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 วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๐ เปิดเล่มด้วย
บทความเฉลิมพระเกียรติ ๒ กษัตริย์ นักพัฒนา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” 
ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงน้อมนำา
พระราชกรณียกิจไปดำาเนินการตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จ                                                                    
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร เพ่ือเป็นการสืบสาน รกัษา 
และขยายผลต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม
 การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกมาอย่างยาวนานส่งผลต่อการ
อนรุกัษด์นิและน้ำา ตลอดจนการปอ้งกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ ไมเ่พียงแต ่                                                       
ประเทศไทยเท่าน้ัน ยังได้ขยายเครือข่ายหญ้าแฝกท่ัวโลก โดยอาจกล่าวได้ว่า
ประเทศไทยเป็นผู้นำาในด้านนี้ก็ว่าได้
 ร้อยเรื่องโครงการ นำาเสนอโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณหนองอึ่ง           
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ จังหวัดยโสธร ซึ่งประสบความสำาเร็จจนเป็น
ตัวอย่างของชุมชนรักษาป่า คนอยู่ร่วมกับป่า และสามารถนำาผลผลิตจากป่า
มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า มี “แบรนด์เนม” เป็นของตัวเอง ที่มี           
ชื่อเสียง เช่น ไข่มดแดงกระป๋อง ผลิตภัณฑ์จากเห็ดชนิดต่าง ๆ เป็นต้น
 นอกจากน้ี ยังมีเรื่องราวของโครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอด  
การเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ บ้านแปกแซม 
จังหวัดเชียงใหม่ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดำาริ        
บา้นปางขอน จงัหวดัเชยีงราย ซึง่เปน็การพฒันาปา่ไมโ้ดยประชาชนมสีว่นรว่ม                                         
ดูแลรักษาจนประสบผลสำาเร็จเช่นกัน ในขณะที่โครงการประตูระบายน้ำา                                           
คลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสมุทรปราการ ได้ช่วยเร่ง
ระบายน้ำาพ้ืนท่ีภาคกลางตอนล่างให้ระบายลงอย่างรวดเร็ว และศูนย์ศิลปาชีพ  
บ้านเนินธัมมัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ช่วยอนุรักษ์การทอผ้าลวดลาย      
ผ้าโบราณให้คงอยู่พร้อมกับสร้างรายได้ให้กับราษฎรอีกด้วย
 ข่าวพระราชกรณียกิจ ความเคล่ือนไหวกิจกรรม รวมท้ังคอลัมน์
ประจำาต่าง ๆ ครบครันให้ติดตาม

กองบรรณาธิการ

บทบรรณาธกิาร



วาระพระวรรษา
บรรจบมาถึงอีกหน
ไทยทั่วทุกถ้วนคน

ร่วมถวายพระพรชัย
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขออัญเชิญเป็นขวัญชัย
สืบสานรัชกาลใหม่
บำารุงใจไทยนิรันดร์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำานักงาน กปร.

(นายภัททะพงศ์ เทียนศรี ประพันธ์)



๔ ข่าวพระราชกรณียกิจ

๑๔  บทความเฉลิมพระเกียรติ
 ๒ กษัตริย์นักพัฒนา
	 “สืบสาน	รักษา	ต่อยอด”	

๒๖  ในความทรงจำา
 หญ้าแฝก “ก�าแพงธรรมชาติที่มีชีวิต”

๓๒ ร้อยเรื่องโครงการ
 คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
 อย่างยั่งยืนที่ค้อเหนือ เมืองยโสธร

ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐

๓๒

สารบัญ๑๔

๒๖



๓๘ ประชาหน้าใส
 โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอด
 การเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม 
 อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ บ้านแปกแซม

๔๒ ครั้งหนึ่งในชีวิต (ชีวิตพอเพียง)
 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง
 ตามพระราชดำาริบ้านปางขอน 
 อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

๔๘ แนะนำาโครงการ 
 แสงสว่างจากฟ้า แม้จะทุกข์ยากลำาบากสักเพียงใด  
 บรรเทาได้ด้วยพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม 

๕๔ เศรษฐกิจพอเพียง
 โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรม
 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๕๘ ท่องไปในโครงการ
 คุ้งบางกะเจ้า - กระเพาะหมู 
 จากโครงการแก้ปัญหา  พัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยว 

๖๒ อาชีพน่าลอง
 ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง 
 หนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณ
 สร้างอาชีพ สานงานศิลป์ อนุรักษ์มรดกเมืองนคร
   
๗๐ สืบสานงานพระราชดำาริ
 สเปรย์ป้องกันทากผสมสารสกัดจากพืชสมุนไพร
 ผลผลิตทางวิชาการของศูนย์ศึกษาการพัฒนา
 เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

๗๔ ความเคลื่อนไหว

๓๘

๖๒

๔๒

๔๘

๕๔
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ               
สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินไป                                       
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ                                            
ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี                                                                                                        
เสดจ็พระราชดำาเนนิไปโรงเรยีนวดัธรรมจรยิา ตำาบลข้าวงาม 
อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรงรับฟัง            
ผู้อำานวยการโรงเรียนกราบบังคมทูลผลการดำาเนินงาน
ของโรงเรียน 
 โอกาสนี้ พระราชทานเหรียญท่ีระลึกให้แก่
ผู้สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนจำานวน ๘ ราย พร้อม
ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานกิจกรรมต้นแบบด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 
การสาธิตการทำานำ้าหมักชีวภาพจากมะกรูด มะเฟือง 
สับปะรด และเศษอาหาร และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จาก
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ปลาดุกแดดเดียว 
ทอดมันเห็ดสมุนไพร และนำ้าสมุนไพร 
 จากนัน้ เสดจ็ฯ ไปสวนชยัพฒันพฤกษ์ ทรงโยน 
กล้าข้าวพนัธุห์อมกหุลาบแดงหรอืข้าวหอมทบัทมิสยาม
ลงแปลงนา พร้อมทอดพระเนตรการเรียนรู ้ด ้าน
การเกษตรของนกัเรยีนประกอบด้วยการปลูกพืชประเภท
ต่าง ๆ เช่น ไม้ผล พืชสวนครัว และไม้ดอก 

 ในการนี้ มีพระราชกระแสถึงเรื่องการ
ใช้ปุ๋ยและปัญหาการใช้ยาฆ่าหญ้าท่ีส่งผลให้ใน
หลายพืน้ทีไ่ม่สามารถใช้แหล่งนำา้เพือ่การบริโภคได้ 
เนื่องจากปนเปื้อนสารเคมี ต้องใช้วิธีการซ้ือนำ้า
เพื่อบริโภคแทน
 โอกาสน้ี ทอดพระเนตรบ่อบำาบัดน้ำาเสีย          
ของโรงเรียน ทรงปลูกต้นราชพฤกษ์จำานวน ๑ ต้น                                                                           
ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรม                                                                   
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมห้องสมุด 
และการสาธิตผลงานกิจกรรมดอกไม้ประดิษฐ์           
ป้ายไม้มะขาม เทียนเจล เป็นต้น พร้อมกันนี้   
ทรงกดปุ่มเปิดแถบแพรอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
๖๐ พรรษา พรอ้มท้ังฉายพระฉายาลกัษณร์ว่มกบั                                                     
คณะครูและผู้ ให้การสนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียน
 ต่อมา เสด็จฯ ไปโรงเรียนวังน้อย   
(พนมยงค์วิทยา) ตำาบลชะแมบ อำาเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทอดพระเนตร
นิทรรศการแสดงกิจกรรมดีเด่นของโรงเรียน 
กิจกรรมห้องสมุด และกิจกรรมการเรียน           
การสอนแผนกอาชีพ 
 จากนั้น เสด็จฯ ไปโรงฝึกอาชีพเพื่อ                                                         
ทอดพระเนตรการฝึกปฏิบัติวิชาช่างเชื่อม
โลหะ วิชาเทคนิคยานยนต์ วิชางานไฟฟ้า 
รวมถึงกิจกรรมธนาคารโรงเรียน และร่วม
ฉายพระฉายาลักษณ์กับคณะครูและ ผู้ ให้                        
การสนับสนุนโรงเรียน



๐๕

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ

 จากนั้น เสด็จฯ ไปโรงเรียนสอนดี (ประชารัฐ
อนุสรณ์) ตำาบลพระยาบันลือ อำาเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ทรงกดปุ่มเปิดแถบแพรป้ายอาคารศูนย์
เด็กเล็กสอนดีชัยพัฒน์และทรงรับฟังบรรยายสรุปการฟื้นฟู
ความเสียหายจากอุทกภัยปี ๒๕๕๔ ของมูลนิธิชัยพัฒนา 
 ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำาริ สรุปความว่า 
 ให้ท�าการส่งเสริมกิจกรรมประเภทงานหัตถกรรม 
งานจกัสาน และการวาดภาพ แก่เดก็นกัเรยีนทีอ่ยู่ในกลุม่เสีย่ง 
เนื่องจากเป็นกิจกรรมท่ีจะช่วยสร้างเสริมให้เด็กมีสมาธิที่ดี
ขึ้น โดยให้ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัย (ส�านักงาน กศน.) เข้ามาดูแล
 โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการจัดประสบการณ์เพื่อ
พฒันาทักษะของเดก็ระดบัอนบุาล กจิกรรมแปลงเกษตรปลอด
สารพิษ กิจกรรมการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตดินและนำ้าหมัก       
มูลไส้เดือน กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมปั้นดิน        
เล่าเรือ่ง งานศิลปะ กิจกรรมจากจิตอาสาก้าวเดินต่อไปของ
ศิษย์เก ่าโรงเรียนจิตรลดา กิจกรรมการเรียนการสอน           
ภาษาอังกฤษ และกิจกรรมห้องสมุด พร้อมกันนี้ ฉาย            
พระฉายาลกัษณ์ร่วมกบัคณะครแูละผูใ้ห้การสนบัสนนุโรงเรยีน 
ทรงลงพระนามาภิไธยในสมดุทีร่ะลกึ และทรงเยีย่มราษฎรในพืน้ที่
 ต่อมา เสด็จฯ ไปโรงเรียนสัตตปทุมบำารุง ตำาบล       
สามเมือง อำาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ในการนี้ ผู ้อำานวยการโรงเรียนกราบบังคมทูล
รายงานการจัดสร้างอาคารเรียนพระราชทาน 

 โอกาสนี ้พระราชทานของทีร่ะลกึ                                                
แกผู่มี้อปุการคณุจำานวน ๑๘ ราย ทรงกดปุม่                                                  
เปิดแถบแพรป้ายอาคารเรียนพระราชทาน 
๑๙ ทรงปลกูตน้ศรตีรงัจำานวน ๑ ตน้ บรเิวณ
ด้านหน้าอาคาร ทอดพระเนตรผลงาน                                                
การเรียนการสอนของโรงเรียน ทรงลง       
พระนามาภิไธยในสมุดท่ีระลึก พร้อมท้ัง
ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหาร
และคณะครูของโรงเรียน และทรงเยี่ยม
ราษฎรในพื้นที่ 
 ในการนี้ ได้มีพระราชกระแสกับ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาของเด็ก
นกัเรยีนโรงเรียนสอนด ี(ประชารฐัอนสุรณ)์ 
ท่ีมีผลการประเมินอยู่ในกลุ่มเส่ียงท่ีจะมี
ปัญหาด้านพฤติกรรมและด้านอารมณ์  
ด้วยการเสริมกิจกรรมด้านงานศิลปะ เพ่ือ
ให้เด็กกลุ่มดังกล่าวมีสมาธิดีข้ึนและควร
ดำาเนินการแก้ไขปัญหาไปที่ชุมชมด้วย 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ                        
สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินไป
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเปิดอาคารโรงงานจัดสร้างและซ่อม
บำา รุงเครื่องกลเติมอากาศของมูลนิธิชัยพัฒนา ในพื้น ท่ี
กรมชลประทาน อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทรงเปิดแพร
คลุมป้ายเปิดอาคารโรงงานจัดสร้างและซ่อมบำารุงเครื่องกลเติม
อากาศของมูลนิธิชัยพัฒนา 
 จากนั้น เสด็จฯ ไปอาคารฯ ทรงรับฟังบรรยายสรุปผล
การดำาเนินงานกิจกรรมโครงการปรับปรุงคุณภาพนำ้าของมูลนิธิ 
ชัยพัฒนา ในส่วนของงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำานักงาน
โครงการ โรงงานจัดสร้างและซ่อมบำารุงเครื่องกลเติมอากาศ
แนวทางการดำาเนินงานระยะต่อไป การดำาเนินงานโครงการ
ปรับปรุงคุณภาพนำ้าที่ผ่านมา และงานวิจัยการพัฒนาเครื่องกล
เติมอากาศ RX-5B 
 โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการสาธิตการทำางานเครื่องกล
เติมอากาศท่ีได้ทำาการพัฒนา RX-5B การสาธิตการประกอบ
เครื่องกลเติมอากาศ และรูปแบบเครื่องกลเติมอากาศ
 ในการนี ้ได้พระราชทานพระราชดำารแิก่กรมชลประทาน 
สรุปความว่า           
 “...เรื่องปัญหาน�้าในคลองมีสนิมสีเหลืองบริเวณคลอง
รังสิต จังหวัดปทุมธานี...” 

 ทั้งน้ี ได้มอบหมายให้ปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำาเนนิการ
ต่อไป และผู้แทนกรมชลประทานได้อธิบาย                                                                                
เรื่องเครื่องกลเติมอากาศ RX-5B โดย
กล่าวว่า เครื่องกลเติมอากาศ RX-5C 
ราคา ๓๔,๐๐๐ บาท ค่าไฟฟ้า ราคา ๖ บาท                                                                        
ต่อหน่วย ส่วนเครือ่งกลเตมิอากาศ RX-5B 
ราคา ๒๗,๐๐๐ บาท ค่าไฟฟ้า ราคา ๔ บาท                                                                                      
ต่อหน่วย 
 ในการนี้  ได ้พระราชทาน        
พระราชดำาริ สรุปความว่า
  “...ขอให้พิจารณาใช้โซล่า
เซลล์ได้หรือไม่ เนื่องจากค่าใช้จ่าย
น้อย...”
 ต ่อมา เสด็จฯ ไปอาคาร
สำานักงานโครงการปรับปรุงคุณภาพนำ้า
ของมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงเปิดแพรคลุม
ป้ายเปิดโครงการปรับปรุงคุณภาพนำ้า  



๐๗

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี 
เสดจ็พระราชดำาเนนิไปทรงตดิตามผลการดำาเนนิงานศูนย์การ
เรียนตำารวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค หมู่
ที่ ๖ ตำาบลไล่โว่ อำาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 โอกาสนี ้ท่านผูห้ญงิวลิาวณัย์ วรีานวุตัติ ์เลขาธกิาร
ร้านจติรลดา กราบบงัคมทลูรายงานการสนบัสนนุการก่อสร้าง
ศูนย์การเรียนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ทรงตัดริบบ้ิน        
เปิดป้ายอาคารเรียน ทรงปลูกต้น “เงาะป่า” จำานวน ๑ ต้น 
และฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารร้านจิตรลดา 
 ในการนี้ พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่โรงเรียน          
ผู้แทนนักเรียน และพระราชทานพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน 
 โอกาสนี้ จ่าสิบตำารวจ พระนาย ขาวบาง ครูใหญ่
ศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดนฯ กราบบังคมทูล
รายงานผลการดำาเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าของ
โครงการตามพระราชดำาริ และปัญหาการขาดแคลนนำ้าของ
โรงเรียนในช่วงฤดูแล้ง 
 ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำาริ สรุปความว่า
 ให้พจิารณาแก้ไขปัญหาด้านน�า้และจดัหาน�า้เพิม่เตมิ
ให้กับศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนท่านผู ้หญิง          
มณีรัตน์ บุนนาค ซ่ึงประสบปัญหาน�้ามีตะกอนหินปูน 
ขาดแคลนน�้าส�าหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
 โอกาสนี้ กรมชลประทานพิจารณาเสนอแนวทาง
แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการติดตั้งถังพักนำ้า เคร่ืองกรองนำ้า
สำาหรบัการอปุโภคบรโิภคภายในโรงเรยีน และซ่อมแซมระบบ
ประปาภูเขา เพื่อให้มีนำ้าเพียงพอตลอดทั้งปี 
 จากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการฝึกอาชีพ 
ห้องสาธิตการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา ห้องเรียน       
ชัน้อนบุาล ห้องสมุด โรงอาหาร โครงการเกษตรอาหารกลางวนั 
กิจกรรมพยาบาล และสหกรณ์ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์
พระราชทานและราษฎรในพื้นที่ พร้อมฉายพระฉายาลักษณ์
ร่วมกับคณะครู นักเรียน และหน่วยแพทย์พระราชทาน

 ต่อมา เสด็จฯ ไปทรงติดตาม
ผลการดำาเนินงานโรงเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดนสุนทรเวช หมู่ที่ ๑ บ้านสะเนพ่อง                    
ตำาบลไล่โว่ อำาเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่
โรงเรียนและผู้แทนนักเรียน พระราชทาน
พนัธุไ์มผ้ล และพระราชทานผา้หม่กนัหนาว
แก่ผู้แทนชาวบ้าน 
 โอกาสนี ้ดาบตำารวจ สารัช รอดพลู                                                       
ครูใหญ่โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
สุนทรเวช กราบบังคมทูลรายงานผลการ
ดำาเนินงานของโรงเรยีน ความก้าวหน้าของ
โครงการตามพระราชดำาริ และปัญหาการ
ขาดแคลนนำ้าอุปโภคบริโภคของโรงเรียน 
 ใ น ก า รนี้  ไ ด ้ พ ร ะ ร า ชท าน               
พระราชดำาริ สรุปความว่า 
 ให้พิจารณาจัดหาน�้าเพิ่มเติมให้
กบัโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช 
ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน�้าส�าหรับการ
อุปโภคบริโภค 
 กรมชลประทานพิจารณาเสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหาดงักล่าว โดยการตดิตัง้
ถงัพกันำา้ เครือ่งกรองนำา้สำาหรับการอปุโภค
บริโภคภายในโรงเรียน และซ่อมแซมระบบ
ประปาภูเขาให้สามารถใช้การได้ดี
 โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรม
ห้องพยาบาล โรงอาหาร กิจกรรมสหกรณ์ 
ห้องสาธติการเรยีนการสอน โครงการการฝึก
อาชีพของชาวบ้านและนักเรียน และ
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
 จากน้ัน เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมหน่วย
แพทย์พระราชทานและราษฎรในพื้นที่ 
พร้อมฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะครู 
นกัเรยีน และหนว่ยแพทยพ์ระราชทาน  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
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สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกมุารี
เสดจ็พระราชดำาเนินไปทรงเปิดงาน
ชมุนมุยวุเกษตรกรและทีป่รกึษายวุเกษตรกร                                                                                               
ระดบัประเทศ ประจำาปี ๒๕๖๐ 
ณ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วทิยาเขตกำาแพงแสน อำาเภอกำาแพงแสน 
จงัหวัดนครปฐม

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี                                                                                                           
เสด็จพระราชดำาเนินไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกำาแพงแสน อำาเภอกำาแพงแสน จังหวัด
นครปฐม ทรงเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษา
ยุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำาปี ๒๕๖๐ โดยกรม      
ส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ                          
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ - ๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ภายใต้แนวคิด “ฉันภูมิใจที่เป็น                                                                                                             
ยุวเกษตรกร” เพ่ือรำาลึกถึงความสำาคัญของการดำาเนินงาน                                                                                                          
ด้านการศึกษาการเกษตรและการส่งเสริมงานด้าน
เยาวชนเกษตร รวมทั้งสืบสานพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                                                                    
บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาด้านการเกษตร นอกจากน้ี 
เพื่อให้กลุ่มยุวเกษตรกรได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างแรง
จูงใจ กระตุ้นจิตสำานึกรักการเกษตร และสร้างความ
ภาคภูมิใจในการเป็นยุวเกษตรกร ตลอดจนขับเคลื่อน
การพัฒนางานยุวเกษตรกรและเช่ือมโยงภาคีเครือข่าย
ด้านการพัฒนางานเยาวชนในภาคการเกษตรและเผยแพร่
ประชาสมัพนัธผ์ลงานดเีดน่ของกลุม่ยวุเกษตรกรตน้แบบ 
รวมถึงการดำาเนินงานส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกร
ของกรมส่งเสริมการเกษตรและงานโครงการส่งเสริม
การเกษตรที่เกี่ยวข้อง

  ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ 
เช่น การจดัแสดงผลงานของกลุม่ยวุเกษตรกรใน
โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนและกลุ ่ม            
ยุวเกษตรกรต้นแบบจากทุกภาค และหน่วยงาน
ภาคจีากภาครฐั ภาคเอกชน และสถาบนัการศกึษา                                                                      
ด้านการพัฒนาเยาวชนในภาคการเกษตร รวมถงึ
ผู้เข้าร่วมงานค่ายเยาวชนเกษตร การบรรยาย
วชิาการสำาหรบัยุวเกษตรกร การสัมมนาสรปุผล
การดำาเนนิงานส่งเสรมิยวุเกษตรกร การขบัเคลือ่น
การพัฒนางานยวุเกษตรกร และกจิกรรมประกวด                                                           
แข่งขนัด้านการเกษตรของสมาชกิกลุม่ยวุเกษตรกร 
โดยมีสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ท่ีปรึกษากลุ่ม               
ยุวเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
ทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมจำานวน ๗๕๐ คน 
 ในการนี ้ได้พระราชทานพระราชดำาริแก่
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตร สรุปความว่า 
 “ ขอ ให้ ยุ ว เ กษต รก รน� า ผล ง าน
นวัตกรรมด้านการเกษตรไปเผยแพร่ ให้
ครอบครัวและชุมชน อาทิ การเพาะเมล็ด        
พันธุ์ผัก ข้าว การแปรรูปผลผลิตการเกษตร 
และการท�าบญัชรีายรบั รายจา่ย รวมทัง้ผลงาน
ของนักเรียนโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
ขอใหข้ยายผลผา่นทางครอบครัวและสมาชกิใน
ชุมชนด้วย”  



๐๙

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปลูกข้าว
ณ แปลงสาธิตการเกษตร 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
จังหวัดนครนายก 

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปลูกข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตร 
โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า จงัหวดันครนายก ทอดพระเนตร                                                                                    
นิทรรศการและทรงรับฟังบรรยายสรุปการดำาเนินงานเกี่ยวกับ
ผลผลิตของแปลงสาธิตการเกษตรที่ผ ่านมา การกระจาย          
เมล็ดพันธุ์ข้าวท่ีได้จากการเก็บเกี่ยวเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ โครงการศูนย์สาธิตการเกษตรตามแนวพระราชดำาริ 
โครงการสวนผลไม้ภาคใต้ตามพระราชดำารโิรงเรยีนนายร้อย จปร. 
และการพัฒนาแหล่งนำ้าในพื้นที่โรงเรียนนายร้อย จปร. ซึ่ง
กรมชลประทานดำาเนินการก่อสร้างโครงการแก้มลิงวัดพระฉาย 
การขดุสระเกบ็นำา้พร้อมระบบส่งนำา้ ระบบระบายนำา้ ในพืน้ทีส่วน
ไม้ผลภาคใต้ และขุดสระเก็บนำ้าอินทนิล รวมทั้งการจัดทำาอาคาร
ระบายนำา้ในทีต่่าง ๆ  และการพฒันาแหล่งนำา้โดยรอบพืน้ท่ีโรงเรยีน
นายร้อย จปร. ซึง่กรมชลประทานได้รบัการสนบัสนุนงบประมาณ
จากสำานักงาน กปร. ในการปรับปรุงระบบท่อส่งนำ้าอ่างเก็บนำ้า
ทรายทองมายังอ่างเก็บนำ้าคลองโบด    
 ในการนี้ ได้มีพระราชปรารภแก่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ นายวารินทร์ บุษบรรณ และนายดนุชา 
สินธวานนท์ เกีย่วกบัเร่ืองการส่งเสรมิการผลิตพนัธุข้์าวปทุมธานี
และข้าวหอมมะลิ ซึ่งมีปัญหาราคาผลผลิตที่โรงสีข้าวแตกต่างกัน
และเรือ่งปัญหาของการนำาพนัธุข้์าวไปส่งเสรมิข้ามเขตพืน้ที ่ซึง่จะ

