บริเวณที่อาศัยน�้าชลประทาน 
กับบริเวณที่ได้รับน�้าฝนตามสภาพ
ธรรมชาติเพียงอย่างเดียว เพื่อ
ทดสอบดูความแตกต่างไว้เปรียบ
เทียบกัน...”   
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	 ได้มีพระราชด�ารสัเพิม่เตมิว่า		
 “...ในเขตของศนูย์ฯ แห่งนี ้ควรจะต้องมกีารแสดงการ
ศึกษาทดลองเปรยีบเทยีบให้เหน็ชดั โดยแบ่งพืน้ทีท่ีม่กีารใช้ระบบ    
น�า้ชลประทานส่วนหนึง่  พืน้ท่ีทีไ่ด้รบัเฉพาะน�า้ฝนโดยมฝีายช่วย      
กักน�้าฝนไว้ส่วนหน่ึงและพ้ืนท่ีที่ปล่อยไว้โดยธรรมชาติอีกส่วน         
หนึง่ ต้นไม้ต่าง ๆ ในศนูย์ฯ จะเจรญิเตบิโตหรอืหงกิงอกไ็ม่เป็นไร 
เพราะนั่นเป็นการทดลองเปรียบเทียบให้เน้นข้อแตกต่างซึ่งเป็น         
จดุประสงค์ท่ีส�าคญัของศนูย์ฯ...” 
 ผลส�าเรจ็จากภเูขาสงู
	 ผลการด�าเนินงานจะเห็นได้ว่า	 รูปแบบของการฟ้ืนฟู											
ต้นน้�าตามแนวพระราชด�าริ	 โดยมีแนวคิดรวบยอด	กล่าวคือ																																																																					    
ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็น        
เกษตรกรรม	 เป็นแนวพระราชด�าริท่ีผสมผสานสอดคล้องกับ
หลักปฏิบัติในการจัดการลุ่มน้�าท่ีนอกเหนือจากแนวทางการ																			
ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์แล้ว	ยังทรงหมายถึงความ
ย่ังยืนของการด�ารงชีวิตของชุมชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีต้นน้�าอีกด้วย																																																							
ผลการด�าเนินงานจึงปรากฎให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม	สามารถ
น�าไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนท่ีต่าง	ๆ	 ได้	 ท้ังการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้																																											
โดยชุมชนมีส่วนร่วมโดยอาศัยหลักการดังกล่าวและการท่ี
เกษตรกรท่ีได้เข้าไปเรียนรู้แนวทางการด�ารงชีวิตตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนท่ีศูนย์ฯ	แล้วน�าไปปฏิบัติด้วยตนเอง																																																						
อีกท้ังยังเป็นแหล่งเรียนรู้ส�าหรับเกษตรกรรายอ่ืนท่ีอยู่ใกล้เคียง																																																					
ผลส�าเร็จดังกล่าวนับได้ว่าเป็นต้นแบบแห่งความส�าเร็จของการ																																																															
จัดการต้นน้�าท่ีย่ังยืน	การพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด�าริในพ้ืนท่ี
ศูนย์ฯ	ซ่ึงด�าเนินมาเป็นระยะเวลาสามทศวรรษ	น�ามาซ่ึงการฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศท่ีปรากฏท้ังในเชิงปริมาณและเชิงประจักษ์	โครงสร้าง			
ของระบบนิเวศป่าไม้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วส่งผลต่อบทบาท															
การท�าหน้าท่ีของระบบท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 ศักยภาพ																	
ในการให้น้�าของลุ่มน้�าป่าผสมผลัดใบท่ีได้รับการพัฒนาด้วยระบบ
ชลประทานโดยการก่อสร้างฝายต้นน้�าและขุดคลองแบบก้างปลา							
เพ่ือชะลอให้น้�าอยู่ในระบบลุ่มน้�ามีมากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับ																																																																											
พ้ืนท่ีลุ่มน้�าท่ีฟ้ืนฟูตามธรรมชาติ	บทบาทของฝายชะลอความ																																																																						
ชุ่มช้ืนได้ช่วยกระจายน้�าไปยังพ้ืนท่ีรอบข้างเพ่ือสร้างความชุ่มช้ืน																																																																
เม่ือพ้ืนท่ีมีความชุ่มช้ืน	ระบบนิเวศป่าไม้ก็พัฒนาตัวข้ึนซ่ึงในทาง
ตรงกันข้ามความแห้งแล้งก็ลดลง	การท�าหน้าท่ีของระบบนิเวศ
ป่าไม้ลุ่มน้�าห้วยฮ่องไคร้โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการไหลของน้�า																																									
ในล�าธารได้ปรากฏให้เห็นท้ังปริมาณน้�าในล�าธารท่ีเพ่ิมมากข้ึน																																						
คุณภาพน้�าท่ีดีข้ึน	และอัตราการไหลหลากของน้�าท่ีลดลงในช่วง				

