ปีี ที่่� ๑๙ ฉบัั บ ที่่� ๓ กรกฎาคม - กัั น ยายน ๒๕๖๔

โครงการอ่่างเก็็บน้ำำ��ซำำ�ตมขาวพร้้อมระบบส่่งน้ำำ��ฯ
“ซองเดอร์์” ในห้้วงยามที่่�ต้้องอยู่่�กัับโควิิด-๑๙
๔๐ ปีี การสืืบสานพระราชดำำ�ริิ
ผลสำำ�เร็็จจากโครงการฯ
• โครงการพััฒนาพื้้�นที่่�บริิเวณหนองอึ่่�งฯ จัังหวััดยโสธร
• โครงการฟาร์์มทะเลตััวอย่่างฯ จัังหวััดเพชรบุุรีี
บิ๊๊�กอุุย พื้้�นที่่�น้้อย น้ำำ��น้้อย ก็็เลี้้�ยงปลาดุุกได้้
เรื่่�องเล่่าจากหลัังกล้้อง “ช้้างไถนา ที่่�บ้้านนาเกีียน”

บรรณาธการ
วารสารอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำริิ ปีีที่่� ๑๙ ฉบัับที่่� ๓ กรกฎาคม - กัันยายน ๒๕๖๔ ตรงกัับ
โอกาสมหามงคลวัันเฉลิิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว สมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์�
พระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีีพัันปีีหลวง และสมเด็็จพระเจ้้าน้้องนางเธอ  เจ้้าฟ้้าจุุฬาภรณ
วลััยลัักษณ์์ อััครราชกุุมารีี กรมพระศรีีสวางควััฒน วรขััตติิยราชนารีี ขอน้้อมสำนึึกในพระมหากรุุณาธิิคุุณ
ในการพระราชทานแนวพระราชดำริิ เพื่่� อ ดำเนิิ น โครงการอัั น เนื่่� อ งมาจากพระราชดำริิ ในการบำบัั ด ทุุ ก ข์์
บำรุุงสุุขให้้ราษฎรของพระองค์์มีีชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�น ดัังเช่่นในช่่วงเวลานี้้�ที่่�หลายพื้้�นที่่�ประสบกัับ
ปััญหาอุุทกภััย หากแต่่ยัังมีีโครงการอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำริิด้้านพััฒนาแหล่่งน้้ำหลายโครงการ
ที่่�ช่่วยแก้้ไขบรรเทาปััญหาอุุทกภััยได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยกัักเก็็บน้้ำยามน้้ำหลากและปล่่อยน้้ำใช้้
ในยามน้้ำแล้้ง เพื่่�อให้้ราษฎรได้้ใช้้ประโยชน์์ในการเกษตรกรรม อุุปโภคบริิโภค มีีแหล่่งประมง และ
ยัังพััฒนาต่่อยอดไปถึึงการผลิิตน้้ำประปา เป็็นแหล่่งพลัังงาน รวมทั้้�งยัังเป็็นสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวพัักผ่่อน
หย่่อนใจ ก่่อเกิิดอาชีีพบริิการต่่าง ๆ ส่่งผลต่่อการเจริิญเติิบโตทางเศรษฐกิิจของประเทศ
ดัั ง เช่่น โครงการที่่� ก ำเนิิ ด ขึ้้� น จากน้้ำพระราชหฤทัั ย ของพระบาทสมเด็็ จ พระเจ้้ า อยู่่� หัั ว
เพื่่�อแก้้ไขปััญหาความทุุกข์์ร้้อนของประชาชน ภายใต้้ความร่่วมมืือจากหน่่วยงานต่่าง ๆ และชาวบ้้าน
ในพื้้�นที่่�มีีความตั้้�งใจที่่�จะต่่อยอดประโยชน์์จากอ่่างเก็็บน้้ำ ไปเป็็นอาชีีพเพื่่�อพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตตาม
หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง ติิดตามได้้ในคอลััมน์์ “๑๐ ทศมราชา พระเมตตาสู่่�ประชาราษฎร์์”
บทความเรื่่�อง โครงการอ่่างเก็็บน้้ำซำตมขาวพร้้อมระบบส่่งน้้ำอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำริิ นอกจากนี้้�
ยัังมีีตััวอย่่างความสำเร็็จ “ซองเดอร์์” ในห้้วงยามที่่�ต้้องอยู่่�กัับโควิิด-๑๙ ที่่�มีีวิิธีีคิิดและวิิธีีการรัับมืือ
ในช่่วงโควิิด-๑๙ เพื่่�อประคัับประคองธุุรกิิจและพนัักงานให้้สามารถ “พออยู่่�ได้้” และในการดำเนิินงานเพื่่�อ
สนองพระราชดำริิ จำเป็็ น ที่่� ต้้ อ งมีีหน่่วยงานกลางในการประสานความร่่วมมืือระหว่่างหน่่วยงานต่่าง ๆ
เพื่่�อขัับเคลื่่�อนโครงการอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำริิให้้ประสบความสำเร็็จ เป็็นระยะเวลา ๔๐ ปีี
ที่่�สำนัักงาน กปร. ได้้ทำหน้้าที่่�ดัังกล่่าว ซึ่่�งนายดนุุชา สิินธวานนท์์ เลขาธิิการ กปร. ได้้บอกเล่่า
การดำเนิินงานสนองพระราชดำริิ และผลสำเร็็จที่่�เกิิดขึ้้�น ซึ่่�งเป็็นความภาคภููมิิใจในการปฏิิบััติิงานไว้้
ได้้อย่่างน่่าสนใจ ติิดตามได้้ในคอลััมน์์ “ตามรอยพระราชปณิิธาน” บทความเรื่่�อง “๔๐ ปีี การสืืบสาน
พระราชดำริิ” และการดำเนิินงานโครงการอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำริิ สำเร็็จได้้ต้้องดำเนิินงานให้้
ครอบคลุุมไปถึึงการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ ทั้้�งชายฝั่่�งทะเล และในพื้้�นที่่�ป่่าไม้้ พร้้อมกัับการ
สร้้างอาชีีพให้้แก่่ราษฎร ปลููกจิิตสำนึึกให้้ราษฎรรัักและหวงแหนทรััพยากรธรรมชาติิในพื้้�นที่่�ของ
ตนเอง เนื้้�อหาสาระอยู่่�ในคอลััมน์์ผลสำเร็็จโครงการอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำริิ อีีกคอลััมน์์ที่่�ขาด
ไม่่ได้้ คืือ “ศููนย์์ศึึกษาฯ นำพาอาชีีพ” ได้้คััดสรรอาชีีพตััวอย่่างที่่�สามารถทำได้้ในทุุกพื้้�นที่่� คืือการเลี้้�ยง
ปลาดุุกบิ๊๊�กอุุย ในบ่่อซีีเมนต์์ แม้้จะมีีที่่�น้้อย น้้ำน้้อยก็็สามารถเลี้้�ยงได้้ สุุดท้้ายพบกัับคอลััมน์์เรื่่�องเล่่า
จากหลัังกล้้อง ประสบการณ์์การถ่่ายภาพการใช้้ช้้างไถนา ว่่าจะเป็็นอย่่างไร
คณะบรรณาธิิการหวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า บทความต่่าง ๆ ที่่�ถููกคััดสรรมานั้้�น จะเป็็นประโยชน์์
แก่่ผู้้�อ่่านได้้สามารถนำไปประยุุกต์์ใช้้ในชีีวิิตประจำวัันได้้อย่่างมีีความสุุขตามแนววิิถีีหลัักปรััชญาของ
เศรษฐกิิจพอเพีียงต่่อไป
คณะบรรณาธิิการ
                                                         วารสารอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำริิ
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สืืบสาน รัักษา ต่่อยอด สร้้างสุุขปวงประชา
ข่่าวพระราชกรณีียกิิจเดืือนมิิถุน
ุ ายน - สิิงหาคม ๒๕๖๔

๘

๑๐ ทศมราชา พระเมตตาสู่่�ประชาราษฎร์์
โครงการอ่่างเก็็บน้ำำ��ซำำ�ตมขาวพร้้อมระบบส่่งน้ำำ��
อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดอุุดรธานีี

๓๒

ตััวอย่่างความสำำ�เร็็จ
“ซองเดอร์์” ในห้้วงยามที่่�ต้้องอยู่่�กัับโควิิด-๑๙

๓๖

ตามรอยพระราชปณิิธาน
๔๐ ปีี การสืืบสานพระราชดำำ�ริิ

๓๙

ผลสำำ�เร็็จจากโครงการอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ ๔๒
• โครงการพััฒนาพื้้�นที่บ
�่ ริิเวณหนองอึ่่ง� อัันเนื่่�องมาจาก
  พระราชดำำ�ริ จั
ิ งั หวััดยโสธร
• โครงการฟาร์์มทะเลตััวอย่่างในสมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริกิิ ติ์์ิ �
  พระบรมราชิินีน
ี าถ จัังหวััดเพชรบุุรีี
ศููนย์์ศึก
ึ ษาฯ นำำ�พาอาชีีพ
บิ๊๊�กอุุย พื้้�นที่�น้
่ ้อย น้ำำ�น้
� ้อย ก็็เลี้้�ยงปลาดุุก
ในบ่่อซีีเมนต์์กลมได้้

๔๖

เรื่่�องเล่่าจากหลัังกล้้อง
ช้้างไถนา ที่�บ้
่ ้านนาเกีียน

๔๙

ประชาสััมพัันธ์์ผลิิตภััณฑ์์ของศููนย์์ศึึกษาการพััฒนา
เขาหิินซ้้อนอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ

๕๐

“...ตำำ�บลผมเป็็นหมู่่บ้
� า้ นแล้้งซ้ำำ�ซาก แล้้งมานาน บางครั้้ง� แล้้งติิดต่่อกััน ๗ เดืือน... …หลัังจากส่่งจดหมาย
ไป ๓ เดืือน ก็็มีีหนัังสืือตอบกลัับจากสำำ�นัักพระราชวังั ตอบว่่าจะช่่วยเหลืือ ทำำ�ให้้ชาวบ้้านดีีใจมาก...”
เสีียงจากนายบุุญช่่วย โตประเสริิฐ ผู้้�แทนบ้้านเขาแดงพััฒนา ตำำ�บลทัับช้้าง อำำ�เภอสอยดาว
จัังหวัั ด จัันทบุุ รี ี ผู้้�เขีี ย นฎีี ก าขึ้้� น ทููลเกล้้ า ฯ ขอพระราชทานความช่่วยเหลืื อ จากพระบาทสมเด็็ จ
พระเจ้้าอยู่่�หััว และทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ รัับโครงการก่่อสร้้างฝายบ้้านเขาแดงพััฒนา ไว้้เป็็น

โครงการอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ นัับเป็็นโครงการอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิด้้านการพััฒนาแหล่่งน้ำำ�
แห่่งแรก ในรััชสมััยของพระองค์์

จากการที่่�มีีพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร
และสมเด็็ จพระนางเจ้้าสิิริกิ
ิ ิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีีพัันปีีหลวง เป็็นแบบอย่่างในการ

ใช้้ชีวิี ต
ิ ตลอดจนการอุุทิศ
ิ พระวรกายปฏิิบััติิพระราชกรณีียกิิจเพื่่�อให้้ราษฎรมีีคุุณภาพชีีวิตที่่
ิ ดี
� ีขึ้น
้� ซึ่่�งจะ
สร้้างความมั่่�นคงให้้เกิิดขึ้้�นแก่่ประเทศชาติิ พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงสนพระราชหฤทััยที่่�จะ
เรีียนรู้้�แนวทางในการทรงงานของสมเด็็จพระบรมชนกนาถ สมเด็็จพระบรมราชชนนีี และทรงยึึดมา
ปฏิิบััติิใช้้ในการพระราชทานความช่่วยเหลืือราษฎรมาอย่่างต่่อเนื่่�อง ดัังจะเห็็นได้้ จากการโดยเสด็็ จ
สมเด็็จพระบรมราชชนนีี ในภููมิิภาคต่่าง ๆ
ทั้้�งสองพระองค์์จะทรงแยกกัันทรงงาน โดยสมเด็็จพระบรมราชชนนีี จะทรงงานด้้านศิิลปาชีีพ
ขณะเดีียวกัันพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่หััว
� จะเสด็็จพระราชดำำ�เนิินไปทรงเยี่่�ยมราษฎรทำำ�ให้้ทรงทราบ
ปััญหาและความต้้องการของราษฎรอย่่างแท้้จริิง โดยเฉพาะการขาดแคลนแหล่่งน้ำำ�ซึ่่�งเป็็นปััญหาสำำ�คััญ
และนำำ�ไปสู่่�การพระราชทานความช่่วยเหลืือในเวลาต่่อมา โดยผสานรวมเป็็นโครงการอัันเนื่่�องมาจาก

พระราชดำำ�ริิ ตามที่่�สมเด็็จพระบรมชนกนาถ ทรงริิเริ่่�มโครงการไว้้ และทรงให้้ความสำำ�คััญกัับเหตุุการณ์์
ที่่�มีผ
ี ลกระทบต่่อชีีวิต
ิ ความเป็็นอยู่่ข
� องราษฎรโดยทรงเน้้นย้ำำ�ให้้ทุก
ุ ภาคส่่วนร่่วมกัันแก้้ไขปััญหาที่่�เกิิดขึ้้น
�
ให้้ทัันท่่วงทีี ตลอดจนให้้มีีการติิดตามเฝ้้าระวังั อยู่่เ� สมอ

ณ วัันนี้้�เป็็นที่่�ประจัักษ์์ชััดถึึงพระราชหฤทััยที่่�จะทรงสืืบสานงานพััฒนาเพื่่�อสานประโยชน์์ให้้แก่่
ราษฎรได้้อย่่างทั่่�วถึึง อีีกทั้้ง� พระราชปณิิธานที่่�ตั้้�งมั่่�นที่่�จะช่่วยเหลืือราษฎรในยามทุุกข์์ยาก ดัังในยามที่่�
ประเทศไทยและปวงชนชาวไทยต้้ องประสบกัับภััยพิิ บััติิ ต่่าง ๆ เฉกเช่่นที่่�ผ่่า นมา เนื่่� อ งในโอกาส
มหามงคลเฉลิิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม เวีียนมาบรรจบอีีกครั้้ง� และเป็็นอีีกหนึ่่�งปีีที่่ปว
� งพสกนิิกร
ในทุุกพื้้�นที่่�ได้้ รัับพระมหากรุุณาธิิคุุณจากพระองค์์ จะได้้ ร่่วมเฉลิิมพระเกีี ยรติิ ที่่�มีีพระมหากษััตริิย์์ที่่�
เปี่่�ยมด้้วยพระเมตตา พระปรีีชาสามารถ ปฏิิบััติิพระราชกรณีียกิิจเพื่่�อประโยชน์์สุุขของปวงพสกนิิกร
ชาวไทยโดยแท้้จริิง

อาศิิรวาท

เนื่่�องในโอกาสวัันเฉลิิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่หั
� ว
ั
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

		

เบญจศกเถลิิงราชย์์

ครองขวััญชาติิสวััสดิิผล

หกสิิบเก้้าพรรษาชนม์์ 	มิ่่�งมงคลกมลสยาม

	คืือพระผู้้�ทรงให้้

	ประจัักษ์์ได้้ทั่่ว
� เขตคาม

	ที่่�อยู่่ที่่
� กิ
� ินท่่าม
ขอพระองค์์ทรงพระเจริิญ

เสีียงสาธุุพระกรุุณา
เปี่่�ยมสรรเสริิญด้้วยศรััทธา

	ร้้อยรวมใจประชา 	ร่่วมสร้้างชาติิประกาศธรรม
ด้้วยเกล้้าด้้วยกระหม่่อม ขอเดชะ
ข้้าพระพุุทธเจ้้า ผู้้�บริิหารและเจ้้าหน้้าที่่สำ
� ำ�นัักงาน กปร.
(นายภััททะพงศ์์ เทีียนศรีี ผู้้�ประพัันธ์์)

พระราชกรณีียกิิจด้้านการส่่งเสริิมอาชีีพของราษฎร
มููลนิิธิส่่
ิ งเสริิมศิิลปาชีีพ
ในสมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริกิ
ิ ิติ์�์ พระบรมราชิินีีนาถ
สมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริกิ
ิ ิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีีพัันปีีหลวง ได้้โดยเสด็็จพระบาทสมเด็็จ
พระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร ไปทรงเยี่่�ยมพสกนิิกรทั่่�วทุุกภููมิิภาค
ของประเทศมากว่่า ๗๐ ปีีแล้้ว จึึงได้้ทอดพระเนตรเห็็นทุุกข์์สุุขทั้้ง� สิ้้�นในการครองชีีพของราษฎร ทรงพบว่่า
ราษฎรซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็นกสิิกรต้้องประสบภััยธรรมชาติิต่่าง ๆ เช่่น ฝนแล้้ง นาล่่ม ศััตรููพืืชรบกวน ทำำ�ให้้การ
ประกอบอาชีีพไม่่ได้้ ผล อีีกทั้้�งทรงพบว่่าราษฎรไทยหลายท้้องถิ่่�นมีีฝีีมืือเป็็นเลิิศทางหััตถกรรมหลายชนิิด
สืืบทอดมาแต่่บรรพบุุรุุษ สมควรจะอนุุรัักษ์์ไว้้ให้้เป็็นสมบััติิ ของชาติิ สืืบไป พระองค์์จึึงทรงทุ่่�มเทพระวิิริย
ิ ะ
อุุตสาหะและพระราชทรััพย์์มาส่่งเสริิมงานหััตถกรรมแก่่ราษฎร
วััตถุุประสงค์์สำำ�คััญคืือเพื่่�อหาอาชีีพเสริิมเพิ่่�มรายได้้ให้้แก่่กสิิกรที่่�ประสบปััญหาในการเพาะปลููก หรืือ
กสิิกรที่่�ว่่างจากฤดููเพาะปลููกให้้ได้้มีีงานทำำ�อยู่่กัั
� บบ้้าน ซึ่่�งจะส่่งผลให้้ราษฎรไม่่ต้้องละทิ้้�งถิ่่�นฐานของตนเข้้าไป
ทำำ�งานรัับจ้้างในเมืืองใหญ่่ ๆ อัันก่่อให้้เกิิดปััญหาชุุมชนแออััดในระยะยาวต่่อไป นัับว่่าเป็็นการช่่วยรัักษา
กรรมสิิทธิ์์ใ� นที่่�ดิินของราษฎรผู้้�มีีรายได้้น้้อยเหล่่านี้้�อีีกทางหนึ่่�งด้้วย และสำำ�หรัับชาวไทยภููเขาซึ่่�งเคยมีีอาชีีพ
ปลููกฝิ่่� น ก็็ทรงส่่งเสริิมให้้หัันไปประกอบงานฝีีมืือที่่�ชาวไทยภููเขามีีความชำำ�นาญอยู่่�แล้้ว คืือการเป็็นช่่างเงิิน
หรืือช่่างทองแทน
วััตถุุ ปร ะสงค์์ อีี ก ประการหนึ่่� ง คืื อ เพื่่� อ ธำำ� รงรัักษาและฟื้้� นฟููหััตถกรรมแบบไทยโบราณซึ่่�ง กำำ� ลัังจะ
เสื่่�อมสููญไปตามกาลเวลาให้้กลัับมาแพร่่หลาย เช่่น การทอผ้้าไหมมััดหมี่่�ลวดลายโบราณ การทอผ้้าแพรวา
การจัักสานย่่านลิิเภา การทำำ�เครื่่�องถมเงิินและถมทอง การทำำ�คร่ำำ� เป็็นต้้น เนื่่�องจากหััตถกรรมประเภทนี้้�
ต้้องใช้้ฝีีมืือ เวลา และความอดทนเป็็นอย่่างมาก จึึงหาผู้้�ที่่�สนใจสืืบทอดวิิชาเหล่่านี้้�เป็็นอาชีีพได้้ยากยิ่่�ง
สมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริกิ
ิ ิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีีพัันปีีหลวง ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ
ให้้เปิิดสอนหััตถกรรมแทบทุุกประเภทแก่่บุุตรหลานของราษฎรผู้้�ยากไร้้ขึ้้�นในสวนจิิตรลดา และในบริิเวณ
พระตำำ�หนัักทุุกภาคเวลาที่่�พระองค์์ เสด็็ จพระราชดำำ�เนิิ นแปรพระราชฐานไปประทัับเพื่่�อทรงเยี่่�ยมราษฎร
ทรงรัับเด็็กยากจนและการศึึกษาน้้อยผู้้�ยัังไม่่เคยมีีประสบการณ์์ทางการช่่างใด ๆ เข้้ามาเป็็นนัักเรีียนศิิลปาชีีพ
ทรงเสาะหาครููผู้้�มีี ฝีี มืื อ ที่่� ยัั งหลงเหลืื อ อยู่่� ม าถ่่ายทอดผลงานอัันละเอีี ย ดอ่่อนเหล่่านี้้� พระองค์์ จ ะเสด็็ จ
พระราชดำำ�เนิินไปทรงติิดตามผลงานและพระราชทานกำำ�ลัังใจแก่่สมาชิิกศิิลปาชีีพ หมุุนเวีียนไปทั่่�วประเทศ
เป็็นประจำำ�ทุุกปีี รวมทั้้ง� โปรดที่่�จะทรงใช้้สอยผลิิตภััณฑ์์ศิิลปาชีีพทุุกชนิิดเพื่่�อเป็็นตััวอย่่างแก่่ราษฎรทั่่�วไป
งานของศิิลปาชีีพเจริิญเติิบโตขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว มีีสมาชิิกศิิลปาชีีพกระจายอยู่่�ทั่่วทุ
ุ ภาคของประเทศ
� ก
และผลิิตภััณฑ์์ศิิลปาชีีพได้้ แพร่่หลายกว้้างขวางเป็็นที่่�นิิยมในหมู่่�ราษฎรไทยและชาวต่่างประเทศ สมเด็็ จ
พระนางเจ้้าสิิริกิ
ิ ิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีีพัันปีีหลวง ต้้องทรงใช้้จ่่ายพระราชทรััพย์์เพื่่�อโครงการ
ศิิลปาชีีพเป็็นจำำ�นวนมาก จึึงมีีผู้้�กราบบัังคมทููลขอให้้ทรงจััดตั้้�งขึ้้�นเป็็นมููลนิิธิ ิ ซึ่่�งทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ
ให้้จััดตั้้�งมููลนิิธิขึ้ิ น
้� เมื่่�อวัันที่่� ๒๑ กรกฎาคม พุุทธศัักราช ๒๕๑๙ โดยพระองค์์ทรงดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการ
บริิหารของมููลนิิธิด้
ิ ้วย ต่่อมารััฐบาลได้้ประจัักษ์์ถึึงผลงานและคุุณประโยชน์์ของมููลนิิธิ ิ จึึงได้้รัับเป็็นหน่่วยงาน
หนึ่่�งของรััฐ โดยจััดตั้้�งเป็็นกองศิิลปาชีีพขึ้้น
� ในสำำ�นัักราชเลขาธิิการ เมื่่�อพุุทธศัักราช ๒๕๒๘ เพื่่�อสนัับสนุุนงาน
ของมููลนิิธิส่
ิ ่งเสริิมศิิลปาชีีพ ในสมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริกิ
ิ ิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ
ที่่�มา : มููลนิิธิส่
ิ ่งเสริิมศิิลปาชีีพ ในสมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริกิ
ิ ิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ

อาศิิรวาท
เฉลิิมพระเกีียรติิสมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริกิ
ิ ิติ์�์ พระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีีพัันปีหล
ี วง
เนื่่� องในโอกาสวัันเฉลิิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิิงหาคม ๒๕๖๔

		

		

สิิบสองอััฏฐมาศน้้อม 	บููชา
พระแม่่องค์์กษััตรา

ธิิราชเจ้้า

แม่่แห่่งแผ่่นดิินพา

พสกสุุข

		น้้อมจิิตนบด้้วยเกล้้า

พรั่่�งพร้้อมถวายพระพร

ด้้วยเกล้้าด้้วยกระหม่่อม ขอเดชะ
ข้้าพระพุุทธเจ้้า ผู้้�บริิหารและเจ้้าหน้้าที่่สำ
� ำ�นัักงาน กปร.
(นายภััททะพงศ์์ เทีียนศรีี ผู้้�ประพัันธ์์)

ตลอดระยะเวลามากกว่่าหกทศวรรษ สมเด็็จพระเจ้้าน้้องนางเธอ เจ้้าฟ้้าจุุฬาภรณวลััยลัักษณ์์
อััครราชกุุมารีี กรมพระศรีีสวางควััฒน วรขััตติิ ยราชนารีี ทรงปฏิิ บััติิพระกรณีี ยกิิ จเจริิญรอยตาม
พระบาทสมเด็็ จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุ ลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร และสมเด็็ จ
พระนางเจ้้าสิิริกิ
ิ ิ ติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีีพัันปีีหลวง ทรงมุ่่�งมั่่�นพระราชหฤทััยและ
อุุทิศ
ิ พระวรกาย เพื่่�อให้้ราษฎรมีีสุุขภาพร่่างกายที่่�แข็็งแรง อยู่่ดี
� ีกิินดีี มีีความสุุข และร่่วมพััฒนาประเทศให้้
เจริิญก้้าวหน้้าทััดเทีียมอารยประเทศ ทรงนำำ�ความรู้้�ด้้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีมาใช้้ในการพััฒนา
ประเทศ โดยทรงแลกเปลี่่�ยนความร่่วมมืือกัับต่่างประเทศในการพััฒนาวิิทยาศาสตร์์ ทรงก่่อตั้้�งมููลนิิธิ ิ
จุุฬาภรณ์์ขึ้น
้� และพััฒนาเป็็นสถาบัันวิิจััยจุุฬาภรณ์์ในเวลาต่่อมา เพื่่�อส่่งเสริิมสนัับสนุุนการศึึกษาวิิจััย
และบำำ�บััดโรคมะเร็็ง ทั้้�งทรงก่่อตั้้�งโรงพยาบาลจุุฬาภรณ์์ เพื่่�อให้้บริิการทางการแพทย์์เฉพาะทางแก่่
ผู้้�ป่่วยมะเร็็ง เพื่่�อให้้ผู้้�ป่ว่ ยเข้้าสู่่�กระบวนการรัักษาที่่�รวดเร็็วและทัันสมััย ทรงรัับผู้้�ป่่วยยากไร้้ เป็็นคนไข้้ใน
พระอนุุเคราะห์์ อีีกทั้้ง� ยัังมีีพระดำำ�ริิให้้จััดตั้้�งโรงงานผลิิตเภสััชภััณฑ์์ในพระดํําริิขึ้น
้� ที่่�พระตำำ�หนัักพิิมานมาศ
จัังหวัั ด ชลบุุ รี ี เพื่่� อ ช่่วยเหลืื อ ประชาชนที่่� ป่่ ว ยด้้ ว ยโรคมะเร็็ง ให้้ สา มารถเข้้ าถึึ งกลุ่่� ม ยารัักษาที่่� มีี
ประสิิทธิิภาพสููงได้้อย่่างทั่่�วถึึงและเท่่าเทีียมกััน จึึงทรงได้้รัับการทููลเกล้้าฯ ถวายเหรีียญทอง อััลเบิิร์ต
์
ไอน์์สไตน์์ จากยููเนสโก และได้้รัับการยกย่่องเป็็น “เจ้้าฟ้้านัักวิิทยาศาสตร์์” ในปีี ๒๕๓๐
นอกจากนี้้� ยัังทรงดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกิิตติิมศัักดิ์์�มููลนิิธิแ
ิ พทย์์อาสาสมเด็็จพระศรีีนคริินทรา
บรมราชชนนีี (พอ.สว.) หลายครั้้ง� ได้้เสด็็จฯ ร่่วมกัับหน่่วยแพทย์์เคลื่่�อนที่่�มููลนิิธิ ิ พอ.สว. เพื่่�อให้้การ
รักษาแก่ผู้ป่วยในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ทรงมีพระกรุณาธิคุณไม่เพียงต่อเพื่อนมนุษย์
แต่่ยัังมีีพระเมตตา แผ่่ไปถึึงบรรดาสััตว์์น้้อยใหญ่่ โดยทรงก่่อตั้้�งโรงพยาบาลสััตว์์ทิพ
ิ ย์์พิิมาน จัังหวััด
นครราชสีี มา ขึ้้�น เพื่่�อให้้ การรัักษาสััตว์์ป่่วยอนาถาและอนุุเคราะห์์ สััตว์์ที่่�ถููกทอดทิ้้�งไร้้ที่่�พึ่่�ง และมีี