มวีธิกีารแก้ไขได้อย่างไร ท้ังนี ้นายอนนัต์                                                 
สวุรรณรตัน์ ได้กราบบงัคมทลูข้อเทจ็จรงิ
ให้ทรงทราบแล้ว 
 นอกจากนี้ มีพระราชกระแส
รับสั่ งกับนายดนุชา สินธวานนท ์ 
เลขาธิการ กปร. สรุปความว่า      
 “ส�านกังาน กปร. ได้สนบัสนนุ
เมล็ดพันธุ ์มาให้เพื่อน�าไปแจกจ่าย 
และทุกศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ สามารถผลิตได้                                                          
ใช่ไหม” 
 ซึ่งนายดนุชา สินธวานนท์ 
กราบบังคมทูลว่าศนูย์ศกึษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริทุกแห่ง 
สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อสำารอง
และพร้อมแจกจ่ายราษฎร กรณปีระสบ
วิกฤตการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์
 จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงหว่าน
เมลด็พนัธุข้์าว กข ๔๓ ลงในกระบะ และ                                                                
ทรงหว่านเมล็ดพันธุ ์ถ่ัวเขียวชัยนาท 
๘๔-๑ ลงในแปลงสาธิตการเกษตรที่ ๕ 
และทรงเก็บผลผลิตบนคันนา เช่น 
มะระวาเลนไทน์ แตงร้าน เป็นต้น 
 โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการ
ผสมพันธุ์ข้าวและทรงเยี่ยมราษฎรใน
พื้นที่  
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 
ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสดจ็พระราชดำาเนนิไปค่ายสมเดจ็พระเอกาทศรถ ทอดพระเนตร
โครงการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล กองพันส่ง
กำาลังและบริการที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ทอดพระเนตร
การเล้ียงแพะ ให้อาหารแพะ และได้พระราชทานชือ่ “ยกล้อ” แก่
แพะเจ้าสาวพนัธุแ์บลค็เบงกอล  และ “เปียกปนู” แก่แพะเจ้าบ่าว                                                                                      
พันธุ์แบล็คเบงกอล 
 ในการน้ี ได้พระราชทานพระราชดำาริแก่ หม่อมหลวง      
จริพนัธุ ์ทววีงศ์ กรรมการและรองเลขาธกิารมลูนธิชิยัพัฒนา และ
นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. สรุปความว่า 
 “ให้ปลกูมะขามเปรีย้วในทีด่นิมลูนธิชิยัพฒันา ท่ีอ�าเภอ
ทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์”
 จากน้ัน เสด็จฯ ไปโครงการเพาะเมล็ดพันธุ ์ผัก
พระราชทาน กองพันซ่อมบำารุงที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ 
ทอดพระเนตรแปลงเพาะปลูกภายในโครงการเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก
พระราชทานและเสด็จฯ ไปศูนย์การเรียนรู ้โครงการเดินตาม        
รอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ ๓ 

 ในการนี้  ได ้พระราชทาน        
พระราชดำารแิก่ พลโท วิจกัขฐ์ สิรบิรรสพ 
แม่ทัพภาคที่ ๓ สรุปความว่า
 “ ให้ปฏิบัติตามแนวทางการ
ด�าเนนิงานของมลูนธิิชยัพฒันา การไถ                                                
หวา่น การเกบ็เกีย่ว และการเกบ็รกัษา
เมล็ดพันธุ์ให้สะอาด เป็นระบบ และ                                                              
ถูกต้อง ระมัดระวังการปนเปื้อนของ
เมล็ดพันธ์ุ ท่ีจะน�าไปแจกจ่ายต่อเกษตรกร                                                     
ในละแวกใกล้เคียง”
 และได้พระราชทานพระราชดำาริ                                                                
แก่ หม่อมราชวงศ์เพญ็ศริ ิจกัรพนัธุ์ และ                                                                 
มูลนิธิชัยพัฒนา สรุปความว่า 
 “ให ้ ใช ้ประโยชน ์จากเนื้อ
ฟักทอง แปรรปูเป็นผลติภณัฑ์รปูแบบอืน่ 
แทนการท�าข้าวเกรียบฟักทอง เช่น 
แป้งฟักทอง ส�าหรบัเป็นวสัดดุบิในการ
ท�าขนม เป็นต้น”
 จากนั้น เสด็จฯ ไปแปลงนา
อนิทรย์ี ของกองพันทหารม้าท่ี ๙ กองพล                                                                                                
ทหารราบที ่๔ ทรงปลูกข้าว (นาโยน)                                                                 
ร่วมกับชาวนาในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก 
ทรงปล่อยกบและปลา ทอดพระเนตร
โรงเพาะเห็ด การเลี้ยงกระบือ และการ
เลี้ยงปลาช่อน
 ในการนี้  ได ้พระราชทาน        
พระราชดำารแิก่ นายดนชุา สนิธวานนท์ 
เลขาธิการ กปร. สรุปความว่า
 “ให้ส�านักงาน กปร. ประชุม
หารือร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร 
และกรมการค้าภายใน เพื่อพิจารณา
การก�าหนดเขตพื้นที่ปลูกและราคา
ส�าหรับพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕”  



๑๑

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ                                              
สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินไป
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี 
เสด็จพระราชดำาเนินไปศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
อินทรีอาสา บ้านห้วยนำ้ากืน หมู่ที่ ๑๙ ตำาบลวาวี อำาเภอ
แม่สรวย จังหวัดเชียงราย พระราชทานสิ่งของให้แก่ครูใหญ่
โรงเรียนและผู้แทนนักเรียน ทรงตัดริบบิ้นเปิดอาคารเรียน
อนิทรีอาสา ทอดพระเนตรกจิกรรมและผลการดำาเนนิงานต่าง ๆ  
ของโรงเรียน ได้แก่ กิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมห้องสมุด 
โครงการฝึกอาชีพตัดผม ห้องสาธิตการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทย เป็นต้น และทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ 
 ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำาริ สรุปความว่า
 ๑. ให้กรมชลประทานร่วมกับส�านักงาน กปร. 
พิจารณาจัดหาน�้าสนับสนุนศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดนอินทรีอาสา บ้านห้วยน�้ากืน และราษฎรหมู่บ้าน        
ใกล้เคียง ให้มีน�้าใช้ส�าหรับอุปโภคบริโภคและท�าการเกษตร
เพียงพอตลอดทั้งปี
 ๒. ให้พจิารณาปรบัปรงุถนนเข้าหมูบ้่านห้วยน�า้กนื 
หมู่ที่ ๑๙ ต�าบลวาวี อ�าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ตาม
ความเหมาะสม
 ๓. ให้ส�านกังาน กปร. ร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
จัดท�าแผนการด�าเนนิโครงการศนูย์ภฟู้าพฒันาอนัเนือ่งมาจาก                    
พระราชด�าริในสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี                                                                        
อ�าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เนื่องจากที่ผ่านมามีแต่อาคาร
ไม่มีกิจกรรม และให้มีชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรต้นแบบ
 ๔. ให้ส�านักงาน กปร. พิจารณาสนับสนุนงบ
ประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลในเขตพื้นที่
จังหวัดพังงา

 จากนัน้ เสดจ็ฯ ไปโรงเรยีนตำารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านดอยล้าน หมู่ที่ ๔ 
ตำาบลวาวี จังหวัดเชียงราย พระราชทาน
ส่ิงของให้แก่ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียน 
พระราชทานพันธ์ุไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน 
ทอดพระเนตรการเรียนการสอนภาษา
องักฤษ ตลอดจนโครงการฝกึอาชพีนกัเรยีน 
และทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่
 โอกาสนี้ ผู้แทนกรมชลประทาน
ได้กราบบังคมทูลรายงานแนวทางการให้
ความช่วยเหลอืจดัหานำา้สนบัสนนุโรงเรยีน
ตำารวจตระเวนชายแดนฯ และราษฎร
หมู่บ้านใกล้เคียง โดยดำาเนินการก่อสร้าง
ฝายห้วยส้านพร้อมระบบส่งนำ้า ความยาว 
๕,๖๔๒ เมตร และถังพักนำ้า ขนาดความจุ 
๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร จำานวน ๑๐ แห่ง        
แล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๕๙ สามารถช่วยเหลือ
ด้านอุปโภคบริโภค และการเกษตรแก่
โรงเรียนและราษฎรได้อย่างเพียงพอ ท้ังนี้ 
กรมชลประทานร่วมกบัโรงเรยีนและราษฎร
จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้นำ้าฝายห้วยส้านพร้อมระบบ
ส่งนำ้าและปรับปรุงระบบกระจายนำ้าภายใน
โรงเรียนและหมู่บ้านเพื่อบริหารจัดการนำ้า
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
 ในการนี้ ได ้มีพระราชดำาริ ให ้
กรมชลประทานและสำานักงาน กปร.         
สรุปความว่า
 “พจิารณาก่อสร้างแหล่งกกัเกบ็น�า้
ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เพือ่กกัเกบ็น�า้                                                                       
ในฤดูแล้งและป้องกันอุทกภัยในฤดูฝน”  
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินไป
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำาเนินไปโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง 
อำาเภอชะอำา จงัหวดัเพชรบรุ ี ทอดพระเนตรนทิรรศการ “รปูของพ่อ                                                                                                      
ที่บ ้านหนู” ซ่ึงเป ็นนิทรรศการที่ราษฎรในพ้ืนที่ โครงการ              
ตามพระราชประสงค์ฯ ได้จัดรวบรวมพระฉายาลักษณ์ของ                 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร              
พระบรมฉายาลักษณ ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร                
มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร และสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และพระบรมวงศานุวงศ์          
เมื่อครั้งเสด็จฯ มาโครงการฯ ในปี ๒๕๐๗ มาจัดแสดงภายใน
อาคาร ประกอบด้วยนทิรรศการภาพเก่าเล่าเรือ่งภาพพระราชกรณยีกจิ 
และกจิกรรมห้องสมุดทีม่ชีวีติ ท่ีได้รวบรวมหนงัสอืพระราชนพินธ์
ในสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีหนงัสอืคำาสอน                                                                          
ของพ่อ และหนังสือทั่วไป เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

 โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการ
สาธติผลติภณัฑข์องกลุม่อาชพีในสงักดั
สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง เช่น กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน ได้แก่ 
สบู่สมุนไพร แชมพูดอกอัญชัน แชมพู
มะกรดู และกลุม่ผลติภณัฑจ์กัสานจาก
ป่านศรนารายณ์ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล       
ที่ ๙ ทรงแนะนำาส่งเสริมให้ชาวบ้านนำา
เสน้ใยปา่นศรนารายณท์ีม่อียูใ่นพืน้ทีม่า
ใช้ประโยชน์ ต่อมาในปี ๒๕๒๔ ทรงรับ                                             
งานศิลปาชีพป่านศรนารายณ์ไว้ใน
พระบรมราชินูปถัมภ์  
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พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ 
เสด็จพระดำาเนินไปทรงเปิดงาน 
“ปทุมมาราชินีป่าฝน”

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีพระวรราชา        
ทินัดดามาตุ เสด็จพระดำาเนินไปทรงเปิดงาน “ปทุมมาราชินี
ป่าฝน” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ               
ในรัชกาลที่ ๙ และเทศกาลวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๖๐ ครั้งแรกของการแสดงทุ่งกระเจียวกว่าสองแสนดอก
ใจกลางกรุง ร่วมชมดอกกระเจียวสายพันธ์ุใหม่ ได้แก่ พันธุ์ 
Raspberry และพันธุ์ Perfume ครั้งแรกของโลก พร้อมชม
ภาพยนต์ 3D แมปปิ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า       
สิรกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที ่๙ ซึง่งานจดัขึน้ระหวา่ง
วันที่ ๑๐ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม 
กรุงเทพฯ  



๒ กษัตริย์นักพัฒนา 
“สืบสาน	รักษา	ต่อยอด”
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เรียบเรียงโดย กองประชาสัมพันธ์ 



  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในชื่อชุด ๒ กษัตริย ์นักพัฒนา           
“สืบสาน รักษา ต่อยอด” เป็นการนำาเสนอการแสดงนิทรรศการฯ คร้ังท่ี ๒ 
ต่อจากฉบับที่ ๒/๒๕๖๐ ซึ่งการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ แสดงให้                                                                                                        
เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของ “๒ กษัตริย์นักพัฒนา” เพื่อน้อมรำาลึกและ                     
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                       
บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากและให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข



“ทรงน้อมน�าพระราชกรณียกจิ
ทัง้สองพระองค์
เพือ่เป็นการสบืสาน รกัษา ต่อยอด”
 
 พระราชปณิธานของสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ                                                                                        
บดินทรเทพยวรางกูร (เมื่อครั้งดำารงพระอิสริยยศสยามมกุฎ        
ราชกุมาร)
 พระราโชบาย สืบสาน รักษา ต่อยอด 

 สบืสาน นำาองค์ความรูข้องพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาสืบสานในการทรงงาน 
เช่น โครงการที่เกิดจากฎีกา โครงการพัฒนาแหล่งนำ้าฯ จังหวัด
ราชบุรี เป็นต้น

 รกัษา พระราชทานพระราชดำารแิก่หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง
ในการดแูลรกัษาโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำารขิองพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ ให้
เกิดความยั่งยืน 
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 ต่อยอด สานต่อโครงการ       
ตามพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร เช่น 
 -  โ ค ร งก า รอ ่ า ง เ ก็ บนำ้ า               
นฤบดินทรจินดา
  - โครงการพัฒนาแหล่งเกบ็นำา้
เหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
        - โครงการเพิ่มปริมาณนำ้า            
ในอ่างเก็บนำ้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 - โครงการบริหารจัดการนำ้า
ชุมชนตามแนวพระราชดำาริ
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สืบสานพระราชปณิธาน
 ด้วยพระราชหฤทัยท่ีมุ่งม่ันของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดนิทรเทพยวรางกรู ทีเ่สดจ็พระราชดำาเนนิพรอ้มดว้ยสมเดจ็พระนางเจา้                                                                         
สิ ริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ ไปท้องถ่ินทุรกันดาร                        
ทอดพระเนตรถึงความเดือดร้อนของราษฎรในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
ทรงมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ที่จะช่วยเหลือราษฎร
ให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น



สืบสาน รักษา ต่อยอด
 เมื่อยังทรงพระเยาว์ได้โดยเสด็จ พระบาท
สม เด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลย เดช                    
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ไปทรงเยี่ยม
ราษฎรในภูมิภาคต่าง ๆ  ทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่            
ของราษฎรและทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงปัญหา                                                
ความเดือดร้อนของราษฎร จึงได้เกิดนิทรรศการใน
ชุดที่ ๒ คือ “การสืบสาน รักษา ต่อยอด”๑๘
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พระราชกรณยีกิจ รชักาลที ่๑๐
 ทรงน้อมนำาพระราชกรณียกิจท้ังด้านการพัฒนาแหล่งนำ้า สวัสดิการ
สงัคม การเกษตร สาธารณสุข การส่งเสรมิอาชพี และส่ิงแวดล้อม ไปดำาเนนิการ
ตามรอยพระยคุลบาทของล้นเกล้าฯ ทัง้สองพระองค์ เพ่ือเป็นการสบืสาน รกัษา 
และขยายผลต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่

         ด้านการทหาร
  สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงสนพระราชหฤทยัในด้านการทหารมาตัง้แต่
ทรงพระเยาว์ ทรงสำาเร็จการศึกษาด้านการทหารจากเครือรัฐออสเตรเลีย        
ทรงพระวริิยะอตุสาหะเพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ด้านการทหารอยูเ่สมอ

  ด้านสังคมสงเคราะห์
  ทรงพระเมตตาและทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ราษฎรเสมอ ได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานคร         
หลายแห่ง พร้อมท้ังให้หน่วยงานในพระองค์ร่วมพัฒนาส่ิงแวดล้อม เช่น กำาจดั
วัชพืชที่กีดขวางทางเดินของนำ้าในแหล่งนำ้าตามชุมชนต่าง ๆ

  ด้านการพัฒนาการเกษตร
  ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่าง ๆ  ทรงเข้าพระราชหฤทัย
และให้ความสำาคัญด้านการพัฒนาการเกษตรมาโดยตลอด เนื่องจากเป็น         
อาชีพหลักของประชาชนชาวไทย ดังจะเห็นได้จากโครงการอันเน่ืองมาจาก      
พระราชดำาริหลาย ๆ โครงการที่ได้พระราชทาน อาทิ โครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ท่ีให้บริการทางวิชาการแก่เกษตรกร ซ่ึงได้          
นำามาจัดแสดงนิทรรศการฯ รูปแบบผลสำาเร็จที่เกษตรกรได้รับจากโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
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 ด้านการต่างประเทศ
  จะเหน็ได้จากการเสดจ็ฯ ออกแทนพระองค์ พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศเข้าเฝ้าฯ ถวาย      
พระราชสาส์นและอักษรสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ
ผู้มีอำานาจเตม็ประจำาประเทศไทย รวมทั้งทรงออกรับพระประมุข
และประมุขต่างประเทศที่เสด็จฯ มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็น
ทางการ

 ด้านการแพทย์สาธารณสุข
   ทรงตระหนักถึงสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นพ้ืนฐาน
สำาคัญในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการ
ดำาเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทั้ง ๒๑ แห่ง                                                             
ทั่วประเทศ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดโครงการ            
จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ที่สำานักพระราชวัง                
สนามเสือป่า และบริเวณลานพระราชวังดุสิต ทรงเมตตา
ห่วงใยสุขภาพของจิตอาสาเหล่านั้น โดยให้จัดต้ังหน่วยแพทย์
พระราชทานขึ้นบริเวณนิทรรศการฯ ครั้งนี้ด้วย

๒๒

บท
คว

าม
เฉ

ลิม
พ
ระ

เก
ียร

ติ

 ด้านศาสนา
  ทรง เลื่ อม ใส ในพระพุทธ
ศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ได้ทรงผนวชเม่ือ
พุทธศักราช ๒๕๒๑ ณ พระอุโบสถ       
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ 
เช่น การพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรง
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และใน
วันสำาคัญ ๆ ทางพระพุทธศาสนา

 ด้านการศึกษา
  ทรงให้ความสำาคัญกับการ
ศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเยาวชน
ทีด้่อยโอกาส เรยีนด ีมคีวามประพฤตดิี 
มคีณุธรรม ให้ได้รบัการพฒันาศกัยภาพ
ตามความรู ้ความสามารถและตาม
ความต้องการของผูเ้รยีน โดยไม่มีภาระ
ผูกพันต้องใช้ทุนคืน
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 สายนำา้แห่งพระเมตตา
  ได้พระราชทานพระราชดำาริให้ช่วยเหลือราษฎรตำาบล 
ยางหัก อำาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ที่ขาดแคลนน้ำาอุปโภค
บริโภคและการเกษตร โดยสร้างอ่างเก็บน้ำาขนาดเล็ก หลังจากท่ี
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงราชย์แล้ว ได้พระราชทานความช่วยเหลือ
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำาให้แก่ราษฎร จำานวน ๑๕ โครงการ
 พร้อมกนันี ้ยงัได้นำาผลสำาเรจ็ในการดำาเนนิงานโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ที่ดำาเนินงานมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๕-๒๕๕๙ ซึ่ง
ยังผลให้เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาด้าน
การทำากนิและการเพาะปลกูเพิม่ขึน้ จนสามารถช่วยเหลอืตนเองได้ 
โครงการฯ ดังกล่าว เป็นการบูรณาการระหว่างนักวิชาการเกษตร
แต่ละสาขา ทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน ฯลฯ โดยอาศัย
เครื่องมืออุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการเข้าช่วยในการปฏิบัติงาน 
เพื่อเป็นการกระตุน้ให้เกดิการตืน่ตวัและยอมรบันวตักรรมใหม่ ๆ 
ได้เป็นอย่างดี
  ซึ่งโมเดลนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร ได้จำาลองแบบผลสำาเร็จของ
เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ โดยแบ่งเป็น
 ๑. คลินิกพืช โดยให้คำาปรึกษา แนะนำา การปลูกพืชไร่ 
พืชสวน พืชผัก พร้อมทั้งบริการวินิจฉัยความผิดปกติของโรคพืช

 ๒. คลินิกดิน ให้คำาปรึกษา
เกี่ยวกับปัญหาดิน
 ๓. คลินกิปศสุตัว ์ใหค้ำาปรกึษา                                             
เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ พร้อมทั้งปัญหา
การเลี้ยงสัตว์
 ๔. คลินิกประมง แนะนำา
ความรู้เกี่ยวกับการทำาประมง
 ๕. คลนิกิข้าว แนะนำาความรู้
เกีย่วกบัการทำานาและแปรรปูผลผลติข้าว
 ๖. คลนิกิบญัช ีให้ความรูเ้รือ่ง
การทำาบัญชีครัวเรือน รายรับ-รายจ่าย
ในครัวเรือน
 ๗. คลนิกิชลประทาน แนะนำา
ปัญหาด้านการบริหารจัดการนำ้า
 ๘. คลินิกสหกรณ์ แนะนำา
ความรู้เกี่ยวกบัสหกรณ์ด้านการเกษตร 
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์อื่น ๆ
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Application สุขพอที่พ่อสอนและสุขแท้ที่แม่ให้
  สำ านั กราช เลขาธิการร่ วมกับสำ านั กงานรั ฐบาล
อเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) หรอื EGA กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร ไดร้บัพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้เชิญพระราชดำารัสและพระบรมราโชวาทคัดตัดตอน เผยแพร่
ในแอปพลิเคชัน “สุขพอที่พ่อสอน” โดยแบ่งเป็น ๙ หมวดหมู่ 
ได้แก่ การศึกษา ความยุติธรรม รู้รักสามัคคี ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ ประโยชน์ส่วนรวม การพัฒนา ความพอเพียง คุณธรรม
จริยธรรม ความสุขและความปรารถนาดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ รองรับ : iOS และ 
Android หรือดาวน์โหลดผ่าน GAC Application 

  แอปพลเิคชัน่ “สขุแท้ทีแ่ม่ให้” 
จัดทำาข้ึนเนื่องในโอกาสมหามงคล 
เฉลิ มพระชนมพรรษา  ๗ รอบ               
๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ์ 
พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที ่๙ เพ่ือ
เผยแพร่พระราชประวตั ิพระราชดำารัส 
พระฉายาลักษณ์ พระราชกรณยีกจิ และ                                                                             
โครงการในพระราชดำาร ิให้ประชาชนได้
ซาบซึง้ถงึพระมหากรณุาธคิณุและสามารถ                                                      
น้อมนำาพระราชดำารัสมาประยุกต์ใช้ใน    
การดำาเนนิชวีติ รวมถงึเรยีนรูป้ระโยชน์
จากแนวทางการทรงงานโครงการใน         
พระราชดำาริ

ประมวลภาพพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการฯ 
(เมื่อครั้งด�ารงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร)
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 นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดง
ส่ิงของและเครือ่งมอืท่ีใช้ในการทรงงาน เช่น 
คอมพวิเตอร์ วทิยสุือ่สาร ไม้บรรทัด ดนิสอ 
ปากกาส่วนพระองค์ ให้แก่ประชาชนผู้ที่
สนใจเข้าชมนิทรรศการฯ ในครั้งนี้อีกด้วย
 การจัดแสดงนิทรรศการฯ ครั้งนี้                                             
จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ กรกฎาคม - ๓๑                                              
สิ ง ห า ค ม  ๒ ๕ ๖๐  ซึ่ ง ไ ด้ รับความ
สนใจจากประชาชนเป็นจำ านวนมาก                                                                                        
หลังจากนิทรรศการฯ ชุดน้ีแล้ว สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ         
ให้จัดแสดงนิทรรศการฯ ในครั้งที่ ๓ ช่ือชุด 
“ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งป่าและดิน” 
ซึ่งจะมานำาเสนอในฉบับต่อไป 
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หญ้าแฝก “ก�าแพงธรรมชาติท่ีมีชีวิต”
เรียบเรียงโดย กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์

 

 จากแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร        
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันท่ี ๒๒ มิถุนายน 
๒๕๓๔ สำาหรับการใช้ประโยชน์จาก “หญ้าแฝก” ครั้งแรก เพ่ือ
การอนุรักษ์ดินและน้ำา รวมถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ           
สิง่แวดลอ้ม นบัเป็นเวลากวา่ ๒๕ ปแีลว้ ท่ีสำานกังานคณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 
(สำานกังาน กปร.) ไดเ้ปน็แกนกลางประสานและดำาเนนิการรว่มกบั                                                            
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการ
จัดทำา “โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่อง                                                                     
มาจากพระราชด�าริ” ทั้งในเรื่องการศึกษา ทดลอง วิจัย 
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนและเร่ืองการส่งเสริมขยายผลการใช้

ประโยชน์จากหญ้าแฝกในพื้นที่ต่าง ๆ 
ท้ังภายในและภายนอกประเทศ จน
ปัจจุบันนี้ “หญ้าแฝก” ได้เป็นที่รู้จัก
และถูกกล่าวถึงในเรื่องคุณสมบัติของ
รากหญ้าแฝกท่ีสามารถหย่ังรากลึกลง
ไปในดินได้มากกว่าพืชชนิดอื่น ทำาให้
ลดการพังทลายของดนิ ชว่ยดกัตะกอน 
และเป็นแหล่งสะสมอาหารของพืช 
ทำาให้พืชเจริญเติบโตได้ดี และยังรักษา
หน้าดินได้ดีอีกด้วย
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 “หญ้าแฝกเป็นพืชท่ีมีระบบรากลึกแผ่กระจายลงในดิน
ตรง ๆ เป็นแผงเหมือนก�าแพงช่วยกรองตะกอนดินและรักษา   
หน้าดินได้ดี จึงควรน�ามาศึกษาและทดลองปลูก”

พระราชดำาริของ
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร                                                                     

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕

 เมื่อวันที่ ๑๒-๑๔ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ ผู้บริ ห า รและ เจ้ าหน้ า ท่ี
สำานกังาน กปร. ไดน้ำาคณะอนกุรรมการ
ด้านวิชาการและติดตามประเมินผล
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้        
หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
เดนิทางไปตรวจเยีย่มและตดิตามความ
ก้าวหน้าการดำาเนินงานในพื้นท่ีเกิด
อุทกภัยและดินถล่ม ๕ พื้นที่ในจังหวัด
อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ดำาเนินงานของ
กรมป่าไม้ ดังนี้
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พ้ืนท่ี ๑ โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ี          
เกิดอุทกภัยและดินถล่ม พ้ืนท่ี ๔ (ลุ่มน้ำาห้วยปู่เจ้า) 
ตำาบลฝายหลวง อำาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ดำาเนินกจิกรรมนำาหญา้แฝกมาปลกูบรเิวณพืน้ทีล่าดชนั
รอบอา่งเก็บน้ำาควบคูไ่ปกบัปลูกไมป้า่ ไมผ้ล และไมเ้ศรษฐกจิ เพือ่
ปอ้งกนัการพงัทลายของหนา้ดนิและช่วยปรบัปรงุดนิใหม้คีณุภาพ 
นอกจากน้ี ยังได้นำากล้าหญ้าแฝก จำานวน ๑๕๐,๐๐๐ กล้า เพาะชำา                                                            
ในแปลงเพาะชำาเพื่อขยายพันธุ์หญ้าแฝกอีกด้วย

พ้ืนท่ี ๒ โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีเกิด
อุทกภัยและดินถล่ม พ้ืนท่ี ๒ (ลุ่มน้ำาแม่เฉย) 
ตำาบลด่านนาขาม อำาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ดำาเนนิกจิกรรมเพาะชำากล้าหญ้าแฝก จำานวน ๑๕๐,๐๐๐ 
กล้า ซ่ึงได้มีการปลูกหญ้าแฝกบริเวณพื้นที่ลาดชันตามแนว                                                                                                             
คันคลองและปลูกตามแนวดินบริเวณป่ากล้วย เพื่อป้องกันแนว                                                                                                                    
ดนิถล่มและปรับปรุงดินในพื้นที่ให้ดีขึ้น อีกทั้งจะเป็นประโยชน์แก่
ประชาชนในพื้นที่ที่จะนำาหญ้าแฝกไปใช้อีกด้วย นอกจากนี้                         
ยังเป็นการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีโครงการฯ ไม่ให้ถูก
บุกรุกเพิ่มขึ้น
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พ้ืนท่ี ๓ โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีเกิดอุทกภัย
และดินถล่ม พ้ืนท่ี ๑ (ลุ่มน้ำาแม่ลี) 
ตำาบลน้ำาหมัน อำาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 มกีารเพาะชำาเตรยีมกลา้หญา้แฝก จำานวน ๑๕๐,๐๐๐ กลา้ โดยมี
แปลงเพาะชำาและโรงเพาะชำาหญ้าแฝกจากแฝกถุง เพือ่ทำาการปลกูหญา้แฝก                                                                          
บรเิวณไหลถ่นนทีต่ดัใหม ่รวมถงึบรเิวณพืน้ทีข่อบสระลาดชนัของแหลง่น้ำา
และมีการปลูกหญ้าแฝกรักษาสภาพดินร่วมกับระบบวนเกษตรของชุมชน
ในพื้นที่โครงการฯ สามารถป้องกันดินเล่ือนไหลจากพ้ืนท่ีตัดถนนและ            
ไหลท่างไดเ้ปน็อยา่งด ีและยงัช่วยฟืน้ฟบูำารงุตน้ไม้ทีเ่ปน็ไมผ้ล ไมเ้ศรษฐกจิ
ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น นอกจากน้ี ยังส่งเสริมให้ชุมชนปลูก      
หญ้าแฝกเพื่อเป็นการสนองพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
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พืน้ท่ี ๔ โครงการปลกูป่าเพือ่ฟ้ืนฟูและพฒันาระบบนเิวศป่าไม้
จากเหตกุารณ์อุทกภัยและดนิถล่มในพืน้ท่ีบ้านต้นขนนุ 
ตำาบลนำา้ไผ่ อำาเภอนำา้ปาด จังหวดัอุตรดิตถ์ 
 เปน็การดำาเนนิงานตามระบบวนเกษตร มกีารปลกูปา่ ๓ อยา่ง ประโยชน ์
๔ อย่าง การปลูกพืชแซมป่า เช่น พืชยืนต้น พืชล้มลุก  และพืชสมุนไพร ร่วมกับ                                                                            
การปลูกหญ้าแฝกให้ถูกต้องตามสภาพภูมิศาสตร์สามารถรักษาหน้าดินไว้ได้             
มีการผลิตกล้าหญ้าแฝก จำานวน ๔๕,๐๐๐ กล้า แจกจ่ายแก่เกษตรกร จำานวน 
๘๕ ราย เพือ่นำาไปปลกูในบรเิวณพืน้ทีข่องตนเอง สง่เสรมิเกษตรกรใหมี้สว่นร่วมใน
การดแูลรกัษาปา่อย่างพึง่พาอาศยัซ่ึงกนัและกนั มกีารขยายพนัธุห์ญา้แฝก จำานวน 
๓๐๐,๐๐๐ กลา้ รวมทัง้การทำาฝายชะลอน้ำาแบบผสมผสาน ๕๐ แหง่ ฝายกึง่ถาวร 
๑๐ แห่ง และฝายถาวร ๒ แห่ง นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ให้  
ผู้ที่สนใจมาศึกษามาดูงานได้ด้วย
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พืน้ท่ี ๕ โครงการฟ้ืนฟทูรัพยากรป่าไม้ในพืน้ท่ีอทุกภยัและ
ดนิถล่ม พืน้ที ่๓ (ลุม่นำา้ห้วยขนุฝาง) 
ตำาบลบ้านขนุฝาง อำาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 มีการปลูกหญ้าแฝกสาธิตริมตล่ิงใกล้สำานักงานโครงการฯ พ้ืนท่ี ๓ 
เพื่อป้องกันการกัดเซาะริมตล่ิง ทำาแปลงขยายพันธ์ุหญ้าแฝก เพาะชำา
กล้าหญ้าแฝก จำานวน ๑๕๐,๐๐๐ กล้า ในบริเวณริมคลองประตูน้ำา เพื่อ            
ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกให้กับชุมชนในพื้นที่โครงการฯ 



คนอยูร่่วมกบัธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนืท่ีค้อเหนอื 
เมอืงยโสธร 
เรยีบเรยีงโดย กองประสานงานโครงการพืน้ที ่๒

ความเป็นมาของโครงการ
 ตำาบลค้อเหนือ ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำาเภอเมืองยโสธร 
ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ในบริเวณรอยต่อระหว่างอำาเภอเมือง
ยโสธรและอำาเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด พื้นที่นี้ถือว่าเป็นเขต
ประสบอทุกภยัซำา้ซากแห่งหนึง่ของจงัหวดัยโสธร เนือ่งจากตัง้อยู่
ติดกับแม่นำ้าชีสายหลักและเป็นจุดที่ลำานำ้ายัง ซึ่งมีต้นกำาเนิดใน
เทือกเขาภพูานในเขตจงัหวดักาฬสนิธุ ์ไหลมาสมทบกบัแม่นำา้ชด้ีวย 
ดงันัน้ เมือ่ถงึฤดฝูนนำา้ปรมิาณมหาศาลจากแม่นำา้ทัง้สองสายทีร่อ
การระบายจึงไหลหลากเข้าท่วมเส้นทางสัญจรและไร่นาในพ้ืนท่ี
ราบลุม่เป็นบรเิวณกว้างนับหมืน่ไร่ กนิเวลานานกว่านำา้จะลดระดบั
ลงเป็นปกต ิทำาให้ราษฎรได้รบัความเดอืดร้อนเพราะพชืผลเสยีหาย
และเดินทางสัญจรลำาบาก โดยเฉพาะราษฎรที่อาศัยในชุมชน       
ใกล้กบัลำานำา้ คอื บ้านท่าเยีย่ม หมูท่ี ่๑๐ บ้านคำานำา้สร้าง หมูท่ี ่๑๑ 
และบ้านแจ้งน้อย หมู่ที่ ๑๒

 นอกจากปัญหาเรื่องนำ้าท่วม
ซำา้ซากแล้ว ในอดตีพืน้ทีต่ำาบลค้อเหนอื
ยงัมปัีญหาการบุกรกุ “ป่าชมุชนดงมนั” 
ทีต่ัง้อยูบ่นเนนิทรายขนาดใหญ่กนิพ้ืนที่
ราว ๓,๐๐๐ ไร่ เพือ่จบัจองเป็นทีท่ำากนิ 
รวมท้ังเก็บหาของป่าและใช้เป็นพ้ืนที่
เลี้ยงปศุสัตว์อย่างไม่มีการควบคุม จน 
ส่งผลให้ป่ามสีภาพเสือ่มโทรม เหลอืพ้ืนท่ี
ป่าอดุมสมบรูณ์แค่เพยีง ๘๐๐ ไร่เท่านัน้ 
ซึ่งนั่นก็ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปถึง
หนองอึง่ซึง่เป็นแหล่งนำา้สาธารณประโยชน์                        
ท่ีอยู่ติดกับป่าดงมันด้วย เพราะเม่ือ
พื้นท่ีป่าลดลงก็เกิดปัญหานำ้ากัดเซาะ
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หน้าดิน ซึ่งเป็นทรายไหลลงหนองอึ่ง ทำาให้แหล่งนำ้ามีสภาพ
ตืน้เขนิ สตัว์นำา้ทีเ่คยมอียูอ่ย่างสมบูรณ์ทยอยลดลงไปเรือ่ย ๆ  
และท้ายทีส่ดุกส่็งผลกระทบกบัคนในชมุชนในบรเิวณนัน้เองที่
อาศยัทรพัยากรธรรมชาตจิากป่าดงมนัและหนองอึง่เป็นแหล่ง
อาหารและจำาหน่ายสร้างรายได้เลี้ยงครัวเรือน 
 เม่ือวนัท่ี ๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๔๓ สมเดจ็พระนางเจ้า                                                                            
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พร้อมด้วยสมเด็จ
พระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร           
(เมือ่ครัง้ดำารงพระราชอสิริยยศ สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช ฯ 
สยามมกฎุราชกมุาร) เสดจ็พระราชดำาเนนิไปทรงเยีย่มราษฎร
ตำาบลค้อเหนือ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหานำ้าท่วม

  ในการน้ี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง                                                                  
ทราบถึงสภาพปัญหาเร่ืองความเส่ือมโทรม                                                              
ของแหล่งน้ำาและป่าชุมชนซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพ้ืนท่ี        
จึงได้พระราชทานพระราชดำาริให้หน่วย
ราชการพิจารณาดำาเนินการปรับปรุงขุดลอก           
หนองอึ่งเพื่อให้เป็นแหล่งน้ำาสำาหรับทำาการ
เกษตรและเพาะพันธุ์ปลา รวมท้ังแก้ไข
ปัญหาดินกัดเซาะโดยรอบหนองอึ่ง และ
ฟ้ืนฟูป่าชุมชนดงมันให้กลับมามีสภาพ
สมบูรณ์อีกครั้ง โดยส่งเสริมให้คนอยู่ร่วม
กับป่าอย่างยั่งยืน 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
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๓๓



การดำาเนินงาน
 ตลอดช่วงระยะเวลา ๑๗ ปีที่ผ่านมา จังหวัดยโสธรได้
รว่มกบัหนว่ยราชการทีเ่กีย่วขอ้ง รว่มกนัขบัเคลือ่นการดำาเนนิงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
ในพื้นที่ตำาบลค้อเหนือ อำาเภอเมืองยโสธร ในลักษณะโครงการ  
บูรณาการท่ีหลายหน่วยงานมาทำางานร่วมกันกับราษฎรตำาบล      
ค้อเหนือที่อยู่อาศัยในบริเวณป่าชุมชนดงมันและหนองอึ่ง โดยมี                                           

จุดมุ่งหมายเพื่อฟื้นฟู พัฒนา และ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์กับราษฎรใน
พื้นที่ รวมทั้งยังได้สนับสนุนในด้านการ
ประกอบอาชีพของราษฎรด้วย

 ในด้านการพฒันาแหล่งนำา้ กรมชลประทานได้ดำาเนนิการ
ขุดลอกหนองอึ่ง พื้นที่ประมาณ ๔๕๐ ไร่ พร้อมก่อสร้างอาคาร
บงัคบันำา้และระบบคลองส่งนำา้ ก่อสร้างคนัดนิรอบแหล่งนำา้ รวมทัง้
ปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกโดยรอบหนองอึ่ง เพื่อป้องกันการชะล้าง
พงัทลายของดนิ ซึง่การดำาเนนิงานส่งผลให้ราษฎรมแีหล่งนำา้เสรมิ
ทำาการเกษตรช่วงฤดแูล้งเพิม่ขึน้จากเดมิ ๔๐๐,๐๐๐ ลกูบาศก์เมตร 
เป็นประมาณ ๖๔๐,๐๐๐ ลกูบาศก์เมตร นอกจากนี ้แหล่งนำา้แห่งนี้
ยงัเป็นแหล่งเพาะขยายพนัธุป์ลานานาชนดิซึง่เป็นทัง้แหล่งอาหาร
และแหล่งทำาประมงสร้างรายได้ให้กบัคนในชมุชนอกีทางหนึง่ด้วย
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 สำาหรบัการฟ้ืนฟูและพฒันาป่าชมุชนดงมนั พืน้ทีป่ระมาณ ๓,๐๐๐ ไร่ 
กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ร่วมกันกับราษฎร
โดยรอบป่าชมุชน กำาหนดแนวเขตป่าให้ชดัเจนเพือ่ป้องกนัการบกุรกุพ้ืนทีป่่าอกี 
มีการจ้างงานและเปิดโอกาสให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปลูกเสริมป่าและ        
ลาดตระเวนดูแลรักษาป่า รวมทั้งกำาหนดระเบียบกติกาในการใช้ประโยชน์จาก
ป่าอย่างยั่งยืนร่วมกัน นอกจากน้ี ในส่วนของกรมป่าไม้ยังดำาเนินการศึกษา
ทดลองเพาะเชื้อเห็ดป่าในไม้วงศ์ยางเป็นผลสำาเร็จ ซึ่งได้ช่วยเพ่ิมปริมาณของ
เห็ดป่าตามธรรมชาติได้เป็นอย่างดี และยังได้ขยายผลสร้างเครือข่ายด้านการ
อนุรักษ์ไปยังพื้นที่ใกล้เคียงด้วย กิจกรรมดังกล่าว ทำาให้ปัจจุบันป่าชุมชน       
ดงมันกลับมามีสภาพความอุดมสมบูรณ์ดังเดิมเกือบทั้งหมดแล้ว และราษฎร
ได้ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นไม้ฟืน            
ไม้ใช้สอย รวมถึงของป่า และสมุนไพรนานาชนิด 
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 ทีส่ำาคญั ทรพัยากรจากป่าไม้ท่ีอดุมสมบรูณ์
มากขึน้ทำาให้ราษฎรในพ้ืนทีส่ามารถรวมกลุ่มกันเพือ่
นำาเอาผลผลิตจากป่า เช่น เห็ดป่าชนิดต่าง ๆ และ
ไข่มดแดง ซึ่งมีปริมาณหลายตันในแต่ละปีไปแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำาหน่ายเป็นรายได้เสริมนอก
เหนือไปจากการเพาะปลูก โดยมีหน่วยราชการ
สนบัสนนุด้านความรู ้วสัดอุปุกรณ์ และช่องทางการ
จำาหน่ายให้ จนถงึปัจจบุนักลุ่มดงักล่าวได้เติบโตเป็น
องค์กรธุรกิจชุมชนในรูปแบบสหกรณ์การเกษตร
จำากดั มตีราสนิค้าของกลุม่ชือ่ “วนาทพิย์” ซ่ึงได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นสินค้า OTOP ระดับห้าดาวของ
จงัหวดัยโสธร โดยมยีอดจำาหน่ายในแต่ละปีไม่ตำา่กว่า 
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
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ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งเสริมด้านการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมแขนงต่าง ๆ เพื่อให้ราษฎรมีรายได้นอกเหนือ
ไปจากการเพาะปลูกในพื้นที่ลุ่ม ซ่ึงมักได้รับความเสียหายจาก
ภาวะนำ้าท่วมขัง โดยการสนับสนุนองค์ความรู้และปัจจัยการผลิต
ให้แก่เกษตรกร เช่น พันธุ์ไก่ สุกร สัตว์นำ้า ปุ๋ยอินทรีย์ นำ้าเชื้อ
สำาหรับผสมเทยีม และเวชภณัฑ์สตัว์ มกีารส่งเสรมิงานศลิปาชพีและ
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพื่อเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งด้วย
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บทสรปุและอนาคต
 ปัจจบัุนนีโ้ครงการพฒันาพืน้ทีบ่รเิวณหนองอึง่ฯ ได้กลาย
มาเป็นพื้นที่ต้นแบบในการฟื้นฟู พัฒนา และบริหารจัดการแหล่ง
ทรพัยากรธรรมชาตเิพ่ือประโยชน์ของคนในท้องถิน่ ทัง้ในด้านการ
สร้างความมั่นคงด้านอาหาร เพราะทั้งหนองอึ่งและป่าชุมชน        
ดงมนักเ็ปรียบเสมือนตูกั้บข้าวของคนในพืน้ที ่ด้านการสร้างโอกาส
และทกัษะทางอาชพีอืน่นอกเหนอืไปจากการเพาะปลกู และในด้าน
การปลูกจิตสำานึกการอนุรักษ์ในลักษณะคนอยู่ร่วมกับป่าอย่าง
เกื้อกูลกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ก็ด้วยความร่วมมือระหว่างภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานราชการ ราษฎรในชุมชนโดยรอบ 

รวมไปถึงวัดและโรงเรียนในพ้ืนท่ี และ
แบบอย่างความสำาเรจ็ดงักล่าว ทำาให้ใน
แต่ละปีมีผู้เดินทางแวะเวียนมาศึกษา      
ดงูานและเยีย่มชมกจิกรรมของโครงการฯ 
จำานวนหลายพันคน โดยในอนาคตคณะ
ทำางานของโครงการฯ มีแนวทางที่จะ
พัฒนาพื้นที่แห่งน้ีให้เป็นแหล่งเรียนรู้
และท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความน่า
สนใจอกีแห่งหนึง่ของจงัหวดัยโสธรด้วย
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โครงการสถานีสาธิต                                    
และถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ ส่ิงแวดล้อม
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ                     
บ้านแปกแซม
 
เรียบเรียงโดย นายโยธิน จันทวี 
นักวิชาการป่าไม้ชำานาญการพิเศษ 
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
ส่วนประสานโครงการพระราชดำาริและกิจการพิเศษ 
สำานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี ๑๖ (เชียงใหม่) 
และหัวหน้าโครงการสถานีสาธิต
และถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ ส่ิงแวดล้อม 
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ บ้านแปกแซม

 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่าง   
หาท่ีสุดมิได้ เมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ สมเด็จ
พระนางเจา้สริกิิติ ์พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที ่๙ พรอ้ม
ดว้ยสมเด็จพระบรมโอรสาธริาช ฯ สยามมกฎุราชกมุาร                                                                       
(พระราชอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จพระราชดำาเนินไป                                                                
บริเวณสวนมันอะลู บ้านแปกแซม หมู่ที่ ๖ ตำาบล         
เปียงหลวง อำาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และ
ทรงพระราชวินิจฉัยว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่ติดเขต                                                              
แนวชายแดนราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพพมา่และทรงทราบวา่พ้ืนทีแ่หง่นีเ้ปน็แหลง่ตน้น้ำา
ลำาธารท่ีสำาคัญซึ่งไหลลงไปสู่ลำาน้ำาแม่แตง แต่ป่าไม้                                                           
กลับถูกบุกรุกทำาลาย ทำาไร่หมุนเวียนเป็นจำานวนมาก                                                                   



วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ

๓๙

 ๗. อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร  
ธรรมชาติโดย
 • ปลูก – ฟ้ืนฟูสภาพป่า โดย
ใช้พันธุ์ไม้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อพื้นท่ีและจ้าง
ราษฎรเป็นแรงงาน
    •ปลูกหญ้าแฝกบริ เวณพ้ืนท่ี       
ทำากิน เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำา
      •ป้องกันรักษาป่าร่วมกับชุมชน
     •ศึกษาวิจัยด้านป่าไม้ เกษตร 
ปศุสัตว์ เพื่อการพัฒนาชุมชน
 ๘. พัฒนาการตลาด