กลางฤดูฝนและระยะเวลาการไหลของ
น้�าท่ียาวนานข้ึนหลังจากฤดูฝนส้ินสุดลง																
ซ่ึงหมายถึงบทบาทท่ีช่วยลดความรุนแรง
จากการไหลบ่าของน้�าในช่วงฤดูฝน																																												
และลดปัญหาการขาดแคลนน้�าในช่วง
ฤดูแล้ง	ศักยภาพของระบบนิเวศป่าไม้															
ด้านการให้น้�าดังกล่าวได้ส่งผลไปสู่																																																				
ความย่ังยืนในการใช้ประโยชน์แหล่งน้�า																																																							
ท้ังในด้านการเกษตรและประมงใน											
พ้ืนท่ีตอนล่างของลุ่มน้�าห้วยฮ่องไคร้																																																
อย่างแท้จริงดังพระราชประสงค์ท่ี
พระราชทานไว้ให้พ้ืนท่ีแห่งน้ีเป็นต้น
แบบของการฟ้ืนฟูต้นน้�าท่ีย่ังยืนโดย																																						
รูปแบบซ่ึงปรากฏให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม
จากการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่
แห่งนี	้จึงเป็นองค์ความรู้ที่หลากหลาย																																																															
ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพท่ีมีการ
สาธิตอันสามารถสัมผัสได้อย่างครบถ้วน																																																													
พ้ืนท่ีลุ่มน้�าแห่งน้ีจึงเปรียบเสมือนเป็น 
“พิ พิ ธภัณฑ์ ธ ร รมชาติ ที่ มี ชี วิ ต ” 
อย่างแท้จริง	นอกจากน้ี	หมู่บ้านรอบ
บริเวณศูนย์ฯ	 ได้รับการถ่ายทอด																																															
องค์ความรู้จากการศึกษา	 ทดลอง	
วจิยั	โดยศนูย์ฯ	และชุมชนไดม้สีว่นร่วม																																																													
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยได้				
ประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนาป่าไม้																																									
ตามแนวพระราชด�าริร่วมกับศูนย์ฯ									
อย่างต่อเนื่องตลอดมา	จนสามารถ										
เห็นผลลัพธ์ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปญัหาความแหง้แลง้
ไดร้บัการบรรเทาอยา่งเป็นรปูธรรม	  
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นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี
ติดตามงานโครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล 
ในพื้นที่จังหวัดนครนายก

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐

	 นายจรัลธาดา	กรรณสูต	 องคมนตรี	 เดินทางไปยัง								
โครงการเข่ือนขุนด่านปราการชล	 ต�าบลหินตั้ง	 อ�าเภอเมือง											
จงัหวดันครนายก	เพือ่รบัฟังการบรหิารจดัการน�า้ของเขือ่นฯ	และ
เยีย่มชมเขือ่นฯ	
	 โอกาสน้ี	 องคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมกลุ่มผู้ใช้น�้าของ								
เขื่อนฯ	ซึ่งรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งในการบริหารจัดการน�้าให	้						
บังเกิดประโยชน์สูงสุดและให้ก�าลังใจให้กับกลุ่มฯ	



๗๑

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

นายจรัลธาดา  กรรณสูต องคมนตรี
ติดตามการบริหารจัดการนำ้าและ
สถานการณ์นำ้าในปัจจุบัน
ณ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