พระดำำ�ริิให้้ ก่่ อตั้้� งโรงพยาบาลสััตว์์ ในภููมิิ ภาคต่่าง ๆ ของประเทศอีี กด้้ วย นอกจากนี้้� ยัังทรงเป็็น
องค์์ประธานกรรมการขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินโครงการสััตว์์ปลอดโรค คนปลอดภััย จากโรคพิิษสุุนััขบ้้า
ด้้ วยมีีพระปณิิธานที่่�จะให้้โรคพิิษสุุนััขบ้้าหมดไปจากประเทศไทย ขานรัับกัับเป้้าหมายขององค์์การ
อนามััยโลกในการกำำ�จััดโรคพิิษสุุนััขบ้้าให้้หมดไปจากโลกภายในปีี ๒๕๗๓ ทำำ�ให้้ประเทศไทยได้้รัับเกีียรติิ
จากองค์์การอนามััยโลกให้้เป็็นศููนย์์กลางในการแก้้ไขปััญหาโรคพิิษสุุนััขบ้้าในภููมิิภาคเอเชีีย
ทรงใช้้เวลาว่่างจากพระกรณีียกิิจออกแบบเครื่่�องประดัับและเครื่่�องแต่่งกายต่่าง ๆ โดยนำำ�
รายได้้เป็็นพระกุุศลช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วยมะเร็็งที่่�ยากไร้้และผู้้�ด้้อยโอกาสทำำ�ให้้ทรงได้้รัับการทููลเกล้้าฯ ถวาย
พระสมััญญา “สิิริศิ
ิ ิลปิิน” จากกระทรวงวััฒนธรรม แม้้ในปััจจุุบัันที่่�ประเทศไทยได้้รัับความเดืือดร้้อน
จากการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทรงห่่วงใยและให้้ความสำำ�คััญ
ต่่อการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรคให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยได้้ พระราชทานวััคซีีนเพื่่�อ
นำำ�ไปฉีีดให้้แก่่ประชาชนผู้้�ด้้อยโอกาส ผู้้�พิิการ และชุุมชนในพื้้�นที่่�เสี่่�ยงได้้เข้้าถึึงวััคซีีนที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
เพื่่�อสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันให้้ได้้เร็็วที่่สุ
� ุด นัับเป็็นพระกรุุณาธิิคุุณอัันหาที่่�สุุดมิิได้้ที่่ทร
� งห่่วงใยและอยู่่เ� คีียงข้้าง
พสกนิิกรชาวไทยทุุกหมู่่�เหล่่าตลอดมา



อาศิิรวาท
เนื่่�องในโอกาสวัันคล้้ายวัันประสููติิสมเด็็จพระเจ้้าน้้องนางเธอ
เจ้้าฟ้้าจุุฬาภรณวลััยลัักษณ์์ อััครราชกุุมารีี กรมพระศรีีสวางควััฒน
วรขััตติิยราชนารีี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

		

พระมิ่่�งขวัญ
ั ประชาชาติิ 	วิิทยาศาสตร์์เกีียรติิเกริิกไกร

	นิิเวศน์์โลกจรรโลงไว้้ 	ทรงเป็็นหนึ่่�งซึ่่�งหนุุนนำำ�
กรกฎาวัน
ั ที่่�สี่่�

ขอทรงมีีพระพลานามััย

“สวางควัฒ
ั น” ชััย

เช่่นพระนามนิิรัันดร์์กาล

ควรมิิควรแล้้วแต่่จะโปรดเกล้้าโปรดกระหม่่อม
ข้้าพระพุุทธเจ้้า ผู้้�บริิหารและเจ้้าหน้้าที่่สำ
� ำ�นัักงาน กปร.
(นายภััททะพงศ์์ เทีียนศรีี ผู้้�ประพัันธ์์)

 เสด็็จฯ ไปยัังหอประชุุมค่่ายพระรามหก อำำ�เภอชะอำำ� จัังหวััดเพชรบุุรีี

สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ
สยามบรมราชกุุมารีี

เสด็็จพระราชดำเนิินไปทรงปฏิิบััติิพระราชกรณีียกิิจในพื้้�นที่่�จัังหวััดเพชรบุุรีี
และจัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์ ระหว่่างวัันที่่� ๑ - ๓ มิิถุุนายน ๒๕๖๔
วัันอัังคารที่่� ๑ มิิถุุนายน ๒๕๖๔ เสด็็จฯ ไปยัังหอประชุุมค่่าย
พระรามหก อำำ�เภอชะอำำ� จัังหวััดเพชรบุุรีี เพื่่อ� ทรงติิดตามความก้้าวหน้้า
การดำำ� เนิิ น งานโครงการพัั ฒ นาเด็็ ก และเยาวชนในถิ่่�นทุุรกัันดาร
ตามพระราชดำำ�ริิ โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดน บ้้านป่่าหมาก หมู่่�ที่่� ๘
ตำำ�บลศาลาลััย อำำ�เภอสามร้้อยยอด จัังหวััดประจวบคีีรีขัี นั ธ์์ ทอดพระเนตร
วีีดิทัิ ศั น์์แนะนำำ�โรงเรีียน นิิทรรศการ กิิจกรรมต่่าง ๆ อาทิิ กิิจกรรมการ
พััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียน การฝึึกอาชีีพนัักเรีียน โครงการ
เกษตรเพื่่�ออาหารกลางวััน การดำำ�เนิินงานสุุขศาลาพระราชทาน ต่่อมา
ทรงรัับฟัังรายงาน การแก้้ ไขปัั ญ หาการขาดแคลนน้ำำ��ข องโรงเรีี ยน
การจััดสรรที่่�ดินทำ
ิ ำ�กินิ ให้้แก่่ราษฎร พร้้อมแนวทางการให้้ความช่่วยเหลืือ
จากหน่่วยงานที่่�เกี่่ยวข้
� อ้ ง ในการนี้้� มีีพระราชดำำ�ริิ สรุุปความว่่า ขอให้้
สำำ�นัักงาน กปร. ทำำ�หน้้าที่่�ประสานงานและบููรณาการหน่่วยงาน
ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ในการช่่วยเหลืือโรงเรีียน และราษฎรบ้้านป่าห
่ มากที่่อ� ยู่่�
ในเขตอุุทยานแห่่งชาติิกุุยบุุรีี เกี่่�ยวกัับการจััดหาที่่�ดิินทำำ�กิินให้้แก่่
ราษฎรบ้้านป่าห
่ มาก และจััดทำำ�โครงการก่่อสร้้างฝายพร้้อมระบบสููบน้ำำ��
รวมทั้้�งให้้ความรู้้�กัับราษฎรในการประกอบอาชีีพในพื้้�นที่่�จำำ�กััด
ให้้ได้้ประโยชน์์สูงู สุุด และการสนัับสนุนุ ไก่่ไข่่แก่่โรงเรีียน นอกจากนี้้�
ให้้แก้้ไขปััญหาโรคมาลาเรีีย โรคทางเดิินอาหาร และโรคโปลิิโอ
เพื่่�อควบคุุมการแพร่่ระบาดของโรคในพื้้�นที่่�โรงเรีียน
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สืืบสาน รัักษา ต่่อยอด สร้้างสุุขปวงประชา

 การจััดนิิทรรศการกิิจกรรมต่่าง ๆ ของโรงเรีียนตำำ�รวจ
	ตระเวนชายแดนบ้้านป่่าหมาก

	กิิจกรรมฝึึกอาชีีพนัักเรีียน โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดน
	บ้้านป่่าหมาก

ต่่อมา ทรงติิดตามความก้้าวหน้้าการดำำ�เนิินงานโรงเรีียน
ตำำ� รวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่่ า ละอูู หมู่่�ที่่� ๓ ตำำ�บ ล
ห้้ วยสัั ตว์์ ใ หญ่่ อำำ� เภอหัั วหิิ น จัั ง หวัั ด ประจวบคีี รีี ขัั น ธ์์
ผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ (ออนไลน์์) ณ ศาลาเริิง วัังไกลกัังวล
อำำ� เภอหัั วหิิ น จัั ง หวัั ด ประจวบคีี รีี ขัั น ธ์์ ทรงรัั บ ฟัั ง รายงาน
การแก้้ไขปััญหาช้้างป่่าในพื้้�นที่่�ของโรงเรีียน การแก้้ไขปััญหา
การขาดแคลนน้ำำ�ข
� องโรงเรีียน โดยได้้ดำ�ำ เนิินการปรัับปรุุงระบบ
ประปาภููเขาเดิิม ก่่อสร้้างระบบส่่งน้ำำ��พร้้อมอาคารประกอบ
และก่่อสร้้างถัังเก็็บน้ำำ�� ซึ่่�งดำำ�เนิินการแล้้วเสร็็จเมื่่�อปีี ๒๕๖๒ 	กิิจกรรมสหกรณ์์โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่่าละอูู
และทอดพระเนตรกิิจกรรมของโรงเรีียน อาทิิ การจััดการเรีียน
การสอนระดัับชั้้น� อนุุบาล ๓ เรื่่อ� งการจััดประสบการณ์์การเรีียนรู้้�
บููรณาการสะเต็็มศึึกษา (STEM Education) กิิจกรรมวุ้้�นแฟนซีี
สีีจากธรรมชาติิ และโครงการส่่งเสริิมพััฒนาการเด็็กปฐมวััย
ของโรงเรีียน จากนั้้�น ทอดพระเนตรกิิจกรรมฝึึกอาชีีพนัักเรีียน
อาทิิ การเย็็บหน้้ากากอนามััยแบบผ้้า ในการนี้้� มีีพระราชดำำ�ริิ
แก่่หน่่วยงานที่่�เกี่่ยวข้
� อ้ ง สรุุปความว่่า ให้้พิจา
ิ รณาและดำำ�เนิินการ
แก้้ไขปััญหาสััตว์์ป่า่ เช่่น ช้้างป่่าและลิิงป่่าบุกุ รุุกพื้้�นที่โ่� รงเรีียน
และหมู่่�บ้้านใกล้้เคีียงด้้วยวิิธีีการที่่�เหมาะสม และให้้ความรู้้� 	กิิจกรรมการเย็็บหน้้ากากอนามััยแบบผ้้า
โรงเรีียนตำ�ำ รวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่่าละอูู
โดยทำำ�หน้้าที่่�เป็็นพี่่�เลี้้�ยงในโครงการฝึึกอาชีีพแก่่ผู้้�สููงอายุุ
นอกจากนี้้� ให้้แก้้ไขปััญหานัักเรีียนไร้้สััญชาติิของโรงเรีียน
และโรงเรีียนอื่่�น ๆ ซึ่่ง� ส่่งผลให้้เกิิดปััญหาในด้้านการเข้้าถึงึ
สวััสดิกิ ารของรััฐ รวมทั้้�งให้้ขยายผลการพััฒนาจากโรงเรีียน
สู่่�ชุุมชน โดยให้้ชมรมศิิษย์์เก่่ากลัับมาช่่วยกัันพัฒ
ั นาชุุมชน
ให้้มีีความก้้าวหน้้า และขยายผลโครงการยุุวชลกร ไปยัังนัักเรีียน
ในระดัับชั้้นที่
� สู่� งู โดยเฉพาะเรื่่�องการทำำ�ฝายชะลอน้ำำ�� และ
การดููแลรัักษาอาคารต่่าง ๆ ที่่ชำ� ำ�รุุดเสีียหาย ให้้สามารถกลัับ
มาใช้้งานได้้เต็็มศัักยภาพ พร้้อมกัับให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับงาน
	กิิจกรรมปศุุสััตว์์ โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่่าละอูู
ด้้านบััญชีีและด้้านสหกรณ์์แก่่นัักเรีียนด้้วย
วัันพุุธที่่� ๒ มิิถุนุ ายน ๒๕๖๔ ทรงติิดตามความก้้าวหน้้า
การดำำ�เนิินงานศููนย์์การเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้าน
คีีรีีล้้ อม หมู่่�ที่่� ๑ ตำำ�บ ลช้้ า งแรก อำำ� เภอบางสะพานน้้ อ ย
จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์ ผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ (ออนไลน์์)
ณ ศาลาเริิง วัังไกลกัังวล อำำ�เภอหััวหิิน จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์
ทอดพระเนตรกิิจกรรมของโรงเรีียน อาทิิ การสานตะกร้้าพลาสติิก
การทำำ�ไม้้กวาดดอกหญ้้า การสาธิิตการเรีียนการสอนวิิชาภาษาไทย
ระดัับชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� ๖ เรื่่�องการเขีียนคำำ�ไทยให้้ถููกต้้อง
โดยใช้้การสืืบค้้นข้อ้ มููลจากอิินเทอร์์เน็็ต และทรงรัับฟัังรายงาน
การสนัับสนุุนระบบไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ การแก้้ไขปััญหาน้ำำ��

 การออนไลน์์จากศููนย์์การเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดน
บ้้านคีีรีีล้้อม

9y

 การเรีียนการสอนโดยการใช้้การสืืบค้้นข้้อมููลจากอิินเทอร์์เน็็ต
ศููนย์์การเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านคีีรีีล้้อม

 การสานตะกร้้าพลาสติิก ศููนย์์การเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดน
บ้้านคีีรีีล้้อม

ของโรงเรีียน ในการนี้้� มีีพระราชดำำ�ริแิ ก่่หน่่วยงานที่่�เกี่่ยวข้
� อ้ ง สรุุปความว่่า ให้้พิจา
ิ รณาและดำำ�เนิินการปรัับปรุุงเส้้นทางคมนาคม
ในพื้้�นที่เ่� ขตรัักษาพัันธุ์์�สัตั ว์์ป่าอุ
่ ทุ ยานเสด็็จในกรม กรมหลวงชุุมพร ด้้านทิศิ เหนืือ (ตอนบน) และในพื้้�นที่่�เขตป่่าสงวนแห่่งชาติิ
ป่่าเขาไชยราช ป่่าคลองกรููด ให้้มีีความเหมาะสม และไม่่ส่ง่ ผลกระทบต่่อระบบนิิเวศป่่าไม้้ ตรวจสอบสภาพบำำ�รุุงรัักษาพััฒนา
แหล่่งน้ำำ��บาดาลในศููนย์์การเรีียน ให้้สามารถสนัับสนุุนกิิจกรรมได้้อย่่างเพีียงพอต่่อไป รวมทั้้�งตรวจสอบและสนัับสนุุน
การใช้้กระแสไฟฟ้้าภายในศููนย์์การเรีียน ให้้เพีียงพอและมีีความเหมาะสมต่่อไป
วัั น พฤหัั ส บดีีที่่� ๓ มิิ ถุุ น ายน ๒๕๖๔ ทรงติิ ดต าม
ความก้้าวหน้้าการดำำ�เนิินงาน ศููนย์์การเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดน
อิินทรีีอาสา (บ้้านปาเกอะญอ) ตำำ�บลป่่าเด็็ง อำำ�เภอแก่่งกระจาน
จัังหวััดเพชรบุุรีี ผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ (ออนไลน์์) ณ ศาลาเริิง
วัังไกลกัังวล อำำ�เภอหััวหิิน จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์ ทรงรัับฟััง
รายงานการสนัั บ สนุุ น การปรัั บ ปรุุ ง ถนน และสร้้ า งสะพาน
เพื่่อ� ช่่วยเหลืือศููนย์์การเรีียน การใช้้น้ำำ��และการดำำ�เนิินการแก้้ไข
ปััญหาการขาดแคลนน้ำำ�ข
� องศููนย์์การเรีียน จากนั้้�น ทอดพระเนตร
กิิจกรรมโครงการตามพระราชดำำ�ริิ อาทิิ การสาธิิตการสอนวิิชา
 การออนไลน์์จากศููนย์์การเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดน
ภาษาไทยระดัับชั้้น� ประถมศึึกษาปีีที่่� ๒ ด้้วยสื่อ่� ประกอบ เนื่่อ� งจาก
อิินทรีีอาสา (บ้้านปาเกอะญอ)
นัักเรีียนส่่วนใหญ่่เป็็นชนเผ่่าประสบปััญหาการอ่่านเขีียน ส่่งผล
ให้้นัักเรีียนมีีพััฒนาการที่่�ดีีขึ้้�น กิิจกรรมฝึึกอาชีีพนัักเรีียน ได้้แก่่
การทำำ�น้ำำ��ยาล้้างจาน และทำำ�พรมเช็็ดเท้้า ซึ่่ง� ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่ไ� ด้้นำำ�ไป
จำำ�หน่่ายผ่่านสหกรณ์์ศููนย์์การเรีียนในราคาย่่อมเยา ในการนี้้�
มีีพระราชดำำ�ริิ สรุุปความว่่า ขอให้้สำำ�นัักงาน กปร. ทำำ�หน้้าที่่�
ประสานงานและบููรณาการหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ในการช่่วยเหลืือ
ศููนย์ก์ ารเรีียน และราษฎร ดัังนี้้� ปรัับปรุุงเส้้นทางคมนาคม และ
ก่่อสร้้างสะพานข้้ามลำำ�ห้้วยในพื้้�นที่อุ่� ทุ ยานแห่่งชาติิแก่่งกระจาน
และพื้้�นที่ป่่� าส
่ งวนแห่่งชาติิ ป่่ายางน้ำำ�� กลััดเหนืือและป่่ายางน้ำำ�� กลััดใต้้
 การสาธิิตการเรีียนการสอนวิิชาภาษาไทย เรื่่อ� งสระเอืือ ศููนย์์การเรีียน นอกจากนี้้� ให้้ขยายเขต ไฟฟ้้า ครอบคลุุมต่่อการใช้้ไฟฟ้้าที่่�เพิ่่�ม
มากขึ้้�น และศึึกษาการผลิิตกระแสไฟฟ้้าด้ว้ ยพลัังงานน้ำำ�� พร้้อมทั้้�ง
ตำำ�รวจตระเวนชายแดนอิินทรีีอาสา (บ้้านปาเกอะญอ)
ตรวจสอบสภาพการใช้้ไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ให้้สามารถ
ใช้้งานได้้เต็็มศัักยภาพต่่อไป
y 10

 เสด็็จฯ ไปยัังศููนย์์ศึึกษาการพััฒนาห้้วยทรายอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ ตำำ�บลสามพระยา อำำ�เภอชะอำำ� จัังหวััดเพชรบุุรีี

 บริิเวณแปลงศึึกษาทดลองศัักยภาพของหญ้้าแฝก

 อาคารศููนย์์แสดงสิินค้้าและจำำ�หน่่ายสิินค้้าของเกษตรกร

ต่่อมา เสด็็จฯ ไปทรงติิดตามความก้้าวหน้้าการดำำ�เนิินงาน
โครงการศูู น ย์์ ศึึ ก ษาการพัั ฒ นาห้้ ว ยทรายอัั น เนื่่� อ งมาจาก
พระราชดำำ�ริิ ตำำ�บลสามพระยา อำำ�เภอชะอำำ� จัังหวััดเพชรบุุรีี
ทรงรัับฟัังรายงานผลการดำำ�เนิินงานสนองพระราชดำำ�ริิ ด้้วยการ
ฟื้้นดิ
� นิ คืืนป่่า พััฒนาคุุณภาพชีีวิติ และสนัับสนุุนโครงการเกษตร
เพื่่�ออาหารกลางวัันของโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนในเขต
จัังหวััดใกล้้เคีียง
จากนั้้�น ประทัับรถรางพระที่่�นั่่�งทอดพระเนตรกิิจกรรม
ภายในศููนย์์ศึึกษาการพััฒนาห้้วยทรายฯ อาทิิ งานพััฒนาที่่�ดิิน
ไม้้ผลพัันธุ์์�ดีี อ่่างเก็็บน้ำ�ำ� เขากระปุุก ต่่อมา เสด็็จฯ ถึึงลานจำำ�หน่่าย
ต้้นไม้้และสิินค้้าเกษตร อาคารศููนย์์แสดงสิินค้้าและจำำ�หน่่าย
สิิ นค้้ า ของเกษตรกร ทรงรัั บ ฟัั ง รายงานการจัั ด สร้้ า งอาคาร
ศููนย์์แสดงสิินค้้าฯ เพื่่�อเป็็นสถานที่่�รองรัับผลผลิิตทางการเกษตร
และเป็็นศููนย์์กลางการแลกเปลี่่�ยนสิินค้้าเกษตรอื่่�น ๆ โดยมีี
หลัักการ “การตลาดนำำ�การผลิิต” โอกาสนี้้� ทรงตััดริิบบิ้้�นเปิิด
อาคารศููนย์์แสดงสิินค้้าและจำำ�หน่่ายสิินค้้าของเกษตรกร และ
ทอดพระเนตรสิินค้้า ในการนี้้� มีีพระราชดำำ�ริิ สรุุปความว่่า
ให้้สำำ�นัักงาน กปร. กรมชลประทาน และหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
พิิจารณาจััดหาน้ำำ��สำำ�หรัับการอุุปโภคบริิโภค และทำำ�การเกษตร
ช่่วยเหลืือแก่่ราษฎรในพื้้�นที่อำ่� �ำ เภอแม่่วงก์์ อำำ�เภอชุุมตาบง และ
อำำ�เภอลาดยาว จัังหวััดนครสวรรค์์ และอำำ�เภอสว่่างอารมณ์์
จัังหวััดอุุทััยธานีี เพื่่�อบรรเทาปััญหาขาดแคลนน้ำำ��เบื้้�องต้้น
ไปพลางก่่อน ในระหว่่างที่่�อ่่างเก็็บน้ำำ��แม่่วงก์์ยัังไม่่สามารถ
ดำำ�เนิินการก่่อสร้้างได้้

 แปลงสาธิิตการปลููกไม้้ผลพัันธุ์์�ดีี
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 ทรงปลููกต้้นมะม่่วงพัันธุ์์�มหาชนกบริิเวณป้้ายโครงการทหารพัันธุ์์�ดีี
ณ มณฑลทหารบกที่่� ๒๓ ค่่ายศรีีพััชริินทร อำำ�เภอเมืืองขอนแก่่น จัังหวััดขอนแก่่น

สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ
สยามบรมราชกุุมารีี
เสด็็จพระราชดำเนิินไปทรงปฏิิบััติิพระราชกรณีียกิิจในเขตพื้้�นที่่�จัังหวััดขอนแก่่น

วัันศุุกร์์ที่่� ๑๑ มิิถุุนายน ๒๕๖๔ เสด็็จฯ ไปทรงติิดตาม
การดำำ�เนิินงานโครงการทหารพัันธุ์์�ดีี กองพลทหารม้้าที่่� ๓
ค่่ายเปรมติิณสููลานนท์์ อำำ�เภอน้ำำ�� พอง จัังหวััดขอนแก่่น ทรงรัับฟััง
รายงานการดำำ�เนิินงานโครงการฯ และทอดพระเนตรกิิจกรรม
การดำำ�เนิินงาน อาทิิ โครงการปลููกผัักปลอดภััยแบบผสมผสาน
การทดลองเลี้้�ยงไก่่พัันธุ์์�ชีีท่่าพระ ซึ่่�งเป็็นไก่่พื้้�นเมืืองของจัังหวััด
ขอนแก่่น และการเพาะเลี้้ย� งพ่่อพัันธุ์์�และแม่่พันธุ์์�
ั ปลานิิลจิิตรลดา
สะสมสำำ�รองไว้้พระราชทานแก่่ราษฎรตามแนวชายแดน หรืือในพื้้�นที่่�
ห่่างไกล รวมถึึงเป็็นแหล่่งอาหารโปรตีีนให้้แก่่กำ�ลั
ำ งั พล โอกาสนี้้�
ได้้พระราชทานเมล็็ดพันธุ์์�ผั
ั กั แก่่ผู้้�บัญ
ั ชาการกองพลทหารม้้าที่่� ๓  บ้้านนี้้�มีีรััก ปลููกผัักกิินเอง โครงการทหารพัันธุ์์�ดีี
กองพลทหารม้้าที่่� ๓
และทรงปล่่อยพัันธุ์์�ปลานิิลจิิตรลดา
ต่่อมา เสด็็จฯ ไปทรงติิดตามการดำำ�เนิินงานโครงการทหารพัันธุ์์�ดีี มณฑลทหารบกที่่� ๒๓ ค่่ายศรีีพััชริินทร อำำ�เภอเมืือง
ขอนแก่่น จัังหวััดขอนแก่่น โอกาสนี้้� ทรงปลููกต้้นมะม่่วงพัันธุ์์�มหาชนกบริิเวณป้้ายโครงการฯ และทอดพระเนตรการดำำ�เนิินงาน
อาทิิ การปลููกผัักบนดิินไดโนเสาร์์ โครงการเป็็ดสบายใจ ไก่่สบายดีี โครงการเลี้้�ยงปููนาพาเพลิิน และแปลงปลููกผัักปลอดภััยสไตล์์
คนเมืือง บ้้านนี้้�มีรัี กั ปลููกผัักกิินเอง ในการนี้้� มีีพระราชดำำ�รัสั แก่่คณะทำำ�งานโครงการฯ สรุุปความว่่า ชีีวิิตเราในปััจจุบัุ นนี้้
ั � จะศึึกษา
สิ่่�งที่่ชำ� �ำ นาญเพีียงอย่่างสองอย่่างก็็ไม่่พอแล้้ว ถ้้ารู้้�หลาย ๆ เรื่่อ� ง หลาย ๆ อย่่าง หากได้้พบสถานการณ์์อย่่างไร ก็็สามารถใช้้ความรู้้�
หรืือว่่าการสัังเกต สติิ ปััญญาของเรา เอาไปทำำ�สิ่่ง� ต่่าง ๆ ที่่จ� ะเลี้้�ยงตััวเองได้้ แต่่ละคนแต่่ละท่่านจะอยู่่�ในทหารจนเกษีียณ
ก็็มีีกิจิ การต่่าง ๆ ที่่เ� ราเรีียนรู้้�ระหว่่างรัับราชการเอาไปปฏิิบัติั หลั
ิ งั รัับราชการก็็ยัังได้้ หรืือว่่าไปให้้ความรู้้�กัับคนอื่่�นก็็ได้้
y 12

สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ
สยามบรมราชกุุมารีี
ทรงติิดตามการดำเนิินงานโครงการอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำริิ
ผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ (ออนไลน์์) ณ ห้้องประชุุม วัังสระปทุุม
วัันพุุธที่่� ๑๖ มิิถุุนายน ๒๕๖๔ ทรงติิดตามการดำำ�เนิินงานโครงการ
พััฒนาเด็็กและเยาวชนในถิ่่�นทุุรกัันดารตามพระราชดำำ�ริิ โรงเรีียนตำำ�รวจ
ตระเวนชายแดนบ้้านตาเอ็็ม ตำำ�บลตาเกา อำำ�เภอน้ำำ��ขุ่่�น จัังหวััดอุุบลราชธานีี
ทอดพระเนตรกิิจกรรมของโรงเรีียน อาทิิ การสอนบทเรีียนอิิเล็็กทรอนิิกส์์
การเพาะเมล็็ดยางนา การสอนเพาะเห็็ดนางฟ้้า เพาะถั่่ว� งอกคอนโด การทำำ�ไข่่เค็็ม
และปลาดุุกร้้า จากนั้้�น ทรงรัับฟัังรายงานการจััดหาแหล่่งน้ำำ��โดยกรมชลประทาน
จะดำำ�เนิินการก่่อสร้้างสถานีีสููบน้ำำ��ด้วย
้ ไฟฟ้้าบ้้านตาเอ็็มพร้้อมระบบกระจายน้ำำ��
ในการนี้้� มีีพระราชดำำ�ริแิ ก่่หน่่วยงานต่่าง ๆ ที่่�เกี่่ยวข้
� อ้ ง สรุุปความว่่า ให้้พิจา
ิ รณา
แนวทางช่่วยเหลืือด้้านอาชีีพ การแปรรููปผลผลิิต โดยวิิธีกี ารอบแห้้งหรืือทำำ�
แยม และงานสำำ�หรัับบุรุุ ษุ เช่่น การจัักสาน พร้้อมทั้้�งหาตลาดรองรัับผลผลิิต
และส่่งเสริิมให้้เยาวชนมีีความรู้้�และเห็็นคุุณค่่าของวััฒนธรรมภููมิิปััญญา
ท้้องถิ่่�น โดยนำำ�ปราชญ์์ชาวบ้้านมาสอนการผลิิตเส้้นไหมให้้กัับนัักเรีียน
ทายาทหม่่อนไหม รุ่่�นที่่� ๕ และให้้ชาวบ้้านรับั เส้้นไหมจากโรงเรีียน ไปทอผ้้า
แล้้วส่่งให้้โรงเรีียน นำำ�ไปจำำ�หน่่าย รวมทั้้�งสอนการทำำ�ผลิิตภััณฑ์์จากรัังไหม
นอกจากนี้้� ให้้จัดั การระบบกรองน้ำำ�� ชนิิดที่่ง่� า่ ยต่่อการบำำ�รุุงรัักษา มีีความเหมาะสม
กัับสภาพพื้้�นที่่� และป้้องกัันไม่่ให้้มีีสััตว์์ถ่่ายมููล หรืือสารเคมีีไหลลงไปใน
สระเก็็บน้ำำ�� หรืืออาจใช้้วิิธีีการต้้มน้ำำ��ก่่อนนำำ�มาบริิโภค

 การออนไลน์์จากห้้องประชุุม ๒๐๑ สำำ�นัักงาน กปร.