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๔
 ๑. “หากปลูกป่ า ใ ห้มากขึ้ น       
น้�าคงจะมีมากขึ้น”
 ๒. “ไมส้นทีป่ลกูสามารถน�าไปใช้
ประโยชน์ในการก่อสร้างบ้านเรือน (Cottage) 
เหมือนชนบทในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ได้”

และมแีนวโนม้วา่จะถูกแผ้วถางไปเรือ่ย ๆ  นอกจากนัน้ ยงัลอ่แหลม                                                                 
ต่อปัญหายาเสพติด (ยาบ้า) การหลบหนีเข้าเมือง ซึ่งส่งผล          
กระทบต่อความม่ันคงของราชอาณาจักรไทย สมเด็จพระนางเจ้า           
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  มีพระราชดำาริแก่     
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ใ ห้พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร                                                                   
ในพ้ืนท่ีและหมู่บ้านใกล้เคียงอีก ๓ หมู่บ้าน ในลักษณะ                                             
ค่อยเป็นค่อยไป โดยไม่ให้ราษฎรเดือดร้อนและให้ความรู้                                                                              
แก่ราษฎรด้านการเกษตร ป่าไม้ และการปศุสัตว์ รวมทั้งให้
อนรุกัษแ์ละฟืน้ฟสูภาพปา่และสิง่แวดลอ้ม ใหค้นืสูส่ภาพสมบรูณ์
ดังเดิม เพื่อเป็นแหล่งต้นน้�าล�าธารส�าหรับใช้อุปโภคบริโภค
และการเกษตร โดยจัดตั้งสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร         
ป่าไม้ สิ่งแวดล้อมขึ้น 
 และเสด็จฯ ไปทรงเย่ียมราษฎรและติดตามผลการดำาเนินงาน
ในเวลาต่อมาอีกถึง ๓ ครั้งด้วยกัน

สรุปพระราชดำาริ
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓
 ๑. ฝึกอบรมราษฎรในการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ถูกต้อง 
มีจิตสำานึกในการอนุรักษ์ และเป็นผู้ชำานาญการในด้านการป่าไม้  
การเกษตร และการปศุสัตว์ ตลอดจนเป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็ง
 ๒. จัดการเรียนการสอนให้ราษฎรพูดภาษาไทยได้และ
คิดเลขเป็น
 ๓. ทดลองปลูกพืชอาหาร เช่น ลิ้นจี่
 ๔. ทดลองเลี้ยงแกะขน
 ๕. ทดลองปลูกไม้ใช้สอยและไม้สนในลักษณะ Forest  
Farm (ปลูก – ตัดใช้ประโยชน์ – ปลูกทดแทนทันทีอย่างครบ
วงจร)
 ๖. พัฒนาและจัดการแหล่งน้ำาเพ่ือการอุปโภคบริโภค และ
เพ่ือการเกษตร ท้ัง ๒ ลำาห้วย (ห้วยหกหลวงและห้วยขุนน้ำายาว)
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วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๖
 “ให้ท�าสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว”
           
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๗
 ๑. ต้นไม้เป็นสินค้าอย่างดี ให้ปลูกไม้ท้องถ่ินท่ีใช้
ประโยชน์จากเนื้อไม้ได้ ส่วนการใช้ประโยชน์ต้องยั่งยืน คือ ปลูก 
ตัดใช้ประโยชน์ ปลูกทดแทนอย่างครบวงจร
 ๒. การจัดการท่องเที่ยวที่จัดไว้ดีมาก จะเป็นประโยชน์
ต่อไปของบ้านเมือง ให้ขยายผลการดำาเนินงานในลักษณะจัด         
สิ่งอำานวยความสะดวกต่าง ๆ ไว้ให้นักท่องเที่ยวเช่า เพื่อการ       
แคมป์ปิ้งแบบในต่างประเทศที่เป็นของเอกชน

 จากวันนั้นมาจนถึงวันน้ี ๑๗ ปีผ่านไป เจ้าหน้าท่ี
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ร่วมกันดำาเนินงานตามแผนท่ีวางไว้
เพื่อสนองพระราชดำาริ โดยใช้แนวทางการดำาเนินงานตาม
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน เพื่อให้เป็นไปตาม                                                                  
พระราชปณธิานทีพ่ระราชทานใหไ้วอ้ยา่งมทิอ้ตอ่ความเหนือ่ยยาก 
แม้จะต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคต่าง ๆ ในการทำางานอย่างมากมาย
ในระยะแรก แต่ด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร                                                                      
มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร และสมเดจ็พระนางเจา้สิริกติิ ์
พระบรมราชินนีาถ ในรชักาลที ่๙ ปญัหาต่าง ๆ  ไดร้บัความชว่ยเหลอื                                                                              
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปได้อย่างดียิ่ง ทั้งในด้านการอนุรักษ์
ฟื้นฟู และพัฒนาป่าไม้ในพื้นที่ต้นน้ำาลำาธารให้มีความอุดม
สมบูรณ์เข้าสู่ระบบนิเวศที่สมดุล ราษฎรมีจิตสำานึกและหวงแหน
ในทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า ตระหนักในคุณค่าและร่วมมือกับ       
ทางราชการในการอนุรักษ์ป่าไม้ สัตว์ป่า และป้องกันไฟป่าในฤดูแล้ง                 
ราษฎรได้ลดจำานวนการทำาไร่หมุนเวียนและพื้นที่ป่าได้รับการ
ฟื้นฟูกลับมาร่วม ๑๐,๐๐๐ ไร่ ด้านการเกษตรและปศุสัตว์ 
ราษฎรได้มารับจ้างเป็นแรงงานในสถานีฯ ได้เรียนรู้เทคนิควิธีการ                     
ด้านการเกษตรตั้งแต่เร่ิมต้น การผลิตกล้าจนถึงการเก็บเกี่ยว
และการแปรรูปผลผลิตเพื่อการจำาหน่าย หากมีเหลือพอจากการ
บริโภคในครัวเรือน เพื่อเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง เช่น โสมตังกุย                                           
กะหล่ำา คะน้า บร็อคโคล่ี ถ่ังแดงหลวง พลับ กาแฟพันธ์ุอาราบิก้า 
เปน็ตน้ ดา้นการพฒันาระบบสาธารณปูโภคและโครงสรา้งพืน้ฐาน          
ที่มีความจำาเป็นต่อการดำาเนินชีวิตประจำาวันในด้านพลังงาน
ไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันนอกจากจะใช้ระบบโซล่าเซลล์จากพลังงาน             
แสงอาทิตย์แล้ว ยังมีระบบไฟฟ้ากำาลังจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
การพัฒนาแหล่งน้ำาเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรทั้งใน
สถานฯี และในหมูบ่า้น การคมนาคมในปจัจบุนัไดพั้ฒนาเปน็ถนน
ลาดยางและคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำาให้การเดินทางสะดวกสบาย                                                                                   
ไม่ยากลำาบากเหมือนในอดีตท่ีผ่านมาท่ีต้องเสียเวลากับการเดินทาง
โดยเปล่าประโยชน ์การอนามยั ศนูย์เดก็เลก็ ศาลาอเนกประสงค ์                                                                             
ลานกิจกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ี นับเป็นปัจจัยเสริมให้ราษฎรมี
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ในด้านต่าง ๆ ดีขึ้น และส่งผลให้เกิด
ทัศนคตท่ีดิีต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องได้เข้ามาดำาเนินงาน 

ราษฎรมีจิตสำานึกความเป็นไทย รัก
และหวงแหนในผืนแผ่นดินไทย เป็น
ยามชายแดนคอยช่วยสอดส่องมิให้
บุคคลจากภายนอกหลบหนีเข้ามาใน                                           
ราชอาณาจักรไทยร่วมกับทางฝ่าย
ทหารได้อีกทางหนึ่ง สถิติการเสพ       
การลักลอบค้ายาเสพติด (ยาบ้า) ลดลง
จากเดิมจนเกือบเป็นศูนย์จากพ้ืนท่ีแห่งน้ี
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 ในปจัจบัุนโครงการฯ ไดพ้ฒันาพืน้ทีเ่ปน็แหลง่ท่องเท่ียว
เชิงเกษตร เชิงอนุรักษ์ และเชิงวัฒนธรรม มีผู้สนใจเดินทางไป
เทีย่วชม ทัศนศกึษา ดงูานตามแนวพระราชดำารมิากขึน้ทุกปี ทำาให้
ราษฎรในพืน้ทีโ่ครงการฯ ไดม้รีายไดเ้สรมิจากการจำาหนา่ยผลผลติ
การเกษตร ผลติภณัฑข์องทีร่ะลกึใหแ้กผู่เ้ขา้ไปเทีย่วชมในหมูบ้่าน
ได้อีกทางหน่ึงด้วย ผู้สนใจกิจกรรมโครงการฯ สามารถเข้าชม                                 
ในเว็บไซต์ www.paeksam.com
 จะเห็นได้ว่าการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังท่ีกล่าวมา
แล้วข้างต้น จะไม่สามารถดำาเนินการได้ผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างดีได้                                                                    
หาก มิ ใ ช่ ด้วยพระบาร มีของสม เ ด็จพระนาง เ จ้ า สิ ริ กิ ต์ิ                                                        
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่ได้พระราชทานพระราชดำาริ                                                            
ใหแ้กห่นว่ยงานตา่ง ๆ  ไดเ้ขา้มาดำาเนนิงานเพือ่สนองพระราชดำาร ิ                                                    
ของพระองค์ ข้าพระพุทธเจ้าและหน่วยงานร่วมปฏิบัติงาน                                                                 
และราษฎรบ้านแปกแซม น้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ          
อย่างล้นพ้นหาท่ีสุดมิได้ และขอพระองค์ทรงพระเจริญย่ิงยืนนาน                                                                                                    
 
 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
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โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง
ตามพระราชดำาริบ้านปางขอน 
อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เรียบเรียงโดย นางสาวแสงเพ็ญ คุณภัทรสกุล

กองติดตามประเมินผล

                
 เม่ือวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ                                                                                 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำาเนินไป                                                                                       
ทอดพระเนตรพื้นที่ป่าอนุรักษ์ดอยเกี๊ยะ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำา                                                                                
ห้วยป่าชม ห้วยผาลั้ง ห้วยหินขาว และต้นน้ำาลำาน้ำาแม่กรณ์ 
อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทรงทราบว่าพ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าว
เป็นแหล่งต้นน้ำาที่ถูกบุกรุกแผ้วถางป่าเป็นบริเวณกว้างจำานวน                   
นบัพันไร ่บางสว่นของพืน้ทีม่กีารปลูกพืชเสพตดิ ซึง่จะมผีลกระทบ                                                                  
ต่อความม่ันคงตามแนวชายแดน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ                                                
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชวินิจฉัยว่า                                        
ลำาพังเจ้าหน้าท่ีของกรมป่าไม้ไม่สามารถท่ีจะหยุดย้ังการบุกรุก
แผ้วถางป่าของราษฎรได้ จึงให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ป่า ซ่ึงเป็นแหล่งต้นน้ำาลำาธาร โดยจัดทำาเป็น                

“โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่” ขึ้น                                           
ที่บริเวณดอยเกี๊ยะ ซ่ึงมูลนิธิส่งเสริม                   
ศิลปาชีพให้การสนับสนุนการฝึกอบรม 
ศิลปาชีพและปลูกฝังความรู้ เรื่อง
การเกษตรและการอนุรักษ์ธรรมชาติ
แก่ราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ ให้คนกับป่าอยู่
ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน โดยคนเป็น                                         
ผู้พิทักษ์รักษาป่า ป่าให้ความร่มเย็น 
และเป็นแหล่งผลิตอาหารของคน 
นอกจากนั้น ยังช่วยอนุรักษ์แหล่ง
น้ำาตกธรรมชาตใิหเ้ปน็สถานทีท่่องเทีย่ว          
ที่สวยงามยั่งยืนต่อไปในอนาคต 



วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ

๔๓

ผลสัมฤทธ์ิ
การดำาเนินงาน
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ทรัพยากรดิน
 
 แต่ เดิมพื้นที่มักประสบกับปัญหาดินสไลด์
หรือการพังทลายของหน้าดินและปัญหาดินเสื่อมโทรม 
เนือ่งจากการยงัชพีดว้ยการปลกูข้าวโพดซึง่เปน็พชืลม้ลกุ
ส่งผลให้ต้องพลิกหน้าดินอยู่บ่อยครั้ง รวมทั้งการขยับ
ขยายพื้นที่ทำากินของราษฎรและการพังทลายเมื่อถึงฤดู
น้ำาหลาก ดังนั้น กรมพัฒนาที่ดินได้เข้ามาจัดระบบการใช้
พื้นที่เพื่อลดการชะล้างของหน้าดิน การปรับปรุงดินให้มี
คณุภาพโดยการนำาวตัถดุบิในพืน้ทีม่าทำาปุย๋ เชน่ ปุย๋หมกั
จากกาแฟ ปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยพืชสด เป็นต้น ปัจจุบัน
ชาวบ้านได้ปรับเปลี่ยนวิถีมาปลูกกาแฟทำาให้ปริมาณ
การพังทลายของหน้าดินลดลง เน่ืองจากกาแฟเป็นพืช
ที่มีคุณสมบัติเป็นตัวชะลอน้ำา ยิ่งใช้ระบบการปลูกแบบ 
A-Flame ควบคู่กับการปลูกหญ้าแฝกก็ย่ิงช่วยเป็นแนว                                                                     
กนัน้ำาไดเ้ป็นอยา่งด ีซ่ึงปจัจบุนัปลูกกาแฟไปแล้ว ๑,๖๑๐ ไร ่                                                                
จากพืน้ท่ีเกษตรกรรมทัง้หมด ๒,๕๐๐ ไร ่และผลพลอยได้
จากการปลูกกาแฟถือเป็นระบบที่เกื้อกูลต่อระบบนิเวศ                      
จากการผลัดใบของต้นกาแฟที่หล่นลงพื้นดิน เม่ือทับถม                                                                        
มากข้ึนก็จะกลายเป็นปุ๋ยสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่ดิน 
และลดการเกิดวัชพืชที่เป็นตัวการสำาคัญที่จะทำาลาย       
กล้ากาแฟไปโดยปริยาย นอกจากนี้ กาแฟยังเป็นพืชท่ี
ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ทิ้งสารตกค้างลงบนผิวดิน                                                         
ภายหลงัจากการฟืน้ฟ ูปา่มปีรมิาณเพิม่ขึน้ ๒๕ เปอรเ์ซน็ต ์
และที่สำาคัญชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น
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ทรัพยากรน้ำา
 
 ในอดีตช่วงฤดูแล้งจะมีการดึงน้ำาจากห้วยขุนกรณ์ ซึ่งเป็นลำาห้วย          
แห่งเดียวในพ้ืนท่ีท่ีชาวบ้านจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ ส่งผลกระทบกับชาวบ้าน
พื้นล่างที่ต้องขาดแคลนน้ำาอย่างมาก รวมถึงผลกระทบจากสารเคมีในการ           
เพาะปลูก ดังนั้น กรมชลประทานจึงเข้ามาจัดการโดยการสร้างกฎกติกา                                                                       
ไม่ให้มีการเพาะปลูกในฤดูแล้ง ป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำาใช้ในการผลิต 
แต่ปัจจุบันจากการสัมภาษณ์ผู้นำาและประชาชนในพื้นที่พบว่าทรัพยากรน้ำามี
ความอุดมสมบูรณ์มากเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ถือเป็น                                                                            
ผลสำาเร็จของการดำาเนินโครงการฯ ชาวบ้านเริ่มเห็นถึงความสำาคัญและ
ตระหนักในเร่ืองทรัพยากรน้ำาท่ีมาจาก “ผืนป่า” ท่ีอุดมสมบูรณ์ หากไม่มีป่า         
น้ำาก็น้อยลง และส่งผลกระทบต่อชาวบ้านโดยตรง
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ทรัพยากรป่าไม้
 
 การทำางานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ถือ
ได้ว่าอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ เมื่อเปรียบเทียบกับนอก
พื้นที่ผืนป่า มีความหนาแน่นถึงร้อยละ ๔๐ และเมื่อกาแฟเป็น
พืชเศรษฐกิจที่ตอบสนองต่อลักษณะทางกายภาพในพ้ืนท่ี กาแฟ
ช่วยสร้างผืนป่าให้กับพื้นที่ได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นพืชที่ต้องการ
ร่มเงา จึงต้องปลูกต้นไม้อื่นควบคู่เสมอ (พืชแซม) เช่น บ๊วย 
ท้อ เป็นต้น แม้ว่าจะมีการส่งเสริมการเพาะปลูกกาแฟเพื่อสร้าง
รายได้ให้กับชาวบ้าน แต่ขณะเดียวกันก็ต้องมีการตรวจสอบอยู่
เสมอเพือ่ปอ้งกันการรกุล้ำาเขา้เขตพ้ืนท่ีปา่ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพท่ีสะท้อนสภาพผืนป่าท่ีอุดมสมบูรณ์คือ การมีกล้วยป่าเกิดข้ึน        
เป็นจำานวนมาก เนื่องจากกล้วยป่าเป็นตัวช้ีวัดความชื้นในดิน 
นอกจากนี้ สถานการณ์ไฟป่าที่ลดลงสะท้อนให้เห็นถึงความอุดม
สมบูรณข์องผนืป่าท่ีเตม็ไปดว้ยความชืน้ สง่ผลใหไ้ฟปา่ไมส่ามารถ
เกิดขึ้นได้ง่าย แม้ว่าในอดีตการเผาป่าจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ
ของชาวบ้านในพื้นที่จากการปลูกข้าวโพดเป็นวิถีการผลิตหลัก 
แตเ่มือ่วถิชีวีติแปรเปลีย่นไปจากการปรบัเปลีย่นวถิกีารผลติหลกั
เป็นกาแฟ ชาวบ้านจึงไม่มีความจำาเป็นต้องเผาป่าเพื่อแผ้วถาง
สำาหรับการทำาไร่อีกต่อไป จึงทำาให้สถานการณ์ไฟป่าลดลงอย่าง

รวดเร็วและหมดไปตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ 
ซึ่งดัชนีชี้วัดท่ีสำาคัญคือ ปริมาณ
ของพืชตระกูลมอสและเฟิร์นท่ี
เพิ่มจำานวนสูงขึ้นและสะท้อนให้
เห็นว่ามีความชื้นขึ้นเป็นอย่างดี 
จากการดำาเนินการเพื่อฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมของสถานีพัฒนาการ
เกษตรท่ีสูงตามพระราชดำาริบ้าน
ปางขอน ส่งผลให้สภาพผืนป่าได้
รบัการฟืน้ฟอูยา่งต่อเนือ่ง เหน็ได้วา่
ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ ถึงปี ๒๕๕๗ พื้นที่
ป่าได้รับการปลูกเพ่ิมข้ึนถึง ๕,๔๑๐ ไร่ 
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ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 
 ความเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ในอดีตจนถึงปี ๒๕๔๕  
ก่อนจัดต้ังสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดำาริฯ ราษฎรมี
อาชีพเกษตรกรรม ปลูกท้อ บ๊วย มะเขอืเทศ กะหล่ำาปลี ข้าวโพด 
รายได้ต่อไร่ต่อปีเฉลี่ยอยู่ที่ ๕,๐๐๐ บาท

 หลงัจากการเริม่จดัตัง้สถานีพัฒนาการ
เกษตรท่ีสูงตามพระราชดำาริฯ ขึ้น ราษฎรเปลี่ยน
พชืท่ีปลกูในพืน้ทีเ่ดมิมาเปน็กาแฟอาราบก้ิาเปน็
อาชีพหลัก ทำาให้ปัจจุบันมีรายได้ต่อครัวเรือน 
ต่อปีเฉลี่ย ๑๖๗,๗๔๖ บาท (ปี ๒๕๕๕)
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ด้านการบริหารจัดการโครงการ 
และการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
 
 ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำาริฯ                                              
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำานักงาน กปร. ผ่านหน่วยงานหลักในการ                                                   
ดำาเนินงาน ประกอบด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กรมชลประทาน 
สำานักราชเลขาธิการ กรมประมง เป็นต้น ซ่ึงการดำาเนินงานของแต่ละหน่วยงานข้ึนอยู่กับ
การจดัวางระบบและโครงสรา้งของการดำาเนนิงานทีช่ดัเจน มีระบบความสัมพันธเ์ชิงบวก
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการประชุมสรุปงานและรายงานผลการดำาเนินงาน
เป็นประจำาทุกปี ส่งผลต่อการดำาเนินงานที่ราบร่ืนและเกิดบรรยากาศที่ดีในการติดต่อ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบของการใช้ความสัมพันธ์อย่างไม่เป็น
ทางการ การร่วมมือในการดำาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงส่งผลทำาให้งาน        
ต่าง ๆ สำาเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี  

“ปางขอน จากป่าสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน ด้วยกาแฟ”



แสงสว่างจากฟ้า 
แม้จะทกุข์ยากลำาบากสกัเพยีงใด 
บรรเทาได้ด้วยพระบารมี
ปกเกล้าปกกระหม่อม
เรยีบเรยีงโดย นางสาวฉตัตรนิ บญุเกิด 

กองประสานงานโครงการพืน้ที ่๓

แน
ะน

ำาโ
ค

รง
กา

ร

อนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิซึง่ตัง้อยูใ่น
เขตพืน้ท่ีภาคเหนอื จำานวน ๖ โครงการ 
เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นของราษฎร
ท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย จังหวัด
พะเยา จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัด
ตาก ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว       
มหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู  ทรงหว่งใยในการดำาเนนิ
ชีวิตของพสกนิกรชาวไทยในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ ท่ีประสบปัญหา
ความเดือดร้อนขาดแคลนแหล่งน้ำาเพื่อการเกษตรและเพื่อการ
อุปโภคบริโภค ส่งผลต่อการทำาเกษตรกรรมและการดำาเนินชีวิต 
ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรท่ีประสบปัญหา 
สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ รบัไวเ้ปน็โครงการ          
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 ๑. โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน�้าห้วยต้นยางพร้อม
ระบบส่งน�้าอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ต�าบลเจริญเมือง 
อ�าเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับ
โครงการอ่างเก็บนำ้าห้วยต้นยางพร้อมระบบส่งนำ้าไว้เป็น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม 
๒๕๖๐ ตามหนงัสอืสำานกัราชเลขาธกิาร ที ่รล ๐๐๐๘.๔/๕๘๕๘ 
ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อช่วยเหลือราษฎรจำานวน ๑๑ 
หมูบ้่าน ตำาบลเจรญิเมอืง อำาเภอพาน ซึง่ขาดแคลนนำา้สำาหรบั
อุปโภคบริโภคและทำาการเกษตร  
 ลกัษณะโครงการ ดำาเนนิการเพิม่ความจอุ่างเกบ็นำา้
ห้วยต้นยาง โดยการเสรมิทำานบดนิให้สงูขึน้ ๑.๒๐ เมตร ยาว 
๑๒๗ เมตร และเสริมสันอาคารระบายนำ้าให้สูงขึ้น ๑ เมตร 
รวมท้ังขดุลอกตะกอนหน้าอ่างเกบ็นำา้ โดยสามารถเพิม่ความจุ
ของอ่างเก็บนำ้าได้เพิ่มเติม ๐.๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่
ชลประทานในฤดฝูน ๔,๐๐๐ ไร่ จากเดมิ ๓,๒๐๐ ไร่ และฤดแูล้ง 
๑,๐๐๐ ไร่ จากเดิม ๙๐๐ ไร่ กรมชลประทานเป็นหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบในการดำาเนินงาน ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการ
ออกแบบไปแล้วร้อยละ ๖๐ คาดว่าจะออกแบบแล้วเสร็จ        
ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ และจะเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อดำาเนินการก่อสร้างจากสำานักงาน กปร. ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซ่ึงจะใช้ระยะเวลาดำาเนินการก่อสร้าง
แล้วเสร็จประมาณ ๘ เดือน