	 นายจรัลธาดา	กรรณสตู	องคมนตร	ีตดิตามการบรหิาร
จัดการน�้าและสถานการณ์น�้าในปัจจุบัน	พร้อมรับฟังสรุปการ										
บรหิารจดัการน�า้ในปี	๒๕๖๐	ในพืน้ทีลุ่ม่น�า้ต่าง	ๆ	รวมทัง้โครงการ
ส�าคัญ	ๆ	รายงานผ่านทางไกล	(VDO	Conference)	และชมการ			
ท�างานของศนูย์ปฏิบตักิารน�า้อจัฉริยะ	(Smart	Water	Operation	
Center)	จากผูแ้ทนกรมชลประทาน	ณ	ห้องประชมุศนูย์ปฏบิตักิาร
น�้าอัจฉริยะ	 ชั้น	๓	อาคาร	๙๙	ปี	 กรมชลประทานสามเสน											
กรุงเทพฯ	
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นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี
ติดตามงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

	 นายจรัลธาดา	 กรรณสูต	 องคมนตรี	 เดินทางไปยัง											
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	 จังหวัดสมุทรปราการ	 รับฟังการ												
บรรยายสรุปโครงการระบบป้องกันน�้าท่วมของท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิและสรุปผลการด�าเนินงานการบริหารจัดการน�้า																		
ฝั่งตะวันออกของโครงการระบายน�้าบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ											
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการด�าเนินงาน				
ระบบป้องกนัน�า้ท่วมฯ	ซึง่ประกอบด้วยเขือ่นดนิ	อ่างเกบ็น�า้	และ
สถานสีบูน�า้	
	 โอกาสน้ี	องคมนตรไีด้เย่ียมชมการระบายน�า้ทีส่ะพานน�า้
สุวรรณภูมิ	พร้อมเยี่ยมกลุ่มผู้ใช้น�้า	  



๗๓

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
ติดตามความก้าวหน้าการดำาเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

	 พลอากาศเอก	ชลติ	พกุผาสขุ	
องคมนตร	ี เดินทางไปยงัโครงการประตู
ระบายน�้าคลองภักดีร�าไพในโครงการ
บรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรีอันเนื่อง									
มาจากพระราชด�าริ	 เทศบาลเมือง								
จันทนิมิต	 เพื่อติดตามสถานการณ์น�้า						
และการบริหารจัดการน�้าของโครงการ
บรรเทาอทุกภยัฯ	ในการป้องกนัการเกดิ
อุทกภัย	 พร้อมรับฟังรายงานความ
ก้าวหน้าจากผูแ้ทนกรมชลประทาน	
	 โ อกาสนี้ 	 อ งคมนต รี ไ ด 	้								
เยีย่มราษฎร
	 จากนัน้	องคมนตรเีดนิทางไป
ยังโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน�้าคลอง						
สามหนาดอันเน่ืองมาจากพระราชด�าร	ิ
ต�าบลทุง่เบญจา	อ�าเภอท่าใหม่	จงัหวดั
จันทบุรี	 และรับฟังรายงานผลการ								
ด�าเนินงานจากผู้แทนกรมชลประทาน
	 โอกาสนี	้องคมนตรไีด้เยีย่มชม
พืน้ทีโ่ครงการฯ	และพบปะราษฎร		
  

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

	 สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั	ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	
ให้ตดิตามความก้าวหน้าการด�าเนนิงานของโครงการ
ฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	
ต�าบลทบัช้าง	อ�าเภอสอยดาว	จงัหวดัจันทบรุ	ีทีท่รง	
รับไว้เป็นโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	 เมื่อ									
วันที่	 ๑	 มีนาคม	 ๒๕๖๐	 เพื่อช่วยเหลือราษฎร										
บ้านเขาแดงพฒันาทีป่ระสบปัญหาการขาดแคลนน�า้	
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร	
	 พลอากาศเอก	ชลติ	พกุผาสขุ	องคมนตร	ี	
เดนิทางไปยงัโครงการฝายบ้านเขาแดงพฒันาฯ	 เพือ่
ติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงานโครงการฯ	 โดย				
มีผู้แทนจากกรมชลประทานรายงานความก้าวหน้า						
การด�าเนินงานโครงการฯ	
	 โอกาสนี้	องคมนตรีได้เยี่ยมราษฎรที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการฯ	ในครัง้นี้
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พลเอก ธีรชัย  นาควานิช องคมนตรี
ติดตามความก้าวหน้าการดำาเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