 	กิิจกรรมการเพาะเมล็็ดยางนา
โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านตาเอ็็ม

13 y

	ต่่อมา ทรงติิดตามการดำำ�เนิินงานศููนย์์การเรีียนตำำ�รวจ
ตระเวนชายแดนบ้้านหนองบััวพััฒนา ตํําบลโดมประดิิษฐ์์
อํําเภอน้ํํ�ายืืน จัั ง หวัั ดอุุ บ ลราชธานีี ทอดพระเนตรกิิ จ กรรม
ของศููนย์์ ก ารเรีี ยน อาทิิ การสอน “หลัั ก สููตรสมเด็็ จ ย่่ า ”
เพื่่� อ ให้้ นัั ก เรีี ยน น้้ อ มนำำ� พระราชจริิ ย วัั ต รไปเป็็ น แบบอย่่ า ง
ในการดำำ�เนิินชีวิี ติ และการเรีียนรู้้�กิจิ กรรมที่่�จำ�ำ เป็็นต่อ่ การดำำ�รงชีีวิติ
เช่่น ช่่างตััดผม และเพาะเห็็ดนางฟ้้า นอกจากนี้้� ได้้ส่่งเสริิม
การเรีียนรู้้�ให้้แก่่ครอบครััวของนัักเรีียน เช่่น การเลี้้�ยงไก่่ไข่่
ปลา และสอนทำำ�บัญ
ั ชีีรายรัับรายจ่่าย จากนั้้�น ทรงรัับฟัังรายงาน
การสนองพระราชดำำ�ริิ ใ นการจัั ด หาแหล่่ ง น้ำำ�� ในการนี้้�
มีีพระราชดำำ�ริิ สรุุปความว่่า ให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องร่่วมกััน  การสอน “หลัักสููตรสมเด็็จย่่า” โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดน
บ้้านหนองบััวพััฒนา
พิิจารณาสำำ�รวจข้้อมููลเด็็กที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทย ไม่่มีีนามสกุุล
ในเขตพื้้�นที่่�จัังหวััดเพชรบุุรีี และจัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์
วัันพฤหััสบดีีที่่� ๑๗ มิิถุนุ ายน ๒๕๖๔ ทรงติิดตามการดำำ�เนิินงานโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านท่่าแสนคููณ ตำำ�บล
โดมประดิิษฐ์์ อำำ�เภอน้ำำ�ยืืน
� จัังหวััดอุบุ ลราชธานีี ทอดพระเนตรกิิจกรรมของโรงเรีียน อาทิิ การใช้้กิจิ กรรมบัันได ๖ ชั้้น� เพื่่อ� พััฒนาการอ่่าน
การจััดทำ�ำ หลัักสููตรจัักสานตะกร้้าไม้้ไผ่่ การประดิิษฐ์์ผ้้าทอลวดลายใหม่่ ชื่่�อว่่า “ลายลำำ�น้ำำ��ยืืน” การแปรรููปและถนอมอาหาร
จากผลผลิิตของโรงเรีียนและชุุมชน จากนั้้�น ทรงรัับฟัังรายงานปััญหาความต้้องการที่่�ดินิ และคุุณภาพน้ำำ�ข
� องชุุมชน โดยในปีี ๒๕๖๕
กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล มีีแผนจะดำำ�เนิินการขุุดเจาะบ่่อน้ำำ��บาดาล ๑ บ่่อ พร้้อมระบบสููบน้ำำ�� หอถัังเหล็็กเก็็บน้ำำ�� ระบบกรอง
จุุดจ่่ายน้ำำ�� และจุุดบริิการน้ำำ��สะอาด เพื่่�อแก้้ไขปััญหาน้ำำ��อุุปโภค
และน้ำำ�� กระด้้าง ในการนี้้� มีีพระราชดำำ�ริแิ ก่่หน่่วยงานต่่าง ๆ ที่่�เกี่่ยวข้
� อ้ ง
สรุุปความว่่า ให้้พิจา
ิ รณาแนวทางช่่วยเหลืือ ด้้านการฝึึกอาชีีพ
สานตะกร้้าไม้้ไผ่่ ให้้นักั เรีียนหาความรู้้� เพิ่่�มเติิมจากปราชญ์์ชาวบ้้าน
และให้้สำำ�รวจชุุมชนต่่าง ๆ ในเขตที่่�ตั้้�งโรงเรีียน และพิิจารณา
จัั ด หาน้ำำ�� ดื่่� ม สะอาดถููกหลัักอนามััยให้้ประชาชน เนื่่�องจาก
บางหมู่่�บ้้านยังั ใช้้น้ำ�ำ� กระด้้าง นอกจากนี้้� ให้้โรงเรีียนเพิ่่�มพื้้�นที่่�
สำำ�หรัับปลููกผัักและไม้้ผลให้้เพีียงพอ โดยใช้้เมล็็ดพัันธุ์์�พระราชทาน
และให้้ฝึกึ ทำำ�ปุ๋๋�ยหมััก สำำ�หรัับบำ�ำ รุุงดิิน ทำำ�น้ำำ�� หมัักชีีวภาพเพื่่�อใช้้ไล่่
แมลง และใช้้ดับั กลิ่่�น รวมทั้้�งให้้ติิดตามเด็็กที่่�ไม่่ได้้ศึึกษาต่่อมา
สมััครเรีียนในระบบกัับ กศน. โดยให้้เรีียนแบบค่่อยเป็็นค่อ่ ยไป  การจััดทำำ�หลัักสููตรจัักสานตะกร้้าไม้้ไผ่่ โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดน
บ้้านท่่าแสนคููณ
และให้้พิจา
ิ รณาจััดหาหนัังสืือสำำ�หรัับพระราชทานแก่่ห้อ้ งสมุุด
โรงเรีียน ตชด.
	ต่่อมา ทรงติิดตามการดำำ�เนิินงานศููนย์์การเรีียนตำำ�รวจ
ตระเวนชายแดนบ้้านคำำ�สะอาด ตำำ�บลยางใหญ่่ อำำ�เภอน้ำำ��ยืืน
จัังหวััดอุุบลราชธานีี ทอดพระเนตรกิิจกรรมของศููนย์์การเรีียน
อาทิิ การสาธิิตการเรีียนการสอน การจััดกิิจกรรมฝึึกอาชีีพ ได้้แก่่
สอนตััดผมชาย สอนการซ่่อมจัักรยาน และสอนการเพาะเห็็ด
นางฟ้้า จากนั้้�น ทรงรัับฟัังรายงานการดำำ�เนิินงานสนองพระราชดำำ�ริิ
ในการขุุดสระเก็็บน้ำ�ำ� ให้้ลึกึ เพิ่่�มขึ้้น� เพื่่อ� ให้้มีน้ำี �ำ� ใช้้เพีียงพอตลอดทั้้�งปีี
และการทอผ้้าลายน้ำำ��ยืืนซึ่่�งนำำ�เอาลายกระด้้งลููกแก้้วลำำ�แพนกลุ่่�ม
ใหญ่่มาผสมกัับการทอผ้้าตามภููมิิปััญญาของ ๓ ชนเผ่่าดั้้�งเดิิม
y 14

	กิิจกรรมการแก้้ไขปััญหาวิิชาภาษาไทย เรื่่�องการสะกดคำำ�
	ศููนย์์การเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านคำำ�สะอาด

มาประดิิษฐ์์เป็็นลวดลายใหม่่ ชื่่อ� ว่่า “ลายลำำ�น้ำ�ยืืน
ำ� ” ซึ่่ง� มีีเอกลัักษณ์์ สวยงาม ช่่วยสร้้างมููลค่่าให้้แก่่ผลิตภั
ิ ณ
ั ฑ์์ ทั้้�งนี้้� มีีพระราชดำำ�รัสั
ชื่่�นชม “การพััฒนาลายผ้้าสวยดีี ขอให้้มีีการทอต่่อไปทั้้�งลายเก่่าดั้้�งเดิิม และลายใหม่่” ในการนี้้� มีีพระราชดำำ�ริิ สรุุปความว่่า
ให้้ศููนย์์การเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านคำำ�สะอาด ร่่วมกัับกรมปศุุสััตว์์พิิจารณาจััดสรรพื้้�นที่่�สำำ�หรัับเลี้้�ยงเป็็ดไข่่
และนำำ�ไข่่เป็็ดมาแปรรููปเป็็นผลิิตภััณฑ์์ไข่่เค็็ม เพื่่�อเป็็นการฝึึกฝนอาชีีพให้้กัับนัักเรีียนอีีกทางหนึ่่�ง
วัันศุุกร์์ที่่� ๑๘ มิิถุนุ ายน ๒๕๖๔ ทรงติิดตามการดำำ�เนิินงาน
โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านห้้วยฆ้้อง ตำำ�บลป่่าก่่อ
อำำ�เภอชานุุมาน จัังหวััดอำำ�นาจเจริิญ ทอดพระเนตรกิิจกรรมของ
โรงเรีียน อาทิิ การแก้้ไขปััญหาวิิชาคณิิตศาสตร์์ กิิจกรรมสนัับสนุุน
ให้้นักั เรีียนเรีียนรู้้�ระบบสหกรณ์์ การประกอบมุ้้�งลวด และการติิดตั้้ง�
ไฟฟ้้ า ภายในอาคารเบื้้� อ งต้้ น มีี พ ระราชดำำ�รัั ส ชื่่� นช มการสอน
ประกอบมุ้้�งลวดให้้แก่่เด็็กนัักเรีียน และทรงรัับฟัังรายงานเกี่่ยวกั
� บั
การใช้้น้ำำ��และคุุณภาพน้ำำ��เพื่่�อการอุุปโภคบริิโภค โดยโรงเรีียน
ใช้้น้ำ�ำ� จากบ่่อบาดาลกรองด้้วยระบบ Reverse Osmosis ผลการตรวจ
สภาพน้ำำ��พบการปนเปี้้�อนของแบคทีีเรีีย แก้้ไขปััญหาโดยการใส่่  	กิิจกรรมฝึึกอาชีีพการติิดตั้้�งและเดิินสายไฟฟ้้าในอาคาร
โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านห้้วยฆ้้อง
คลอรีีนเม็็ดในแหล่่งน้ำำ�� นอกจากนี้้� ยัังได้้ก่่อสร้้างสถานีีสููบน้ำำ��
พลัังงานแสงอาทิิตย์์ จำำ�นวน ๑ แห่่ง ต่่อจากนั้้�น ทอดพระเนตรผลิิตภััณฑ์์ของกลุ่่�มแม่่บ้้านเกษตรกร และผลผลิิตของชุุมชน
มีีพระราชดำำ�รััสชื่่�นชมในเรื่่�องการส่่งเสริิมอาชีีพหลายอย่่าง ทรงห่่วงใยราษฎรที่่�ประสบปััญหาด้้านพืืชผลราคาตกต่ำำ�� ต่่อมา
ผู้้�แทนชุุมชนจากกลุ่่�มอาชีีพอำำ�เภอชานุุมาน จัังหวััดอำำ�นาจเจริิญ ทููลเกล้้าฯ ถวายผ้้าย้้อมครามมััดหมี่่� น้ำำ��พริิก ตะกร้้าพลาสติิก
ในการนี้้� มีีพระราชดำำ�ริิ สรุุปความว่่า ให้้ขยายกลุ่่�มสมาชิิกอาชีีพเสริิมที่่�ดำำ�เนิินการประสบผลสำำ�เร็็จให้้เพิ่่�มขึ้้�น
ต่่อมา ทรงติิดตามการดำำ�เนิินงานศููนย์์การเรีียนรู้้�ตำ�ำ รวจ
ตระเวนชายแดนบ้้านภููดานกอย ตำำ�บลคำำ�โพน อำำ�เภอปทุุมราชวงศา
จัังหวััดอำำ�นาจเจริิญ ทรงรัับฟัังรายงานเกี่่�ยวกัับการใช้้น้ำำ��และ
คุุ ณ ภาพน้ำำ�� เพื่่� อ การอุุ ป โภคบริิ โ ภค โดยโรงเรีี ยน ใช้้ น้ำำ�� จาก
บ่่ อ บาดาลกรองด้้ วย ระบบ Ultra - Filtration System
ผลการตรวจสภาพน้ำำ�� พบการปนเปี้้� อ นของแบคทีี เรีี ย แก้้ ไข
โดยการใส่่คลอรีีนเม็็ดในแหล่่งน้ำำ��ของศููนย์์การเรีียนรู้้�ฯ และชุุมชน
นอกจากนี้้� ยัังได้้ก่่อสร้้างสถานีีสููบน้ำำ��พลัังงานแสงอาทิิตย์์ พร้้อม
ระบบส่่งน้ำำ�� และก่่อสร้้างหอถัังสููง ในการนี้้� มีีพระราชดำำ�ริิ สรุุปความว่่า
ให้้พิจา
ิ รณาจััดหาน้ำำ�� ให้้แก่่ราษฎรบริิเวณใกล้้เคีียงศููนย์ก์ ารเรีียนรู้้� 	กิิจกรรมฝึึกอาชีีพนัักเรีียนด้้านการตััดผม ศููนย์์การเรีียนรู้้�
ตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านภูดู านกอยให้้มีีน้ำ�ำ� สำำ�หรัับการอุุปโภค 	ตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านภููดานกอย
บริิโภค และช่่วยเหลืือพื้้�นที่่�การเกษตรอย่่างเพีียงพอ จากนั้้�น
ทอดพระเนตรกิิจกรรมของศููนย์์การเรีียนรู้้�ฯ อาทิิ กิิจกรรมห้้องสมุุด
ใช้้ระบบห้้องสมุุดอััตโนมััติิ การฝึึกอาชีีพนัักเรีียนด้้านการตััดผม
การทอเสื่่อ� กก และการฟ้้อนตัังหวาย เป็็นการฟ้้อนเพื่่อ� บวงสรวงบููชา
กิิจกรรมโครงการเกษตรเพื่่�ออาหารกลางวััน มีีการเลี้้�ยงปลาดุุก
ในบ่่อซีีเมนต์์ ไก่่พื้้�นเมืือง สุุกร เป็็ด และปลููกพืืชผัักผลไม้้ เช่่น
ข้้าวหอมมะลิิ ผัักบุ้้�ง ถั่่�วลิิสง ถั่่�วเขีียว น้ำำ��เต้้า มะละกอ และ
เพาะถั่่�วงอกคอนโด เป็็นต้้น
 กิิจกรรมโครงการเกษตรเพื่่อ� อาหารกลางวััน การเพาะถั่่ว� งอกคอนโด
ศููนย์์การเรีียนรู้้�ตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านภููดานกอย

15 y

 ทรงคีีบเมล็็ดพัันธุ์์�ข้้าวเหนีียวสายพัันธุ์์�น่่าน ๕๙ ลงในถาดเพาะ
ณ โครงการบ้้านนี้้�มีีรััก ปลููกผัักกิินเอง บ้้านถืืมตอง อำำ�เภอเมืืองน่่าน จัังหวััดน่่าน

สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ
สยามบรมราชกุุมารีี
เสด็็จพระราชดำเนิินไปทรงปฏิิบััติิพระราชกรณีียกิิจในเขตพื้้�นที่่�จัังหวััดน่่าน
ระหว่่างวัันที่่� ๒๑ - ๒๒ มิิถุุนายน ๒๕๖๔

วัันจัันทร์์ที่่� ๒๑ มิิถุนุ ายน ๒๕๖๔ เสด็็จฯ ไปทรงติิดตามการดำำ�เนิินงาน
โครงการทหารพัันธุ์์�ดีีน่่าน ณ ฐานปฏิิบัติั กิ ารแสงเพ็็ญ อำำ�เภอภููเพีียง จัังหวััดน่า่ น
ทรงรัับฟัังรายงานการดำำ�เนิินโครงการศููนย์์ผลิติ ไก่่พันธุ์์�พื้้
ั น� เมืือง และไก่่กระดููกดำำ�
พระราชทาน “เพื่่อ� นช่่วยเพื่่อ� น” และการปลููกผัักปลอดภััย (ผัักกางมุ้้�ง) โอกาสนี้้�
ได้้พระราชทานพัันธุ์์�ไก่่ประดู่่�หางดำำ� เป็็ดพัันธุ์์�บางปะกงให้้แก่่ราษฎรในพื้้�นที่่�
และไก่่เหลืืองหางขาวให้้แก่่โรงเรีียนบ้้านสาคร ในการนี้้� อธิิบดีีกรมปศุุสััตว์์
ได้้น้้อมเกล้้าฯ ถวายไก่่พื้้�นเมืืองเพื่่�อใช้้ในการปรัับปรุุงพัันธุ์์�เพื่่�อใช้้ในโครงการ
ประกอบด้้วย ไก่่พื้้�นเมืืองเหลืืองหางขาวกบิินทร์์บุุรีี จำำ�นวน ๓๕ ตััว และ
ไก่่พื้้�นเมืืองประดู่่�หางดำำ�เชีียงใหม่่ จำำ�นวน ๓๕ ตััว
ในการนี้้� มีีพระราชดำำ�ริิ สรุุปความว่่า ขอให้้พิิจารณาว่่าระหว่่างการ
จ้้างเหมากัับการให้้ทหารช่่างทำำ� รููปแบบไหนจะประหยััดกว่่ากันั และกิิจกรรม
ผัักกางมุ้้�งต้้องเปรีียบเทีียบผลผลิิต ระหว่่างวิิธีีการกางมุ้้�ง และไม่่กางมุ้้�งว่่า
แบบไหนจะดีีกว่่ากััน โรงเรืือนกางมุ้้�งควรระวัังบริิเวณประตููทางเข้้า ต้้อง
ไม่่ให้้มีีช่่องว่่างให้้แมลงบิินเข้้าไปได้้ ในส่่วนของการเลี้้�ยงเป็็ดต้้องการเป็็ด
พัันธุ์์�บางปะกงไว้้เพื่่�อเป็็นการศึึกษา เพราะในโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดน
ที่่อำ� �ำ เภอไชยา จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี ไม่่ได้้เลี้้�ยงเป็็ด จึึงอยากให้้มีีการเลี้้�ยงเพื่่�อไว้้ใช้้
ทำำ�ไข่่เค็็มไชยา อาหารที่่เ� ลี้้�ยงเป็็ดให้้ทำ�ำ แบบราคาย่่อมเยา ชาวบ้้านสามารถ
ทำำ�เองได้้ นอกจากนี้้� ให้้ระมััดระวัังในเรื่่�องการทำำ�วััคซีีนและความสะอาด
y 16

 แปลงผลิิตเมล็็ดพัันธุ์์�ข้้าวเหนีียวพัันธุ์์�น่่าน ๕๙

 การเลี้้�ยงเป็็ดพัันธุ์์�บางปะกง

จากนั้้�น เสด็็จฯ ไปยัังศููนย์์ผลิิตกบพระราชทาน ทรงรัับฟัังบรรยายและทอดพระเนตรการดำำ�เนิินโครงการศููนย์์ผลิิตกบ
พระราชทาน โอกาสนี้้� พระราชทานพระราชานุุญาตให้้จััดตั้้�งศููนย์์ผลิิตพัันธุ์์�กบพระราชทาน จำำ�นวน ๒ แห่่ง ประกอบด้้วย
(๑) ศููนย์์ผลิิตพัันธุ์์�กบพระราชทาน “เพื่่�อนช่่วยเพื่่�อน” พื้้�นที่่�ภาคเหนืือตอนบนในพื้้�นที่่�โครงการทหารพัันธุ์์�ดีีน่่าน (๒) ศููนย์์ผลิิต
พัันธุ์์�กบพระราชทาน “เพื่่�อนช่่วยเพื่่�อน” พื้้�นที่่�ภาคเหนืือตอนล่่าง ในพื้้�นที่่�ค่่ายพระเอกาทศรถ จัังหวััดพิิษณุุโลก และเสด็็จฯ
ไปทอดพระเนตรการดำำ�เนิินงานโครงการบ้้านนี้้�มีีรััก ปลููกผัักกิินเอง บ้้านถืืมตอง ตำำ�บลถืืมตอง อำำ�เภอเมืืองน่่าน จัังหวััดน่่าน
ทรงรัับฟัังข้้อมููลพื้้�นฐานอำำ�เภอเมืืองน่่าน และการปรัับปรุุงพัันธุ์์�ข้้าวเหนีียวสายพัันธุ์์� กข ๖ เป็็นข้้าวเหนีียวสายพัันธุ์์�น่่าน ๕๙
ต่่อมา เสด็็จฯ ไปยัังบ้้านของนางสาวอำำ�นวย ไชยมงคล ราษฎรหมู่่�บ้้านถืืมตอง และทอดพระเนตรกิิจกรรมการแปรรููปจาก
ข้้าวเหนีียวสายพัันธุ์์�น่า่ น ๕๙ และปููนา การเลี้้ย� งเป็็ดพันธุ์์�
ั พระราชทานบางปะกง เป็็นต้น้ โอกาสนี้้� ทรงปลููกต้้นมะม่่วงพัันธุ์์�มหาชนก
และทรงรัับฟัังบรรยายการดำำ�เนิินกิิจกรรมกาดน้้อย โอกาสนี้้� พระราชทานเมล็็ดพัันธุ์์�ผัักแก่่รองผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดน่่าน และ
นายอำำ�เภอเมืืองน่่าน เพื่่�อขยายผลสู่่�ราษฎรในพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียง และพระราชทานเมล็็ดพัันธุ์์�ผัักแก่่ผู้้�แทนสมาชิิกที่่�เข้้าร่่วมโครงการ
บ้้านนี้้�มีีรัักฯ
วัันอัังคารที่่� ๒๒ มิิถุุนายน ๒๕๖๔ เสด็็จฯ ไปทรงติิดตามการดำำ�เนิิน
โครงการตำำ�รวจพัันธุ์์�ดีี สถานีีตำำ�รวจภููธรงอบ ตำำ�บลงอบ อำำ�เภอทุ่่�งช้้าง จัังหวััดน่า่ น
ทรงรัับฟัังรายงานสรุุปความเป็็นมา และผลการดำำ�เนิินงานโครงการตำำ�รวจพัันธุ์์�ดีี
ในพื้้�นที่่�ภาค ๔ โครงการตำำ�รวจพัันธุ์์�ดีีของสถานีีตำ�ำ รวจภููธรน่่าน ซึ่่�งปััจจุุบััน
ดำำ�เนิินการครบทั้้� ง ๒๐ สถานีี โดยแบ่่ ง เป็็ น สถานีี ที่่� มีี แ หล่่ ง น้ำำ�� เลี้้� ย งสัั ตว์์ น้ำำ��
จำำ�นวน ๙ สถานีี และสถานีีที่่�ทำำ�การเกษตรอย่่างเดีียว จำำ�นวน ๑๑ สถานีี
พร้้อมทั้้�งจััดทำำ�ครััวกลางชื่่�อ ครััวปัันสุุข ประกอบอาหารในแต่่ละสถานีี และ
ทอดพระเนตรกิิ จ กรรมต่่ า ง ๆ ของโครงการฯ ประกอบด้้ วย แปลงสาธิิ ต
การปลููกข้้าวไรซ์์เบอร์์รี่่� การเลี้้�ยงปลานิิลในบ่่อพลาสติิก แปลงผัักสวนครััว  แปลงสาธิิตการปลููกข้้าวไรซ์์เบอร์์รี่่� โครงการตำำ�รวจพัันธุ์์�ดีี
สถานีีตำำ�รวจภููธรงอบ
รั้้� วกิิ น ได้้ การเลี้้� ย งไก่่ พัั นธุ์์� ไข่่ อ ารมณ์์ ดีี และการเลี้้� ย งเป็็ ด โอกาสนี้้�
ได้้พระราชทานไก่่ประดู่่�หางดำำ� จำำ�นวน ๒๕ ตััว และไก่่พัันธุ์์�เหลืืองหางขาว
จำำ�นวน ๒๕ ตัั ว แก่่ ส ถานีี ตำำ� รวจภููธรงอบ จากนั้้� น ทรงรัั บ ฟัั ง รายงาน
การดำำ�เนิินงานของโรงเรีียนพระราชทานเฉลิิมพระเกีียรติิ การพััฒนาแหล่่งน้ำำ��
ของโรงเรีียน และการดำำ�เนิินงานสนองพระราชดำำ�ริิ ในการจััดการน้ำำ��ระหว่่าง
โรงเรีียนมััธยมเฉลิิมพระเกีียรติิ และโรงพยาบาลเฉลิิมพระเกีียรติิ อำำ�เภอปััว
จัังหวััดน่่าน อาทิิ การร่่วมกัันจััดตั้้�งกลุ่่�มผู้้�ใช้้น้ำำ�� การขุุดลอกบริิเวณหน้้าฝาย
ห้้วยโก๋๋น ๒ และการก่่อสร้้างบ่่อเก็็บกัักน้ำำ�� พร้้อมทั้้�งระบบส่่งน้ำำ�� โอกาสนี้้�
ทรงปลููกต้้นมะม่่วงพัันธุ์์�มหาชนก
การเลี้้�ยงไก่่อารมณ์์ดีี โครงการตำำ�รวจพัันธุ์์�ดีี
ต่่อมา เสด็็จฯ ไปทรงติิดตามการดำำ�เนิินงานโรงเรีียนพระปริิยัติั ธิ รรมวััดภููเก็็ต  สถานีีตำำ�รวจภููธรงอบ
ตำำ�บลวรนคร อำำ�เภอปััว จัังหวััดน่่าน ทอดพระเนตรกิิจกรรมของสามเณร อาทิิ
กิิจกรรมช่่างสิิบหมู่่� กิิจกรรมการเขีียนภาษาล้้านนา งานทำำ�กรอบพระ การสอน
วิิชาภาษาไทยและภาษาบาลีี จากนั้้�น เสด็็จฯ ไปยัังโรงอาหาร ทรงรัับฟัังสรุุป
การดำำ� เนิิ นกิิ จ กรรมโครงการทหารพัั นธุ์์�ดีี ชุุ ม ชนเบิิ ก บานอาหารปลอดภัั ย
ของโรงเรีียนบ่อ่ หลวงวิิทยาธรรม อำำ�เภอบ่่อเกลืือ ในการนี้้� มีีพระราชกระแสรัับสั่่ง�
สรุุปความว่่า ให้้นัักเรีียนสัังเกตการปลููกผัักแบบกางมุ้้�ง และกลางแจ้้งว่่า
มีีความแตกต่่ า งกัั น อย่่ า งไร รวมถึึ ง ผลผลิิ ต ที่่� ไ ด้้ และตั้้� ง แต่่ ทำำ� โครงการ
พระปริิยััติิธรรม สามเณรมีีระเบีียบวิินััยทำำ�อะไรเรีียบร้้อยขึ้้�น ซึ่่�งกิิจกรรม
ที่่ทั้้� ง� พระและสามเณรก็็สามารถนำำ�ไปโปรดญาติิโยมได้้ และเมื่่�อสึึกออกไปแล้้ว 	นิิทรรศการภาพจำำ�ลองเครื่่�องหมัักปุ๋๋�ยอััตโนมััติิ
ยัังสามารถทำำ�เป็็นอาชีีพได้้
โรงเรีียนพระปริิยััติิธรรมวััดภููเก็็ต