ภาพก่อนดำาเนินงานก่อสร้างโครงการปรบัปรงุ
อ่างเก็บนำ้าห้วยต้นยางพร้อมระบบส่งนำ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
ตำาบลเจรญิเมือง อำาเภอพาน จังหวดัเชยีงราย

 ๒. โครงการปรับปรุงคลอง
ผัน น้� าร่องสักและโครงการก่อสร้ าง
ฝายร่องขุยพร้อมระบบส่งน้�าอันเนื่อง                        
มาจากพระราชด�าร ิต�าบลบา้นปนิ อ�าเภอ
ดอกค�าใต้ จังหวัดพะเยา

 สมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วทรงพระกรณุา
โปรดเกล้าฯ รบัโครงการปรบัปรงุคลองผนันำา้
ร่องสักและโครงการก่อสร้างฝายร่องขุย
พร้อมระบบส่งนำ้าไว้เป็นโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำาริ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม 
๒๕๖๐ ตามหนังสือสำานักราชเลขาธิการ ที่ 
รล ๐๐๐๘.๔/๖๐๐๗ ลงวันที่ ๑ มีนาคม 
๒๕๖๐ เพือ่ช่วยเหลอืราษฎรตำาบลบ้านปิน 
ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนนำ้าสำาหรับ
ทำาการเกษตร
 ลักษณะโครงการ ปรับปรุ ง
ระบบคลองผันน้ำาจากร่องสักพร้อมอาคาร
ประกอบและก่อสร้างฝายร่องขุยพร้อม
ระบบสง่ในเขตบา้นบานเย็น หมูท่ี ่๗ ตำาบล
บ้านปิน อำาเภอดอกคำาใต้ จังหวัดพะเยา 
พื้นที่รับประโยชน์ทั้งในฤดูฝน ๑,๐๐๐ ไร่               
และฤดูแล้งประมาณ ๑๐๐ ไร่ กรม                                                                        
ชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการ
ดำา เนินงาน ปัจจุบันอยู่ ระหว่างการ
ออกแบบไปแล้ว ร้อยละ ๓๐ คาดว่า
จะออกแบบแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 
๒๕๖๐ และจะเสนอขอรับการสนับสนุน                    
งบประมาณจากสำานักงาน กปร. เพ่ือ
ดำาเนนิงานกอ่สรา้งในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ซึ่งจะใช้ระยะเวลาดำาเนินการก่อสร้างแล้ว
เสร็จประมาณ ๖ เดือน

บรเิวณฝายร่องขยุ

บรเิวณอ่างเกบ็นำา้ร่องสกั
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 ๓. โครงการก่อสร้างอ่างเกบ็น�า้
ห้วยเฮี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
ต�าบลศรถ้ีอย อ�าเภอแม่สรวย จงัหวัด
เชยีงราย
 
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง         
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการ       
อ่างเก็บน้ำาห้วยเฮี้ยไว้เป็นโครงการ       
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เมื่อวันที่ 
๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ตามหนังสือสำานัก
ราชเลขาธิการ ที่ รล ๐๐๐๘.๔/๖๐๑๐ 
ลงวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เพ่ือช่วยเหลือ
ราษฎรตำาบลศรีถ้อย ซ่ึงประสบปัญหา
ขาดแคลนน้ำาสำาหรบัเกษตรกรในฤดแูล้ง 
และประสบอุทกภัยในฤดูฝน
 ลักษณะโครงการ ดำาเนินการ         
ก่อสร้าง อ่างเ ก็บน้ำ าขนาดความจุ  
๒,๒๓๕,๙๕๐ ลูกบาศก์เมตร ขนาด
หัวงาน สันทำานบดินกว้าง ๘ เมตร                                              
ยาว ๑๔๗ เมตร สูง ๒๘ เมตร            
ทางระบายน้ำาล้นแบบรางเท เส้นทาง                                         
ระบายน้ำาล้นกว้าง ๑๕ เมตร ขนาด
รางเทกว้าง ๑๐ เมตร ท่อส่งน้ำาฝั่งขวา
ขนาด Dia ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร 
พ้ืนท่ีรับประโยชน์ กรมชลประทานเป็น                                                   
ผู้รับผิดชอบในการดำาเนินงานก่อสร้าง                                                          
โดยนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการ                                                      
พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ือง                                                           
มาจากพระราชดำาริ ได้อนุมัติงบประมาณ                                               
เ ม่ือวันที่  ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
จำานวน ๔๗,๓๕๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะ
ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ภายในเดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๖๑

ภาพก่อนดำาเนินงานก่อสร้าง
โครงการอ่างเก็บนำา้ห้วยเฮีย้
อนัเนือ่งมาจากพระราชดำาริ
ตำาบลศรถ้ีอย อำาเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชยีงราย



๕๑

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ

 ๔. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้�า                
ห้วยป่าสักพร้อมระบบส่งน้�าอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ ต�าบลทุ่งก่อ อ�าเภอ
เวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
 
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง       
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการ  
อ่างเก็บน้ำาห้วยป่าสักพร้อมระบบ                                              
ส่งน้ำาเป็นโครงการอันเนื่องมาจาก                            
พระราชดำาริ เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน 
๒๕๖๐ ตามหนงัสอืสำานกัราชเลขาธกิาร 
ที่ รล ๐๐๐๘.๔/๘๒๗๕ ลงวันที่ ๑๔ 
เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อช่วยเหลือราษฎร 
จำานวน ๓ หมู่บ้าน ซ่ึงประสบความ
เดือดร้อนขาดแคลนน้ำาอุปโภคบริโภค
และทำาการเกษตร
 ลักษณะโครงการ ดำาเนินการ
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยป่าสัก หมู่ที่ ๑                                          
ตำาบลทุ่งก่อ อำา เภอเวียงเ ชียงรุ้ ง                                
จงัหวดัเชยีงราย ขนาดความจปุระมาณ 
๑,๕๕๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้าง
ทำานบดิน กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร 
สูง ๔๖ เมตร พร้อมระบบส่งน้ำา พื้นที่
รับประโยชน์ในฤดูฝน ๒,๐๐๐ ไร่ และ
ฤดูแล้ง ๗๐๐ ไร่ กรมชลประทานเป็น
หนว่ยงานผูรั้บผดิชอบในการดำาเนนิงาน                                            
ก่อสร้าง ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียม
ความพร้อมด้านสำารวจธรณีวิทยา
ฐานราก คาดวา่จะดำาเนนิการออกแบบ
ในปี ๒๕๖๒ ซึง่จะใชร้ะยะเวลาดำาเนนิการ                                                      
ก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ ๑๒ เดือน

ภาพก่อนดำาเนินงาน
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บนำา้ห้วยป่าสกั
พร้อมระบบส่งนำา้อนัเนือ่งมาจากพระราชดำาริ 
ตำาบลทุง่ก่อ อำาเภอเวยีงเชียงรุง้ 
จงัหวัดเชยีงราย



 ๕. โครงการก่อสร้างแก้มลิงห้วยใหญ่  ก่อสร้างสถานสูีบน�า้
ด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยแหน ขุดสระเก็บน�้า หมู่ที่ ๔ และขุดลอกคลอง                 
หมู่ที่ ๑๔ อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบลห้วยใหญ่ อ�าเภอเมือง  
จังหวัดเพชรบูรณ์

 สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ รบัโครงการ
ก่อสร้างแก้มลงิห้วยใหญ่ ก่อสร้างสถานีสบูนำา้ด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยแหน 
ขุดสระเก็บนำ้า หมู่ที่ ๔ และขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑๔ ไว้เป็นโครงการ
อนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิเมือ่วนัที ่๑ มนีาคม ๒๕๖๐ ตามหนงัสือ
สำานักราชเลขาธิการ ที่ รล ๐๐๐๘.๔/๖๑๘๕ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม 
๒๕๖๐ เพื่อให้ความช่วยเหลือหมู่ที่ ๔ หมู ่ท่ี ๗ หมู่ที่ ๘ และ             
หมู่ที่ ๑๐ ตำาบลห้วยใหญ่ และหมู่ที่ ๑๔ ตำาบลบ้านโคก ซึ่งประสบ
ปัญหาขาดแคลนนำา้สำาหรบัอปุโภคบรโิภคและทำาการเกษตรในฤดแูล้ง
 ลักษณะโครงการ ดำาเนินการก่อสร้างและปรับปรุง ทั้งหมด 
๔ จุด ดังนี้
 ๑. งานก่อสร้างแก้มลิงห้วยใหญ่ โดยปรับปรุงบ่อยืมดิน
บริเวณฝั่งขวาของอ่างเก็บน�้าห้วยใหญ่ให้เป็นสระเก็บน�้า พื้นที่
ประมาณ ๕๐ ไร่ ความจุประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พื้นที่
รบัประโยชน์ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลกั
ในการดำาเนินการ โดยนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ ได้อนุมัติ         
งบประมาณ เมือ่วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จำานวน ๑๕,๙๔๓,๐๐๐ บาท 
 ๒. งานขุดสระเก็บน�้า หมู่ที่ ๔ ต�าบลบ้านโคก ดำาเนินการ
โดยการขุดสระเก็บนำ้า ขนาดกว้าง ๖๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร 
ความลกึเฉลีย่ ๒.๕๐ เมตร ความจุ ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร  ตำาบล
บ้านโคก อำาเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบรูณ์ กรมชลประทานเป็นหน่วยงาน
รบัผดิชอบในการดำาเนนิการ โดยนายกรฐัมนตร ีประธานคณะกรรมการ
พเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิได้อนมุตัิ
งบประมาณ เมือ่วนัที ่๑๘ สงิหาคม ๒๕๖๐ จำานวน  ๒,๕๘๒,๘๐๐ บาท
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 ๓. งานขุดลอกคลอง        
หมูท่ี ่๑๔ ต�าบลบ้านโคก ดำาเนนิการ
ขุดลอกคลอง ขนาดก้นคลองกว้าง 
๑๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร         
ความลกึเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ตำาบล
บ้านโคก อำาเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยกรมชลประทานเป็น
หน่วยงานหลักในการดำาเนินงาน 
ปัจจุบันนายกรัฐมนตรี ประธาน
คณะกรรมการพเิศษเพ่ือประสานงาน                                                    
โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาริ                                                   
ได ้อนุมัติงบประมาณ เม่ือวันที่       
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ จำานวน 
๙๕๙,๔๐๐ บาท  
 ๔. ก่อสร้างสถานีสูบน�้า
ด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยแหนพร้อม
ระบบส่งน�า้ ความยาว ๔ กโิลเมตร 
โดยใช้นำา้ต้นทุนจากแก้มลงิห้วยใหญ่ 
พ้ืนท่ีการเกษตร ๒,๐๐๐ ไร่ ได้รับ
ประโยชน์ โดยกรมชลประทานเป็น
หน่วยงานหลักในการดำาเนินการ 
ปัจจบุนัดำาเนนิการออกแบบแล้วเสรจ็ 
คาดว่าจะเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากสำานกังาน กปร. ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หลงัได้รับการ
อนุมัติงบประมาณ จะใช้ระยะเวลา
ดำาเนินการ ๖ เดือน 

โครงการก่อสร้างแก้มลงิห้วยใหญ่ งานขุดสระเกบ็นำา้ หมู่ที ่๔ งานขุดลอกคลอง หมูท่ี ่๑๔



๕๓

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ

 ๖. โครงการอ่างเก็บน้�าห้วยแม่ยะ
พร้อมระบบส่งน้�าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
ต�าบลเกาะตะเภา อ�าเภอสามเงา จังหวัดตาก

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำา                                                  
ห้วยแม่ยะพร้อมระบบส่งน้ำาไว้เป็นโครงการ        
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เมื่อวันที่ ๒๕ 
เมษายน ๒๕๖๐ ตามหนงัสอืสำานกัราชเลขาธกิาร 
ที่ รล ๐๐๐๘.๔/๙๐๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านแม่ยะและ        
บ้านปูน ซึ่งขาดแคลนน้ำาสำาหรับทำาการเกษตร 
และบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่บ้านแม่ยะ
 ลักษณะโครงการ ดำาเนินงานก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ำาห้วยแม่ยะ ความจุ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร ทำานบดิน ยาว ๓๐๐ เมตร กว้าง 
๘ เมตร สูง ๒๙ เมตร อาคารระบายน้ำาล้น         
สันฝายยาว ๑๐ เมตร ทางระบายน้ำากว้าง                                                      
๘ เมตร ระบบส่งน้ำาท่อส่งน้ำาสายใหญ่ยาว          
๗,๐๐๐ เมตร พร้อมถงัเกบ็น้ำา ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร                                                     
จำานวน ๑ แห่ง พื้นที่รับประโยชน์ ๓,๕๐๐ ไร่                 
ฤดูแล้ง ๒,๐๐๐ ไร่ กรมชลประทานเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบในการดำาเนินงาน ทั้งนี้
ได้ดำาเนินการศึกษาโครงการเบื้องต้นแล้วเสร็จ 
ซึ่งจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณปกติของ
กรมชลประทานในการสำารวจภูมิประเทศและ
สำารวจธรณีวิทยา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รวมท้ัง                                          
ของบประมาณค่าออกแบบ ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากสำานักงาน กปร. ในการดำาเนินโครงการ ใน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓    

 เมื่อทุกข์คลาย ประชาชนจึงพร้อมใจประกอบอาชีพด้วยความ
ตั้งใจ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ต้องอพยพย้ายไปหางานท�าต่างถิ่น ครอบครัวได้
อยูพ่ร้อมหน้าตามวถิกีารด�าเนนิชวีติแบบพอเพยีง ส่งผลให้มคีณุภาพชวีติ
ทีด่ ีมรีายได้เพยีงพอส�าหรบัครอบครวั นบัเป็นความสขุมากมายมหาศาล 
ที่มิอาจอธิบายเป็นมูลค่าได้ เป็นความสุขที่มาจากพระมหากรุณาธิคุณที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ช่วยเหลือราษฎร จากนี้สืบไปราษฎรในเขต
พื้นที่ภาคเหนือจะมีแหล่งกักเก็บน�้าที่เพียงพอส�าหรับท�าการเกษตรและ
อุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

ภาพชีแ้นวอ่างเกบ็นำา้ห้วยแม่ยะพร้อมระบบส่งนำา้

 พืน้ทีร่บัประโยชน์
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โครงการพฒันาองค์กรคณุธรรม
ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
เรยีบเรยีงโดย ศนูย์ปฏบิติัการต่อต้านการทจุรติ

 

จากกระแสโลกาภิวัตน์ ได้ส่งผลให้เกิดการเลื่อนไหลทาง
วัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามาสู่ประเทศไทยผ่านสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศทีไ่ร้พรมแดน ได้ก่อให้เกดิการผสมผสานเข้ากบัวฒันธรรม
พื้นถิ่น ซ่ึงส่งผลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
ของคนในสังคมแง่มุมต่าง ๆ ทั้งด้านค่านิยม พฤติกรรม และระบบ
คุณค่าของคนในสังคม ปรากฎการณ์ในเชิงลบที่สังคมไทยกำาลังเผชิญ
อย่างเด่นชดั คอื ความแปลกแยกขัดแย้งทางความคดิของคนในสงัคม 
ความผูกพันในครอบครัวลดลง เยาวชนปฏิเสธวัฒนธรรมดั้งเดิมของ
ตนเอง รวมทั้งการเกิดวิกฤตความเส่ือมถอยด้านคุณธรรมและ
จรยิธรรมของคนไทยลดลงและมพีฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไป ขณะเดยีวกนั
วฒันธรรมและระบบคณุค่าทีด่งีามของสงัคมไทยเริม่เสือ่มถอย รวมทัง้                                                                          
สื่อต่าง ๆ ขาดความเข้มงวดทางจรรยาบรรณในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเชิงลบ ทำาให้เกิดการปรับเปลี่ยนค่านิยมพฤติกรรมที่เน้น
วัตถุนิยมบริโภคนิยมมากข้ึน ขาดจิตสำานึกสาธารณะ และให้ความ
สำาคญักบัเรือ่งส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ทำาให้คณุธรรมและจรยิธรรม
ของคนไทยลดลง นำาไปสู่ปัญหาทางสังคมต่าง ๆ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาวิกฤติของ
ชาตด้ิานคณุธรรมและจรยิธรรมของ
คนไทย รัฐบาลภายใต้การนำาของ 
พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายก
รฐัมนตร ีจงึได้มนีโยบายส่งเสริมให้
มีการนำาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็นไทยมาสร้างสรรค์
สังคมให้เกิดความเข้มแข็งอย่างมี
คณุภาพและมคีณุธรรม โดยส่งเสรมิ
ให้องค์การทางศาสนามีบทบาท       
ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
สร้างค่านยิม จติสำานกึทีด่แีก่ประชาชน                                                                          
เพือ่ให้สงัคมเกดิความมัน่คง สงบสขุ                                                                          
ร่วมเยน็ด้วยมติทิางศาสนา รวมทัง้
ระบบเศรษฐกจิเกดิความมัง่คัง่ เข้มแขง็                                            
บนวถิวีฒันธรรมไทย ภูมปัิญญาท้องถิน่                                                                                                                               



ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างย่ังยืน ตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และโมเดลประเทศไทย ๔.๐ ด้วยการ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน เพื่อวางรากฐานการพัฒนาใน       
ระยะยาว และได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม กรมการ
ศาสนาจัดทำาแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักในการยกระดับ
จติใจประชาชนให้มคุีณธรรม รวมทัง้เสรมิสร้างสังคมให้มคีณุธรรม
ความด ีซึง่สงัคมคณุธรรมกค็อืสงัคมทีป่ระกอบด้วย คนมคุีณธรรม 
ครอบครัวมีคุณธรรม องค์กรหน่วยงานมีคุณธรรม ชุมชนมี
คุณธรรม ทุกภาคส่วนมีคุณธรรมในทุกระดับ สังคมนั้นย่อมเป็น
สังคมที่มีคุณธรรมด้วยเช่นกัน

 ด้วยเหตนุี ้สำานกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงาน                                                                                               
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (สำานักงาน กปร.) ซึ่งเป็น
ส่วนหน่ึงของสงัคม อกีท้ังยงัเป็นองค์กรทีมี่บทบาทภารกจิทีส่ำาคญั 
คือ เป็นหน่วยงานที่สนองงานตามพระราชดำาริและขับเคล่ือน        
เผยแพร่แนวทางตามพระราชดำาริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ดังนั้น สำานักงาน กปร. จึงเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่สำาคัญใน
การขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม เพื่อสังคมคุณธรรม 

 สำาหรับแนวทางในการขับเคลื่อน “โครงการองค์กร
คณุธรรมตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” ของสำานกังาน 
กปร. ได้แบ่งการดำาเนินงาน ออกเป็น ๒ แนวทางคือ 

 ๑) การด�าเนินงานกับบุคลากรในองค์กร โดยสร้างการ
รับรู้ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ให้มีการระเบิดจากข้างในเพ่ือจัดทำา
แผนพฒันาองค์กรคณุธรรม โดยมุง่หวงัให้คนในองค์กรมีพฤตกิรรม
เปลีย่นไปในทิศทางทีด่ข้ึีน ทัง้การครองตนและการครองงาน รวมทัง้
พฤติกรรมที่ผิดกฎหรือระเบียบภายในองค์กรลดลง นำาแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำาวัน มีจิตสำานึก
ร่วมสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทย รวมทั้งมีจิตอาสา มีความ
สามคัค ีและปฏบิตัตินตามข้อตกลงของค่านยิมร่วมหรอืจรยิธรรม
ขององค์กร รวมทั้งเป็นแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้กับองค์กรอื่น
และประชาชนทั่วไป  ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้
มีการออกแบบประเมินองค์กรคุณธรรมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือวัด
ความเป็นองค์กรคุณธรรมท้ังในเรื่องของการบริหารงานและ
พฤติกรรมของบุคคลากรในสำานักงาน กปร. เพื่อให้ทราบถึง         
จุดอ่อนจุดแข็งเพื่อหาแนวทางการพัฒนาต่อไป

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ
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 สำาหรับแนวทางท่ี ๒) เป็นการด�าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย  
คือ สำานักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์พัฒนานวัตกรรมต่อต้านคอรัปชั่น 
ไดม้กีารศกึษาและพฒันาแนวทางในการนำาหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงอันประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล                                                                           
การมีภูมิคุ้มกันที่ดี บนเงื่อนไขของการใช้ความรู้ควบคู่คุณธรรมและ
หลักการทรงงาน มาใช้เพื่อพัฒนาองค์กรและเป็นกลไก/เครื่องมือ
ในมิติของการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน โดยการออกแบบประเมิน
องค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้ึนมาอีกชุดหน่ึง                                  
สำาหรับใช้เป็นเคร่ืองมือกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของภาครัฐ                                          
นิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญาของหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน เพ่ือพัฒนาเป็นคู่ค้าคุณธรรม รวมท้ังได้เชิญชวนองค์กรท่ีมี
ความมุ่งม่ันในการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนโครงการพัฒนา “โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อันประกอบด้วย สำานักงาน             
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท อสมท. จำากัด (มหาชน) 
และศูนย์พัฒนานวัตกรรมต่อต้านคอรัปชั่น จัดทำาบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือโครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกัน ซ่ึงมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ                                            
ณ สำานักงาน กปร. ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์       

เพ่ือขับเคล่ือนและสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างย่ิง
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและพ่ึงพา
ตนเองได้ เกิดการรวมตัวเป็นกลุ่มท่ี
มีความเข้มแข็ง กระท่ังก้าวสู่การ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง 
ซ่ึงประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงน้ี                       
หากได้รับการต่อยอดให้มีความรู้                     
มีทักษะ และมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริตแล้ว จะเป็นมาตรการ             
เชิงบวกมาตรการหน่ึงท่ีช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศ                                                          
และก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน                                                                       
อย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง ท้ังยังเป็น     
การสนับสนุนการยกระดับคะแนน
ดัชนี ช้ี วัดภาพลักษณ์คอรัปชั่ น 
(CPI) ของประเทศให้ดีขึ้นอีกด้วย 
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 ทั้งน้ี ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตมีแผนท่ีจะจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลโครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง       
มาจากพระราชดำาริทั้ง ๖ แห่ง ใน ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จงัหวดัเพชรบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุ ีจงัหวดัสกลนคร จงัหวดัเชยีงใหม่ และ 
จงัหวดันราธิวาส เพือ่สร้างความรู ้ความเข้าใจให้แก่กลุม่เป้าหมาย และ
จะเป็นโครงการนำาร่องในการนำาเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรในการป้องปรามการทุจริตคอรัปชั่น 
ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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คุง้บางกะเจ้า - กระเพาะหมู
จากโครงการแก้ปัญหา 
พฒันาสูแ่หล่งท่องเทีย่ว