	 สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	 ให้
องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงานโครงการ								
บรรเทาอุทกภัยอ�าเภอหาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชด�าร	ิ
จงัหวดัสงขลา	และโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผงั	๑๖	
พร้อมระบบส่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	จังหวัดสตูล	
	 พลเอก	ธรีชยั	นาควานชิ	องคมนตร	ี เดนิทางไปยงั
โครงการบรรเทาอุทกภัยอ�าเภอหาดใหญ่ฯ	อ�าเภอหาดใหญ	่
จังหวัดสงขลา	 เพื่อติดตามสถานการณ์น�้าและการบริหาร									
จัดการน�้าของโครงการฯ	พร้อมรับฟังรายงานความก้าวหน้า							
จากผู้แทนกรมชลประทาน	

	 จากน้ัน	 องคมนตรีเดินทาง																																														
ไปยังโครงการก่อสร้างระบบประปา								
บ้านผัง	๑๖	พร้อมระบบส่งน้�าอันเน่ือง
มาจากพระราชด�าริ	ต�าบลนิคมพัฒนา	
อ�าเภอมะนัง	 จังหวัดสตูล	 และรับฟัง
รายงานผลการด�าเนินงานจากผู้แทน
กรมชลประทาน	
	 โอกาสนี	้องคมนตรไีด้เยีย่มชม
พื้นที่โครงการฯ	และพบปะราษฎร		
 



๗๕

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
ติดตามการดำาเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 
	 พลอากาศเอก	ชลติ	พกุผาสขุ	องคมนตร	ีเดนิทางไปยงั
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน�้าของอ่างเก็บน�้ายางชุม												
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิต�าบลหาดขาม	อ�าเภอกยุบรุ	ีจงัหวดั
ประจวบคีรีขันธ์	 เพ่ือติดตามการด�าเนินงานโครงการเพิ่ม							
ประสทิธภิาพการเกบ็น�า้ยางชมุฯ	โดยมผู้ีแทนจากกรมชลประทาน
บรรยายสรุปผลการด�าเนินงานโครงการฯ	และสถานการณ์น�้าใน									
เขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี	พร้อมกับ									
เยี่ยมชมอ่างเก็บน�้าฯ
	 จากการตดิตามการด�าเนินงานโครงการฯ	ขององคมนตรี	
ได้สร้างขวญัและก�าลังใจให้กบัเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานในการด�าเนนิงาน
โครงการฯ	เพือ่สนองพระราชปณธิานสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว	 ในการ
สืบสาน	รักษา	และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ											
ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพิตร	
พระราชทานไว้ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดกับราษฎรต่อไป	  



๗๖

คว
าม
เค
ลื่อ
นไ
หว

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

	 พลอากาศเอก	ชลิต	พุกผาสุข	องคมนตรี	 เดินทางไปยัง						
โครงการจัดหาน�้าเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพ้ืนท่ีต�าบลบางสะพาน														
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิต�าบลบางสะพาน	อ�าเภอบางสะพานน้อย	
จงัหวดัประจวบครีขัีนธ์	 เพือ่ตดิตามการด�าเนนิงานพร้อมกับรบัฟังการ
บรรยายสรุปผลการด�าเนินงานของอ่างเก็บน�้าหุบตาหวัดอันเนื่อง											
มาจากพระราชด�าริ	จากผู้แทนกรมชลประทาน	
	 โอกาสนี้	 องคมนตรีได้เย่ียมชมอ่างเก็บน�้าฯ	 และพบปะ									
ราษฎรผู้รับประโยชน์จากโครงการฯ	
	 จากนัน้	องคมนตรเีดนิทางไปยงัโครงการป้องกนัและบรรเทา
อุทกภัยอ�าเภอบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 จังหวัด
ประจวบครีขีนัธ์	รบัฟังการบรรยายสรปุโครงการป้องกนัและบรรเทา
อุทกภัยจากผู้แทนกรมชลประทาน	
	 โอกาสน้ี	 องคมนตรีได้เย่ียมชมพื้นที่ โครงการฯ	 และ															
พบปะราษฎร	        



๗๗

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ติดตามการดำาเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
ในพื้นที่จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

	 นายพลากร		สวุรรณรฐั	องคมนตร	ีเดนิทางไปยังจงัหวดัแพร่	
เพื่อรับฟังสรุปผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนาด้านแหล่งน�้า															
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ประกอบด้วยโครงการอ่างเก็บน�้า													
แม่ส�าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 อ�าเภอศรีสัชนาลัย	จังหวัด									
สุโขทัย	 โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยไร่อันเนื่องมาจากพระราชด�าร	ิ						
อ�าเภอศรีสัชนาลัย	จังหวัดสุโขทัย	 โครงการอ่างเก็บน�้าแม่แคม							
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	อ�าเภอเมืองแพร่	จังหวัดแพร่	และ
โครงการก่อสร้างสถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้าบ้านหาดร่ัวพร้อมระบบ													
ส่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	อ�าเภอวังชิ้น	จังหวัดแพร่			