17 y

สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ
สยามบรมราชกุุมารีี
ทรงติิดตามการดำเนิินงานโครงการอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำริิ
และโครงการของมููลนิิธิิชััยพััฒนา ผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ (ออนไลน์์)
ณ ห้้องประชุุม วัังสระปทุุม

วัันจัันทร์์ที่่� ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทรงติิดตามการดำำ�เนิิน
งานของมููลนิิธิิชััยพััฒนา โครงการผลิิตเมล็็ดพัันธุ์์�ข้้าวหอมมะลิิ
๑๐๕ พระราชทาน “เพื่่�อนช่่วยเพื่่�อน” บ้้านกระเบื้้�อง ตำำ�บล
นาหนองไผ่่ อำำ�เภอชุุมพลบุุรีี จัังหวััดสุุริินทร์์ ทอดพระเนตร
การผลิิ ตพัั นธุ์์� กบพระราชทานของนายบุุ ญ ธรรม เรืือนน้้ อ ย
สมาชิิ ก ผู้้�ผลิิ ต เมล็็ ดพัั นธุ์์�ข้้ า วหอมมะลิิ ๑๐๕ พระราชทาน
“เพื่่อ� นช่่วยเพื่่อ� น” ประกอบอาชีีพเสริิมเลี้้ย� งกบพื้้�นบ้า้ นพัันธุ์์�ทุ่่�งกุุลา
และเข้้ า ร่่ ว มเป็็ นผู้้�ผลิิ ตพัั นธุ์์� กบพระราชทาน ใช้้ วิิ ธีี ก ารขยาย
พัันธุ์์�กบตามภููมิิ ปัั ญ ญาชาวบ้้ า น ผลผลิิ ตที่่� ไ ด้้ นำำ� เข้้ า ร่่ ว มเป็็ น  การออนไลน์์จากห้้องประชุุมสำำ�นัักงานมููลนิิธิิชััยพััฒนา
พัันธุ์์�กบพระราชทาน นอกจากนี้้� กองกำำ�ลังั สุุรนารีี ได้้เข้้ามาเรีียนรู้้�
การเลี้้ย� งกบเพื่่อ� สนองพระราชดำำ�ริใิ นโครงการทหารพัันธุ์์�ดีี โอกาสนี้้�
มีีพระราชดำำ�รััสกัับสมาชิิกกลุ่่�มผลิิตเมล็็ดพัันธุ์์�ข้้าวหอมมะลิิฯ
ต่่อมา ทรงติิดตามการดำำ�เนิินงานของศููนย์์พัฒ
ั นาพัันธุ์์�พืืช
จัักรพัันธ์์เพ็็ญศิิริิ บ้้านกุุง ตำำ�บลสำำ�โรงทาบ อำำ�เภอสำำ�โรงทาบ
จัังหวััดสุุริินทร์์ ทอดพระเนตรการผลิิตข้้าวพัันธุ์์�หอมมะลิิ ๑๐๕
พัันธุ์์�ข้้าวพระราชทานเพื่่�อสนองพระราชดำำ�ริิในการสำำ�รองพัันธุ์์�
 บ่่อเลี้้�ยงกบบ้้านนายบุุญธรรม เรืือนน้้อย
y 18

ข้้าวหอมมะลิิให้้มีคี งไว้้ในยามที่่�ประเทศมีีภาวะฉุุกเฉิิน หรืือประสบภััย
เมื่่�อมีีผลผลิิตเหลืือพระราชทานแก่่ผู้้�ประสบภััย และสำำ�รองไว้้
สำำ� หรัั บ สมาชิิ ก โดยเมล็็ ดพัั นธุ์์�ข้้ า วที่่� ไ ม่่ ผ่่ า นเกณฑ์์ จ ะนำำ� ไปสีี
เป็็นข้้าวสารตราจัันกะผััก เพื่่�อจำำ�หน่่าย นอกจากนี้้� ยัังมีีกิิจกรรม
ภายในโครงการ อาทิิ โครงการ “ทางนี้้� มีี ผ ล ผู้้�คนรัั ก กัั น ”
และโครงการผลิิ ตกิ่่� ง พัั นธุ์์� ไม้้ ผ ลพระราชทานโดยชุุ ม ชน
“เพื่่� อ นช่่ วย เพื่่� อ น” การทดสอบผลิิ ต เมล็็ ดพัั นธุ์์�ข้้ า วโดยวิิ ธีี
หยอดเมล็็ดในพื้้�นที่่ข� าดน้ำำ�� และการต่่อยอดผลิิตภัณ
ั ฑ์์จากต้้นกก
ที่่�ยัังคงรัักษาภููมิิปััญญาและวััฒนธรรมของท้้องถิ่่�น โอกาสนี้้�
มีีพระราชดำำ�รัสั กัับสมาชิิกกลุ่่�มผลิิตเมล็็ดพันธุ์์�ข้
ั า้ วหอมมะลิิ ๑๐๕
พระราชทาน “เพื่่�อนช่่วยเพื่่�อน” ๗ กลุ่่�มในจัังหวััดสุุริินทร์์
วัันอัังคารที่่� ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทรงติิดตามการดำำ�เนิินงาน
โครงการผลิิตเมล็็ดพัันธุ์์�ข้้าวหอมมะลิิ ๑๐๕ พระราชทาน
“เพื่่อ� นช่่วยเพื่่อ� น” บ้้านโคกไทรงาม อำำ�เภอสัังขะ จัังหวััดสุริุ นิ ทร์์
ทอดพระเนตรการผลิิตเมล็็ดพัันธุ์์�ข้้าวที่่�มีีความประณีีต และ
การส่่งเสริิมอาชีีพ อาทิิ การเลี้้�ยงปลานิิลจิิตรลดา เป็็ด และไก่่
การทอผ้้าไหมย้้อมสีีธรรมชาติิ การปลููกหม่่อนพัันธุ์์�เลี้้�ยงไหม
พื้้�นบ้้านพัันธุ์์�นางแสด พร้้อมกัับส่่งไปศึึกษาดููงานที่่�ศููนย์์ศึึกษา
การพััฒนาภููพานอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดสกลนคร
การอนุุรักั ษ์์วัฒ
ั นธรรมประจำำ�ถิ่่น� อาทิิ วิิธีกี ารคล้้องช้้าง การแต่่งกาย
และเครื่่�องรางประจำำ�หมอช้้าง สำำ�หรัับโครงการผลิิตเมล็็ดพัันธุ์์�
ข้้ า วหอมมะลิิ ฯ ได้้ รัั บ พระราชทานความช่่ วย เหลืือ ทั้้� ง ด้้ า น
เมล็็ดพัันธุ์์� วิิธีีการปลููก การจััดหาแหล่่งน้ำำ�� ไฟฟ้้าจากโซลาร์์เซลล์์
เส้้นทางคมนาคมในหมู่่�บ้า้ น และรถเกี่่ยวข้
� า้ วพระราชทานสำำ�หรัับ
สมาชิิก อีีกทั้้�งยัังจััดตั้้�งกองทุุนซ่่อมบำำ�รุุงรถเกี่่�ยว เพื่่�อส่่งเสริิม
การผลิิตแบบครบวงจร โอกาสนี้้� มีีพระราชดำำ�รััสกัับสมาชิิก
กลุ่่�มผลิิตเมล็็ดพัันธุ์์�ข้้าวหอมมะลิิฯ
ต่่อมา ทรงติิดตามการดำำ�เนิินงานโครงการทหารพัันธุ์์�ดีี
“ชุุมชนเบิิกบาน อาหารปลอดภััย” บ้้านหนองคัันนา ตำำ�บล
ตาเมีียง อำำ�เภอพนมดงรััก จัังหวััดสุุริินทร์์ ทรงรัับฟัังรายงาน
ภาพรวมการขยายผลโครงการ สู่่�พื้้�นที่่�รัับผิิดชอบของกองกำำ�ลััง
สุุรนารีี และทรงติิดตามการดำำ�เนิินโครงการ “บ้้านนี้้�มีรัี กั ปลููกผััก
กิินเอง” ศููนย์์เพาะพัันธุ์์�ปลาน้ำำ��จืืดพระราชทาน “เพื่่�อนช่่วย
เพื่่�อน” พื้้�นที่่�อีีสานใต้้ และศููนย์์ผลิิตพัันธุ์์�สััตว์์ปีีกพระราชทาน
“เพื่่�อนช่่วยเพื่่�อน” พื้้�นที่่�อีีสานใต้้ส่่วนแยกนครราชสีีมา จากนั้้�น
ทอดพระเนตรแปลงเกษตรของเกษตรกรบ้้ า นหนองคัั นน า
๕ ครััวเรืือน ที่่�เข้้าร่่วมโครงการ โอกาสนี้้� มีีพระราชดำำ�รััส
กัั บ ราษฎรที่่� เข้้ า ร่่ ว มโครงการทหารพัั นธุ์์�ดีี “ชุุ ม ชนเบิิ ก บาน
อาหารปลอดภััย” บ้้านหนองคัันนา

	ผลิิตภััณฑ์์หััตถกรรมจากต้้นกก

 การแต่่งกายและเครื่่�องรางประจำำ�หมอช้้าง บ้้านโคกไทรงาม

 โครงการทหารพัันธุ์์�ดีี “ชุุมชนเบิิกบาน อาหารปลอดภััย”
	บ้้านหนองคัันนา

19 y

วัันพุุธที่่� ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทรงติิดตามการดำำ�เนิินงาน
โครงการพััฒนาเด็็กและเยาวชนในถิ่่นทุ
� รุ กัันดารตามพระราชดำำ�ริิ
โรงเรีียนตำำ� รวจตระเวนชายแดนพีีระยานุุ เ คราะห์์ มูู ล นิิ ธิิ
ในพระอุุ ปถัั มภ์์ ส มเด็็ จ พระศรีีนคริิ น ทราบรมราชชนนีี ๒
เฉลิิมพระเกีียรติิพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ในวโรกาส
ครองราชย์์ปีีที่่� ๕๐ ตำำ�บลปรืือ อำำ�เภอปราสาท จัังหวััดสุุริินทร์์
ทรงรัั บ ฟัั ง รายงานการดำำ� เนิิ น งานของโรงเรีี ยน และปัั ญ หา
ของชุุ ม ชนพร้้ อ มกัั บ แนวทางการแก้้ ไขปัั ญ หาจากหน่่ วย งาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง สำำ�หรัับการใช้้น้ำำ��ของโรงเรีียน ปััจจุุบัันใช้้น้ำำ��จาก
บ่่อบาดาล จำำ�นวน ๑ บ่่อ ในการอุุปโภคบริิโภค และใช้้น้ำำ��จาก
 การออนไลน์์จากห้้องประชุุม ๒๐๑ สำำ�นัักงาน กปร.
สระน้ำำ�� จำำ�นวน ๑ สระ เพื่่�อทำำ�การเกษตร ซึ่่�งมีีปริิมาณน้ำำ��ใช้้
เพีียงพอตลอดปีี ในด้้านคุุณภาพน้ำำ��ดื่่�ม ใช้้น้ำำ��จากประปาบาดาล
ผ่่านเครื่่�องกรองน้ำำ��ระบบ Reverse Osmosis ผลการตรวจ
คุุณภาพน้ำำ�� พบเคมีีทั่่�วไป แก้้ไขโดยการเปลี่่�ยนไส้้กรองเรซิ่่�น
นอกจากนี้้� ชุุมชนต้้องการทำำ�เกษตรผสมผสานโดยการขยายผล
จากโรงเรีียนสู่่�ชุุมชน และขอให้้ส่่วนราชการที่่�เกี่่�ยวข้้องสนัับสนุุน
ปััจจััยการผลิิต ในการนี้้� มีีพระราชดำำ�ริิ สรุุปความว่่า ให้้แนะนำำ�
และส่่งเสริิมการเลี้้�ยงโคกระบืือ และการเลี้้�ยงปลาในบ่่อดิิน
หรืือบ่่อซีีเมนต์์ในครััวเรืือน ถ้้าเป็็นอาชีีพเสริิม ควรจััดตั้้�งเป็็นกลุ่่�ม
เช่่น การเพาะเห็็ด ที่่สำ� �ำ คััญต้้องวางแผนเรื่่อ� งตลาด ให้้กับชุ
ั มุ ชนด้้วย
 การสาธิิตการสอน โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดน
ต่่ อ มา ทอดพระเนตรกิิ จ กรรมของโรงเรีี ยน ได้้แก่่ กิิจกรรม
	พีีระยานุุเคราะห์์ฯ ๒
การส่่งเสริิมรัักการอ่่าน และกิิจกรรมห้้องเรีียนอัจั ฉริิยะ ด้้านภาษาไทย
ในการนี้้� มีีพระราชดำำ�ริิ สรุุปความว่่า ให้้พััฒนาที่่�ดิิน สอนนัักเรีียน เพื่่�อให้้มีีความรู้้�ในการทำำ�ปุ๋๋�ยหมัักหรืือน้ำำ��หมัักชีีวภาพ
จากเศษอาหารที่่�เหลืือในโรงอาหาร หรืือจากมููลสััตว์์
จากนั้้�น ทรงติิดตามการดำำ�เนิินงานโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านโคกแสลง ตำำ�บลตาเมีียง อำำ�เภอพนมดงรััก
จัังหวััดสุริุ นิ ทร์์ ทรงรัับฟัังรายงานการดำำ�เนิินงานของโรงเรีียน และปััญหาของชุุมชนพร้้อมกัับแนวทางการแก้้ไขปััญหาจากหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง นอกจากนี้้� ผลการตรวจคุุณภาพน้ำำ��ของโรงเรีียน พบการปนเปื้้�อนของแบคทีีเรีีย ได้้แก้้ไขปััญหาเบื้้�องต้้น โดยการ
เปลี่่ยน
� ไส้้กรอง และล้้างทำำ�ความสะอาดเครื่่อ� งกรองน้ำำ�� จากนั้้�น ทอดพระเนตรกิิจกรรมต่่าง ๆ อาทิิ กิิจกรรมการฝึึกอาชีีพนัักเรีียน
เช่่น การทำำ�ที่่ร� องแก้้วจากกก การซ่่อมเครื่่อ� งใช้้ไฟฟ้้าในครััวเรืือน และกิิจกรรมการอนุุรักั ษ์์และสืืบทอดวััฒนธรรมภููมิิปัญ
ั ญาท้้องถิ่่น�
“การแสดงปััญโจลมะม๊๊วด”

 กิิจกรรมการฝึึกอาชีีพนัักเรีียน การซ่่อมเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าในครััวเรืือน
โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านโคกแสลง

y 20

 การแสดงปััญโจลมะม๊๊วด โรงเรีียนตำ�ำ รวจตระเวนชายแดนบ้้านโคกแสลง

ต่่อมา ทรงติิดตามการดำำ�เนิินงานโครงการส่่งเสริิมเศรษฐกิิจ
พอเพีียงในชุุมชนตามพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดสุุริินทร์์ โครงการฯ
ดำำ�เนิินกิิจกรรม อาทิิ ปลููกพืืชผััก ไม้้ผล ทำำ�ปศุุสััตว์์ ประมง
แปรรููปผลผลิิตทางการเกษตร รวมทั้้�งงานหััตถกรรม โดยนำำ�
ผลผลิิตที่่ไ� ด้้ไปจำำ�หน่่ายในชุุมชน และจำำ�หน่่ายผ่่านระบบออนไลน์์
จากนั้้�น ทรงรัับฟัังแนวทางการจััดหาน้ำำ�� สนัับสนุุนโดยการขุุดลอก
อ่่างเก็็บน้ำ�บ้
ำ� ้านทััพไทย และการขุุดเจาะบ่่อบาดาลด้้วยพลัังงาน
แสงอาทิิตย์์ ให้้แก่่กลุ่่�มเศรษฐกิิจพอเพีียงในชุุมชนใกล้้เคีียง
กลุ่่�มเศรษฐกิิจพอเพีียงในชุุมชนใกล้้เคีียง และผลผลิิตทางการเกษตร
วัั น พฤหัั ส บดีีที่่� ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทรงติิ ดต าม 
การดำำ�เนิินงานโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านตาแตรว
หมู่่�ที่่� ๙ ตำำ�บ ลเทพรัั ก ษา อำำ� เภอสัั ง ขะ จัั ง หวัั ดสุุ ริิ น ทร์์
ทรงรัั บ ฟัั ง รายงานการดำำ� เนิิ น งานของโรงเรีี ยน และปัั ญ หา
ของชุุมชนพร้้อมกัับแนวทางการแก้้ ไขปัั ญ หาจากหน่่ วย งาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ในด้้านน้ำำ��บริิโภคของโรงเรีียนมีเี พีียงพอ โดยใช้้น้ำ�ำ�
จากประปาบาดาลผ่่านเครื่่อ� งกรองน้ำำ�� ระบบ Reverse Osmosis
แต่่น้ำำ��สำำ�หรัับทำำ�การเกษตรมีีไม่่เพีียงพอ โดยกรมชลประทาน
จะดำำ�เนิินการขุุดลอกสระเก็็บน้ำำ��แห่่งใหม่่ ปรัับปรุุงสระเก็็บน้ำำ��เดิิม
และขุุ ด ลอกลำำ�ห้้ วย เสน ต่่ อ มา ทอดพระเนตรกิิ จ กรรมของ 	กิิจกรรมโครงการเกษตรเพื่่�ออาหารกลางวััน
โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านตาแตรว
โรงเรีียน อาทิิ โครงการนำำ�ร่่องการแปรรููปผลผลิิตทางการเกษตร
ในโรงเรีียน “กล้้วยกรอบ” กิิจกรรมการอนุุรักั ษ์์วัฒ
ั นธรรมภููมิิปัญ
ั ญาท้้องถิ่น่� “เพลงอายััยลำ�ำ แบ” การประดิิษฐ์์ดอกไม้้จากรัังไหม
การทอผ้้าไหม และการทอเสื่่�อกก โอกาสนี้้� พระราชทานพระราโชวาทแก่่คณะตำำ�รวจตระเวนชายแดน หน่่วยงานและชุุมชน
เรื่่�องการช่่วยเหลืือกัันในยามยากลำำ�บาก
จากนั้้�น ทรงติิดตามการดำำ�เนิินงานโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านตาตุุม ตำำ�บลตาตุุม อำำ�เภอสัังขะ จัังหวััดสุริุ นิ ทร์์
ทรงรัับฟัังรายงานการดำำ�เนิินงานของโรงเรีียน และปััญหาของชุุมชนพร้้อมกัับแนวทางการแก้้ไขปััญหาจากหน่่วยงานที่่�เกี่่ยวข้
� อ้ ง
ในด้้านน้ำำ�บริ
� โิ ภคของโรงเรีียน ใช้้น้ำ�ำ� ประปาบาดาลผ่่านเครื่่อ� งกรองน้ำำ�� ระบบ Reverse Osmosis ผลการตรวจคุุณภาพน้ำำ�ข
� องโรงเรีียน
พบการปนเปื้้�อนของแบคทีีเรีีย แก้้ไขโดยใช้้แอลกอฮอล์์ล้้างบริิเวณห้้องน้ำำ��แล้้วเปิิดน้ำำ��ในปริิมาณมาก นอกจากนี้้� เมื่่�อเข้้าฤดููแล้้ง
จะมีีบริิมาณน้ำำ��อุุปโภคและทำำ�การเกษตรไม่่เพีียงพอ โดยกรมชลประทานจะขุุดลอก ลำห้้วยทมอ-ดาร์์ เพื่่�อเพิ่่�มน้ำำ��ต้้นทุุน
ต่่อมา ทอดพระเนตรกิิจกรรมของโรงเรีียน อาทิิ การสาธิิตการสอนนัักเรีียนชั้้�นอนุุบาล การสาธิิตการสอนห้้องคอมพิิวเตอร์์
และกิิจกรรมโครงการเกษตรเพื่่�ออาหารกลางวััน เป็็นต้น้ โอกาสนี้้� พระราชทานพระราโชวาทเพื่่อ� เป็็นแนวทางในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�
และสร้้างขวััญกำำ�ลังั ใจแก่่คณะครูู

 การสาธิิตการสอนนัักเรีียนระดัับชั้้�นอนุุบาล
โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านตาตุุม

 การสาธิิตการสอนห้้องคอมพิิวเตอร์์
โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านตาตุุม