เรยีบเรยีงโดย นายนภทัร อุทยัฉาย 
กองประสานงานโครงการพืน้ที ่๑ 

 คุง้บางกะเจ้า หรอืคุง้นำา้เจ้าพระยาช่วงอำาเภอพระประแดง                                                                                               
จงัหวดัสมทุรปราการ หรือทีรู่จั้กกนัในชือ่ “กระเพาะหม”ู เพราะ
เมือ่ดจูากภาพถ่ายทางอากาศแล้วมลัีกษณะคล้ายกับกระเพาะของหมู 
เป็นบริเวณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำาริเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีจาก
ปัญหาต่าง ๆ  ซึง่ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อคณุภาพชวีติของ
ราษฎร ยังความปล้ืมปีติมาสู่ประชาชนทุกภาคส่วน ราษฎรจึงมี
คณุภาพชวิีตทีดี่ข้ึนกว่าเดมิ นอกจากนี ้ผลผลติของโครงการต่าง ๆ  
ยงัช่วยสร้างความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนืให้กับคนในท้องถิน่ และ
เป็น “ต้นแบบ” ของการพฒันาทีส่ามารถนำาไปประยกุต์ใช้ในพืน้ที่
อื่น ๆ ได้

ประวตัคิวามเป็นมา
คุ ้งบางกะเจ้าหรือกระเพาะหมู ตั้งอยู ่ในเขตอำาเภอ

พระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ เป็นบรเิวณทีแ่ม่นำา้เจ้าพระยา
ซึ่งไหลจากทางเหนือโอบล้อมพื้นที่ก่อนออกสู่ทะเลอ่าวไทย ใน
อดตีเคยเป็นถิน่ฐานของชาว “มอญ” หรอื “รามญั” จำานวนมาก

ท่ีอพยพเข้ามาในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพทุธเลิศหล้านภาลยั (รชักาลที ่๒) 
นอกจากนี ้ยังเป็นพ้ืนทีเ่กษตรกรรม ซ่ึง
เกิดจากการสะสมของดินตะกอนปาก
แม่นำ้าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ และมี         
คคูลองมากมายเป็นเส้นทางสญัจร และ
ทางระบายนำ้าในฤดูนำ้าหลาก

  ทว่าปัจจบุนับรเิวณคุง้บางกะเจ้า
หรอืกระเพาะหม ูและอำาเภอพระประแดง                                     
กลับกลายเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
จากปัญหานำ้าท่วมในช่วงฤดูนำ้าหลาก 
เนื่องจากนำ้าในแม่นำ้าเจ้าพระยาซ่ึงนำา
มวลนำ้าจากทางเหนือได้เอ่อเข้าท่วม
บรเิวณนีอ้ยู่เป็นประจำา และระบายออก
สูท่ะเลด้วยความล่าช้า เพราะระยะทาง
จากคุง้นำา้บรเิวณนีถ้งึอ่าวไทยมรีะยะทาง
กว่า ๑๘ กิโลเมตร ใช้เวลาระบายนำ้า
นานกว ่า ๕ ชั่วโมง ประกอบกับ            
ในปัจจุบัน คูคลองสำาหรับระบายนำ้า      
ถูกแทนท่ีด้วยถนน และหากมีนำ้าทะเล
หนุนสูง นำ้าเค็มก็จะรุกไหลเข้าไปใน
เรือกสวนของราษฎร ทำาให้ผลผลิต
ทางการเกษตรตกตำ่า โดยเรื่องดังกล่าว
นี้เป็นปัญหาท่ีไม่ได้รับการแก้ไขมาเป็น
เวลานาน จนทำาให้ราษฎรหลายราย       
จำาใจต้องปล่อยทิง้สวนและอพยพไปอยู่
ที่อื่น
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โครงการคลองลัดโพธิฯ์
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร ทรงทราบถึงความเดือดร ้อนนั้น ได ้
พระราชทานพระราชดำาริ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๘  
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันเร่งศึกษา พิจารณาและวาง
โครงการเพื่อแก้ไขปัญหานำ้าท่วมบริเวณน้ี รวมถึงพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้ “คลองลัดโพธิ์” หรือ 
“ปากลัด” ซึ่งเป็นคลองที่ขุดมาต้ังแต่สมัยพระเจ้าอยู ่หัว       
ท้ายสระแห่งกรุงศรีอยุธยาเป็น “ทางลัดน�้า” โดยให้ยึด       
หลักการ “เบี่ยงน�้า” (Diversion) คือ ย่นระยะทางในการ
ระบายนำ้าลงสู่ทะเลเวลานำ้าทะเลลดและปิดก้ันนำ้าทะเลไม่ให้
เข้าพืน้ทีเ่ม่ือนำา้ทะเลหนนุสงู เป็นการนำาหลกัคดิจากประโยชน์
ของคลองลัดโพธิ์ที่ขุดข้ึนมากว่า ๓๐๐ ปี ผสานเข้ากับหลัก
วิชาการและทฤษฎีการขึ้น-ลงของนำ้า รวมถึงการบริหาร
จดัการนำา้อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกนั โดยอาศัยข้อมลูและ
การวิเคราะห์หลายด้าน

โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธ์ิเร่ิมในปี ๒๕๔๑ แล้วเสร็จ                                                               
ในปี ๒๕๔๙ โดยคลองมีความกว้างด้านเหนือน้ำา ๖๕ เมตร 
ด้านท้ายน้ำากว้าง ๖๖ เมตร ความลึก ๗ เมตร และยาว ๖๐๐ เมตร                                                                      
โครงการฯ นี้ ได้ช่วยแก้ปัญหาน้ำ าท่วมในพ้ืนที่อำ า เภอ
พระประแดงและคุ้งบางกะเจ้า รวมถึงบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำา
เจ้าพระยาทางเหนือที่ได้รับผลกระทบในช่วงฤดูน้ำาหลาก
อย่างได้ผลเป็นรูปธรรม เพราะระยะทางในการระบายน้ำา
ในแม่น้ำาเจ้าพระยาเพ่ือออกสู่ทะเลช่วงกระเพาะหมูเหลือเพียง                                                                            
๖๐๐ เมตร และใชเ้วลาเหลอืเพยีง ๑๐ นาท ีทำาใหร้าษฎรกลบัมามี
คณุภาพชวีติดขีึน้ สามารถทำาการเกษตรและประกอบอาชพีได ้                                                                        
ไม่มีใครคิดจะย้ายออกจากพ้ืนที่ ส่งผลให้คุ้งบางกะเจ้า 
อำาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พัฒนากลายเป็น                                                    
“พืน้ทีส่าธติการจดัการและฟืน้ฟปูา่ไมอ้ย่างย่ังยืนแหง่เอเชยี-
แปซิฟิก (APFNet)” และแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้
คนในท้องถิ่น

คลองลัดโพธิแ์ละประตูระบายนำา้

คลองลัดโพธิก่์อนปรบัปรงุ

คลองลัดโพธิห์ลงัปรบัปรงุ

เส้นทางนำา้จากกระเพาะหมูสูอ่่าวไทย
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โครงการถนนวงแหวนอตุสาหกรรมฯ
ปัญหาสำาคัญประการต่อมาของพื้นที่อำาเภอพระประแดง

และคุ้งบางกะเจ้าคือ เร่ืองการจราจรติดขัด เน่ืองจากปัจจุบัน
จงัหวดัสมทุรปราการเป็นศนูย์กลางในการขนส่งและกระจายสนิค้า
ข้ามแม่นำ้าเจ้าพระยาระหว่างท่าเรือกรุงเทพฯ (คลองเตย) ไปยัง
พื้นที่อื่น ๆ ทำาให้มีรถบรรทุกบนท้องถนนเป็นจำานวนมาก และ
เส้นทางที่ใช้ก็เป็นเส้นทางอ้อม ซ่ึงสิ้นเปลืองเวลาและพลังงาน 
และหากจะเลี่ยงเส้นทางถนน ก็ต้องข้ามแม่นำ้าด้วยแพขนานยนต์
ทีท่่านำา้พระประแดง ซ่ึงการเดนิทางด้วยวธินีีม้อีตัราความเสีย่งสงู
ที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการนำารถบรรทุกขึ้นแพขนานยนต์ 

ด้วยเหตุนี้ โครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรมอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำาริ จึงเกิดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับการ
ขนส่งและลำาเลียงสินค้าซึ่งต้องข้ามแม่นำ้าเจ้าพระยา โดยใช ้
“สะพานภูมิพล ๑” และ “สะพานภูมิพล ๒” นอกจากนี้ บริเวณ
ใต้สะพานยังเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรื่องราวของโครงการฯ 
ตลอดจนวถีิชวีติของชาวมอญพระประแดง เป็นสวนสาธารณะเพือ่
สุขภาพ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และแหล่งท่องเท่ียวของ
ประชาชนทั่วไปอีกด้วย

สะพานภมูพิลและคลองลัดโพธิ์

สวนศรีนครเขือ่นขนัธ์
จากการที่จังหวัดสมุทรปราการ

เป็นพืน้ทีอ่ตุสาหกรรม จงึไม่อาจหลกีเลีย่ง                                                              
มลภาวะได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงมลพษิทาง
อากาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร        
มหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร จงึมี      
พระราชดำาริให้อนุรักษ์พ้ืนท่ีกระเพาะหมู
ทั้ง ๖ ตำาบล ได้แก่ ตำาบลทรงคะนอง 
ตำาบลบางนำ้าผึ้ง ตำาบลบางยอ ตำาบล
บางกอบัว ตำาบลบางกระสอบ และตำาบล
บางกะเจ้า ซึ่งมีสภาพเป็นป่าธรรมชาติ 
ทั้งต้นจาก โกงกาง โพธิ์ทะเล เตยหนาม 
และลำาพู ให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่คอยฟอก
มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม เสมือน
ปอดของคนกรุงเทพฯ โดยในปี ๒๕๓๕          
ได ้พระราชทานช่ือว ่า “สวนศรีนคร         
เขื่อนขันธ์”

สวนศรนีครเขือ่นขนัธ์ (ภาพจากอนิเตอร์เนต็)
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สะพานภมิูพลและคลองลัดโพธิ์

สวนศรนีครเขือ่นขนัธ์ (ภาพจากอนิเตอร์เน็ต)

ภายหลังสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรง
เข้ามาดูแลและมีความสนพระทัยในการอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนท่ีคุ้งบางกะเจ้า
และสวนศรีนครเข่ือนขันธ์อย่างย่ังยืน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต จิตใจ 
และสภาพร่างกายแขง็แรง ทำาให้ปัจจบุนัสวนฯ แห่งนี ้รวมถึงพืน้ทีคุ้่งบางกะเจ้า
เป็นแหล่งท่องเทีย่วสำาคญัและเป็นจดุทีค่นนิยมมาป่ันจกัรยานเพือ่สุขภาพมาก
ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ

และหากกล่าวถงึคุง้บางกะเจ้าแล้วไม่พดูถงึ “ตลาดน�า้บางน�า้ผึง้” คงจะ
เหมอืนอาหารทีข่าดเครือ่งปรงุ เพราะตลาดนำา้แห่งนีเ้ป็นดัง่สญัลกัษณ์ของชาว
พระประแดงและเป็นจุดหมายลำาดับแรก ๆ ของนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัส
ประสบการณ์ตลาดนำ้าย้อนวันวาน หาของอร่อย ๆ กิน ไม่ว่าจะเป็นพืชผัก       
ผลไม้ตามฤดกูาล และขนมนมเนยต่าง ๆ  ท่ามกลางแมกไม้เขยีวขจใีนเรอืกสวน
ไร่นา

ทัง้หมดทีก่ลา่วมานีค้อื ดอกผลของความส�าเร็จจากโครงการอนัเนือ่ง
มาจากพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงห่วงใยประชาชนคนไทยให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในทุก ๆ ด้าน ซึ่งพัฒนาให้คุ้งบางกะเจ้าหรือกระเพาะหมู ผ่านพ้น
ปญัหาดา้นตา่ง ๆ  อย่างบรูณาการ เช่น อุทกภยั มลภาวะ การคมนาคม ฯลฯ                                                                       
และส่งผลให้พื้นที่นี้กลายเป็นแหล่งความรู้ท่ีทรงคุณค่า และเป็นแหล่ง             
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย 

ตลาดบางนำา้ผึง้
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ศลิปาชพีบ้านเนนิธมัมัง
หนึง่ในพระมหากรณุาธคุิณ
สร้างอาชพี สานงานศิลป์ 
อนรุกัษ์มรดกเมืองนคร

เรยีบเรยีงโดย นางสาวองัคะนา ช่อประพนัธ์

กองประสานงานโครงการพืน้ที ่๔

 เมื่อคราวท่ีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์                        
พระบรมราชิ นีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ เสด็จ
พระราชดำาเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่           
บ้านเนินธัมมัง หมู่ที่ ๕ ตำาบลแม่เจ้าอยู่หัว 
อำาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช คร้ังแรก                                                               
เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๓๖ ทรงทราบถึงปัญหา
ความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรในพ้ืนท่ี
มีฐานะยากจน ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพทำานา                    
แต่เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีเป็นป่าพรุ สภาพดิน        
ไม่เหมาะสม ดินส่วนใหญ่เป็นดินเปร้ียว เพาะปลูก                                                      
ค่อนข้างยากลำาบาก และประสบปัญหาน้ำาท่วมขัง
ทุกปี อีกทั้งยังขาดแคลนน้ำาจืด ทำาให้ได้ผลผลิต
ทางเกษตรตกต่ำา จึงมีรายได้ไม่พอเล้ียงชีพ          
จนหลาย ๆ ครอบครัว ผู้ชายต้องออกไปหา
ทำางานในต่างถิ่น เหลือแต่แม่บ้าน เด็ก และ                                            
คนชราเฝ้าบ้าน 
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 ด้วยทรงห่วงใยราษฎร สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ได ้
พระราชทานพระราชดำาริ “...ให้กรมชลประทานเรง่
พจิารณาด�าเนนิการก่อสร้างระบบป้องกันน�า้เคม็รุก 
และจัดหาน�้าจืด เพื่อช่วยเหลือด้านการเพาะปลูก
ของราษฎร...” จึงก่อให้เกิดเป็นโครงการจัดหานำ้า
บ้านเนนิธมัมงัอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิเพือ่แก้ไข
ปัญหาด้านการเกษตรอันเป็นอาชีพหลักของราษฎร 
พร้อมทั้งพระราชทานพระราชดำาริให้จัดตั้งศูนย์       
ศิลปาชีพขึ้น ได ้พระราชทานพระราชทรัพย ์              
ส่วนพระองค์ก่อสร้างศาลาศิลปาชีพ เพื่อใช้เป็น
สถานที่ฝึกสอนงานศิลปาชีพชั่วคราว โดยมีผู ้มี         
จิตศรัทธาร่วมน้อมเกล้าน้อมฯ ถวายที่ดินใช้ในการ
ก่อสร้างด้วย ทรงส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพให้แก่
ราษฎรในพื้นท่ีและหมู่บ้านใกล้เคียง โดยรับสมัคร
ราษฎรที่ต้องการมีอาชีพเสริมและสมัครใจเข้าเป็น
สมาชิกศิลปาชีพ ภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ         
ในรัชกาลท่ี ๙ เพ่ือให้ราษฎรมรีายได้เพิม่แก่ครอบครวั                                                                                           
อกีทางหนึง่ ซึง่เป็นหนึง่ในพระมหากรณุาธคิณุทีท่รง
ช่วยเหลือราษฎรในเรื่องของการประกอบอาชีพ         
มีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 ภายหลังจากท่ีได้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพ      
บ้านเนินธัมมังขึ้นตามพระราชดำาริของสมเด็จ        
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙          
เริ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันท่ี ๒๒ เมษายน 
๒๕๓๗ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การเพิ่มรายได้                                                    
ให้แก่ราษฎรควบคู่กับการอนุรักษ์และส่งเสริม
หัตถกรรมไทยโบราณของชาติไว้ไม่ให้สูญหาย  
 ต่อมาในปี ๒๕๔๐ ได้มีพระราชดำาริให้
ก่อสร้างอาคารศิลปาชีพหลังใหม่ข้ึน เพื่อรองรับ                                                                               
สมาชิกท่ีเ ร่ิมมากข้ึน จนทำาให้อาคารเดิมเ ร่ิม                                                                             
คับแคบลง และเปิดทำาการอย่างเป็นทางการเม่ือ 
วันที่ ๒ ตุลาคม  ๒๕๔๒ โดยได้รับความร่วมมือจาก
เจา้หนา้ท่ีกองพันทหารชา่งท่ี ๔๐๒ คา่ยอภัยบรริกัษ์ 
อำาเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ทำาหน้าท่ีอำานวยการ 
ประสานงาน กำากับดูแล และติดตามผลการปฏิบัติ
งานของสมาชิก  
 ในระหว่างที่โครงการต่าง ๆ กำาลังดำาเนิน
อยู่นั้น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเยี่ยม
ราษฎรและทรงตดิตามความก้าวหน้าการดำาเนนิงาน
หลายครัง้ ได้แก่ วันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๔๒ วันที่ ๗ 
กันยายน  ๒๕๔๔ และวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๖ 
สะท้อนถึงความสนพระราชหฤทัยและความห่วงใย
ในทุกข์สุขของราษฎรอย่างแท้จริง
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 จากจุดเริ่มต้นมีสมาชิก ๑๑ ราย ปัจจุบันศูนย์
ศิลปาชีพฯ มีสมาชิกมากกว่า ๕๐๐ ราย มีกลุ่มงาน            
๓ กลุ่มอาชีพ คือ กลุ่มทอผ้า กลุ่มแปรรูปกระจูด และ
กลุม่ปักผ้าด้วยมอื โดยทกุกลุม่งานจะมหีวัหน้ากลุม่และ
มีคณะกรรมการกลุ่ม ซึ่งเลือกตั้งมาจากสมาชิกคอย
อำานวยการและประสานการดำาเนินงาน โดยแต่ละกลุ่ม
ดำาเนินกิจกรรม ดังนี้ 

๑. กลุ่มทอผ้า แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ 
 ๑) การทอผา้ฝา้ย : กลุม่สมาชกิจะทอผา้ตาม
รปูแบบทีก่องศลิปาชพี สวนจติรลดา กำาหนดให ้โดยกอง
ศิลปาชีพจะจัดส่งด้ายและฝ้ายให้กับกลุ่มสมาชิก และ
ชุดประสานงานเป็นผู้แจกจ่ายให้แก่สมาชิก เมื่อสมาชิก
แปรรูปหรือทอเป็นผืนผ้าเสร็จเรียบร้อย ทางชุดประสานงาน
จะเป็นผู้ดำาเนินการรวบรวมผลิตภัณฑ์ผ้าทอทั้งหมด                   
ส่งกลับไปยังกองศิลปาชีพฯ โดยสมาชิกจะได้รับ
ค่าตอบแทนตามความยากง่ายของงาน ส่วนเวลาท่ี                                               
สมาชิกว่างเว้นจากการทอผ้าของกองศิลปาชีพแล้ว 
สมาชิกจะรวบรวมเงินกันเพื่อไปซ้ือด้ายไหมโทเรและ  
ด้ายไหมประดิษฐ์ นำามาทอเพื่อจำาหน่ายให้กับกลุ่มและ
ลูกค้าท่ัวไป ราคาหลาละ ๑๘๐ บาท สร้างรายได้อีกทางหน่ึง

 ๒) การทอผ้าไหมหรอืการทอผ้ายกเมอืงนคร : 
การทอผ้าไหมของศูนย์ศิลปาชีพฯ เป็นการอนุรักษ์
งานศิลปาชีพท้องถ่ินให้คงอยู่ เป็นเอกลักษณ์เมือง
นครศรีธรรมราช โดยเฉพาะผ้ายกทองเป็นผ้าที่มี
ความงดงามและมีชื่อเสียงมากในอดีต ตั้งแต่สมัย  
กรุงศรีอยุธยาในฐานะที่เป็นผ้าราชสำานัก ซึ่งทอด้วย
เส้นไหมเนื้อละเอียด แทรกลวดลายด้วยไหมเงิน
ไหมทองทีบ่างเบา และทออย่างประณตี มลูนธิส่ิงเสรมิ
ศลิปาชพีฯ จึงเปิดการฝึกอบรมให้กลุ่มสมาชกิ โดยมี                                                                                     

ครจูากกองศลิปาชีพฯ มาทำาการฝึกอบรมให้ เริม่ต้นจาก                                               
การฝึกฟอก ย้อม แกะข้ี ตีเกลียว เก็บตะกอ และ
การทอ ตามลำาดบัขัน้ตอน จนเป็นผนืผ้าตามรูปแบบ
ลวดลายทีต้่องการ ซึง่ใช้เวลาสอนเพยีง ๓ ปี กท็ำาได้
งดงามเทยีบเท่าของโบราณ เมือ่สมาชกิทอแล้วเสรจ็ 
จะไม่มีการจำาหน่าย ผลงานทกุชิน้จะส่งกลบัไปยงักอง
ศลิปาชีพฯ ทั้งหมด
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๒. กลุ่มแปรรูปกระจูด 
 เนื่องจากในพื้นที่มีต้นกระจูดซ่ึงเป็นวัตถุดิบอยู่
จำานวนมาก กองศิลปาชีพฯ ได้จัดให้ครูผู้เช่ียวชาญมาสอน
ให้กับสมาชิกกลุ่ม เพื่อพัฒนารูปแบบให้ทันยุคทันสมัย                 
มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ขึ้นมา สร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎร 
โดยสมาชกิจะแปรรปูเปน็ผลติภณัฑต์ามแบบทีก่องศลิปาชพีฯ 
กำาหนด เม่ือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เสร็จเรียบร้อย ชุดประสานงาน
เป็นผู้รวบรวมจัดส่งไปยังกองศิลปาชีพฯ ราคาจะข้ึนอยู่กับ
ชนิด ขนาด และความสวยงามของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ และเมื่อ
วา่งเวน้จากการปฏิบตังิานของกองศลิปาชีพฯ แลว้ สมาชกิจะ
แปรรปูผลติภณัฑจ์ำาหนา่ยใหก้บักลุ่มตามแบบท่ีตลาดต้องการ
หรือตามรายการท่ีลูกค้าส่ังเข้ามา