๗๘

คว
าม
เค
ลื่อ
นไ
หว

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

	 นายพลากร	สุวรรณรัฐ	องคมนตรี	 เดินทางไปยังอ�าเภอ
เฉลมิพระเกยีรต	ิจงัหวัดน่าน	เพือ่เชิญสิง่ของพระราชทานจากสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัว	มอบแก่ราษฎรจากสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม					
พระราชด�ารภิพูยคัฆ์และสถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชด�าริ		
บ้านสะจุก–สะเก้ียง	พร้อมทั้งติดตามการด�าเนินงานสถานีพัฒนา	
การเกษตรทีส่งูฯ	 เพือ่สนองพระราชปณธิานของสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั											
ท่ีจะทรงสบืสาน	รกัษา	และต่อยอดโครงการทีส่มเด็จพระนางเจ้าสริิกติิ์	
พระบรมราชินีนาถ	 ในรัชกาลที่	๙	 ได้พระราชทานพระราชด�าริไว้ให	้										
เกิดความสมบูรณ์ยั่งยืนและก่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับราษฎร	   



๗๙

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

	 นายจรัลธาดา	กรรณสูต	องคมนตรี	 เป็นประธานเปิด							
งาน	“นิทรรศการสบืสาน ต่อยอด พฒันา ศนูย์ศกึษาการพฒันา      
ภพูานฯ”	เนือ่งในโอกาสครบรอบ	๓๕	ปี	การด�าเนินงานของศนูย์
ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	 จังหวัด										
สกลนคร	และน้อมร�าลกึถงึพระมหากรุณาธคิณุในพระบาทสมเดจ็		
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ที่ ได	้																													
พระราชทานพระราชด�าริในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนา															
อนัเนือ่งฯ	ขึน้	 เพือ่เป็นสถานท่ีศกึษา	ทดลอง	ค้นคว้า	วจิยั	และ								
แสดงตวัอย่างความส�าเรจ็	 เพือ่ให้เกษตรกรและประชาชนท่ีสนใจ					
ทัว่ไปได้เข้ามาศกึษาเรยีนรูแ้ละน�าไปประยกุต์ใช้ให้เกดิความมัน่คง							
ต่อตนเอง	

	 โอกาสน้ี	 องคมนตรี	 ชม
นิทรรศการภายในบริเวณงาน	 ซ่ึง								
ประกอบด้วยนิทรรศการหลักการ																																																	
ทรงงาน	ภาพการเสด็จพระราชด�าเนิน
ก่อนแล ะห ลั ง ก� า เ นิด ศูน ย์ ศึกษ า															
การพัฒนาฯ	 นิทรรศการผลส�าเร็จด้าน
ต่าง	ๆ	พร้อมผลงานที่โดดเด่น	
	 จากนั้น	องคมนตรี	 เดินทาง							
ไปยงัโครงการอ่างเกบ็น�า้ห้วยโท-ห้วยยาง
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 อ�าเภอ									
โคกศรสุีพรรณ	จงัหวดัสกลนคร	พร้อม	
รบัฟังการบรรยายสรปุผลการด�าเนนิงาน
และตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน�้าฯ	
พร้อมกับพบปะเกษตรกรและชาวบ้าน							
ที่อยู่ในพื้นที่โครงการฯ

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร



๘๐

คว
าม
เค
ลื่อ
นไ
หว

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

	 นายจรลัธาดา	กรรณสตู	องคมนตร	ีตดิตามความก้าวหน้า
โครงการอ่างเกบ็น�า้อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิประกอบด้วยโครงการ
อ่างเก็บน�้าห้วยแหน่งอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	 ต�าบลกกปลาซิว				
อ�าเภอภพูาน	จงัหวดัสกลนคร	และโครงการอ่างเก็บน�า้ห้วยบ้านพุ่ม									
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริพร้อมระบบส่งน�้า	 ต�าบลสุวรรณคาม										
อ�าเภอนิคมน�้าอูน	จังหวัดสกลนคร	 เพื่อสนองพระราชปณิธานของ							
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ทีท่รงสบืสาน	รกัษา	ต่อยอดโครงการทีพ่ระบาท
สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพิตร	และสมเดจ็
พระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ	ในรชักาลท่ี	๙	ได้พระราชทาน								
พระราชด�าริไว้ให้เกิดความสมบูรณ์ยั่งยืนและก่อเกิดประโยชน์สูงสุด										
กับราษฎร