21 y

วัันศุุกร์์ที่่� ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทรงติิดตามการดำำ�เนิินงาน
โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านรุุน หมู่่�ที่่� ๗ ตำำ�บลอาโพน
อำำ�เภอบััวเชด จัังหวััดสุริุ นิ ทร์์ ทรงรัับฟัังรายงานการดำำ�เนิินงานของ
โรงเรีียน และปััญหาของชุุมชนพร้้อมกัับแนวทางการแก้้ไขปััญหา
จากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ในด้้านน้ำำ�อุ
� ุปโภคบริิโภคของโรงเรีียน
ใช้้น้ำ�ำ� ประปาบาดาลผ่่านเครื่่อ� งกรองน้ำำ�� ระบบ Softener คุุณภาพน้ำำ��
ของโรงเรีียนพบการปนเปื้้�อนของแบคทีีเรีีย ด้้านการใช้้น้ำำ��ของ
ชุุมชนบ้้านรุุนพบว่่าไม่่เพีียงพอในฤดููแล้้ง ซึ่่ง� แก้้ไขด้้วยการก่่อสร้้าง
สถานีีสููบน้ำำ��ด้้วยพลัังงานแสงอาทิิตย์์ พร้้อมอาคารประกอบที่่�
ท่่อส่่งน้ำำ�� และจุุดจ่า่ ยน้ำำ��อีกี จำำ�นวน ๖ แห่่ง ในการนี้้� มีีพระราชดำำ�ริิ 	กิิจกรรมการฝึึกอาชีีพนัักเรีียนการทอผ้้า
โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านรุุน
สรุุ ป ความว่่ า ให้้ ก รมปศุุ สัั ต ว์์ พิิ จา รณาสนัั บสนุุ นพัั นธุ์์� ไก่่
เพื่่�อโครงการเกษตรเพื่่�ออาหารกลางวัันของโรงเรีียน ให้้มีี
ปริิมาณที่่�เพีียงพอต่่อความต้้องการของเด็็กนัักเรีียน
นอกจากนี้้� ชุุมชนยัังมีีปััญหาเรื่่�องถนนชำำ�รุุดซึ่่�งจัังหวััด
สุุรินิ ทร์์จะดำำ�เนิินการตรวจสอบและประสานหน่่วยงานที่่�เกี่่ยวข้
� อ้ ง
เพื่่อ� หาแนวทางแก้้ปัญ
ั หาต่่อไป ในการนี้้� มีีพระราชดำำ�ริิ สรุุปความว่่า
ให้้จัังหวััดสุุริินทร์์พิิจารณาหาแนวทางแก้้ไขเรื่่�องสภาพถนน
ที่่�ชำำ�รุุด เพื่่�อให้้ราษฎรและนัักเรีียนสััญจรได้้สะดวกมากขึ้้�น
จากนั้้�น ทอดพระเนตรกิิจกรรมของโรงเรีียน อาทิิ การจััดการเรีียน
การสอน หลัั ก สููตรสมเด็็ จ ย่่ า กิิ จ กรรมการฝึึ ก อาชีี พ นัั ก เรีี ยน
กิิ จ กรรมการอนุุ รัั ก ษ์์ วัั ฒ นธรรมภููมิิ ปัั ญ ญาท้้ อ งถิ่่� น การแสดง  โครงการเกษตรเพื่่�ออาหารกลางวััน
โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านรุุน
รำำ�กัั นตรึึ ม กัั จ ปกา (รำำ� เด็็ ดด อกไม้้ ) ในการนี้้� มีี พ ระราชดำำ�ริิ
สรุุปความว่่า ให้้พัฒ
ั นาที่่ดิ� นิ สอนนัักเรีียนฝึึกทำำ�ปุ๋๋�ยหมัักหรืือน้ำำ�� หมััก จากเศษอาหารที่่เ� หลืือในโรงอาหาร หรืือมููลสััตว์์ นัักเรีียน
ก็็จะเห็็นถึึงขั้้�นตอนและประโยชน์์จากการทำำ�ปุ๋๋�ยหมััก โอกาสนี้้� พระราชทานพระราโชวาทเพื่่�อเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
และสร้้างขวััญกำำ�ลัังใจแก่่คณะครูู
ต่่อมา ทรงติิดตามการดำำ�เนิินงานโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านชำำ�ปะโต หมู่่�ที่่� ๓ ตำำ�บลอาโพน อำำ�เภอบััวเชด
จัังหวััดสุริุ นิ ทร์์ ทรงรัับฟัังรายงานการดำำ�เนิินงานของโรงเรีียน และปััญหาของชุุมชนพร้้อมกัับแนวทางแก้้ไขปััญหาจากหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ในด้้านน้ำำ��อุุปโภคบริิโภคของโรงเรีียน มีีเพีียงพอ
และผลจากการตรวจคุุณภาพน้ำำ�� พบการปนเปื้้�อนของแมงกานีีส
ในโลหะหนัักทั่่�วไป และแบคทีีเรีียในน้ำำ��จากประปาบาดาลผ่่าน
ถัังกรองสนิิมเหล็็กและเครื่่�องกรองน้ำำ��ระบบ Softener แก้้ไข
โดยการเปลี่่�ยนท่่อสููบน้ำำ��จากท่่อบาดาลเป็็นท่่อพีีวีีซีี ล้้างทำำ�ความ
สะอาด และเปลี่่�ยนหลอดไฟ UV จากนั้้�น ทอดพระเนตรกิิจกรรม
ของโรงเรีียน อาทิิ สวนสมุุนไพร การสาธิิตการเก็็บเมล็็ดพัันธุ์์�
ข้้าวโพดเพื่่�อเก็็บเมล็็ดพัันธุ์์�ที่่�ดีีสมบููรณ์์ไว้้เพาะปลููกต่่อไป ส่่วน
เมล็็ดพัันธุ์์�ที่่�ไม่่สมบููรณ์์ จะนำำ�ไปเป็็นอาหารสััตว์์ และการเรีียน
การสอนศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก โอกาสนี้้� พระราชทานพระราโชวาท
เพื่่อ� เป็็นแนวทางในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�และสร้้างขวััญกำำ�ลังั ใจแก่่คณะครูู  การสาธิิตการเก็็บเกี่่�ยวเมล็็ดพัันธุ์์�ข้้าวโพด
โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านชำำ�ปะโต

y 22

วัันพุุธที่่� ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทรงติิดตามการดำำ�เนิินงาน
การปลูู ก ข้้ า วในแปลงสาธิิ ต การเกษตร โรงเรีียนนายร้้ อ ย
พระจุุลจอมเกล้้า อำำ�เภอเมืืองนครนายก จัังหวััดนครนายก ได้้แก่่
การปลููกข้้ า ว กข ๗๙ ด้้ วยวิิ ธีี ก ารปัั ก ดำำ� การผลิิ ตข้้ า วแบบ
ผสมผสาน ตามมาตรฐานการผลิิตข้า้ วที่่�ดีแี ละเหมาะสม หรืือ GAP
ผลผลิิตที่่�ได้้ใช้้ในกิิจกรรมโรงสีีข้้าวพระราชทาน นอกจากนี้้� ในปีี
๒๕๖๔ ได้้รัับพระราชทานเมล็็ดพัันธุ์์�ข้้าว กข ๗๙ จำำ�นวน ๑,๒๖๐
กิิ โ ลกรัั ม ได้้ ก ระจายพัั นธุ์์�ข้้ า วให้้ ศููนย์์ จัั ด การศัั ตรููพืืช ชุุ ม ชน
หมู่่�ที่่� ๗ บ้้านวัังต้้น ตำำ�บลพรหมณีี รวมทั้้�ง วางแผนมอบเมล็็ดพันธุ์์�
ั
ข้้าวให้้สมาชิิกอื่่น� ๆ และสมาชิิกเครืือข่่าย ในการนี้้� ทอดพระเนตร
 อากาศยานไร้้คนขัับสำำ�หรัับการหว่่านข้้าว
การหว่่ า นข้้ า วพัั นธุ์์� กข ๘๗ ด้้ วยวิิ ธีี ก ารหว่่ า นแบบนาน้ำำ��ต ม
เป็็นวิิธีีการปลููกที่่�นิิยมในเขตนาชลประทาน เนื่่�องจากประหยััด
จำำ�นวนเมล็็ดพันธุ์์�ข้
ั า้ วที่่�หว่่าน ข้้าวที่่�นำ�ขึ้้
ำ น� จากน้ำำ�นำ
� �ำ มาหุ้้�มด้้วยกระสอบ หรืือผ้้า เพื่่อ� ให้้กองเมล็็ดข้า้ วมีีความชื้้น� ๑ - ๒ คืืน ช่่วยให้้
การเจริิญเติิบโตเร็็วขึ้้�น และทอดพระเนตรการสาธิิตการใช้้อากาศยานไร้้คนขัับทางการเกษตรเพื่่�อการผลิิตข้้าว โดยหลัักการ
ใช้้อากาศยานไร้้คนขัับสำำ�หรัับการหว่่านข้้าว ต่่อ ๑ เครื่่�อง สามารถบรรจุุเมล็็ดพัันธุ์์�ข้้าวได้้ครั้้�งละ ๑๐ กิิโลกรััมต่่อเที่่�ยวบิิน และ
ใน ๑ ไร่่ จะใช้้เวลาหว่่านประมาณ ๕ - ๖ นาทีี
วัันพุุธที่่� ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทรงติิดตามการดำำ�เนิินงาน
โครงการพััฒนาเด็็กและเยาวชนในถิ่่นทุ
� รุ กัันดารตามพระราชดำำ�ริิ
โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนช่่างกลปทุุมวัันอนุุสรณ์์ ๘
อำำ�เภอนาทม จัังหวััดนครพนม ทอดพระเนตรกิิจกรรมของโรงเรีียน
อาทิิ การแก้้ไขปััญหาการเรีียนด้้วยการสอนที่่�หลากหลาย ภายใต้้
สถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด -๑๙ การจัั ด กลุ่่�ม
ให้้นัักเรีียนพููด อ่่านและเขีียนภาษาไทยเป็็นการพััฒนาทัักษะ
เพื่่� อ ต่่ อ ยอดไปสู่่� ก ารเรีี ยนวิิ ช าอื่่� น กิิ จ กรรมฝึึ ก อาชีี พ อาทิิ
ทำำ� ไม้้ กวาดทางมะพร้้าว และทำำ�เหรีียญโปรยทานจากริิบบิ้้�น
สืืบทอดภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นด้้วยการทอผ้้าขาวม้้า พิิธีีการเลี้้�ยงปู่่�ตา
จากนั้้�น ทรงรัับฟัังความต้้องการของชุุมชน พร้้อมกัับแนวทางการ  การจััดกลุ่่�มให้้นัักเรีียนพููด อ่่านและเขีียนภาษาไทย
โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนช่่างกลปทุุมวัันอนุุสรณ์์ ๘
แก้้ไขปััญหาจากหน่่วยงานต่่าง ๆ ที่่�เกี่่ยวข้
� อ้ ง ในด้้านการใช้้น้ำำ��และ
คุุณภาพน้ำำ�� เพื่่�อการอุุปโภคบริิโภคของโรงเรีียน โดยกรองน้ำำ�ด้
� ้วย
ระบบ Reverse Osmosis คุุณภาพน้ำำ��ผ่่านเกณฑ์์มาตรฐานและ
มีีอย่่างเพีียงพอ ทั้้�งนี้้� ได้้พระราชทานคำำ�แนะนำำ�ในการส่่งเสริิม
ให้้เกษตรกรเก็็บมููลสััตว์์มาทำำ�ปุ๋๋�ย และพระราชทานพระราโชวาท
ให้้โรงเรีียนเพิ่่�มมาตรการดููแลความปลอดภััยของครูู และนัักเรีียน
ให้้มากขึ้้�น ในช่่วงการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-๑๙
ต่่อมา ทรงติิดตามการดำำ�เนิินงานศููนย์์การเรีียนตำำ�รวจ
ตระเวนชายแดนบ้้านนากระเสริิม อำำ�เภอท่่าอุุเทน จัังหวััด
นครพนม ทอดพระเนตรกิิ จ กรรมของศููนย์์ ก ารเรีี ยน อาทิิ
การจััดการเรีียนการสอนแบบ On Hand โดยให้้ตััวแทนหมู่่�บ้้าน 	กิิจกรรมห้้องสมุุดศููนย์์การเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดน
มารัับใบงานส่่งต่่อให้้นักั เรีียนไปทำำ�ที่่บ้� า้ นและให้้ครููออกเยี่่ย� มบ้้าน 	บ้้านนากระเสริิม
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การแปรรููปผลผลิิตจากโครงการเกษตรเพื่่�ออาหารกลางวัันเพื่่�อให้้
นัักเรีียนบริิโภคและจำำ�หน่่าย จากนั้้�น ทรงรัับฟัังรายงานการใช้้น้ำำ��
และคุุ ณ ภาพน้ำำ�� เพื่่� อ การอุุ ป โภคบริิ โ ภคของโรงเรีี ยน ซึ่่� ง ใช้้ น้ำำ��
ประปาบาดาลผ่่านการกรองระบบ Reverse Osmosis คุุณภาพน้ำำ��
ผ่่านเกณฑ์์มาตรฐาน ในส่่วนของชุุมชนยัังขาดแคลนน้ำำ�� แก้้ไข
โดยขยายระบบท่่อส่่งน้ำำ��สถานีีสููบน้ำำ��ด้้วยไฟฟ้้าบ้้านนากระเสริิม
และขุุดลอกลำำ�ห้วย
้ สาขาของลำำ�ห้วยกั
้ ดั พร้้อมอาคารประกอบ ในการนี้้�
มีีพระราชดำำ�ริิ สรุุปความว่่า ให้้ส่ง่ เสริิมการแปรรููปผลผลิิตจากปลา
เพื่่�อเพิ่่�มรายได้้อีีกทางหนึ่่ง� และให้้ส่ง่ เสริิมการปลููกผัักโดยใช้้น้ำำ��
จากแม่่น้ำำ��โขง
 กิิจกรรมห้้องพยาบาล ศููนย์์การเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดน
บ้้านนากระเสริิม
วัันพฤหััสบดีีที่่� ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทรงติิดตามการดำำ�เนิินงาน
โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนการท่่าอากาศยานแห่่งประเทศไทย
เฉลิิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปีี วัันคล้้ายวัันพระราชสมภพสมเด็็จ
พระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี อำำ�เภอดงหลวง จัังหวััดมุกุ ดาหาร
ทรงรัับฟัังรายงานข้้อมููลพื้้�นฐานของโรงเรีียน และหมู่่�บ้า้ นศรีีถาวรพนา
ในด้้านการใช้้น้ำำ��ของโรงเรีียน ใช้้น้ำำ��จากอ่่างเก็็บน้ำำ��ห้้วยยางเมย
ผ่่านเครื่่อ� งกรองระบบ Softener ผลตรวจคุุณภาพน้ำำ�� พบการปนเปื้้อ� น
ของแบคทีี เรีี ย แก้้ ไขโดยการเติิ ม คลอรีี นที่่� ถัั ง พัั ก น้ำำ��ก่่ อ นเข้้ า สู่่�
เครื่่�องกรอง นอกจากนี้้� ยัังส่่งเสริิมการทอผ้้าจากศููนย์์ศิิลปาชีีพ
การทำำ�ไร่่นาสวนผสม และการเลี้้�ยงสััตว์์เพื่่�อเพิ่่�มรายได้้ ในการนี้้�
มีีพระราชดำำ�ริิ สรุุปความว่่า ให้้นำำ�พืืชสมุุนไพรที่่�สามารถปลููกใน
โครงการนำำ
�ร่
อ
่
งแปรรููปผลผลิิ
ต
ทางการเกษตร
(กล้้
วยต
ากม้้
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)

สวนยางพาราได้้มาปลููกเพื่่�อเป็็นรายได้้เสริิม จากนั้้�น ทรงรัับฟััง
โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนการท่่าอากาศยาน
รายงานการแก้้ ไ ขปัั ญ หาการขาดแคลนน้ำำ��ข องชุุ ม ชนและ
แห่่งประเทศไทย
แนวทางการแก้้ ไขจากหน่่ วย งานที่่� เ กี่่� ยวข้้ อ ง หลัั ง จากนั้้� น
ทอดพระเนตรกิิจกรรมของโรงเรีียน อาทิิ กิิจกรรมอััจฉริิยภาพ
ทางภาษาอัังกฤษเกี่่�ยวกัับการแนะนำำ�แหล่่งท่่องเที่่�ยว โครงการ
นำำ�ร่่องแปรรููปผลผลิิตทางการเกษตร (กล้้วยตากม้้วน) กิิจกรรม
ส่่งเสริิมอาชีีพนัักเรีียน การซ่่อมเครื่่�องยนต์์เล็็ก และการทอผ้้า
โอกาสนี้้� พระราชทานพระราโชวาทเกี่่ยวกั
� บั แนวทางในการดำำ�เนิินงาน
ต่่อไป
ต่่อมา ทรงติิดตามการดำำ�เนิินงานโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวน
ชายแดนค๊๊อกนิิสไทย เฉลิิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปีี วัันคล้้าย
วัั น พระราชสมภพสมเด็็ จ พระศรีีนคริิ น ทราบรมราชชนนีี
 การแสดงโปงลาง โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนค๊๊อกนิิสไทยฯ
ตำำ�บ ลแมดนาท่่ ม อำำ� เภอโคกศรีี สุุ พ รรณ จัั ง หวัั ด สกลนคร
ทรงรัับฟัังรายงานการใช้้น้ำ�ข
ำ� องโรงเรีียน โดยใช้้น้ำ�ำ� จากบ่่อบาดาลผ่่านเครื่่อ� งกรองระบบ Reverse Osmosis ผลการตรวจคุุณภาพน้ำำ��
ผ่่านเกณฑ์์มาตรฐานและมีีเพีียงพอตลอดทั้้�งปีี ในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-๑๙ โรงเรีียนจัดั การเรีียนการสอน
ตามปกติิ โดยได้้ดำำ�เนิินการตามมาตรการสาธารณสุุข จากนั้้�น ทอดพระเนตรกิิจกรรมการเรีียนการสอน กิิจกรรมฝึึกวิิชาชีีพ
ของนัักเรีียน การแสดงโปงลาง และกลุ่่�มเศรษฐกิิจพอเพีียงตามพระราชดำำ�ริิในพื้้�นที่่�จัังหวััดสกลนคร โอกาสนี้้� พระราชทาน
พระราโชวาท ให้้โรงเรีียนเพิ่่�มมาตรการดููแลความปลอดภััยของครููและนัักเรีียนให้้มากขึ้้น� ในช่่วงการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-๑๙
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วัั น ศุุ ก ร์์ ที่่� ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทรงติิ ดต าม
การดำำ�เนิินงานโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็็ล
ตํําบลนาใน อํําเภอโพนสวรรค์์ จัังหวััดนครพนม ทรงรัับฟััง
รายงานการดำำ�เนิินงานของโรงเรีียน อาทิิ การให้้นัักเรีียนฝึึก
ทบทวนก่่อนเปิิดภาคเรีียนด้้วยสื่่�อการเรีียนรู้้�ที่่�นำำ�ไปให้้ที่่�บ้้าน
ในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-๑๙ กิิจกรรม
เพาะเมล็็ดงอก โดยมีีชมรมศิิษย์์เก่่าช่่วยทำำ�แปลงเกษตร ตั้้ง� เป็็น
ศููนย์์งอกงาม การพััฒนาการเพาะถั่่�วงอกแบบรดน้ำำ��อััตโนมััติิ
ทุุก ๒ ชั่่�วโมง กิิจกรรมการสอนปัักสะดึึง และแปรรููปผลผลิิต
ทางการเกษตร นอกจากนี้้� ยัั ง มีี ก ารพัั ฒ นาฝีี มืื อของกลุ่่�ม
 การรัับสิ่่�งของพระราชทานออนไลน์์โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดน
เศรษฐกิิจพอเพีียงฯ จัังหวััดนครพนม รวมกลุ่่�มช่่วยเหลืือ
คอนราดเฮงเค็็ล
กัันจนจััดตั้้�งเป็็นวิิสาหกิิจชุุมชนได้้ ต่่อมา ทรงรัับฟัังปััญหา
ของชุุมชนและแนวทางการแก้้ไขปััญหาจากหน่่วยงานต่่างๆ ที่่�เกี่่ยวข้
� อ้ ง ในการนี้้� มีีพระราชดำำ�ริิ สรุุปความว่่า ให้้ช่ว่ ยแนะนำำ�องค์์ความรู้้�
วิิธีีการขายสิินค้้าออนไลน์์ การกำำ�หนดราคาสิินค้้า โดยการฝึึกอบรมครูู นัักเรีียน และชาวบ้้าน พร้้อมกัับส่ง่ เสริิมเรื่่อ� งการ
สหกรณ์์เป็็นสิ่่ง� สำำ�คััญ นัักเรีียนที่่เ� รีียนจบจะได้้นำ�ำ ความรู้้� ไปเผยแพร่่ และเป็็นผลดีีที่่�นัักเรีียนมีีโอกาสได้้ฝึึกคิิดเลข นอกจากนี้้�
ให้้ส่ง่ เสริิมเรื่่อ� งการทำำ�ปุ๋๋�ย ตามที่่โ� รงเรีียนได้้ทำ�ำ ไว้้เป็็นตัวั อย่่าง หากชาวบ้้านสามารถทำำ�ปุ๋๋�ยหมััก ปุ๋๋�ยคอก หรืือปุ๋๋�ยน้ำำ�� ได้้ ก็็จะเป็็น
ประโยชน์์ต่่อพืืชผลของเกษตรกร และเราก็็จะได้้ส่่งเสริิมให้้ปลููกพืืชนอกฤดููกาล พืืชที่่�ใช้้น้ำ�ำ� น้้อย ถ้้าหากมีีน้ำำ�� เพีียงพอ
โอกาสนี้้� ได้้พระราชทานพระราโชวาท ชื่่�นชมผลการดำำ�เนิินงานและการพััฒนางาน ซึ่่�งมีีหลายหน่่วยงานที่่�เข้้ามาถ่่ายทอดความรู้้�
เพื่่�อพััฒนาโรงเรีียนและชุุมชน ขอให้้มีีความปลอดภััย และประสบผลสำำ�เร็็จ
ต่่อมา ทรงติิดตามการดำำ�เนิินงานโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านหนองดู่่� ตํําบลโพนบก อำำ�เภอโพนสวรรค์์
จัังหวััดนครพนม ทอดพระเนตรกิิจกรรมของโรงเรีียน อาทิิ การผลิิตสื่่�อการเรีียนเพื่่�อให้้นัักเรีียนสามารถอ่่านออกเขีียนได้้
การจััดทำำ�หลัักสููตรและห้้องเรีียนอัจั ฉริิยะ เพื่่อ� แก้้ไขปััญหาการเรีียนการสอนภาษาไทยด้้วยการพััฒนานัักเรีียนควบคู่่�กับั การพััฒนา
ครููผู้้�สอน การส่่งเสริิมอาชีีพ อาทิิ การสอนทำำ�ผ้้ามััดย้้อม การตััดเย็็บกระเป๋๋าผ้้าลายพื้้�นถิ่่�นอีีสาน จำำ�หน่่ายทางออนไลน์์
ภายใต้้ชื่อ่� สิินค้า้ หนองดู่่แ� บรนด์์ จากนั้้�นทรงรัับฟัังรายงานปััญหาของชุุมชนและแนวทางการแก้้ไขจากหน่่วยงานต่่าง ๆ ที่่�เกี่่ยวข้
� อ้ ง
ในด้้านการใช้้น้ำำ��ของโรงเรีียน ใช้้น้ำำ��จากบ่่อบาดาลผ่่านการกรองระบบ Ultra Filtration System น้ำำ��มีีคุุณภาพผ่่านเกณฑ์์
มาตรฐานและเพีียงพอตลอดปีี โอกาสนี้้� ทรงเปิิดป้้าย อาคารเกษตรสิิริิสุุข ผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ ภายในประกอบด้้วย
ห้้องนิิทรรศการ ประวััติิโครงการเกษตรเพื่่�ออาหารกลางวััน และห้้องจััดวางผลิิตภััณฑ์์ ห้้องแปรรููปผลผลิิต โดยให้้ชาวบ้้านเข้้ามา
ใช้้ประโยชน์์และฝึึกสอนนัักเรีียน โอกาสนี้้� ได้้พระราชทานพระราโชวาทแก่่ผู้้�ปฏิิบััติิงาน

 อาคารเกษตรสิิริิสุุข โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านหนองดู่่�

 การผลิิตสื่่�อการเรีียนเพื่่�อให้้นัักเรีียนสามารถอ่่านออกเขีียนได้้
โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านหนองดู่่�

25 y

วัันศุุกร์์ที่่� ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทรงติิดตามการดำำ�เนิินงาน
โครงการพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพชีี วิิ ต สามเณรโรงเรีียนโพธิ์์� ศ รีีวิิ ท ยา
วััดบ้้านโดด ตำำ�บลโดด อำำ�เภอโพธิ์์�ศรีีสุุวรรณ จัังหวััดศรีีสะเกษ
ทอดพระเนตรกิิจกรรมของโรงเรีียน ประกอบด้้วย การสาธิิต
การสอนวิิชาภาษาบาลีีจากสื่่อ� การสอนพระราชทานคู่่�กับั หนัังสืือบาลีี
การสาธิิ ต การสอนวิิ ช าวิิ ท ยาการคำำ�นว ณ และการนำำ� เสนอ
โครงงานสิ่่�งประดิิษฐ์์สมองกลฝัังตััว สาธิิตการทำำ�ธงใยแมงมุุม
ใช้้ในงานต่่าง ๆ การทำำ�อาสนะจากผ้้าที่่�ชาวบ้้านนำำ�มาถวายวััดและ
การออนไลน์์
จ
ากห้้
อ
งประชุุ
ม
๒๐๑
สำำ
�นั
ก
ั
งาน
กปร.

ทำำ�พรมเช็็ดเท้้าจากเศษผ้้า ช่่วยเพิ่่�มมููลค่่าสิ่่�งของที่่�มีีอยู่่�ในชุุมชน
เป็็ น การฝึึ ก อาชีี พ ให้้ ส ามเณรนัั ก เรีี ยน จากนั้้� น ทรงรัั บ ฟัั ง
การจัั ด การน้ำำ�� ให้้ แ ก่่ โรงเรีี ยน โดยติิ ดตั้้� ง เครื่่� อ งกรองน้ำำ�� พร้้ อ ม
เครื่่� อ งทำำ�น้ำำ�� เย็็ น และได้้ นำำ�น้ำำ�� ซึ่่� ง ผ่่ า นเครื่่� อ งกรองน้ำำ��ที่่� ติิ ดตั้้� ง
แล้้วเสร็็จ ไปตรวจวััดคุุณภาพน้ำำ�� พบว่่า ผ่่านเกณฑ์์มาตรฐาน
นอกจากนี้้� ยัังได้้ขุุดลอกสระน้ำำ��พร้้อมก่่อสร้้างอาคารประกอบ
ในการนี้้� มีีพระราชดำำ�ริิ สรุุปความว่่า ให้้หาแนวทางส่่งเสริิมการเรีียน
การสอนในสถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด -๑๙
ทดลองใช้้ ส มาร์์ ททีีวีี และเทคโนโลยีีที่่� จำำ� เป็็ น ให้้ สา มเณร
นัักเรีียนและเด็็กในชุุมชนได้้ใช้้ประโยชน์์ร่่วมกััน จะได้้เป็็น
 การสาธิิตการทำำ�ธงใยแมงมุุมใช้้ในงานต่่าง ๆ โรงเรีียนโพธิ์์ศ� รีีวิทิ ยา ประโยชน์์ต่่อไป
	ต่่อมา ทรงติิดตามการดำำ�เนิินงานโรงเรีียนพระปริิยััติิธรรมสามััญวััดบ้้านโนนคููณวิิทยา วััดหนองสำำ�ราญ หมู่่�ที่่� ๘
ตำำ�บลโนนค้้อ อำำ�เภอโนนคููณ จัังหวััดศรีีสะเกษ ทอดพระเนตรกิิจกรรมต่่าง ๆ ของสามเณรนัักเรีียน อาทิิ การสาธิิตการสอนวิิชา
ภาษาไทย สาธิิตการสอนวิิชาธรรมวิิภาค นัักธรรมชั้้�นตรีี เป็็นการฝึึกเขีียนเรีียงความแก้้กระทู้้�ธรรมชั้้�นตรีี อธิิบายความสุุภาษิิต
ทางธรรม กิิจกรรมอนุุรัักษ์์วััฒนธรรมและภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น เช่่น การเทศน์์แหล่่ทำ�น
ำ องอีีสาน การย้้อมผ้้าด้้วยสีีธรรมชาติิจาก
ใบคููน (ราชพฤกษ์์) การทำำ�ปุ๋๋ย� หมัักจากมููลม้้านำำ�ไปใช้้ในแปลงปลููกข้้าวไรซ์์เบอร์์รี่่ข� องวััด นอกจากนี้้� ยัังมีีกิจิ กรรมแปรรููปผลิิตภัณ
ั ฑ์์
จากข้้าวไรซ์์เบอร์์รี่่�เป็็นข้้าวแต๋๋น และสบู่่� จากนั้้�น ทรงรัับฟัังปััญหาของโรงเรีียน และชุุมชน พร้้อมกัับแนวทางแก้้ไขปััญหา
จากหน่่วยงานที่่�เกี่่ยวข้
� อ้ ง โอกาสนี้้� พระราชทานพระราโชวาท สรุุปความว่่า การดำำ�เนิินงานของโรงเรีียนพระปริิยัติั ธิ รรม การให้้
ความรู้้�แก่่เยาวชนเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญ พระอาจารย์์มีีความเมตตาและเป็็นผู้้�ที่่�มีีความรู้้�ในพื้้�นที่่� จะเป็็นผู้้�ถ่่ายทอดความรู้้�ต่่าง ๆ
รวมทั้้�งจริิยธรรมให้้แก่่เยาวชนได้้เป็็นอย่่างดีี เยาวชนที่่�เป็็น
สามเณรอยู่่�ในโรงเรีียนพระปริิ ยัั ติิ ธ รรม มีีโอกาสที่่� จ ะได้้
มีีความก้้ า วหน้้ าที่่� ทัั ด เทีียมบุุ ค คลอื่่� น ต้้ อ งมีีคุุ ณ ธรรมและ
มีีความรู้้� ใ นความเจริิ ญ ก้้ า วหน้้ า ของทางโลกและทางธรรม
ควบคู่่�กัันไป จากการศึึกษาเรื่่�องพระเถระผู้้�ใหญ่่หลาย ๆ ท่่าน
เป็็นผู้้�นำำ�ในเรื่่�องการพััฒนาประเทศให้้ก้้าวหน้้า โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งการศึึกษาในชนบทและถิ่่�นทุุรกัันดาร ให้้ความคิิด
ในวิิชาการสมััยใหม่่นำ�ำ ความรู้้�ทางพุุทธศาสนามาอบรมประชาชน
และเยาวชนสืืบเนื่่�องมาตลอด พุุทธศาสนิิกชนก็็ต้้องช่่วยกััน
ปรัับปรุุงและพััฒนาต่่อไป
 การเทศน์์แหล่่ทำำ�นองอีีสาน โรงเรีียนพระปริิยััติิธรรมสามััญ
วััดบ้้านโนนคููณวิิทยา
y 26