๓. กลุ่มปักผ้าด้วยมือ 
 สมาชิกกลุ่มน้ีจะนำาผ้าไปปักที่บ้าน โดยจะรับ
ลายผ้าปักจากกองศิลปาชีพฯ เมื่อปักเสร็จเรียบร้อย
แล้วทางชุดประสานงานจะเป็นผู้รวบรวมผลิตภัณฑ์ส่ง
กลบัไปยงักองศลิปาชพีฯ เพือ่จำาหน่ายตอ่ไป ราคาขึน้อยู่
กับความยากง่ายของชิ้นงาน แต่จะเน้นที่ความสวยงาม
และความประณีตเป็นหลัก ทำาให้ราษฎรมีรายได้และ         
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 นอกเหนือจากช่วยเหลือราษฎรให้มีฐานะ   
ความเป็นอยู่ดีขึ้นแล้ว ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกล                      
ทรงตระหนักถึงคุณค่าของผ้าทอโบราณหายากและเป็น
ที่ทราบกันดีว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงโปรดเรื่องการทอผ้า                                                        
เ ป็นพิ เศษ ทรงฟื้นฟูและอนุรักษ์ “ผ้ายกเมือง
นครศรีธรรมราช” ซ่ึงเป็นผ้าทอพื้นเมืองโบราณ            
อันทรงคุณค่าในอดีตที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นผ้าทอ
มือชั้นดีสวยงามด้วยลวดลายวิจิตร ซึ่งเป็นเอกลักษณ์       
ที่สืบทอดมาจากโบราณ แต่ด้วยวิธีการทอท่ียุ่งยาก                       
ต้องอาศัยความประณีต ละเอียดลออ ต้องอาศัย
ทักษะความชำานาญ และฝีมือช่างชั้นสูง อีกทั้งค่านิยม                     
การแต่งกายสมัยใหม่ เ ข้ามาแทน การทอผ้ายก
เมืองนครศรีธรรมราชจึงค่อย ๆ เลือนหายไป ด้วย                                                
พระเมตตาจึงโปรดเกล้าฯ ให้ส่งผู้เชี่ยวชาญไปฝึกสอน
สมาชิกที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมังและบ้านตรอกแค                                                           
จนช่างทอสามารถพัฒนาฝีมือทอผ้ายกทอเมืองนครได้
อย่างงดงามและไดม้โีอกาสไดน้ำาไปจดัแสดงรว่มกบัผ้าทอ                                                            
โบราณลวดลายวิจิตรจากท่ัวภูมิภาคของประเทศ              
พร้อมแสดงในพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ                                                          
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และได้นำาผ้ายก
แบบราชสำานักมาใช้เป็นเคร่ืองแต่งกายในการแสดง
โขนเฉลิมพระเกียรติด้วย ยังความปลื้มปีติยินดีมาสู่          
ชาวบ้านเนินธัมมังและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างหาท่ีสุดมิได้ 
ถือเป็นการนำาผ้าราชสำานักโบราณคืนถิ่นกำาเนิดอีกครั้ง 
นับเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอดให้กับลูกหลานชาว
นครศรีธรรมราชในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม       
อันล้ำาค่าของชาวเมืองนครสืบไป 
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หนึ่งในกลุ่มสมาชิก...บอกเล่า
 นางจ�าปี กลางบน สมาชิกกลุ่มทอผ้าศูนย์ศิลปาชีพ 
บ้านเนินธัมมัง ต�าบลแม่เจ้าอยู่หัว อ�าเภอเชียรใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช เล่าว่า 
  เมื่อก่อนชาวบ้านมีความลำาบากมาก ไม่มีถนนหนทาง
ใช้สัญจรไปมา ผู้ชายต้องออกไปทำางานนอกบ้าน ส่วนผู้หญิงต้อง
อยู่เฝ้าบ้าน เมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำาเนินมาทรงเยี่ยมเยียน
ราษฎรบ้านเนนิธมัมงั พระองค์ทรงพระราชวนิจิฉยัถงึความลำาบาก
ของประชาชน ทรงจดัตัง้ศนูย์ศลิปาชพีให้แก่ชาวบ้านได้ทอผ้ากัน
เป็นรายได้เสริม พระองค์รับสั่งให้ป้าหาคนมาทอผ้า ก็หามาได้ 
๑๑ คน ตอนนั้นก็ได้เข้าเฝ้าฯ ป้าจึงได้มาร่วมงานทอผ้ากับศูนย์
ศลิปาชพีตัง้แต่ช่วงแรกเร่ิม งานทอผ้าน้ีจะเริม่จากหดัทอผ้าฝ้ายก่อน 
พอเร่ิมชำานาญจึงทอผ้าไหมซ่ึงจะละเอียดกว่า ปีต่อมาพระองค์
รับสั่งให้ทอผ้าไหมเพิ่มอีก และเมื่อทอไปเร่ือย ๆ ก็มีรายได้ดีขึ้น 
ก็ส่งเสริมให้ลูกหลานมาทำามากขึ้น ลูกหลานที่ไปทำางานต่างถิ่น  
กก็ลับมาฝึกหดัทอผ้ากนั การเดนิทางกส็ะดวก ส่วนผูช้ายกไ็ด้กลบั
มาทำานา ทำาสวน ทำาประมง ยังมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ถือว่า
เป็นความโชคดีของชาวบ้านที่นี่ที่พระองค์ได ้พระราชทาน          
ความช่วยเหลือ “…มีความรู้สึกภาคภูมิใจมาก นึกถึงทีไรก็รู้สึก
ตื้นตันใจ นอกจากงานศิลปาชีพในศูนย์ฯ พระองค์ยังส่งเสริมให้

ท�านา ปลูกปาล์ม เล้ียงปลา ทุกวันนี้
นอกจากทอผ้าและมีรายได ้เฉล่ีย       
เดือนละ ๔,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ บาท         
ต่อเดอืน แล้วกยั็งปลกูปาล์มน�า้มนัอกี 
๑๕ ไร่ จากเมือ่ก่อนล�าบาก รายได้ไม่พอ
ยังชีพ หลังจากที่พระองค์ทรงส่งเสริม
อาชพีขึน้ท่ีนี ่ กท็�าให้ชวิีตความเป็นอยู่
ของชาวบ้านเนินธัมมังดีขึ้น นับเป็น
พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และ  
นับวันป้าอายมุากขึน้ แต่กย็งัต้องการ       
มาทีศ่นูย์ฯ เพ่ือสอนเด็กรุ่นใหม่ ๆ ให้
ทอผ้าเป็น ย่ิงพระองค์เคยมีรับส่ังไว้ 
เมือ่ครัง้เสดจ็ฯ มาทรงเยี่ยมศูนย์ฯ ว่า 
ขอให้สอนลกูสอนหลานต่อ ๆ  ไป ป้าจงึ
ตั้งใจว่าจะทอผ้าถวายและสอนเด็ก       
รุน่ใหม่เรือ่ยไปจนกว่าจะหมดแรง ถงึแม้
จะเป็นแค่เฟืองเลก็ ๆ  ทีม่ส่ีวนช่วยให้งาน
ศิลปาชีพประสบความส�าเร็จ แต่ก็มี
ก�าลังใจที่จะท�าต่อไป...”



 นางพรทิพย์ กงไกรจักร์ ประธานกลุ่มแปรรูปกระจูด         
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง ต�าบลแม่เจ้าอยู่หัว อ�าเภอเชียรใหญ่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เล่าว่า 
 เมื่อคร้ังที่พระองค์เสด็จฯ มาทรงเยี่ยมและทรงทราบว่า
ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ลำาบาก และในพ้ืนท่ีมีกระจูดจำานวนมาก 
พระองค์รับสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคือ พัฒนาชุมชนเข้ามาดูแล  
แล้วจัดตั้งกลุ่มข้ึน เร่ิมเข้าร่วมเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ จนถึง
ปัจจุบัน นับได้ว่าเป็นคนยุคบุกเบิกรุ่นแรก ๆ ที่เข้ามาทำางานที่ศูนย์ฯ                                                                  
โดยเลือกงานถักกระจูด เพราะมีพื้นฐานเดิมจากครอบครัวที่สาน
เครื่องใช้จากกระจูดได้ เมื่อเข้าร่วมกับศูนย์ฯ ได้มีครูมาสอนเรื่องลาย
ท่ีสวยงามมากข้ึน เช่น ลายดอกพิกุล ลายดอกผกา ลายลูกแก้ว ตลอดจน
พัฒนารูปแบบของเคร่ืองใช้ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น ผลิตเป็น 
กระเป๋า กล่อง ซองใส่เอกสาร หมวก ตะกร้า และสามารถพัฒนา       
รูปแบบต่าง ๆ ได้มากมายตามที่ตลาดต้องการ และเมื่อว่างเว้น
จากการส่งงานกองศิลปาชีพฯ แล้ว สมาชิกจะผลิตและจำาหน่ายแก่
ลูกค้าท่ัวไป ตามแบบท่ีตลาดต้องการหรือตามรายการท่ีลูกค้าส่ังเข้ามา            
หลังจากทีน่ี่ดำาเนนิงานมาอยา่งต่อเน่ือง สมาชิกกลุ่มก็เพ่ิมข้ึน สามารถ
สร้างรายได้เสริมให้สมาชิกกลุ่ม ซ่ึงรายได้ข้ึนอยู่กับความขยัน รายได้
เฉลี่ยคนละ ๕,๐๐๐ – ๖,๐๐๐ บาทต่อเดือน นอกจากจะมีอาชีพ
เสริมสร้างรายได้แล้ว ยังได้อาศัยอยู่บ้านของตนเอง ไม่ต้องไปทำางาน                                          
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ทีอ่ืน่ มเีวลาดแูลลกู ทำาใหค้รอบครัว
อบอุน่ นอกจากนี ้ยงัสรา้งอาชพีให้
กับผู้สูงอายุ ๖๐ – ๗๐ ปี มีรายได้
พเิศษจากการถกักระจดูได ้แม่บ้าน
ที่ต้องดูแลลูกก็ทำาได้ “...รู้สึกดีใจ 
ภูมิใจมาก ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ                                                                      
ของสมเ ด็จพระนาง เ จ้า สิริกิต์ิ                                               
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙                                          
ท�าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พึ่ง
ตนเองได้ ท�าให้วันนี้อยู่ดี กินดี                                           
มีเวลาดูแลครอบครัว และสิ่ง
ที่อยากได้คือ อยากให้พระองค์
หายจากการประชวร และเสด็จฯ      
มาทรงเยี่ยมที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้าน             
เนินธัมมังอีกครั้ง...”
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 นางสชุาดา มาแกว้ ประธานกลุม่ทอผา้ ศนูยศิ์ลปาชพี                    
บ้านเนินธัมมัง ต�าบลแม่เจ้าอยู่หัว อ�าเภอเชียรใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช เล่าว่า
 เมื่อก่อนทำางานก่อสร้าง ไม่ได้อยู่กับครอบครัว เวลาไป
ทำางานทีไ่หน กต็อ้งยา้ยลกูไปดว้ยไมม่คีนเลีย้ง รายไดก้ไ็ม่พอเล้ียง
ครอบครัว ยายเลยชักชวนให้เข้ามาทอผ้า แล้วเร่ิมเป็นสมาชิก
เมื่อปี ๒๕๔๒ เร่ิมต้นจากการทอผ้าฝ้าย จากที่ไม่เป็นเลย ใจไม่สู้                                                                 
แต่ก็ต้องอดทน ช่วงแรก ๆ จะมีอาจารย์เข้ามาสอนสมาชิก
ประมาณ ๑๐ คน เพื่อจะได้สอนอย่างทั่วถึง พอเริ่มชำานาญ           
ปี ๒๕๕๒ ก็เริ่มทอผ้าไหมทำาตามแบบลายที่ทางวังสวนจิตรลดา
ส่งมาให้ พร้อมเส้นไหมและเส้นทอง เม่ือทอแล้วเสร็จ ผ้าทุกผืน
จะถูกส่งกลับไปให้ทางสวนจิตรลดาทั้งหมด ทราบว่าบางผืน                                                                 
มีโอกาสได้ไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ นำาไปตัดฉลองพระองค์         
บ้างก็นำาไปใช้เป็นชุดแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ มีรายได้ประมาณ
เดือนละ ๕,๖๐๐ บาท และค่าชิ้นงานที่ได้จากสวนจิตรลดา           
เมื่อทอไปเรื่อย ๆ ก็มีรายได้ดีขึ้น พออยู่ได้ และที่สำาคัญทำาให้ได้
อยู่กับครอบครัวตัวเอง 
 “…ทุกวันนี้ท�าด้วยใจรัก ภูมิใจในสิ่งที่ท�า ถือเป็นอาชีพ
หลัก พอมีความรู้ก็ต้องสอนลูกหลานหรือไปถ่ายทอดความรู้ให้
กับคนอืน่ เช่น สมาชกิทีศ่นูย์ศลิปาชพีสบีวัทองทีจ่งัหวัดอ่างทอง 
เมื่อก่อนเป็นคนอารมณ์ร้อน พอได้ทอผ้าท�าให้ใจเย็นขึ้น รู้สึก
ปลาบปลืม้ดใีจทีม่าถงึจดุนี ้เพราะเราเป็นลกูชาวนา สามารถท�า

ผ้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙        
บางครั้ งพระองค ์ก็ เลือกผ ้าไปตัด        
ฉลองพระองค์ด้วย ปลาบปลื้มและ        
มีความภูมิใจมาก มีโอกาสได้ไปศึกษา   
ดูงานที่อื่น รู ้ สึกส�านึกในพระมหา  
กรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้…”

 จากการได้พูดคุยกับสมาชิก 
พบว่า ทกุคนมรีอยย้ิม มคีวามสขุเพราะ                                                               
นอกเหนือจากมรีายได้และอาชีพทีม่ัน่คง                                          
จนชวีติเปลีย่นไปในทางทีด่ขีึน้แล้ว สิ่งที่
ตามมาคือ เกิดความรู ้สึกภาคภูมิใจ 
กลายเป็นคนท่ีมีความรู้ความสามารถ 
เป็นคนทีมี่คณุค่า และมส่ีวนร่วมในการ
อนุรักษ์มรดกของท้องถ่ินตนเอง ทำาให้
เกิดความรู ้ สึกรักและภาคภูมิใจใน        
บ้านเกิดของตัวเอง 
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สเปรย์ป้องกนัทาก
ผสมสารสกดัจากพชืสมนุไพร
ผลผลติทางวชิาการ
ของศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อน
อนัเนือ่งมาจากพระราชดำาริ 

บทความวชิาการโดย วรดลต์ แจ่มจำารญู และ สวิุมล ด้วงเงนิ
  ศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาริ
เรยีบเรยีงโดย นางสาวแพรฤดี ลำาธารทรพัย์ 
  กองศกึษาและขยายผลการพฒันาตามแนวพระราชดำาริ
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 ในปี ๒๕๒๓ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร                
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณา                
โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พ้ืนที่ 
จำานวน ๑๕ ไร่ จัดสร้างสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน เพ่ือเป็น
แหล่งปลูกและรวบรวมสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ไว้ศึกษาวิจัย
ทางวิชาการ เผยแพร่การใช้ประโยชน์ และเป็นแหล่งศึกษา
หาความรูแ้กน่กัเรยีน นกัศกึษา และประชาชนทีส่นใจ ปจัจบุนั
มีพืชสมุนไพรปลูกรวบรวมกว่า ๙๐๐ ชนิด โดยได้ปลูกให้
ผสมกลมกลืนเป็นธรรมชาติตกแต่งบริเวณฯ ให้ร่มร่ืน จัดทำา          
ทางเดินศึกษาและติดป้ายช่ือพืชสมุนไพรพร้อมสรรพคุณ                                                   
ซึ่งแนวพระราชดำาริเร่ืองการนำาสมุนไพรมาศึกษาและวิจัยนี้ 
ต่อมาได้นำาไปสู่การศึกษา พัฒนา และการนำาพืชสมุนไพรท่ีมี
อยู่ในท้องถ่ิน รวมท้ังสมุนไพรจากต่างประเทศเข้ามาทดลอง
ปลูกและทดลองทำาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ออกมาใช้
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำาริ โดยหน่วยงานสวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อนได้
ดำาเนินงานสนองพระราชดำาริเก่ียวกับเร่ืองสมุนไพรมาอย่าง  
ตอ่เนือ่ง ปจัจุบนัมีความสนใจและตระหนกัถึงความปลอดภยั
ของประชาชนที่นิยมเดินป่าเข้าชมอุทยานเพื่อการท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติและการเดินศึกษาพรรณไม้ในเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ เม่ือเข้าสู่ช่วงฤดูฝน มักประสบปัญหาพบเจอทากเกาะ 
หรือทากดูดเลือด ซึ่งทากจะปล่อยสารที่ทำาให้เลือดไม่แข็งตัว 
ก่อให้เกิดความรำาคาญ ซ่ึงทั่วไปนิยมใช้ยากันทากชนิดที่มี                                                                
ส่วนผสมจากสารสกัดจากพืช เช่น ยาสูบและสารเคมี
สังเคราะห์ ซึ่งอาจเป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมได้
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 หน่วยงานสวนพฤกษศาสตร์ฯ จึงได้ดำาเนินงานศึกษาเรื่อง 
ประสทิธภิาพของสารสกดัจากพืชสมนุไพร ๕ ชนดิ ในการป้องกนัทาก
และการทดลองผลติสเปรย์ป้องกันทากผสมสารสกดัจากพชืสมนุไพร 
เพือ่ศกึษาวธิกีารสกดัสารสำาคญัจากพชืสมนุไพรแต่ละชนิดทีม่รีายงาน
ว่าใช้ป้องกนัทากหรอืแมลงขนาดเล็ก และคดัเลอืกชนดิและระดบัความ
เข้มข้นของสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม                                                                                               
ทีจ่ะนำาไปเป็นส่วนผสมของสเปรย์ป้องกนัทาก โดยได้นำาพชืสมนุไพร
ท้องถิ่น ๕ ชนิด ได้แก่ ไพล ยูคาลิปตัส ผักคราดหวัแหวน สะเดา และ
สาบเสอื มาสกัดโดยวิธกีารกลัน่ (distillation) และการสกัดด้วยตัว       
ทำาละลาย (solvent extraction) แล้วนำาสารสกัดที่ได้แต่ละชนิดมา
ละลายให้มีความเข้มข้น ๕%, ๑๐%, ๒๕%, ๕๐% และ ๗๕% (V/V) 
ที่แตกต่างกัน แล้วนำามาทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดแต่ละชนิดกับ
ทากที่ขังไว้ในขวดโหล และทดลองซำ้าหลาย ๆ ครั้ง เพื่อให้ได้ผลการ
ศึกษาที่แม่นยำา หลังจากนั้น นำาสารสกัดจากพืชสมุนไพรมาทดสอบ
ความพึงพอใจต่อผู้บริโภค ปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม และ
ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคต่อไป
 ผลการวิจัยพบว่า สารสกัดไพลมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด จึง
ได้นำาสารสกัดไพลมาผลิตเป็นสเปรย์ป้องกันทาก และได้นำาไปให้                                  
ผู้บริโภค จำานวน ๒๐ คน ทดลองใช้ พร้อมท้ังใช้แบบสอบถาม 
สำารวจความพึงพอใจของผู้บริโภค ซ่ึงผู้บริโภคส่วนใหญ่พอใจใน

ผลิตภัณฑ์ป้องกันทาก แต่จะมีสิ่งที่
ตอ้งปรบัปรงุคอื กลิน่ของผลติภณัฑ ์
และประสิทธิภาพการติดทนของ
ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากกลิ่นของ
ผลิตภัณฑ์มีกลิ่นค่อนข้างฉุนเพราะ
ผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของน้ำามัน
หอมระเหยไพลอยูถ่งึ ๗๕% จงึทำาให้
ผลิตภัณฑ์มีกลิ่นฉุนไม่เป็นที่พอใจ
ของผู้บริโภคและประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์ติดอยู่ไม่นาน เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์ป้องกันทากท่ีผลิตข้ึนมา
มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เป็น                                        
ส่วนใหญ่ ซ่ึงแอลกอฮอล์จะระเหย                                                
เรว็มาก เมือ่ฉดีพน่ทำาใหแ้อลกอฮอล ์                                                
ดึงเอากล่ินของสมุนไพรท่ีใส่ลงไป
ระเหยพร้อมกันไปด้วย ทำาให้กลิ่น
ไม่อยู่คงทนต้องฉีดพ่นอยู่บ่อยครั้ง
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 ต่อมา จงึได้ปรบัปรงุสตูรผลติภณัฑ์ให้เหมาะสมและ
ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและผลิตในเชิงการค้าได้ 
โดยปรบัปรงุกลิน่ของผลติภณัฑ์และความตดิทนของผลิตภณัฑ์ 
ซึ่งทำาให้สเปรย์ป้องกันทากผสมสารสกัดจากพืชสมุนไพรของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ เป็นผลิตภัณฑ์จากพืช
สมุนไพรที่เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก นับได้ว่าผลผลิตทาง
วชิาการเรือ่งนี ้นำาไปสูก่ารประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์ตามแนว
พระราชดำาริได้อย่างแท้จริง 

 ทาก (land leech) เป็นสัตว์ในวงศ์        
Haemadipsidae มช่ืีอวทิยาศาสตร์ว่า Haemadipsa sp. 
ทากเป็นสตัว์ไม่มกีระดกูสนัหลงัทีส่ร้างความร�าคาญ
แก่มนษุย์และสตัว์ โดยใช้ส่วนของแผ่นดดู (sucker) 
ในการเกาะติดกับล�าตัวเหยื่อและดูดเลือด โดยจะ
ปล่อยสารฮรีดูนี (Hirudin) ออกมา ท�าให้เลอืดไม่
แข็งตัวและปล่อยสารท่ีมีองค์ประกอบคล้ายกับ       
ฮีสตามีน (Histamine) ท�าให้หลอดเลือดขยายตัว 
เหยื่อจึงรู้สึกชาและไม่รู้สึกตัวเมื่อถูกทากเกาะ
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นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี 
ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ติดตามการดำาเนินงาน
โครงการประตูระบายนำ้าคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
จังหวัดสมุทรปราการ ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร                                                                             
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำาริใน
การบรรเทาความทกุข์ยากเดอืดร้อนของราษฎรทีป่ระสบกบัปัญหานำา้ท่วม
ส่งผลถึงการประกอบอาชีพและการสัญจร ปัจจุบันประชาชนมีชีวิต
ความเป็นอยูท่ีด่ข้ึีน มกีารคมนาคมท่ีด ีและสภาพพืน้ทีส่ามารถทำาการ
เกษตรกรรมได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นต้นแบบการบริหารจัดการนำ้า 
(แก้มลิงตามแนวพระราชดำาริ) ที่สำาคัญ รวมถึงสามารถสร้างความ
เข้มแข็งที่ก่อเกิดจากศูนย์รวมใจของไทยทั้งชาติอีกด้วย ทั้งนี้ สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใย
ประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากอทุกภยัในหลายพืน้ท่ีของประเทศ และ
มพีระราชประสงค์ให้ สบืสาน รกัษา และต่อยอดการพฒันาตามแนว
พระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพติร เพือ่สร้างประโยชน์และความสขุให้แก่ราษฎรตลอดไป 

       โอกาสนี้ องคมนตรี เยี่ยม
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณคลอง
ลัดโพธิ์ซึ่งประสบปัญหานำ้าท่วมใน
พ้ืนท่ีมาโดยตลอดจากอุทกภัยและ
ช่วงฤดนูำา้หลาก และจากการบริหาร
จัดการนำ้าโครงการประตูระบายนำ้า
คลองลดัโพธิ ์ทำาให้ปัจจบุนันำา้ไม่ท่วม
พื้นที่บ้านอีกเลย   
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นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี 
ติดตามการดำาเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดเพชรบุรี 

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
   
 นายจรัลธาดา กรรณสตู องคมนตร ีตดิตามการดำาเนนิงาน
และรับฟังการบริหารจัดการนำ้าของโครงการพัฒนาแหล่งนำ้า           
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริในพ้ืนที่ตำาบลยางหัก อำาเภอปากท่อ 
จังหวัดราชบุรี ซึ่ งเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้ง
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่
บรเิวณโครงการอทุยานเฉลมิพระเกยีรตไิทยประจนั บ้านไทยประจนั 
ตำาบลยางหกั อำาเภอปากท่อ จงัหวดัราชบรุ ีและโครงการสวนป่า
สิริกิติ์ บ้านห้วยม่วง ตำาบลตะนาวศรี อำาเภอสวนผึ้ง จังหวัด
ราชบุรี ณ บ้านไทยประจัน เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๓๔ ได้
พระราชทานพระราชดำารใิห้พิจารณาโครงการและก่อสร้าง แหล่งนำา้
เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีนำ้าในการเพาะปลูกและการอุปโภค
บริโภค สำานักงาน กปร. กรมชลประทาน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจึงได้ดำาเนินการสนองพระราชดำาริ โดยก่อสร้าง           
อ่างเก็บนำ้าในพื้นที่ตำาบลยางหัก อำาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
จำานวน ๕ แห่ง ประกอบด้วยอ่างเก็บนำ้าบ้านไทยประจันอันเนื่อง
มาจากพระราชดำาริ อ่างเก็บนำ้าบ้านพุกรูดอันเนื่องมาจาก           
พระราชดำาริ อ่างเก็บนำ้าห้วยพุกรูดอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 
อ่างเก็บนำ้าเขาหวัแดงอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิและอ่างเกบ็นำา้
หนิสตีอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
 
 นายจรัลธาดา กรรณสูต 
องคมนตรี ติดตามผลการดำาเนินงาน
โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสาน                                         
ตามพระราชดำาริในสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล
ที่ ๙ ตำาบลบางแก้ว อำาเภอบ้านแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี พร้อมรับฟังการ        
บรรยายสรุปผลการดำาเนินงานโครงการฯ                                                                  
การดำาเนินงานก่อสร้างร้านจำาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ และเยี่ยมชมการสาธิตการ
เล้ียงสาหร่ายพวงองุ่น การเล้ียงปลา
ทะเล หอยเป๋าฮ้ือ เป็นต้น    
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สำานักงาน กปร. 
ร่วมกับสี่องค์กรหลักร่วมลงนามความร่วมมือ
โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 สำานกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (สำานักงาน กปร.) จัดพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร ่วมกับสำานักงานคณะ
กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บรษิทั อสมท. จำากดั (มหาชน) 
และศูนย์พัฒนานวัตกรรมต่อต้านคอรัปชั่น โดยมีนายดนุชา                                                                                               
สนิธวานนท์ เลขาธกิาร กปร. นายประยงค์ ปรยีาจติต์ เลขาธกิาร 
ป.ป.ท. นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธกส.  นายเขมทัตต์ 
พลเดช กรรมการผูอ้ำานวยการใหญ่ บรษิทั อสมท. จำากดั (มหาชน) 
และ ดร.ณฐัวฒัน์ อรย์ิธชัโภคนิ กรรมการผูอ้ำานวยการศนูย์พฒันา
นวัตกรรมต่อต้านคอรัปช่ัน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ดังกล่าว ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำาริ สำานักงาน กปร.