๘๑

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

	 นายจรลัธาดา	กรรณสตู	องคมนตร	ีเดนิทางไปยงัศนูย์เรียนรู้
เกษตรกรต้นแบบตามแนวพระราชด�ารขิองนายวงศ์สถติย์	 โมราราษฎร์	
เกษตรกรต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	จังหวัดสกลนคร	 เพื่อรับฟัง									
บรรยายสรุปกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้เกษตรต้นแบบฯ	และเย่ียมชม
กิจกรรมต่าง	ๆ	ในศูนย์เรียนรู้ฯ		
	 จากน้ัน	องคมนตรี	 ได้เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน�้า													
ห้วยเดียกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 บ้านนาค�า	 ต�าบลห้วยยาง											
อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัสกลนคร	เพือ่รบัฟังการบรรยายสรปุความก้าวหน้า
ของโครงการอ่างเกบ็น�า้ห้วยเดยีกฯ	พร้อมเยีย่มชมอ่างเกบ็น�า้ฯ	และ
พบปะราษฎรผู้รับประโยชน์จากโครงการฯ	



๘๒

คว
าม
เค
ลื่อ
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หว

สำานักงาน กปร.ร่วมเดินริ้วขบวน
พระบรมราชอิสริยยศ
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
ณ ท้องสนามหลวง

	 ตามท่ี	สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ							
ให้จดัก�าลังพลตามเสดจ็ในการเดนิริว้ขบวนพระบรมราชอสิรยิยศ						
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	พระบาทสมเด็จ													
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี															
จักรีนฤบดินทร	สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตร	 ในวันท่ี	๒๖			
ตุลาคม	๒๕๖๐	นั้น
	 ส�านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการ	
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิ(ส�านกังาน	กปร.)	 ร่วมเดนิริว้ขบวน
พระบรมราชอสิรยิยศงานพระราชพธิฯี	จ�านวน	๓๘	คน	ยงัความ						
ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและ							
ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้	 นับเป็นเกียรติสูงสุดแก่องค์กร							
และผู้เข้าร่วมเดินริ้วขบวนเป็นอย่างยิ่ง	



วตัถปุระสงค์

๑.	 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการ
พัฒนา	 ในสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ												
บดินทรเทพยวรางกูร	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร	
มหาภูมพิลอดุลยเดช	บรมนาถบพติร	สมเดจ็พระนางเจ้า																																																																			
สริกิติิ	์พระบรมราชินีนาถ	ในรชักาลที	่๙	และพระบรมวงศ์																																																														
ทีไ่ด้พระราชทานแนวพระราชด�าร	ิเพือ่แก้ไขปัญหาให้แก่
ราษฎรและประเทศให้เกิดความยัง่ยนืมัน่คงต่อไป

๒.	เพือ่สร้างความรู	้ความเข้าใจ	เกีย่วกบัแนว			
พระราชด�าร	ิ และโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ
ให้แก่ประชาชน	 หน่วยงานรฐั	 ภาคเอกชน	 ตลอดจน
สือ่มวลชน	 ให้ได้รบัทราบข้อมลูอย่างถกูต้องและกว้างขวาง	
ยิง่ขึน้

๓.	เพือ่ขยายผลการพัฒนาและผลส�าเรจ็จากแนว
พระราชด�าร	ิและโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ	ทีม่ี
กระจายอยูท่ัว่ทกุภมูภิาคของประเทศ	 ไปสูส่าธารณชน
ได้อย่างกว้างขวาง	พร้อมทัง้เป็นเอกสารอ้างองิได้อย่าง
ถกูต้อง

โปรดทราบ

• บทความและข้อเขียนต่าง	 ๆ	 ในวารสาร 
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริเป็นความคิดเห็นส่วนตัว 
ของผูเ้ขียน	ไม่ใช่ความเหน็ของส�านกังานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าร	ิ(ส�านกังาน	กปร.)