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
ทรงติิดตามการดำเนิินงานโครงการอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำริิ
และโครงการของมููลนิิธิิชััยพััฒนา ผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ (ออนไลน์์)
ณ ห้้องประชุุม วัังสระปทุุม
วัันศุุกร์์ที่่� ๖ สิิงหาคม ๒๕๖๔ ทรงติิดตามความก้้าวหน้้า
การดำำ�เนิินงานโครงการพััฒนาที่่�ดิินมููลนิิธิิชััยพััฒนา บ้้านกุุงศรีี
ตำำ�บลนาเพีียง อำำ�เภอกุุสุมุ าลย์์ จัังหวััดสกลนคร โดยนางสาวโชติิรส
ประสาร ได้้ น้้ อ มเกล้้ า ฯ ถวายที่่� ดิิ น เพื่่� อ ทรงใช้้ ป ระโยชน์์
ต่่อมามููลนิิธิชัิ ยพั
ั ฒ
ั นาได้้ร่ว่ มกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่ยวข้
� อ้ งพััฒนาโครงการ
เป็็นรููปแบบการปลููกป่่า ๓ อย่่าง ประโยชน์์ ๔ อย่่าง ตามแนว
พระราชดำำ�ริิ การดำำ�เนิินงานปีี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ โครงการได้้
เพาะชำำ�กล้้าไม้้ ได้้แก่่ ยางนา ประดู่่� มะค่่า พยููง แดง ขยายผล
ให้้แก่่ โรงเรีียน วััด เกษตรกรที่่�เข้้าร่่วมโครงการฯ และผู้้�สนใจ ทั้้�งนี้้�  เรืือนรวมใจไทยโส้้
โครงการฯ ได้้รับคว
ั ามร่่วมมืือจากหน่่วยงานต่่าง ๆ ในการดำำ�เนิินงาน
ภายในพื้้�นที่่โ� ครงการฯ และการขยายผลสู่่ก� ลุ่่�มเกษตรกรเครืือข่่าย
จากนั้้�น ทอดพระเนตรเรืือนรวมใจไทยโส้้ สร้้างด้้วยไม้้เบญจพรรณ
หลัังคามุุงจากหรืือหญ้้าคา ยกพื้้�นสููง แสดงอััตลักั ษณ์์ของชาวไทยโส้้
อำำ�เภอกุุสุุมาลย์์ และการแสดง “โส้้ข้้างบั้้�ง” ซึ่่�งเป็็นการแสดง
เพื่่�อต้้อนรัับแขกบ้้านแขกเรืือน โอกาสนี้้� ทรงมีีปฏิิสัันถารกัับกลุ่่�ม
เกษตรกรเครืือข่่ายของโครงการฯ ให้้รักั ษาวััฒนธรรมของชาวไทยโส้้
ไว้้ให้้ดีี ๆ
 การแสดง “โส้้ข้้างบั้้�ง”

27 y

วัันจัันทร์์ที่่� ๑๖ สิิงหาคม ๒๕๖๔ ทรงติิดตามการดำำ�เนิินงาน
โครงการพััฒนาเด็็กและเยาวชนในถิ่่�นทุุรกัันดารตามพระราชดำำ�ริิ
โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนฮิิลมาร์์พาเบิิล หมู่่�ที่่� ๙ ตำำ�บลเชีียงกลม
อำำ�เภอปากชม จัังหวััดเลย ทรงรัับฟัังรายงานผลการดำำ�เนิินงานของโรงเรีียน
และการใช้้น้ำำ��ของโรงเรีียน พบว่่าไม่่มีีปััญหาเรื่่�องการขาดแคลนน้ำำ��
เนื่่�องจากได้้ดำำ�เนิินการติิดรางน้ำำ��ที่่�อาคารเรีียนและแท็็งก์์น้ำำ�� ขุุดลอก
สระน้ำำ�� และกรองน้ำำ��ดื่่� ม ด้้ วย ระบบ Reverse Osmosis ต่่ อ มา
นัักเรีียนในพระบรมราชานุุเคราะห์์กราบบัังคมทููลรายงานผลการเรีียน
โอกาสนี้้� พระราชทานพระราโชวาทแก่่นักั เรีียน สรุุปความว่่า พยายาม
ช่่วยเหลืือตนเองในการเรีียนที่่�เป็็นแบบออนไลน์์ ด้้วยความมุ่่�งมั่่�น
	กิิจกรรมสหกรณ์์ โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดน
ตั้้�งใจ และเกี่่�ยวกัับค่่าตอบแทนของครููอาสาของโรงเรีียนทรงมีี
	ฮิิลมาร์์พาเบิิล
พระวิินิจฉั
ิ ยั ว่่าครููอาสาได้้รับั เงิินกองทุุนการศึึกษาเพีียงสามพัันบาท
ต่่อเดืือน จะพอใช้้หรือื ไม่่ น่่าจะเพิ่่�มแต่่อาจไม่่ต้อ้ งถึงึ กัับตรงตามวุุฒิิ
การศึึกษาน่่าจะช่่วยให้้เพีียงพอขึ้้�น ต่่อจากนั้้�น ทอดพระเนตรกิิจกรรม
ของโรงเรีี ยน อาทิิ การเรีี ยน การสอนคณิิ ต ศาสตร์์ เรื่่� อ งเศษส่่ วน
การทำำ�ช าใบหม่่ อ น โครงการเกษตรเพื่่� อ อาหารกลางวัั น รวมถึึ ง
ทอดพระเนตรกิิจกรรมสหกรณ์์ ในการนี้้� มีีพระราชปรารภ สรุุปความว่่า
กิิจกรรมสหกรณ์์มีีความสำำ�คััญ ที่่�ทำำ�ให้้นัักเรีียนเกิิดความเคยชิิน
ตั้้�งแต่่เด็็ก ๆ ในการร่่วมมืือกััน และได้้ฝึึกหััดทั้้�งการอ่่าน การเขีียน
และคิิดเลข ซึ่่ง� เป็็นการบููรณาการวิิชาการต่่าง ๆ และต่่อไปจะสามารถ
 โครงการเกษตรเพื่่�ออาหารกลางวััน โรงเรีียนตำำ�รวจ
นำำ� ไปใช้้ ใ นการดำำ� เนิิ นชีีวิิ ต และประกอบกิิ จ การได้้ เ ป็็ น อย่่ า งดีี
	ตระเวนชายแดนฮิิลมาร์์พาเบิิล
ต่่อจากนั้้�น ทอดพระเนตรโครงการส่่งเสริิมเศรษฐกิิจพอเพีียงในชุุมชน
ตามพระราชดำำ�ริิ ที่่�ปััจจุุบัันกลุ่่�มเกษตรกรได้้มีีผลผลิิตต่่าง ๆ ออกสู่่�ตลาด สร้้างรายได้้ให้้แก่่สมาชิิก โอกาสนี้้� ทรงสอบถามถึึง
การแก้้ปััญหาให้้แก่่ชุุมชนโดยหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งได้้ดำำ�เนิินการให้้ความช่่วยเหลืือแล้้ว
ต่่ อ มา ทรงติิ ดต ามการดำำ� เนิิ น งานโรงเรีียนตำำ� รวจตระเวนชายแดนบ้้ า นนานกปีี ด หมู่่�ที่่� ๕ ตำำ�บ ลห้้ วยบ่่ อ ซืืน
อำำ�เภอปากชม จัังหวััดเลย และทรงรัับฟัังรายงานผลการดำำ�เนิินงานของโรงเรีียน ในด้้านน้ำำ��อุุปโภคบริิโภคมีีเพีียงพอ เนื่่�องจาก
มีีน้ำำ��จากระบบประปาบาดาล จำำ�นวน ๒ บ่่อ และสระน้ำำ�� ๒ แห่่ง และกรองน้ำำ��ดื่่�มระบบ Water Softener จากนั้้�น ทรงสอบถาม
ถึึงการแก้้ปััญหาให้้แก่่ราษฎรโดยหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้ดำำ�เนิินการให้้ความช่่วยเหลืือแล้้ว จากนั้้�น ทอดพระเนตรกิิจกรรม
ของโรงเรีียน อาทิิ ห้้องสมุุดซึ่่�งมีีกิิจกรรมบัันทึึกรัักการอ่่าน โครงการเกษตรเพื่่�ออาหารกลางวััน และโครงการสร้้างอาชีีพ
สร้้างรายได้้ตามพระราชดำำ�ริิ ในตอนท้้าย ทรงขอบคุุณผู้้�เกี่่�ยวข้้องและสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของโรงเรีียน

 การแปรรููปผลผลิิตจากโครงการเกษตรเพื่่�ออาหารกลางวััน
โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านนานกปีีด
y 28

	กิิจกรรมการฝึึกอาชีีพนัักเรีียน โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดน
บ้้านนานกปีีด

วัันจัันทร์์ที่่� ๒๓ สิิงหาคม ๒๕๖๔ ทรงติิดตามความ
ก้้าวหน้้าการดำำ�เนิินงานโครงการพััฒนาเด็็กและเยาวชนในถิ่่�น
ทุุรกัันดารตามพระราชดำำ�ริิโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดน
บ้้ า นโป่่ ง ตะแบก หมู่่�ที่่� ๑ ตำำ�บ ลพุุ ท ธบาท อำำ� เภอชนแดน
จัังหวััดเพชรบููรณ์์ ทรงรัับฟัังรายงานข้้อมููลพื้้�นฐานของโรงเรีียน
และทอดพระเนตรกิิจกรรมของโรงเรีียน อาทิิ การสาธิิตการเรีียน
การสอน กิิ จ กรรมสหกรณ์์ นัั ก เรีี ยน กิิ จ กรรมการงานอาชีี พ
นัักเรีียน โครงการเกษตรเพื่่�ออาหารกลางวััน และทอดพระเนตร
ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ชุุ ม ชนของกลุ่่�มอาชีี พ ประชาชนตามพระราชดำำ�ริิ  โครงการเกษตรเพื่่อ� อาหารกลางวััน โรงเรีียนตำ�ำ รวจตระเวนชายแดน
บ้้านโป่่งตะแบก
“บ้้านคลองบนใต้้” ทรงรัับฟัังปััญหาและความต้้องการของ
ราษฎรในพื้้� นที่่� พร้้ อ มแนวทางการจัั ด หาแหล่่ ง น้ำำ�� โดยได้้
ดำำ�เนิินการก่่อสร้้างฝายบ้้านโป่่งตะแบกพร้้อมระบบส่่งน้ำำ�� และ
ขุุดลอกสระเก็็บน้ำำ��ในบริิเวณโรงเรีียนและในหมู่่�บ้้านใกล้้เคีียง
นอกจากนี้้� ยัั ง มีี ก ารเจาะบ่่ อ บาดาล ก่่ อ สร้้ า งระบบประปา
น้ำำ��บาดาล และการผลิิตน้ำำ��ดื่่�มด้้วยระบบ Reverse Osmosis
ในการนี้้� มีีพระราชดำำ�รััส ความว่่า ในเรื่่�องน้ำำ��อุุปโภคบริิโภค
ให้้ช่่วยกัันแก้้ไข ให้้มีีพอเพีียง ให้้ดื่่�มกิินได้้ ไม่่เป็็นโรค และมีี
พระราชดำำ�ริิ สรุุปความว่่า ให้้พิิจารณาความช่่วยเหลืือราษฎร
บ้้านโป่่งตะแบกที่่มีี� ความต้้องการน้ำำ��บาดาลเพื่่�อทำำ�การเกษตร  การผลิิตสารควบคุุมแมลงศััตรููพืืช โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดน
ในช่่วงฤดููแล้้ง และให้้พิจา
ิ รณารายการอาหารให้้สอดคล้้องกัับ
บ้้านโป่่งตะแบก
ผลผลิิตที่่�ปลููกได้้ และแนะนำำ�ชนิิดพืืชเพิ่่�มเติิม สำำ�หรัับปลููก
ในโครงการเกษตรเพื่่�ออาหารกลางวััน ที่่จ� ะสามารถช่่วยแก้้ไข
ปััญหาโรคโลหิิตจางได้้ จะได้้บููรณาการเข้้ากัับทุุกส่่วน และ
ส่่งเสริิมให้้กลัับไปทำำ�ที่่�บ้้านด้้วย ปลููกเองทำำ�เองจะได้้เรีียนรู้้�
และได้้กิินอาหารที่่�ปลอดภััย รวมทั้้�งให้้นัักเรีียนได้้เรีียนเรื่่�อง
สหกรณ์์ตั้้�งแต่่เด็็ก ๆ จะได้้รู้้�จัักเรื่่�องของการร่่วมมืือกัันในการ
ประกอบอาชีีพ ซื้้�อ-ขาย ได้้คิิดเลข ได้้จดบัันทึึกรายงาน
การประชุุม ได้้ออกเสีียงออกความคิิด เมื่่�อโตขึ้้�นจะได้้เป็็น
สมาชิิกสหกรณ์์ที่ดีีที่
่� มีีคุ
่� ณ
ุ ภาพ
	ผลิิตภััณฑ์์ของกลุ่่�มพััฒนาอาชีีพ “บ้้านน้ำำ��กุ่่�ม”
ต่่อมา ทรงติิดตามการดำำ�เนิินงานโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวน 
ชายแดนอาทรอุุทิิศ ในพระอุุปถััมภ์์สมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี อำำ�เภอนครไทย จัังหวััดพิิษณุุโลก ทอดพระเนตร
วีีดิิทััศน์์แนะนำำ�โรงเรีียน และทรงรัับฟัังรายงานข้้อมููลพื้้�นฐานของโรงเรีียน รวมทั้้�งปััญหาและความต้้องการของราษฎรในพื้้�นที่่�
จากนั้้�นทอดพระเนตรกิิจกรรมของโรงเรีียน อาทิิ การสาธิิตการเรีียนการสอน กิิจกรรมห้้องสมุุด กิิจกรรมสหกรณ์์นัักเรีียน
กิิจกรรมห้้องพยาบาล กิิจกรรมการงานอาชีีพนัักเรีียน กิิจกรรมประกอบเลี้้ย� งอาหารกลางวัันและอาหารเสริิมนม กิิจกรรมโครงการ
เกษตรเพื่่อ� อาหารกลางวััน และผลิิตภัณ
ั ฑ์์ของกลุ่่�มพััฒนาอาชีีพ “บ้้านน้ำำ��กุ่่�ม” ทรงรัับฟัังแนวทางการจััดหาแหล่่งน้ำำ�� โดยได้้ดำำ�เนิิน
โครงการก่่อสร้้างฝายบ้้านโป่่งสอพร้้อมระบบส่่งน้ำำ�� ซึ่่ง� จะก่่อสร้้างฝายในลำำ�ห้วย
้ แควน้้อย ลัักษณะเป็็นฝายหิินก่อ่ มีีอาคารประกอบ
พร้้อมระบบส่่งน้ำำ�� และถัังพัักน้ำำ�� ในการนี้้� มีีพระราชดำำ�ริิแก่่หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง สรุุปความว่่า ให้้พิิจารณาช่่วยเหลืือ
เรื่่�องน้ำำ��ดื่่�มสะอาดเพื่่�อการอุุปโภคและบริิโภคของโรงเรีียน และชุุมชนใกล้้เคีียงต่่อไป และช่่วยสอนให้้นัักเรีียนมีีความรู้้�
เรื่่อ� งสหกรณ์์ กระบวนการ หลัักการและวิิธีกี ารของสหกรณ์์ เพราะเป็็นเรื่่อ� งที่่ดีีมีี
� ประโยชน์์ต่อ่ การประกอบอาชีีพของนัักเรีียน
ในอนาคตด้้วย

29 y

วัั น อัั ง คารที่่� ๒๔ สิิ ง หาคม ๒๕๖๔ ทรงติิ ดต าม
ความก้้าวหน้้าการดำำ�เนิินงานโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดน
บ้้านนุุชเทีียน หมู่่�ที่่� ๗ ตำำ�บลบ่่อภาค อำำ�เภอชาติิตระการ จัังหวััด
พิิษณุุโลก ทรงรัับฟัังรายงานข้้อมููลพื้้�นฐานของโรงเรีียน รวมทั้้�ง
ปััญหาและความต้้องการของราษฎรในพื้้�นที่่� และทอดพระเนตร
กิิจกรรมของโรงเรีียน อาทิิ กิิจกรรมการงานอาชีีพนัักเรีียน
กิิ จ กรรมประกอบเลี้้� ย งอาหารกลางวัั น และอาหารเสริิ ม นม
กิิจกรรมอนุุรักั ษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม และกิิจกรรม
โครงการเกษตรเพื่่�ออาหารกลางวััน ทรงรัับฟัังแนวทางในการ
 การออนไลน์์จากห้้องประชุุม ๒๐๑ สำำ�นัักงาน กปร.
จััดหาแหล่่งน้ำำ��โดยการก่่อสร้้างฝายบ้้านชำำ�นาญจุ้้�ยพร้้อมระบบ
ส่่ ง น้ำำ�� และระบบท่่ อ ส่่ ง น้ำำ�� พร้้ อ มอาคารประกอบ ในการนี้้�
มีีพระราชดำำ�ริแิ ก่่หน่่วยงานที่่�เกี่่ยวข้
� อ้ ง สรุุปความว่่า ในกิิจกรรรม
เกษตรเพื่่� อ อาหารกลางวัั น ให้้ พิิ จา รณาคัั ด เลืื อ กชนิิ ด พืื ช
ที่่จ� ะปลููกเพื่่�อประโยชน์์ต่อ่ สุุขภาพของนัักเรีียนและครอบครััว
และให้้เตรีียมเมล็็ดพัันธุ์์�มอบให้้ตามบ้้านนัักเรีียนด้้วย สอนให้้
นัักเรีียนมีีความรู้้�เรื่่�องสหกรณ์์ การทำำ�บััญชีี และการบัันทึึก
การประชุุม เพื่่�อให้้นักั เรีียนได้้ปรึึกษาหารืือ แสดงความคิิดเห็็น
เป็็ น ประโยชน์์ ทั้้� ง ด้้ าน การเขีียนที่่� เ ป็็ น ระเบีียบเรีียบร้้ อ ย
ทั้้�งด้้านคณิิตศาสตร์์ เป็็นตััวอย่่างในการสอนวิิชาการต่่าง ๆ
	กิิจกรรมการงานอาชีีพนัักเรีียน การทำำ�ไข่่เค็็ม
ไปพร้้อม ๆ กััน เมื่่�อไปเรีียนในโรงเรีียนระดัับมััธยม ก็็สามารถ
โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านนุุชเทีียน
นำำ�ความรู้้�เกี่่�ยวกัับสหกรณ์์ไปแนะนำำ�ขยายผลสอนคนอื่่�นได้้
และเมื่่� อ โตขึ้้� น อาจจะได้้ เ ป็็ นส มาชิิ ก สหกรณ์์ ที่่� ดีี ได้้ นอกจากนี้้� ในการดำำ� เนิิ น งานด้้ านส่่ ง เสริิ ม พัั ฒ นาการของเด็็ ก
ในถิ่่�นทุุรกัันดารต่่อไป เพื่่�อให้้เด็็กในถิ่่�นทุุรกัันดารมีีพััฒนาการเท่่าเทีียมกัับคนอื่่�น ๆ
ต่่อมา ทรงติิดตามการดำำ�เนิินงานโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านลาดเรืือ หมู่่�ที่่� ๓ ตำำ�บลบ่่อภาค อำำ�เภอชาติิตระการ
จัังหวััดพิษิ ณุุโลก ทรงรัับฟัังรายงานข้้อมููลพื้้�นฐานของโรงเรีียน รวมทั้้�งปััญหาและความต้้องการของราษฎร ทอดพระเนตรกิิจกรรม
ของโรงเรีียน อาทิิ การสาธิิตการเรีียนการสอน กิิจกรรมห้้องสมุุด กิิจกรรมประกอบเลี้้ย� งอาหารกลางวัันและอาหารเสริิมนม กิิจกรรม
โครงการเกษตรเพื่่�ออาหารกลางวััน ทอดพระเนตรผลิิตภััณฑ์์ชุุมชน แนวทางจััดหาแหล่่งน้ำำ��โดยจััดทำำ�โครงการฝายบ้้านลาดเรืือ
พร้้อมระบบส่่งน้ำำ�� ในการนี้้� มีีพระราชดำำ�ริิแก่่หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง สรุุปความว่่า ให้้จัดั หาน้ำำ�� เพิ่่�มเติิมเพื่่�อช่่วยเหลืือราษฎร
บริิหารจััดการน้ำำ�� และวางแผนการเพาะปลููก คััดเลืือกชนิิดพืืช
ที่่�จะทำำ�การเพาะปลููก อย่่างเหมาะสมกัับสภาพภููมิิประเทศ
และปริิมาณน้ำำ��ต้้นทุุน เพื่่�อให้้มีีน้ำำ��เพีียงพอต่่อการทำำ�เกษตร
ในด้้านการขออนุุญาตขุุดสระน้ำำ��ประจำำ�ไร่่นา และเลี้้�ยงปศุุสัตั ว์์
ตามโครงการธนาคารโคกระบืือเพื่่�อเกษตรกรตามพระราชดำำ�ริิ
ให้้พิจา
ิ รณาให้้ความช่่วยเหลืือตามความเหมาะสม นอกจากนี้้�
แนะนำำ�และส่่งเสริิมเพิ่่�มเติิม หลัังจากเลี้้�ยงวััวแล้้ว ให้้นำ�ำ มููลวััว
ไปใช้้ประโยชน์์ เป็็นปุ๋๋ย� คอก ทำำ�ปุ๋๋�ยหมััก และทำำ�น้ำำ��หมัักต่่าง ๆ
ต่่อไป
 กิิจกรรมห้้องสมุุด โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านลาดเรืือ

y 30

วัันพุุธที่่� ๒๕ สิิงหาคม ๒๕๖๔ ทรงติิดตามการดำำ�เนิินงาน
โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบุุญธรรม-บุุญพริ้้�ง หมู่่�ที่่� ๒
ตำำ�บลบ่่อเบี้้�ย อำำ�เภอบ้้านโคก จัังหวััดอุตุ รดิิตถ์์ ทรงรัับฟัังรายงาน
ข้้อมููลพื้้�นฐานของโรงเรีียน พร้้อมทั้้�งปััญหาและความต้้องการ
ของราษฎรในพื้้�นที่่� และทอดพระเนตรกิิจกรรมของโรงเรีียน
อาทิิ การสาธิิตการเรีียนการสอน กิิจกรรมโครงการเกษตร
เพื่่�ออาหารกลางวััน ผลิิตภััณฑ์์ของกลุ่่�มพััฒนาอาชีีพหััตถกรรม
บ้้านห้้วยไผ่่ การจััดหาแหล่่งน้ำำ�� โดยการก่่อสร้้างสถานีีสููบน้ำำ��
ด้้ วย ไฟฟ้้ า พร้้ อ มถัั ง พัั ก น้ำำ�� และระบบส่่ ง น้ำำ�� ในการนี้้�
มีี พ ระราชดำำ�ริิ แ ก่่ ห น่่ วย งานที่่� เ กี่่� ยวข้้ อ ง สรุุ ป ความว่่ า  การสาธิิตการเรีียนการสอนวิิชาภาษาไทย
โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบุุญธรรม-บุุญพริ้้�ง
ให้้ พิิ จา รณาให้้ ค วามช่่ ว ยเหลืื อ และแก้้ ไ ขปัั ญ หาเรื่่� อ ง
กรรมสิิทธิ์์ที่� ดิ่� นิ ของราษฎรบ้้านห้้วยไผ่่ และบ้้านภูตู่ า่ ง ตามแนวทางของกฎหมาย และส่่งเสริิมปรัับเปลี่่ย� นการปลููกพืืชแบบ
เชิิงเดี่่�ยวมาเป็็นปลููกพืืชให้้หลากหลายชนิิดขึ้้�น โดยไม่่บุุกรุุกพื้้�นที่่�ป่่า รวมทั้้�งให้้ช่่วยเหลืือในเรื่่�องน้ำำ��เพื่่�อการอุุปโภคบริิโภค
นอกจากนี้้� ให้้แก้้ไขปััญหาสััญญาณอิินเทอร์์เน็็ตไม่่เสถีียรเนื่่�องจากปััญหาไฟฟ้้าดัับ ในการดำำ�เนิินโครงการส่่งเสริิม
พััฒนาเด็็กในพื้้�นที่่�ทุุรกัันดารเพิ่่�มเติิม เด็็กอายุุ ๒ ปีี ๖ เดืือน ถึึง ๖ ปีี ที่่�มีีพััฒนาการสงสััยล่่าช้้า และเด็็กอายุุก่่อนเข้้าเรีียน
ที่่�อยู่่�ศููนย์์เด็็กเล็็กในพื้้�นที่่�โครงการพระราชดำำ�ริิ
ต่่ อ มา ทรงติิ ดต ามการดำำ� เนิิ น งานโรงเรีียนตำำ� รวจ
ตระเวนชายแดนยอดโพธิ์์�ทอง ๑ หมู่่�ที่่� ๑ ตำำ�บลบ่่อเบี้้�ย อำำ�เภอ
บ้้านโคก จัังหวััดอุุตรดิิตถ์์ ทรงรัับฟัังรายงานข้้อมููลพื้้�นฐานและ
ผลการดำำ�เนิินงานโครงการตามพระราชดำำ�ริิ รวมทั้้�งปััญหาและ
ความต้้องการของราษฎรในพื้้�นที่่� นัักเรีียนในพระราชานุุเคราะห์์ฯ
ถวายรายงานผลการเรีียน สมาคมศิิษย์์เก่่าฯ กราบบัังคมทููล
ผลการดำำ�เนิินงานในรอบปีีที่่ผ่� า่ นมา และทอดพระเนตรกิิจกรรม
ของโรงเรีียน การสาธิิตการเรีียนการสอน กิิจกรรมห้้องสมุุด
กิิ จ กรรมสหกรณ์์ นัั ก เรีี ยน กิิ จ กรรมห้้ อ งพยาบาล กิิ จ กรรม
กิิจกรรมสหกรณ์์ โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์์�ทอง ๑
การงานอาชีีพนัักเรีียน กิิจกรรมประกอบเลี้้�ยงอาหารกลางวััน 
และอาหารเสริิมนม กิิจกรรมโครงการเกษตรเพื่่�ออาหารกลางวััน และทอดพระเนตรผลิิตภััณฑ์์ชุุมชน ในการนี้้� มีีพระราชดำำ�รััส
เกี่่�ยวกัับกิิจกรรมสหกรณ์์ที่่�ได้้ริิเริ่่�มในโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์์�ทอง ๑ เป็็นโรงเรีียนแรกเมื่่�อปีี ๒๕๓๔ ความว่่า
โรงเรีียน ตชด.ที่่�นี่่� ก็็เป็็นที่่�เริ่่�มต้้น ที่่�ต้้องการจะเริ่่�มให้้นัักเรีียนได้้รู้้�เรื่่�องการสหกรณ์์ก็็เห็็นว่่าเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญ โดยเฉพาะ
ในชนบท ที่่�ฐานะอาจจะไม่่ดีีนััก ที่่�จะลงทุุนอะไร ถ้้าเราไม่่ร่่วมกััน รวมกััน ก็็จะไม่่ประสบความสำำ�เร็็จ ถ้้ารวมกััน ทั้้�งซื้้�อ
ทั้้�งขาย ก็็จะมีีทุุนพอ สามารถทำำ�งานได้้ นอกจากนั้้�น ก็็จะเป็็นการช่่วยกัันในเรื่่�องต่่าง ๆ ฝึึกหััดความสามััคคีี ความซื่่�อสััตย์์
สุุจริิตต่่อกััน นี่่�ก็็จะเป็็นคุุณสมบััติิของนัักเรีียนที่่�จะฝึึกกัันต่่อไป ถ้้าได้้เริ่่�มตั้้�งแต่่เด็็ก ต่่อไปก็็จะคล่่องแคล่่ว และก็็เข้้าใจ
ในช่่วงที่่�เป็็นเด็็กนี่่�ก็็จะได้้ฝึึก ปรึึกษาหารืือกััน แล้้วก็็ออกความคิิดเห็็นแบบประชาธิิปไตย และก็็จะได้้ฝึึกบัันทึึก ซึ่่�งเป็็นเรื่่�อง
ที่่�ไม่่ง่่ายนััก ถ้้าจดบัันทึึกได้้ หััดอ่่าน หััดเขีียนได้้ดีี ก็็จะทำำ�อื่่�น ๆ ได้้หลายอย่่าง และการทำำ�บััญชีีจะได้้รู้้�ว่า่ เรามีีเงิินรับจ่
ั า่ ย
เท่่าไหร่่ นอกจากจะทำำ�ของตััวเอง แล้้วก็็ครอบครััว สำำ�หรัับกิิจการต่่าง ๆ จะรู้้�ว่่ามีีรายได้้เท่่าไหร่่ รายจ่่ายเท่่าไหร่่ คุ้้�มหรืือไม่่
ที่่�จะทำำ�กิิจกรรมเช่่นนั้้�น ก็็จะได้้ฝึึก และก็็ฝึึกหััดคณิิตศาสตร์์ทั่่�วไปด้้วย อย่่างที่่�ได้้พาไปทััศนศึึกษาจะทำำ�ให้้มีีความคิิด
ที่่�ก้้าวไกล และกลัับมาเล่่าให้้เพื่่�อน ๆ ครอบครััว ฟัังได้้ว่่า เราได้้รู้้� ได้้เห็็นอะไร จะได้้เอามาทำำ� ถ้้าเป็็นสิ่่�งที่่�ทำำ�ได้้ ก็็คิิดว่่า
ได้้มาช่่วย นี่่�ก็็มีีประโยชน์์มาก