 โครงการพฒันาองค์กรคณุธรรม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
หลักเพ่ือส่งเสริมให้องค์กรต่าง ๆ โดย
เฉพาะหน่วยงานของรัฐและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้น้อมนำาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการ
บรหิารจัดการด้วยความโปร่งใสและสร้าง
กลไกกระบวนการตลอดจนเครื่องมือที่
เป็นนวตักรรมต่อต้านทจุรติคอรปัช่ันด้วย
มาตรการเชิงบวกในมิติใหม่ ซ่ึงมุ่งเน้น
สนับสนุนให้เกิด “องค์กรคุณธรรมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่
จะช่วยสร้างเสริมความพอมี พอกิน 
พอใช้ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แก่ผู้เกี่ยวข้องให้เข้มแข็งมีความพร้อมใน
ระดบัหนึง่ก่อนต่อยอดไปสูก่ารมส่ีวนร่วม
ในการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น เพ่ือแก้ไข
ปัญหาของสังคมส่วนรวมได้อย่างยั่งยืน  



๗๗

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี 
ติดตามการดำาเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดบึงกาฬ

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

 นายจรัลธาดา กรรณสตู องคมนตรี ตดิตามการดำาเนนิงาน                                                                          
และรับฟังสรุปผลการดำาเนินงานโครงการอ่างเก็บนำ้าห้วยตาดข่า          
อนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิตำาบลหนองอ้อ อำาเภอหนองวัวซอ 
จงัหวดัอดุรธาน ีซึง่เป็นโครงการฯ ทีไ่ด้รบัพระมหากรณุาธิคณุจาก
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นโครงการอันเนื่องมาจาก           
พระราชดำาริ และโครงการอ่างเกบ็นำา้ซำาตมขาวพร้อมระบบท่อส่งนำา้
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ตำาบลทมนางาม อำาเภอโนนสะอาด 
จังหวัดอุดรธานี ซ่ึงเป็นโครงการที่ได้รับพระมหากรุณาธคิณุจาก
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
 โอกาสนี ้องคมนตรไีด้เยีย่มเกษตรกรและประชาชนทีร่บั
ประโยชน์จากโครงการฯ 
 จากนั้น เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บนำ้าซำาตมขาว
พร้อมระบบท่อส่งนำ้าฯ

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

 นายจรัลธาดา กรรณสูต 
องคมนตรี ติดตามการดำาเนินงาน
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำาหนองบ่อ                                
อองและขุดร่องชักน้ำาพร้อมติดตั้ ง
สถานีสูบน้ำาด้วยไฟฟ้าอันเนื่อง มาจาก                  
พระราชดำาร ิตำาบลคำาแก้ว และโครงการ
พัฒนาแหล่งน้ำาห้วยหิน พร้อมอาคาร
ประกอบอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ                  
ตำาบลหนองพันทา อำาเภอโซ่พิสัย 
จังหวัดบึงกาฬ ตามที่ราษฎรทั้งสอง                                      
ตำาบลขอพระราชทานโครงการฯ ในการ
ขาดแคลนน้ำาสำาหรับอุปโภคบริโภค                                                                        
และการเกษตร ซึง่สมเด็จพระเจ้าอยูห่วั
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นโครงการ                                                
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริเพ่ือช่วยเหลือ                                             
ราษฎรได้ประกอบอาชีพอย่างสมบูรณ์ 
 โอกาสนี้ องคมนตรีได้เยี่ยม
ราษฎรในพื้นที่โครงการฯ 
 จากนั้น ได้ เดินทางไปยัง                                  
โครงการพัฒนาแหล่ งน้ำ าห้ วยหิน                                                             
พ ร้อมอาคารประกอบฯ ซึ่ ง เป็น                                                        
โครงการฯ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ                                            
จ า ก ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ้ า อ ยู่ หั ว ท ร ง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้ เป็น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ                                                     
เพ่ือช่วยเหลือราษฎรซ่ึงขาดแคลนน้ำา
สำาหรบัอปุโภคบรโิภคและทำาการเกษตร 
เนื่องจากพ้ืนท่ีแห่งนี้ เป็นที่ราบลุ่ม                                                          
สลับด้วยพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด   
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นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี 
ติดตามงานโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวชายแดน
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ติดตามการ                                                                                   
ดำาเนินงานโครงการอนุรักษ์พ้ืนท่ีป่าไม้ต้นแบบตามแนว                                                                                
ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (วัดเขาศาลาอตุลฐานะ
จาโร) อำาเภอบวัเชด จงัหวดัสุรนิทร์ ดว้ยสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั                                                                     
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยสภาพ
พ้ืนที่ป่า ไม้อันเป็นต้นกำาเนิดของทรัพยากรธรรมชาติ
ทั้งแหล่งต้นน้ำาลำาธาร ป่าไม้ที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมถึงคุณภาพชี วิตของราษฎรที่ อาศัยอยู่
ร่วมกับป่าในลักษณะเกื้อกูลและอยู่ร่วมกันอย่างย่ังยืน
ตามแนวพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร                                                                           
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ ทรงพระกรุณา        
โปรดเกล้าฯ รับไว้เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน             

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงมี
พระราชประสงค์ให้ สบืสาน รกัษา และ
ต่อยอดงานในโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำารใินพระบาทสมเด็จพระปรมนิทร  
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ให้มีความยั่งยืนสร้างประโยชน์ให้กับ
ประชาชนและประเทศชาติตลอดไป 
 โอกาสน้ี องคมนตรี ได้เดินทาง                                                               
ไปติดตามการดำาเนินงานโครงการฯ                                                       
ดังกล่าว เพ่ือให้การดำาเนินงานเป็นไป                                         
อย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์                  
ตามพระราชประสงค์ต่อไป         



๗๙

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี 
ติดตามการบริหารจัดการนำ้า
โครงการอ่างเก็บนำ้านฤบดินทรจินดา 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ติดตามการดำาเนิน
งานของโครงการอ่างเก็บนำ้านฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจาก      
พระราชดำาริ อำาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ด ้วยสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงให้
ความสำาคัญในการบริหารจัดการนำ้าตามแนวพระราชดำาริของ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 
ที่ได้พระราชทานแนวทางในการบรรเทาปัญหาอุทกภัยและการ
ทำาการเกษตรให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในพ้ืนท่ีต่าง ๆ 
ทั่วประเทศ และในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน หลายพื้นที่ประสบกับ
ปัญหานำา้ท่วม ด้วยพระเมตตาและทรงห่วงใยพสกนกิรในทกุพืน้ที่
จึงมีพระราชประสงค์ให้องคมนตรีทำาหน้าที่ในการติดตามเพื่อ 
สืบสาน รักษา และต่อยอดงานพัฒนาในโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริให้สามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้
แก่พสกนิกรได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน 

  โอกาสน้ี องคมนตรี ได้รับฟัง
การบรรยายสรุปผลการดำาเนินงาน
โครงการอ่างเก็บน้ำานฤบดินทรจินดาฯ 
พร้อมเยี่ยมชมสภาพพื้นที่และปลูกต้น
พะยูง รวมถึงได้ปล่อยปลาในอ่างเก็บน้ำาฯ 
บริเวณด้านหน้าโครงการฯ 
 จากน้ัน องคมนตรี เดินทาง                                                             
ไปยังบ้านเกษตรกรประกอบอาชีพ                                                 
ปลูกฝรั่งและประชาชนที่อาศัยอยู่ใน                                                
บริเวณพื้นที่ตลาดเก่ากบินทร์บุรี ซึ่งได้
รับประโยชน์จากโครงการฯ พระบาท                                                          
สม เด็ จพระปรมินทรมหาภูมิพล           
อ ดุ ล ย เ ด ช  บ ร มน า ถบพิ ต ร  ไ ด้
พระราชทานโครงการเพื่อช่วยเหลือ
ราษฎรให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยาก         
ซ่ึงวันน้ีสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงสบืสาน 
รักษา และต่อยอดโครงการฯ ให้บังเกิด
ความยัง่ยนืและสรา้งประโยชนส์ขุใหก้บั
ประชาชนยิ่งขึ้นต่อไป   
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นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี 
ติดตามการบริหารจัดการนำ้า
โครงการพัฒนาแหล่งนำ้า
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์นำ้า

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ติดตามการดำาเนินงาน
ของโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ อำาเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และเขื่อนพระราม ๖ ตำาบลท่าหลวง 
อำาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยสถานการณ์น้ำา
ในช่วงมรสุมซึ่งอาจเกิดอุทกภัยในหลายพื้นท่ีของประเทศท่ีจะส่งผล 
กระทบต่อความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของราษฎร จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ติดตามการดำาเนินงานของโครงการพัฒนา
แหล่งน้ำาตามแนวพระราชดำาริท่ีสำาคัญ ๆ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร    
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเตรียมความพร้อมกับ
สถานการณ์อุทกภัยที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยทรงมี                                                                       
พระราชปณิธานที่จะทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดในการ            

พัฒนาโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริในท่ัวทุกภูมิภาคของ
ประเทศท่ีได้สร้างประโยชน์สุขกับ
ราษฎรให้บังเกิดความยั่งยืนอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป
 โอกาสนี้ องคมนตรี ได้
เดินทางไปยังโครงการเขื่อนป่าสัก
ชลสิทธิ์ฯ พร้อมรับฟังการบรรยาย
สรปุผลการดำาเนนิงานโครงการฯ และ                                             
การพฒันาลุม่นำา้ป่าสกัอนัเนือ่งมาจาก                                 
พระราชดำาริ รวมถึงสถานการณ์นำ้า
ในขณะนี้ 
 จากนั้น องคมนตรี ได้
เดินทางไปเยี่ยมบ้านเกษตรกรท่ี                       
ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ พร้อม
ได้เดินทางไปยังเขื่อนพระราม ๖ 
ตำาบลท่าหลวง อำาเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา        



๘๑

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ

นายจรัลธาดา  กรรณสูต องคมนตรี 
ตดิตามสถานการณ์นำา้และการบรหิารจดัการนำา้ 
ในพื้นที่จังหวัดชัยนาทและจังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 นายจรัลธาดา กรรณสตู องคมนตรี ตดิตามสถานการณ์นำา้
และการบริหารจัดการนำ้าของเข่ือนเจ้าพระยา ตำาบลบางหลวง 
อำาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการนำ้าบริเวณประตูระบายนำ้าบางโฉมศรี ตำาบล        
ชีนำ้าร้าย และตำาบลท่างาม อำาเภออนิทร์บรุ ีจงัหวดัสงิห์บรุ ี ด้วย
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรง
ห่วงใยราษฎรที่จะได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยในหลาย
พื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึง
ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรตีดิตามการดำาเนนิงานการ
บรหิารจัดการนำา้ของโครงการพฒันาลุม่นำา้เจ้าพระยา เพ่ือเตรยีม
ความพร้อมรบัสถานการณ์นำา้ทีจ่ะเกดิขึน้ ตลอดจนรบัทราบความ
เป็นอยูข่องราษฎรทีอ่าศยัอยูใ่นบรเิวณรอบพืน้ทีโ่ครงการฯ ซ่ึงอาจ
จะได้รับผลกระทบในการประกอบอาชีพและการดำารงชีวิต ด้วยมี
พระราชปณิธานท่ีจะทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดการพัฒนา 
โครงการฯ ท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพติร ได้พระราชทานแนวทางในการดำาเนนิงานเพือ่แก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ  ให้คงอยูแ่ละเกดิประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศ
ชาติสืบไป

 โอกาสนี ้องคมนตรี รบัฟังการ
บรรยายสรปุสถานการณ์นำา้ การบรหิาร
จัดการนำ้าของเข่ือนเจ้าพระยาฯ จากผู้
แทนกรมชลประทาน และศึกษาสภาพ
การบริหารจัดการนำ้าบริเวณ Control 
House ของเขื่อนเจ้าพระยา และเยีย่ม
ราษฎรบริเวณโครงการฯ พร้อมทัง้ปลูก
ต้นมะตูม ซึ่งเป็นไม้ประจำาจังหวัด
ชัยนาท 
 จากนัน้ องคมนตร ีเดนิทางไป
ยังโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บรหิารจดัการนำา้บรเิวณประตูระบายนำา้
บางโฉมศรีฯ ซึ่งเป็นประตูระบายนำ้า
ปลายคลองระบายใหญ่ชัยนาท - ป่าสกั ๒ 
ใช้ประโยชน์ในการกกัเกบ็นำา้และระบาย
นำ้าให้กับพื้นที่ในเขตชลประทาน เพื่อ
ป้องกนันำา้จากแม่นำา้เจ้าพระยาไหลเข้า
ท่วมพื้นที่ในเขตชลประทาน   
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นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี 
เป็นประธานเปิดงาน
นิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด
งานนิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา        
เขาหนิซ้อนอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิจงัหวดัฉะเชงิเทรา เพือ่น้อม
รำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร              
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเนื่องในโอกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ             
ในรัชกาลที ่๙ วนัที ่๑๒ สงิหาคม ๒๕๖๐  จดัขึน้เป็นเวลา ๓ วนั ระหว่าง                                                                                                                
วนัท่ี ๑๐-๑๒ สงิหาคม ๒๕๖๐ เพือ่ให้ประชาชนจากทัว่ประเทศได้รบั
ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานพระราชดำาริในการ         
จดัตัง้ศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ เป็นแห่งแรก เพือ่เป็นสถานที่          
ศึกษา ทดลอง ค้นคว้า วิจัย และแสดงตัวอย่างความสำาเร็จ เพื่อให้

เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ
ทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำา
ไปปฏิบัติได ้อย่างเหมาะสม ซึ่ง
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงให้ความ
สำาคัญในโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริที่พระบาทสมเด็จ        
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้
และมีพระราชปณิธาณท่ีจะสืบสาน 
รกัษา และต่อยอดโครงการอันเนือ่ง      
มาจากพระราชดำารใิห้มคีวามครบถ้วน
สมบูรณ์และเกิดประโยชน์สุขกับ
ประชาชนอย่างมั่นคงและย่ังยืน
สืบไป 
 โอกาสนี้ องคมนตรี ได้
กล่าวเปิดนิทรรศการฯ พร้อมกับ
ปลูกต้นรวงผ้ึง ณ บริเวณสวน       
ของพ่อ ภายในศูนย์ศึกษาฯ และ
เยี่ยมชมกิจกรรมนิทรรศการของ
หน่วยงานต่าง ๆ  ที่นำาผลงานความ
สำาเร็จจากการพัฒนามาจัดแสดง      
นิทรรศการฯ นอกจากน้ี ยังมี
กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้ จำานวน ๕ หลักสูตร รวมถึง
การจำาหน่ายสินค้าทางการเกษตร 
อาหาร พันธุ ์ไม้ และผลิตภัณฑ์ 
OTOP อีกด้วย  



๘๓

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ

สำานักงาน กปร. จัดพิธีรับมอบเข็มที่ระลึกฯ

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

 สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก               
พระราชดำาร ิ(สำานกังาน กปร.) ได้จดัพธิรีบัมอบเขม็ทีร่ะลกึสมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
และเข็มที่ระลึกพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรง
เจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐        
ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารสำานักงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ โดยมีนาย   
ดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำานักงาน กปร.            
เข้าพิธีรับมอบเข็มที่ระลึกฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำาลังใจในการปฏิบัติงาน         
ต่อไป 
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พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี 
เป็นประธานเปิดงาน
“ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์”
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
 
 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธาน
ในพธิเีปิดงานชมศนูย์ศกึษาพฒันาฯ ความรู ้ดนูทิรรศการ ภายใต้
ชื่อ “ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิด้วย สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงให้ความสำาคัญในการดำาเนินงานของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ซ่ึงเป็น ๑ ใน ๖ ศูนย์ศึกษา            
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ที่พระบาทสมเด็จ             
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ได้พระราชทาน
พระราชดำาริให้จัดต้ังข้ึนเพื่อให้เป็นสถานท่ีศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
ทดลอง และพัฒนาการประกอบอาชีพของเกษตรกรในแต่ละ
ภูมิภาค ซึ่งศูนย์ศึกษาฯ ได้ทำาหน้าที่พัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวให้
สามารถใช้ทำาการเกษตรได้ รวมทัง้แสวงหาแนวทางในการพฒันา
อาชพีทีเ่หมาะสมกบัสภาพพืน้ทีใ่ห้กบัราษฎรได้เข้ามาศกึษาเรยีนรู้
และนำาไปประยุกต์ใช้จนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนบน      
พื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยเหตุนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จึงมีพระราชปณิธานที่จะทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดการ
ดำาเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ รวมทั้งโครงการอันเนื่องมาจาก        
พระราชดำาริด้านต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนยิ่งขึ้นสืบไป
 การจัดงาน “ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์” เป็นความ
ร่วมมือของสำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน                                                                           
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ (สำานักงาน กปร.) ร่วม
กับศูนย์ศึกษาฯ จัดขึ้นเพื่อน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 
โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ต่อเนื่องเป็น             
ปีท่ี ๑๘ กจิกรรมภายในงานประกอบดว้ยการจดันทิรรศการ “ธ สถติ                                                                              
ในดวงใจนิรันดร์” เป็นการแสดงผลสำาเร็จจากการพัฒนา 

นิทรรศการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน การจำาหน่ายผลผลิตทาง                                                               
การเกษตร ผูผ้ลติพบผูบ้รโิภค และท่ีสำาคัญ
มีการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ                                                                 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ                                                               
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน                                                     
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนใน
พื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 โอกาสนี้ องคมนตรี ได้มอบ
รางวัลเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวด
กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรตัวอย่าง 
จำานวน ๗ ราย พร้อมชมนทิรรศการ และ
เยี่ยมเกษตรกรท่ีนำาผลผลิตทางการ
เกษตรมาจำาหน่าย ซึ่งได้สร้างขวัญและ
กำาลงัใจให้กบัเกษตรกรในครัง้นี ้นอกจากนี้
ยังได ้ปลูกต้นราชพฤกษ์เป ็นที่ระลึก          
อีกด้วย
 จากนัน้ องคมนตร ี ได้เดนิทาง
ไปยงัโครงการส่งนำา้และบำารงุรกัษาลุม่นำา้                                                        
บางนราอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 
อำาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
เพือ่ตดิตามการดำาเนนิงานและรบัฟังการ
บรรยายสรปุผลการดำาเนนิงาน พร้อมเยีย่ม                                                                         
ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  



วตัถปุระสงค์

๑. เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการ
พัฒนา ในสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ            
บดินทรเทพยวรางกูร พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร สมเดจ็พระนางเจ้า                                                                   
สริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที ่๙ และพระบรมวงศ์                                                              
ทีไ่ด้พระราชทานแนวพระราชดำาร ิเพือ่แก้ไขปัญหาให้แก่
ราษฎรและประเทศให้เกิดความยัง่ยืนมัน่คงต่อไป

๒. เพือ่สร้างความรู ้ความเข้าใจ เกีย่วกบัแนว   
พระราชดำาร ิ และโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดำาริ
ให้แก่ประชาชน หน่วยงานรฐั ภาคเอกชน ตลอดจน
สือ่มวลชน ให้ได้รบัทราบข้อมลูอย่างถกูต้องและกว้างขวาง 
ยิง่ขึน้

๓. เพือ่ขยายผลการพฒันาและผลสำาเรจ็จากแนว
พระราชดำาร ิและโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิทีม่ี
กระจายอยูท่ัว่ทุกภมูภิาคของประเทศ ไปสูส่าธารณชน
ได้อย่างกว้างขวาง พร้อมทัง้เป็นเอกสารอ้างองิได้อย่าง
ถกูต้อง

โปรดทราบ

• บทความและข้อเขียนต่าง ๆ ในวารสาร 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริเป็นความคิดเห็นส่วนตัว 
ของผูเ้ขียน ไม่ใช่ความเหน็ของสำานกังานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาร ิ(สำานกังาน กปร.)

• หากมคีวามประสงค์จะนำาข้อมลูไปเผยแพร่ 
โปรดระบแุหล่งท่ีมาของข้อมลูด้วย

ดำาเนินการโดย

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ                                
อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ                                     
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
www.facebook.com/rdpb.go.th
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 ๓ กรกฎาคม - กนัยายน 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
ผูอ้ำานวยการกองประชาสมัพนัธ์/หวัหน้าคณะบรรณาธกิาร
นางสาวณฐัดา ศภุสินธุ์
ผูแ้ทนกองประสานงานโครงการพืน้ท่ี ๑
นายปริญญวฒัน์ วชัรอาภากร
ผูแ้ทนกองประสานงานโครงการพืน้ท่ี ๒
นางสาวฉตัตรนิ บญุเกดิ
ผูแ้ทนกองประสานงานโครงการพืน้ท่ี ๓
นางสาวรุง่รตัน์ วงษ์จู
ผูแ้ทนกองประสานงานโครงการพืน้ท่ี ๔
นางสาวกลุวด ีปงุบางกะด่ี
ผูแ้ทนสำานกังานเลขาธกิาร
นางสาวสมลกัษณ์ บนุนาค
ผูแ้ทนกองศกึษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ
นางสมพร สขุประเสรฐิ
ผูแ้ทนกองพฒันาทรพัยากรบคุคลเพ่ือขบัเคล่ือนแนวพระราชดำาริ
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

 

 
  วารสารอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 
  จดัท�าขึน้เพือ่แจกจ่าย ห้ามจ�าหน่าย