•	หากมคีวามประสงค์จะน�าข้อมลูไปเผยแพร่	
โปรดระบแุหล่งท่ีมาของข้อมลูด้วย

ดำาเนินการโดย

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ                                
อาคารส�านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ																																					
เลขที่	๒๐๑๒	ซอยอรุณอมรินทร์	๓๖																									
ถนนอรุณอมรินทร์	แขวงบางย่ีขัน																																					
เขตบางพลัด	กรุงเทพมหานคร	๑๐๗๐๐																																																					
โทรศัพท์	๐	๒๔๔๗	๘๕๐๐-๖	 																				
โทรสาร	๐	๒๔๔๗	๘๕๖๒

ตดิตามข่าวสารเพ่ิมเตมิ ผ่านช่องทางแอพพลเิคชัน่
rdpb-journal
www.rdpb.go.th
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e-mail:rdpb_project@hotmail.com

ออกแบบและจดัพมิพ์ที่ 
Creative Tone Content & Design for Social Change
๑๒๖/๓๑	ซอยรามอนิทรา	๕๕	ถนนรามอนิทรา	วชัรพล	
ท่าแร้ง	บางเขน	โทรศพัท์	๐๘๔-๑๕๕-๒๒๘๖	
www.creativetone.net

วารสารอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ
ปีที ่๑๕ ฉบบัท่ี ๔ ตุลาคม - ธนัวาคม ๒๕๖๐

คณะทีป่รกึษา

เลขาธกิาร	กปร.	(นายดนชุา  สินธวานนท์)
รองเลขาธกิาร	กปร.	(นายลลติ  ถนอมสงิห์)
รองเลขาธกิาร	กปร.	(นายสมบรูณ์  วงค์กาด)
รองเลขาธกิาร	กปร. (นายปวตัร์ นวะมะรตัน)
ทีป่รึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ	(นางสาวอศุนย์ี  ธปูทอง)
ทีป่รึกษาด้านการพฒันา	(นางสาววชัร ีวฒันไกร)
ทีป่รึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ	(นางสาวถกลวรรณ  ไกรสรกลุ)

คณะบรรณาธกิาร

นางพชิญดา หศัภาค
ผูอ้�านวยการกองประชาสัมพนัธ์/หัวหน้าคณะบรรณาธกิาร
นางสาวณฐัดา ศภุสินธุ์
ผูแ้ทนกองประสานงานโครงการพืน้ท่ี	๑
นายปริญญวฒัน์ วชัรอาภากร
ผูแ้ทนกองประสานงานโครงการพืน้ท่ี	๒
นางสาวฉตัตรนิ บญุเกดิ
ผูแ้ทนกองประสานงานโครงการพืน้ท่ี	๓
นางสาวรุง่รตัน์ วงษ์จู
ผูแ้ทนกองประสานงานโครงการพืน้ท่ี	๔
นางสาวกลุวด ีปงุบางกะด่ี
ผูแ้ทนส�านกังานเลขาธิการ
นางสาวสมลกัษณ์ บนุนาค
ผูแ้ทนกองศกึษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ
นางสมพร สขุประเสรฐิ
ผูแ้ทนกองพฒันาทรพัยากรบคุคลเพ่ือขบัเคล่ือนแนวพระราชด�าริ
นางสาวจ�าเนยีร เพยีรไม่คลาย
ผูแ้ทนกองตดิตามประเมนิผล
นางสาวศต์ีกร ตันก�าแหง
ผูแ้ทนกองแผนงานและวเิทศสมัพนัธ์
นางอรอนนัต์ วฒุเิสน
ผูแ้ทนกองกจิกรรมพเิศษ
นายวชัระ หศัภาค
ผูแ้ทนศนูย์สารสนเทศ
นายนพปฎล มกุลกาญจน์
ผูแ้ทนกลุม่พัฒนาระบบบรหิาร
นายเอกชยั เพง็สว่าง
ผูแ้ทนกองประชาสมัพนัธ์
นางสาวมทริา ภคัทพิวดี
ผูแ้ทนกองประชาสมัพนัธ์
นายพิสทิธิ ์วเิชียรทศพร
ผูแ้ทนกองประชาสมัพนัธ์
นางสาวประภาพร ซ่ือสตัย์
ผูแ้ทนกองประชาสมัพนัธ์
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