31 y

โครงการอ่่างเก็็บน้้ำซำตมขาวพร้้อมระบบส่่งน้้ำ
อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำริิ

นางสาวสิิริิจิิตต์์ บุุญธรรม
นางสาวสุุทธิิพา อาศิิรพจน์์
กองประสานงานโครงการพื้้�นที่่� ๒

สายพระเนตร
แห่่งพระเมตตา สู่่�มุุมผาทมนางาม
	บ้้านห้้วยหมากหล่่ำ เป็็นชุุมชนเล็็ก ๆ ในเขตพื้้�นที่่�
ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จัั ง หวััดอุุ ด รธานีี
ซึ่่�งแม้้จะอยู่่�ระหว่่างขอบเขตรอยต่่อของสองจัังหวััดใหญ่่
ในภาคอีีสานอย่่างขอนแก่่นและอุุดรธานีี แต่่ทว่่ายัังคง
ขาดแคลนปัั จ จััยที่่� ส ำคััญยิ่่� ง ในการดำรงชีีวิิ ต คืือ น้้ำ
เนื่่�องด้้วยสภาพปััจจััยอัันจำกััดหลายประการ

ชุุมชนห้้วยหมากหล่่ำ
ข้้อมููลพื้้�นฐาน
l

l

l
l
l
l
l

ก่่อตั้้�งชุุมชนเมื่่�อปีี ๒๕๒๐ เป็็นชุุมชนเล็็ก ๆ ประมาณ
๓๐ ครััวเรืือน
พื้้� น ที่่� บ างส่่ ว นอยู่่� ใ นขอบเขตป่่ า สงวนแห่่ ง ชาติิ ป่่ า ทม
และป่่าข่่า
กรมป่่าไม้้จััดสรรที่่�อยู่่�อาศััยให้้
ชาวบ้้านส่่วนใหญ่่ไม่่มีีที่่�ทำกิินเป็็นของตนเอง
ประกอบอาชีีพเลี้้�ยงสััตว์์ หาของป่่า และรัับจ้้างทั่่�วไป
มีีโรงเรีียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้้านห้้วยหมากหล่่ำ
ลููกหลานในวััยทำงานมีีการเดิินทางไปรัับจ้้างที่่�อื่่�น

y 32 ๑๐ ทศมราชา พระเมตตาสู่่�ประชาราษฎร์์

ด้้านแหล่่งน้้ำ
l
l
l

l

l

l

l

มีีประปาภููเขาขนาดเล็็ก สร้้างเมื่่�อปีี ๒๕๔๘
ไม่่มีีโครงการชลประทาน
ปริิ ม าณฝน (สถานีีวััดน้้ำฝนโนนสะอาด)
รายเดืือนในช่่ ว งฤดููแล้้ ง (พ.ย. - ก.พ.)
อยู่่�ระหว่่าง ๔.๖๔ - ๑๒.๓๕ มิิลลิิเมตร
พื้้� น ที่่� รัั บน้้ำฝนน้้ อ ย สภาพภููมิิ ป ระเทศ
มีีความลาดชััน เป็็นเขตเงาฝน สภาพดิิน
เป็็นดิินเหนีียวปนทราย
แม้้จะมีีร่่องน้้ำซำตมขาวไหลผ่่าน แต่่ปริม
ิ าณ
น้้ำท่่าก็็มีีน้้อยในช่่วงฤดููแล้้ง ต่่ำสุุดในเดืือน
พฤศจิิกายน จะมีีน้้ำไหลผ่่านในร่่องน้้ำเพีียง
๖๒๑ ลููกบาศก์์เมตรต่่อเดืือน
ระยะหลัังป่่ า เสื่่� อ มโทรมลงและสภาพ
ภููมิิอากาศเปลี่่�ยนแปลง ฝนไม่่ตกต้้องตาม
ฤดููกาล
ขาดแคลนน้้ำ สำหรัับอุุปโภคบริิโภค ต้้องซื้้�อ
น้้ำใช้้ ใ นราคา ๑๐๐ - ๑๕๐ บาทต่่ อ ถััง
ความจุุ ต่่ อ ถัังประมาณ ๑,๐๐๐ ลิิ ต ร
(หรืือ ๑ ลููกบาศก์์เมตร)

คำนวณการใช้้น้้ำอุุปโภคบริิโภค

	การขาดแคลนน้้ำได้้ทวีีความรุุนแรงขึ้้�น เนื่่�องจากปััจจััยการเปลี่่�ยนแปลง
ของสภาพภููมิิอากาศ ในช่่วงปีี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ ซึ่่�งเป็็นปีีที่่�เกิิดปรากฏการณ์์
เอลนีีโญค่่อนข้้างรุุนแรง นายชาย ช่่วยนา ราษฎรบ้้านห้้วยหมากหล่่ำ หมู่่ที่� ่� ๖ ตำบล
ทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จัังหวััดอุุดรธานีี ที่่�เฝ้้ามองเห็็นความเปลี่่�ยนแปลง
ในชุุมชนมาช้้านาน จึึงได้้ขอพระราชทานโครงการก่่อสร้้างอ่่างเก็็บน้้ำซำตมขาว
พร้้อมระบบส่่งน้้ำ ด้้วยความหวัังที่่�จะบรรเทาความทุุกข์์ให้้ชาวชุุมชนซึ่่�งประสบ
ความเดืือดร้้อนขาดแคลนน้้ำสำหรัับอุุปโภคบริิโภคและทำการเกษตร
เพื่่อ� ให้้การแก้้ไขปััญหาแก่่ชาวบ้้านเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ สำนัักงาน กปร.
กรมชลประทาน และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่าง ๆ ได้้ลงพื้้�นที่่�สำรวจข้้อเท็็จจริิง
และพิิจารณาแนวทางการให้้ความช่่วยเหลืือร่่วมกััน ดัังนี้้�

ก่่อสร้้าง อ่่างเก็็บน้้ำซำตมขาว
พร้้อมระบบส่่งน้้ำ
ทำนบดิิน กว้้าง ๖ เมตร
	ยาว ๑๘๗ เมตร สููง ๑๕ เมตร
l สามารถเก็็บกัักน้้ำได้้
๒๐๔,๑๐๐ ลููกบาศก์์เมตร
l อาคารระบายน้้ำล้้น
	กว้้าง ๖.๔ เมตร ยาว ๙๓ เมตร
l ระบบท่่อส่่งน้้ำสายหลัักฝั่่�งขวา
ความยาวรวม ๒,๒๕๐ เมตร
l

33 y

หยดหนึ่่�งน้้ำพระราชหฤทััย พลิิกฟื้้�นรวมใจประชา

	ด้้วยพระมหากรุุณาธิิคุุณ เมื่่�อวัันที่่� ๒๗ มีีนาคม ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณา
โปรดเกล้้าฯ รัับโครงการอ่่างเก็็บน้้ำซำตมขาวพร้้อมระบบส่่งน้้ำ ไว้้เป็็นโครงการอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำริิ
โดยกรมชลประทานได้้เข้้าดำเนิินงานโครงการดัังกล่่าวจนแล้้วเสร็็จเมื่่�อเดืือนกัันยายน ๒๕๖๑
	จากพื้้น
� ที่่ชุ� มุ ชนบ้้านห้้วยหมากหล่่ำเดิิม ซึ่่ง� เคยแห้้งแล้้งจนต้้องซื้้�อน้้ำเพื่่อ� กิินเพื่่อ� ใช้้ ได้้กลัับพลิิกฟื้้น
� จากหน้้ามืือ
เป็็นหลัังมืือ ด้้วยความเข้้มแข็็งของชุุมชนที่่�ร่่วมแรงร่่วมใจในการบริิหารจััดการน้้ำอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ทำให้้มีีน้้ำ
เพีียงพอสำหรัับทั้้�งการอุุปโภคบริิโภคและทำการเกษตร มีีการเพิ่่�มทางเลืือกในการประกอบอาชีีพ ตั้้�งกลุ่่�มทำขนม
และทำงานจัักสาน การใช้้น้้ำสนัับสนุุนโครงการเกษตรภายในโรงเรีียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้้านห้้วยหมากหล่่ำ
การอยู่่�ร่่วมกัับป่่าโดยใช้้ทรััพยากรป่่าไม้้อย่่างสมดุุล รวมไปถึึงการร่่วมสนัับสนุุนต่่อยอดขยายผลการดำเนิินงาน
จากหน่่วยงานต่่าง ๆ ก็็มีีเข้้ามาอย่่างไม่่ขาดสาย ช่่วยเติิมเต็็มคุุณภาพชีีวิิตของชาวชุุมชนให้้สมบููรณ์์ยิ่่�งขึ้้�น

กรมชลประทาน
l

l

ช่่วยดููแลเรื่่�อง
วางแผนการใช้้น้้ำ
ทำถนนเพิ่่�มเติิม
ช่่วยเรื่่�องการ
คมนาคม

ชุุมชนห้้วยหมากหล่่ำ
l
l
l

l

วางแผนเพาะปลููกร่่วมกััน
สร้้างอาชีีพเพิ่่�มรายได้้
การเติิบโตของชุุมชน และ
การกลัับสู่่�บ้้านเกิิดของ
ลููกหลาน
จััดที่่�ดิินทำกิิน ให้้แก่่ราษฎร

โรงเรีียน ตชด.
l

ใช้้น้้ำเพื่่�อส่่งเสริิม
การปลููกผััก
สวนครััวในโรงเรีียน

“...ชาวบ้้านดีีใจ ได้้น้ำ้ หลัังจากกรมชลประทานทำอ่่างเสร็็จแล้้ว ชาวบ้้านก็็มีน้
ี ำ้
อุุปโภคบริิโภค การทำปศุุสัตั ว์์เลี้้�ยงสััตว์์ก็ไ็ ม่่ต้อ
้ งไปซื้้�อน้ำ้  น้้ำก็็อุดุ มสมบููรณ์์ขึ้น
้�  ป่่าไม้้
ก็็ อุุ ด มสมบูู ร ณ์์ ขึ้้� น บ้้ า นใกล้้ เ คีี ย งได้้ ม าหาอาหารจากแหล่่ ง ธรรมชาติิ ใ นภูู เ ขา
ที่่�อุดุ มสมบููรณ์์ขึ้น
้� เพราะมีีแหล่่งน้้ำ พืืช สััตว์์ อุดุ มสมบููรณ์์... เป็็นพระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ
ที่่�พระองค์์ท่า่ นพระราชทานอ่่างซำตมขาวให้้ชาวบ้้าน ชาวบ้้านมีีความสุุข ลูกู หลาน
ที่่�ไปทำงานกรุุงเทพฯ กลัับมาอยู่่�บ้้าน จาก ๔๕ ครััวเรืือน เป็็น ๘๕ ครััวเรืือนแล้้ว
มาอยู่่�บ้้าน ปลููกผััก เอาแค่่นี้้�ก็พ
็ อ แค่่คนไม่่มีคี วามอดอยาก มีีน้ำ้ ปลููกผััก มีีน้ำ้ อุุปโภคบริิโภค
สบายขึ้้น
� กว่่าแต่่ก่อ
่ นมาก ชาวบ้้านมีีความปีีติยิิ น
ิ ดีี ขอให้้พระองค์์ทรงพระเจริิญยิ่่�งๆ
ขึ้้�นไป” นายเภา ยาท้้าว ผู้้�ใหญ่่บ้้านห้้วยหมากหล่่ำ ได้้กล่่าวความรู้้�สึึกแทนราษฎร
ในชุุมชนบ้้านห้้วยหมากหล่่ำ
y 34

จัังหวััดอุุดรธานีี
l

สนัับสนุุนพัันธุ์์�ปลา
ปล่่อยในอ่่างเก็็บน้้ำ
รวม ๕๐๐,๐๐๐ ตััว

โครงการอ่่างเก็็บน้้ำซำตมขาวอัันเนื่่�องมาจาก
พระราชดำริิ ได้้ถืือกำเนิิดขึ้้�นจากน้้ำพระราชหฤทััย
อัันเมตตาของพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว เพื่่�อแก้้ไข
ปัั ญห าความทุุ กข์์ ร้้ อ นของประชาชน ภายใต้้ ค วาม
ร่่วมแรงร่่วมใจของหน่่วยงานต่่าง ๆ และหนึ่่�งในพลััง
ที่่� ส ำคััญยิ่่� ง คืือความตั้้� ง ใจของชาวบ้้ า นที่่� จ ะต่่ อ ยอด
ประโยชน์์จากอ่่างเก็็บน้้ำดัังกล่่าว ไปเป็็นอาชีีพในด้้าน
อื่่�น ๆ เพื่่�อพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตให้้สมบููรณ์์มั่่�นคงภายใต้้
หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง ทั้้ง� การพึ่่ง� พาตนเอง
โดยทำเกษตรประณีีตในครััวเรืือนเพื่่�อเริ่่�มจากสิ่่�งที่่�มีี
ตลอดจนสนัับสนุุนการตั้้ง� กลุ่่�มอาชีีพเล็็ก ๆ ร่่วมกััน รู้้�จััก
วางแผนค่่อยเป็็นค่่อยไป รวมไปถึึงการใช้้ทรััพยากรป่่าไม้้
ที่่� มีี อยู่่� อ ย่่ า งสมดุุ ล และแม้้ ว่่ า อ่่ า งเก็็ บ น้้ำซำตมขาว
จะเป็็นเพีียงอ่่างขนาดเล็็ก ปริิมาณน้้ำอาจไม่่เพีียงพอ
กัับการใช้้ น้้ ำเพื่่� อ การเกษตรต่่ อ ปีี ใ นชุุ ม ชนหนึ่่� ง
แต่่น้้ำพระราชหฤทััยจากพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว
ที่่�ได้้พระราชทานโครงการพััฒนาแหล่่งน้้ำแห่่งสำคััญ
แสดงถึึงพระวิิสััยทััศน์์กว้้างไกลที่่�ทอดพระเนตรเห็็น
ชุุมชนเล็็ก ๆ ริิมเนิินเขาแห่่งนี้้� กอปรกัับการแบ่่งปัันน้้ำใจ
ในชุุมชนจะช่่วยเติิมเต็็มน้้ำใช้้จากอ่่างเก็็บน้้ำซำตมขาว
อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำริิ สามารถยัังประโยชน์์แก่่
ราษฎรบ้้ า นห้้ ว ยหมากหล่่ำ ๘๐ ครััวเรืือน ให้้มีีน้้ำ
เพื่่� อ การยัังชีีพ ตลอดจนสนัับสนุุ น น้้ำ เพื่่� อ สร้้ า ง
ผลผลิิ ตท างการเกษตรให้้ แ ก่่ ร าษฎรพื้้� น ที่่� ๓๕๐ ไร่่
ได้้อย่่างพอเพีียงแน่่แท้้

35 y

“ซองเดอร์”

ในห้วงยามที่ต้องอยู่กับโควิด-19

นางสาวจุฎาพร แซ่หลี
กองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด�ำริ

หากท่านเป็นผู้รักสุขภาพ คงคุ้นเคย
กั บ “ซองเดอร์ ” ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารจาก
ธัญพืชอินทรีย์ ซึง่ ผลิตโดย บริษทั ซองเดอร์
ไทยออร์กานิคฟูด จ�ำกัด บริษัทขนาดกลาง
ของครอบครัวจิวัฒนไพบูลย์ แห่งอ�ำเภอ
อู ่ ท อง จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ที่ ศึ ก ษาและ
เชื่อมั่นเดินทางบนวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย งของพระบาทสมเด็ จ พระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร มาอย่างต่อเนื่องจากรุ่น
สูร่ น
ุ่ และอาสารับเป็นแหล่งเรียนรูถ้ า่ ยทอด
แนวคิดการด�ำเนินธุรกิจตามปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งโดยเป็ น เครื อ ข่ า ยของ
ส�ำนักงาน กปร. มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๕
ในห้วงยามที่ทั่วโลกและประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๖๒ จนกระทั่งปัจจุบัน คงปฏิเสธไม่ได้ว่า
โควิด-๑๙ เป็นชะตากรรมที่ท้าทายร่วมกันของคนทั้งโลก และจ�ำเป็นต้องใช้ความร่วมมือของผู้คน
ในทุกระดับและทุกมิติ เพือ่ ผ่านพ้นสถานการณ์อน
ั ยากล�ำบากนี้ แต่กอ่ นจะผ่านพ้นไปได้ คงต้องปรับตัว
เปลี่ยนแปลงอยู่กับโควิด-๑๙ ให้ได้ก่อนในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งบริษัท ซองเดอร์ฯ มีวิธีคิดและ
วิธีการรับมือกับโควิด-๑๙ เพื่อประคับประคองธุรกิจ และพนักงานให้สามารถ “พออยู่ได้” อย่างไร
คุณสุวรรณา จิวัฒนไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จ�ำกัด และ
ภญ.ภาคินี จิวัฒนไพบูลย์ บุตรสาวผู้สืบทอดธุรกิจ บอกเล่าเรื่องราวไว้อย่างน่าสนใจ

y 36

ตัวอย่างความส�ำเร็จ

เศรษฐกิจพอเพียง

เสาเข็มของธุรกิจ

ธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียงจะเตรียมพร้อมรองรับ
ความเปลี่ยนแปลงได้ดี อีกทั้งยังสามารถปรับตัวได้อย่าง
รวดเร็ว เพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ ท่ามกลางวิกฤต ซึ่งล้วน
เกิดจากการปรับใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จนกลายเป็นเสาเข็มรองรับธุรกิจไว้อย่างมั่นคง

“โควิด-๑๙ ซองเดอร์กระทบ แต่ว่า
เรากระทบน้อย เพราะเราเตรียมรองรับมาก่อน
เราสามารถที่จะเผชิญกับปัญหาได้ และยังเอา
วิกฤตเป็นโอกาส เราได้ปรับเรื่องของจ�ำนวน
วั น ท� ำ งาน ไปเตรี ย มพร้ อ มในเรื่ อ งของ
วัตถุดิบและพื้นที่เกษตร เราใช้พืชพื้นถิ่น
จากชุมชนของเรา มุ่งเน้นตลาดภายใน
ประเทศเป็นหลัก เมืองของเราคือเมือง
อู่ทอง เมืองอู่ข้าวอู่น�้ำในสุพรรณบุรี เรามี
พืชพรรณธัญญาหาร มีวถิ ขี องเศรษฐกิจชุมชน
เครื อ ข่ า ยกสิ ก รรมไร้ ส ารพิ ษ ที่ ช ่ ว ยให้ เ รา
รับมือได้ และในยามทีเ่ กิดโควิด-๑๙ เราต้องดูแลพนักงานของเรา
เราไม่มีการปลดพนักงาน”
เป็ น ค� ำ ยื น ยั น ของคุ ณ สุ ว รรณา ที่ พ ร้ อ มดู แ ลพนั ก งาน
ร่วม ๑๐๐ ชีวิต ให้อยู่ได้ไปด้วยกัน

ความรู้...

ในภาวะวิกฤต

“เมื่อเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-๑๙ ยอมรับว่า มีความเครียดมากทีเดียว
เมื่ อ ตั้ ง สติ ไ ด้ แ ละนึ ก ถึ ง ค� ำ สอนของคุ ณ แม่ ที่
ให้ น ้ อ มน� ำ ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ของพระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
มาใช้ดำ� เนินธุรกิจ แม้วา่ มีวกิ ฤตเข้ามา เราจะไม่ได้
กระทบมากมายนัก แต่ต้องคิดว่า ท�ำอย่างไร
จะท� ำ ให้ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ต่ อ ไปได้ แ ละสามารถ
พัฒนาต่อไปได้ด้วย เมื่อกลับมามองที่ศักยภาพ
ของบริษทั ฯ พบว่า ตอนนีโ้ รงงานเริม่ มีเวลาว่าง
จากงานเอกสารและการผลิตที่มีปริมาณงาน
ลดน้อยลง จึงได้เริ่มทดลองคิดค้น ท�ำการวิจัย
และพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ โดยให้ความส�ำคัญ
กับคน เพราะถ้าคนมีความคิดดี มีวสิ ยั ทัศน์ดี ท�ำให้
รวมก�ำลังแล้วจับมือกันเดินไปได้มั่นคงมากขึ้น
จึงได้จัดอบรมพัฒนาองค์กร เพื่อให้ก้าวพ้น
วิกฤตนี้ โดยเชื่อมั่นว่า ทุกปัญหามีทางออก
และทางออกของเราคือการพัฒนาคนไปพร้อม
กับสินค้า”

“การที่เราไม่ต้องไปคิดเรื่องของค�ำสั่งซื้อที่ลดลง
เราเอาเวลามาคิดว่า เราจะพัฒนาอะไรดี เราจะท�ำ
อะไรทีม่ น
ั แตกต่างจากเดิมมากไหม ทีผ่ า่ นมาเราคิดธุรกิจ
แบบในกรอบท�ำให้เราไม่กล้าท�ำอะไรเลย พอมีวกิ ฤตตรงนี้
เราใช้โอกาสตรงนีท้ จี่ ะเดินออกจากกล่อง เปิดประตูออก
มาว่า เราได้ทำ� อะไรกันบ้างแล้ว วิกฤตตรงนีส้ อนอะไรบ้าง”
ภญ.ภาคินี ได้สะท้อนให้เห็นการเริ่มมองหาโอกาสใหม่
และได้เล่าเพิ่มเติมว่า
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ทัศนคติเชิงบวก และมองวิกฤตเป็นโอกาส ท�ำให้
บริ ษั ท ฯ ได้ คิ ด ค้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ “ซี เ รี ย ลบอล”
หลากหลายรสชาติ เป็นของทานเล่นเพื่อสุขภาพที่ได้รับ
ความนิยมจากผู้บริโภค จนกลายเป็นสินค้าขายดี

ภูมิคุ้มกันที่ดี

ท�ำให้อยู่ได้

แม้ว่าวัตถุดิบส่วนใหญ่จะได้จากแหล่ง
ผลิตในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง แต่วัตถุดิบ
บางอย่างก็จำ� เป็นต้องพึง่ พาการขนส่งจากพืน
้ ที่
อื่นที่ไกลออกไป เมื่อภาครัฐมีมาตรการควบคุม
ลด งดการเดินทาง เนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดฯ ที่มีแนวโน้มของผู้ติดเชื้อยืนยันสูงขึ้น
โดยเฉพาะในระลอกเดือนเมษายน ปี ๒๕๖๔
ส่งผลให้การขนส่งวัตถุดิบบางอย่างติดขัด และ
ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ ประชาชนเดินทางไป
จับจ่ายซื้อสินค้าน้อยลง ประกอบกับการปิด
สถานทีแ่ หล่งจ�ำหน่ายสินค้า ผลักดันให้บริษทั ฯ
ปรับกลยุทธ์ด้านการตลาด เน้นจ�ำหน่ายสินค้า
ผ่านรูปแบบออนไลน์มากขึน
้ พร้อมจัดโปรโมชัน
่
ชุ ด สิ น ค้ า ส่ ง เสริ ม การขาย ซึ่ ง คุ ณ สุ ว รรณา
บอกว่า การปรับตัวเช่นนี้เพื่อให้ “พออยู่ได้”
แม้จะอยู่ในภาวะที่ต้องปรับตัว เปลี่ยนแปลง
เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ แต่คุณสุวรรณา
ก็ยงั ไม่หยุดท�ำงานช่วยเหลือสังคม มีการสร้างงาน
สร้ า งอาชี พ ให้ กั บ ชาวบ้ า นที่ อ าศั ย อยู ่ ร อบ
บริษัทฯ โดยการน�ำเศษบรรจุภัณฑ์ที่เหลือจาก
การผลิตมาออกแบบและตัดเย็บเป็นกระเป๋า
รูปแบบใหม่ เรียกว่า Upcycling (การน�ำมา
ท�ำผลิตภัณฑ์ใหม่) พร้อมกับดูแลชุมชน สังคม
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และสิง่ แวดล้อม นอกจากนี้ ยังได้รว่ มมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ และเครือข่าย
โครงการหนึง่ ต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ (โอทอป) เพือ่ เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านสื่อออนไลน์และ
วิทยุชุมชนคลื่นความถี่เอฟเอ็ม ๙๙.๗๕
รากฐานของการด�ำเนินธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาอย่างยาวนาน มีความพร้อมรองรับความเปลีย่ นแปลง
การรู้จักปรับตัวสร้างความรู้ด้วยการศึกษาวิจัย การปรับเน้น
รูปแบบการจ�ำหน่ายไปสู่รูปแบบออนไลน์มากขึ้น พร้อมกลยุทธ์
การตลาดใหม่ ๆ ประกอบกับลักษณะของธุรกิจทีเ่ ป็นผลิตภัณฑ์
อาหารส�ำเร็จรูป สะดวก เก็บได้นาน และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ล้วนเป็นปัจจัยเสริมสร้าง “ซองเดอร์” ให้ยังคง “พออยู่ได้”
และมิใช่แค่ ตัวเอง ที่พออยู่ได้ แต่ยังเผื่อแผ่ให้ผู้อื่น และสังคม
รอบข้าง ให้พออยู่ได้ด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ครอบครัวจิวัฒนไพบูลย์
ปฏิบัติมาโดยตลอด โดยเฉพาะในห้วงยามนี้
สารคดี โดยส�ำนักงาน กปร. ชุด ต่อยอดงานพัฒนา
ตอน ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จ�ำกัด

หมายเหตุ
1) ข้อมูลจากการถอดบทเรียน “เป็น อยู่ พอ...อย่างไร ในช่วงโควิด-19” จากบริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จ�ำกัด
2) ภาพประกอบบางภาพถ่ายก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
๓) ขอขอบคุณภาพประกอบจาก บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จ�ำกัด

๔๐

ปี
การสืบสานพระราชด�ำริ

วันที่ ๙ กันยายนของทุกปี คือวันคล้ายวันที่
ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ (ส�ำนักงาน กปร.)
ก� ำ เนิ ด ขึ้ น โดยท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น หน่ ว ยงานกลาง
ในการประสานความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงาน
ต่าง ๆ เพื่อด�ำเนินงานสนองพระราชด�ำริ ให้เกิด
ประสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน
และในปี 2564 เป็นวันครบรอบ ๔๐ ปี นายดนุชา
สิ น ธวานนท์ เลขาธิ ก าร กปร. ได้ ก ล่ า วถึ ง การ
ด�ำเนินงานของส�ำนักงาน กปร. ที่ผ่านมา ปัจจุบัน
มี โ ครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ ม ากกว่ า
4,8๗๗ โครงการ ซึ่งมีที่มา คือ หนึ่ง เป็นโครงการ
หรือกิจกรรมทีพ
่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์
พระราชทานพระราชด�ำริโดยตรง สอง โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ที่เกิดจากโครงการ
ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ในกรณีที่ประชาชน
เดือดร้อนและขอพระราชทานความช่วยเหลือ หรือ
ทีเ่ รียกว่า “ฎีกา” สาม เป็นโครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ ที่หน่วยราชการขอพระราชทานและ
ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
ส�ำหรับการด�ำเนินงานสนองพระราชด�ำริ
และผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้น เป็นความภาคภูมิใจที่เป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ของการพั ฒ นาตามแนวพระราชด� ำ ริ
ตลอดจนการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้าง
ความมั่นคงในอาชีพให้เกิดขึ้นแก่พี่น้องประชาชน
รวมถึงทรัพยากร ดิน น�ำ้ ป่าไม้ ได้คนื ความสมบูรณ์
แยกเป็นการพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้

รวม 3,386 โครงการ

โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

รวม 142 โครงการ

โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

รวม 199 โครงการ

โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ

รวม 347 โครงการ

โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข

รวม 59 โครงการ

โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร

รวม 84 โครงการ

โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/
การศึกษา

รวม 399 โครงการ

โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ/อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

4,877

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน�้ำ

รวม 261 โครงการ

โครงการ
ที่มา : ส�ำนักงาน กปร.
กรกฎาคม 2563

ตามรอยพระราชปณิธาน
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ

เป็ น ตั ว อย่ า งของความส� ำ เร็ จ ที่ ด� ำ เนิ น การในลั ก ษณะพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ธรรมชาติ ที่ มี ชี วิ ต ปั จ จุ บั น มี ตั ว อย่ า งความส� ำ เร็ จ จากงานศึ ก ษาวิ จั ย
ของศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาฯ ทั้ ง 6 แห่ ง เผยแพร่ ใ ห้ ป ระชาชนได้ เ รี ย นรู ้
ผลส�ำเร็จที่โดดเด่นรวม ๑๐๓ หลักสูตร ขยายผลสู่หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาฯ
รวม ๑๔๘ หมู่บ้าน เกษตรกรได้รับประโยชน์จ�ำนวน ๓๖,๐๑๘ ครัวเรือน
จ�ำนวน ๑๐๘,๕๗๗ คน มีศูนย์สาขา รวม ๑๙ แห่ง ศูนย์เรียนรู้ตามแนว
พระราชด�ำริ จ�ำนวน ๑๑๑ แห่ง เพื่อให้ศูนย์เหล่านี้เป็นตัวอย่างความส�ำเร็จ
ในการน�ำองค์ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษาฯ ไปขยายผลให้แก่เกษตรกร

ประชาชนผู้สนใจทั่วไปในพื้นที่อื่น ๆ ได้น�ำไป
ปฏิบัติใช้ในพื้นที่ของตนเองต่อไป ซึ่งมีหลาย
ตัวอย่างทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ เกษตร
ผสมผสาน การท�ำเกษตรทฤษฎีใหม่ ดิน น�้ำ
ป่าไม้ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๓
มี ผู ้ ส นใจเข้ า รั บ การอบรมจากศู น ย์ ศึ ก ษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ทั้ง
๖ แห่ง จ�ำนวน ๗๙,๗๖๕ คน นับเป็นความ
ส�ำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร
ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์

การติดตาม เร่งรัด และขับเคลื่อน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ

จากพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด จึงน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั เิ พือ่ ให้เกิดผล
เป็นรูปธรรม โดยส�ำนักงาน กปร. ร่วมกับกรมชลประทาน ท�ำการ
ส�ำรวจโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริตามทีพ
่ ระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระราชทานพระราชด�ำริไว้ รวมทั้งที่ราษฎรขอพระราชทาน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ซึ่งยังไม่ได้ด�ำเนินการ จ�ำนวน ๘๘ โครงการ
ปัจจุบันสามารถขับเคลื่อนไปได้แล้ว 77 โครงการ ดังนั้น ถือว่า
เป็นความก้าวหน้าของคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนฯ

y 40

ตลอดระยะเวลา ๔๐ ปีที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรคของ
การด�ำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ อาจจะมี
ในเรื่องของกฎระเบียบ กฎหมายที่มีการพัฒนาปรับปรุงหรือ
เพิ่มเติมขึ้น กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม เรื่องพื้นที่ป่า หรือ
นโยบายของรัฐบาล ในปัจจุบันเมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนั้น
จึงต้องปรับตัวและปรับรูปแบบการท�ำงาน ชีวิตวิถีใหม่ (New
Normal) อาทิ การใช้เทคโนโลยีและ IT ในการประสานงาน
ในพื้นที่ การติดตามความก้าวหน้าการด�ำเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
นอกจากนี้ ในเรื่องของการขยายผลองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ทั้ง ๖ แห่ง และศูนย์
สาขา มีการปรับรูปแบบการท�ำงาน โดยถ่ายทอดองค์ความรู้
ที่เป็นประโยชน์จากการจัดฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ให้แก่
ผู ้ ที่ ส นใจ การวางแผนการผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ ์ พื ช ที่ มี คุ ณ ภาพ
การเก็บรักษา ส�ำรองไว้เพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรในพื้นที่
หรือสนับสนุนแก่ผู้สนใจทั่วไป ในกรณีเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ หรือ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ซึง่ เป็นกิจกรรมหนึง่
ทีส่ มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชด�ำริไว้

ความภาคภูมใิ จ
ทีไ่ ด้ปฏิบตั งิ าน

สนองพระราชด�ำริ

ผมรู ้ สึ ก ภาคภู มิ ใ จและดี ใ จที่ ไ ด้ ม าปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น
ข้าราชการของส�ำนักงาน กปร. โดยเริ่มรับราชการที่ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ชือ่ ขณะ
นั้น) ผมก็ท�ำงานที่นั่น ๒ - ๓ ปี ต่อจากนั้น ก็มาปฏิบัติหน้าที่
ที่ส�ำนักงาน กปร. พยายามศึกษาหาความรู้ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดี
โดยเฉพาะในอดีต ตอนทีเ่ ริม่ ท�ำงาน
ในสมัยนัน้ ได้ไปเห็นพืน้ ที่ ได้รบั เสด็จ
ได้ยนิ ได้ฟงั ได้เห็นในสิง่ ต่าง ๆ เมือ่ มี
โครงการพระราชด�ำริแล้ว และได้มี
โอกาสกลับไปในพื้นที่ ซึ่งปกติเป็น
พืน้ ทีท่ รุ กันดาร ถ้าไม่มภี ารกิจหน้าที่
ก็คงไม่มีโอกาสได้ไป เพราะฉะนั้น
การที่ได้เดินทางกลับไปอีกครั้งหนึ่ง
จะเห็ น การเปลี่ ย นแปลง อาจจะ
ช้าบ้าง เร็วบ้าง อาจจะมีอะไรต้อง
ไปแก้ ไ ข แต่ อ ย่ า งน้ อ ยที่ ป ระเมิ น
จากสายตาพี่น้องประชาชนที่ได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณผ่านโครงการ
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ เ ป็ น
จ�ำนวนมาก เป็นงานทีร่ สู้ กึ ภาคภูมใิ จ
และก็ เ ป็ น โอกาสที่ ดี คื อ มี ส ่ ว น
ในการทีจ่ ะพัฒนาองค์กร อย่างน้อย
รั ก ษามาตรฐานความรู ้ จั ก ของ
หน่วยงานแห่งนี้ให้ผู้ที่สนใจมาใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่าง ๆ
ทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน หรือองค์กรมูลนิธิต่าง ๆ และ
มีส่วนที่ท�ำให้งานของส�ำนักงาน กปร. ขับเคลื่อนไปได้ สามารถ
สนองพระราชด� ำ ริ ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ส� ำ คั ญ และภู มิ ใ จที่ ไ ด้ เ ป็ น
ส่วนหนึง่ ของการด�ำเนินงานสนองพระราชด�ำริ ตลอดระยะเวลา
กว่า ๓๗ ปี

41 y

นางวิไล หมอกอรุณ
กองประชาสัมพันธ์

สภาพปัญหาในอดีต

พื้นที่บริเวณหนองอึ่ง ต�ำบลค้อเหนือ
อ�ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ประสบปัญหา
น�้ำท่วมซ�้ำซากทุกปีในช่วงฤดูฝน เนื่องจาก
เป็นพื้นที่ลุ่มต�่ำอยู่บริเวณที่สบกันของแม่น�้ำชี
และล� ำ น�้ ำ ยั ง ท� ำ ให้ น�้ ำ ไหลท่ ว มที่ อ ยู ่ อ าศั ย
เส้นทางคมนาคม พื้นที่เพาะปลูกและไร่นา
ได้ รั บ ความเสี ย หาย สร้ า งความเดื อ ดร้ อ น
ให้แก่ราษฎรถึง 7 หมูบ่ า้ น อีกทัง้ ในช่วงหน้าแล้ง
มี น�้ ำ ไม่ เ พี ย งพอ เพราะบริ เ วณหนองอึ่ ง
เป็นจุดรับน�ำ้ ท�ำให้มตี ะกอนน�ำ้ หลากมาสะสม
ไม่สามารถเก็บกักน�ำ้ ได้เพียงพอ เมือ่ หมดฤดูนำ�้ หลาก
จึ ง เกิ ด ปั ญ หาขาดแคลนน�้ ำ เป็ น เหตุ ใ ห้ ช าวบ้ า น
ต้องบุกรุกป่าเพื่อความอยู่รอด สร้างที่อยู่อาศัย
ท� ำ ไร่ เ ลื่ อ นลอย ตั ด ต้ น ไม้ ม าท� ำ ฟื น ท� ำ ให้ ป ่ า ไม้
เสื่อมโทรมอย่างหนัก

y 42

ผลส�ำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ

น�้ำพระราชหฤทัยสู่การพัฒนา

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2543 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู ่ หั ว ได้ โ ดยเสด็ จ สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จ
พระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านค�ำน�้ำสร้าง ต�ำบล
ค้อเหนือ อ�ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ซึ่งได้รับผล
กระทบจากการถูกน�ำ้ ท่วม ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง มีพระราชด�ำริ
ให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ พิจารณาช่วยเหลือเรื่องปาก
ท้ อ งของราษฎรในพื้ น ที่ ซึ่ ง เป็ น หมู ่ บ ้ า นยากจน และใน
วันเดียวกันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จฯ ไป
ทอดพระเนตรสภาพหนองอึ่งในพื้นที่บ้านท่าเยี่ยม และมี
พระราชด�ำริเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่โดยรวม
เพื่อช่วยเหลือราษฎร ดังนี้

วันนี้…
๑) ให้ปรับปรุงขุดลอกหนองอึง่ เพือ่ ให้เป็นแหล่งน�ำ้ ส�ำหรับ
ท�ำการเกษตรและแหล่งเพาะพันธุป์ ลา ๒) ให้พฒ
ั นาและ
ปรับปรุงพื้นที่และสภาพดินโดยรอบหนองอึ่ง ปลูกแฝก
และต้นไม้เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน 3) ให้ฟื้นฟู
สภาพป่าโดยรวมให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกัน

นับจากวันนั้น…

จึงเกิดโครงการพัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณหนองอึง่ อันเนือ่ ง
มาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขึน้ โดย
มีเป้าหมายแรกคือ การพัฒนาแหล่งน�้ำ โดยการขุดลอก
หนองอึ่งพื้นที่ ๑๕๕ ไร่ เก็บกักน�้ำได้ประมาณ ๖๔๐,๕๓๐
ลูกบาศก์เมตร และปลูกหญ้าแฝกตามแนวคันดินเพือ่ ป้องกัน
การพังทลายของหน้าดินโดยรอบ จัดท�ำโครงการห้องเรียน
ธรรมชาติปา่ ชุมชนดงมัน พัฒนาเทคนิคการเพิม่ ปริมาณของ
เห็ดป่าในป่าชุมชนดงมัน ส่งเสริมการปลูกไผ่เพื่อเป็นแนว
กันชนและเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ปลูกไม้เสริมป่าบุ่ง
ป่าทาม รวมถึงจัดฝึกอบรมและส่งเสริมเครือข่ายป่าไม้
ตามแนวพระราชด�ำริในพืน้ ทีโ่ ครงการ นอกจากนีย้ งั ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ ได้แก่ การเลีย้ งหมูหลุม ไก่ไข่ และไก่พนื้ เมือง
ฝึกอบรมการขยายพันธุ์พืชสวน การเพาะเห็ด การเลี้ยงกบ
เลี้ยงปลาตะเพียนและปลาดุกอุยลูกผสมในบ่อดิน รวมทั้ง
การผลิ ต ปุ ๋ ย หมั ก สู ต รพระราชทาน จั ด ตั้ ง ศู น ย์ เ รี ย นรู ้
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน จัดฝึกอบรมยุวเกษตรกร
ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรโดยการผลิตและ
แปรรูปอาหารจากป่าชุมชนในชื่อสินค้า “วนาทิพย์” ได้แก่
ไข่มดแดงในน�้ำเกลือ เห็ดเผาะในน�้ำเกลือ แม่เป้งในน�้ำเกลือ
ทุกผลิตภัณฑ์มมี าตรฐาน อย. สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนภายใน
ชุมชนหลายล้านบาทต่อปี เกิดเป็นรายได้ที่มั่นคงแก่กลุ่ม
เกษตรกร โดยมีสำ� นักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสาน
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (ส�ำนักงาน กปร.)
และจังหวัด พิจารณาสนับสนุนการด�ำเนินโครงการฯ

พระราชปณิธาน
สร้างรอยยิม้ ความสุข

หนองอึ่ ง เปลี่ ย นไปจากหน้ า มื อ เป็ น หลั ง มื อ
จากพื้นที่ที่เคยประสบปัญหาน�้ำท่วมน�้ำแล้งซ�้ำซาก
และสภาพพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม กลับกลายเป็นพื้นที่
แห่งความอุดมสมบูรณ์ ภาพน�้ำท่วม ไร่นาเสียหาย
ไม่มีให้เห็นอีกแล้ว มีแต่ผลผลิตทางการเกษตรที่
สร้างรายได้อย่างมั่นคงให้ราษฎรตลอดทั้งปี ด้าน
การอนุรักษ์ป่าโดยรอบของป่าดงมันพื้นที่ 3,006 ไร่
ราษฎรทัง้ 7 หมูบ่ า้ นมีความเข้มแข็ง สามารถรณรงค์
ขอคืนพืน้ ทีท่ ชี่ าวบ้านยึดครองเพือ่ ใช้ทำ� กินก่อนหน้านี้
และกลายเป็นป่าเสือ่ มโทรมคืนมาเพือ่ บริหารจัดการ
และฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพเดิมกว่า 1,000 ไร่ ท�ำให้
คนอยูร่ ว่ มกับป่าได้อย่างเกือ้ กูลกันและยัง่ ยืน ทัง้ หมด
นี้ ก็ ด ้ ว ยพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงตั้งปณิธาน สืบสาน รักษา และ
ต่อยอด แนวทางของในหลวง รัชกาลที่ 9 ก่อเกิดเป็น
ผลส�ำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
ทีช่ ว่ ยแก้ไขปัญหา สร้างอาชีพ และยกระดับชีวติ ความ
เป็นอยูข่ องราษฎรให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ สร้างความ
สุขและรอยยิ้มให้แก่ราษฎร นับเป็นความโชคดีอย่าง
ยิ่งของราษฎรในพื้นที่หนองอึ่ง แห่งนี้

43 y

โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง

ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดเพชรบุรี
นางสาวปรียา อรุณพูลทรัพย์
กองประชาสัมพันธ์

เกิดขึ้นได้อย่างไร

โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ต�ำบลบางแก้ว อ�ำเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี เกิดจากความห่วงใยของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทีม่ ตี อ่ ชาวประมงในสภาวะทีป่ ริมาณสัตว์นำ�้ ลดลง ผนวกกับ
วิกฤตราคาน�ำ้ มันในปี ๒๕๕๑ มีราคาสูง จึงมีพระราชประสงค์
ที่ จ ะสร้ า งอาชี พ ให้ แ ก่ ช าวประมงและเกษตรกรได้ มี ชี วิ ต
ความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้เพิ่มมากขึ้นโดยมีพระราชด�ำริ
ความว่า “…ในอนาคตผลผลิตสัตว์ทะเลต่าง ๆ จากฟาร์ม
ทะเลเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกส�ำคัญ
ทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น�้ำในทะเลที่ห่างไกล…”
โครงการฟาร์ ม ทะเลตั ว อย่ า งฯ จึ ง ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น
ศูนย์เรียนรู้ ศึกษาดูงานส�ำหรับผู้ที่สนใจจะประกอบอาชีพ
ประมงและเกษตรกรทัว่ ไป ซึง่ ได้รวบรวมงานด้านการประมง
ไว้ดว้ ยกันหลากหลายประเภท โดยผูป้ ระกอบอาชีพประมง
ไม่จำ� เป็นต้องออกทะเลไปจับสัตว์นำ�้ แต่สามารถใช้พนื้ ทีข่ อง
ตนเองในการสร้างรายได้

y 44

พระราชด�ำริสู่การพัฒนา

นายประพัฒน์ กอสวัสดิพ
์ ฒ
ั น์ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์วจิ ยั
และพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ชายฝัง่ เพชรบุรี ปฏิบตั หิ น้าที่
เป็นหัวหน้าโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า
สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ได้ เ ล่ า ถึ ง การด� ำ เนิ น งาน
ของโครงการฯ ที่มีลักษณะเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการ
ประมงในรูปแบบต่าง ๆ แบ่งเป็นจุดเรียนรู้ ๔ จุด ได้แก่
การเรียนรูเ้ กีย่ วกับสัตว์ทะเล การเรียนรูเ้ กีย่ วกับสัตว์นำ�้ กร่อย
การจัดท�ำโรงเพาะ และการเลี้ยงสาหร่ายทะเล จุดประสงค์
เพื่ อ ฝึ ก อาชี พ ให้ แ ก่ ผู ้ ท่ี ไ ม่ มี ค วามรู ้ ท างด้ า นประมง
ซึ่งระหว่างการฝึกอาชีพผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับเบี้ยเลี้ยง
ในแต่ละวัน ส�ำหรับการฝึกอาชีพแต่ละด้านจะมีระยะเวลา
แตกต่างกันออกไป เริ่มตั้งแต่ระยะเวลา ๕ - ๗ วัน ไปจนถึง
ระยะเวลา ๑ - ๓ เดือน หรือการฝึกอาชีพระยะยาว เช่น
การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น ใช้เวลาประมาณ ๑ - ๒ เดือน
ส่วนการเลี้ยงปลากะพงขาว จะใช้เวลาฝึกอาชีพประมาณ
๖ - ๗ เดือน เป็นต้น และเมือ่ ฝึกอบรมจบหลักสูตรก็สามารถ
น�ำไปประกอบเป็นอาชีพได้เลย

ผลส�ำเร็จ ต่อยอดได้
ตั้งแต่ต้นน�้ำ กลางน�้ำ และปลายน�้ำ

โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ แห่งนี้ ด�ำเนินงาน
ภายใต้ระบบ Zero Waste Farm คือเป็นฟาร์มที่ไม่มี
การปล่ อ ยของเสี ย ออกสู ่ สิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง โครงการฯ
จะแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๕ โซนย่อย ๆ ในแต่ละโซนจะมี
ระบบหมุนเวียนน�ำ้ ภายในโซนของตัวเอง และมีกจิ กรรม
การเลีย้ งสัตว์นำ�้ ในแต่ละโซน เช่น การเลีย้ งปลากะพงขาว
ปลานวลจั น ทร์ หรื อ กุ ้ ง ทะเล โดยจะเลี้ ย งสาหร่ า ย
ร่วมด้วย เพราะสาหร่ายทะเลจะท�ำหน้าที่บ�ำบัดน�้ำโดย
การดูดซับสารอาหารในน�้ำที่สัตว์น�้ำไม่ต้องการออกไป
ระบบน�้ำจะหมุนเวียนน�้ำที่เลี้ยงสาหร่ายก็น�ำไปเลี้ยง
สัตว์น�้ำได้เป็นอย่างดี น�้ำทะเลก็จะสะอาดขึ้น หลังจาก
นั้นก็ยังสามารถน�ำน�้ำทะเลที่มีความเค็มมากขึ้นไปเลี้ยง
อาร์ทีเมีย (Artemia) หรือไรทะเลต่อได้อีก นอกจากนี้
อาร์ ที เ มี ย สามารถช่ ว ยกรองอิ น ทรี ย ์ ส ารได้ อี ก
ชัน้ หนึง่ รวมทัง้ เป็นอาหารของสัตว์นำ�้ วัยอ่อน ต่อจากนัน้
จะดึงน�้ำจากบ่อเลี้ยงอาร์ทีเมียไปใช้กับนาเกลือ เกิดเป็น
ผลิตภัณฑ์เกลือต่าง ๆ เช่น เกลือจืด ซึ่งใช้ท�ำดินสอพอง
และผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิว หรือดินขี้แดดนาเกลือ น�ำไป
เป็นปุย๋ ส�ำหรับเพาะปลูกต้นไม้ได้อกี ต่อหนึง่ จะเห็นได้วา่
สามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิตในการด�ำเนินงานได้จาก
ทุกขัน้ ตอนโดยไม่กอ่ ให้เกิดของเสียออกสูภ่ ายนอกฟาร์ม
ทีอ่ าจกลายเป็นมลพิษต่อท้องทะเลและสังคมโดยรวมได้

สารคดี โดยส�ำนักงาน กปร. ชุด สืบสาน สร้างสุขปวงประชา

ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ
ห้องเรียนธรรมชาติ

คืนความอุดม
สู่ท้องทะเลไทย

พัฒนาต่อยอด
จากทะเลไทย

นั บ เป็ น เวลากว่ า ๑๐ ปี ที่ โ ครงการฟาร์ ม ทะเล
ตั ว อย่ า งฯ ไม่ เ พี ย งแต่ ส ร้ า งอาชี พ ให้ แ ก่ ช าวประมงและ
เกษตรกรในพืน้ ที่ หากแต่ยงั เกิดประโยชน์ในการสร้างอาชีพ
โดยการน�ำผลิตภัณฑ์จากโครงการฯ ไปต่อยอดหรือจ�ำหน่าย
ในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ เช่น การจ�ำหน่ายสาหร่ายพวงองุ่น
ที่ รั บ ประทานง่ า ยพร้ อ มน�้ ำ จิ้ ม เนื่ อ งจากมี ร สชาติ แ ละ
เนื้ อ สั ม ผั ส เฉพาะตั ว และยั ง มี ส ารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย การแปรรูปสาหร่ายแบบแห้ง
ที่สามารถเก็บรักษาได้นานกว่า ๓ เดือน การน�ำไปสกัดเป็น
ผลิตภัณฑ์บำ� รุงผิวหรือเครือ่ งส�ำอาง ล้วนแต่สร้างมูลค่าเพิม่
จากสาหร่ายพวงองุ่นได้เป็นอย่างดี โดยอาชีพการเลี้ยง
สาหร่ายพวงองุ่น มีกิจกรรมตั้งแต่ต้นน�้ำ กลางน�้ำ และ
ปลายน�้ ำ คื อ ตั้ ง แต่ เ กษตรกรผู ้ เ ลี้ ย งสาหร่ า ยเกิ ด การ
กระจายงานและรายได้ ด ้ ว ยการส่ ง ออกไปจั ด จ� ำ หน่ า ย
ในจังหวัดอืน่ ๆ ทัว่ ประเทศ ไปจนถึงเกษตรกรทีน่ ำ� ไปต่อยอด
ท�ำอาชีพอื่น ๆ เช่น การน�ำสาหร่ายไปปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การเลี้ยงปลาในกระชัง ส�ำหรับการเลี้ยงสาหร่ายผมนาง
หรือกาสีเลียน (Gracilaria) สามารถน�ำมาท�ำเป็นน�้ำวุ้น
สาหร่าย ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุและไฟเบอร์ท่ีมีประโยชน์
ต่อร่างกาย โดยสาหร่ายแต่ละชนิดจะมีสรรพคุณบางอย่าง
ทีแ่ ตกต่างกันออกไป และจากข้อมูลเฉพาะในจังหวัดเพชรบุรี
พบว่าเกษตรกรมีรายได้ที่เกิดจากการจ�ำหน่ายสาหร่าย
พวงองุ่นขั้นต�่ำเดือนละไม่ต�่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท สูงสุด
ประมาณหลักแสนต่อเดือน ซึง่ ได้สร้างอาชีพและความมัน่ คง
ให้แก่ครอบครัว
นอกจากนี้ยังส่งเสริมการแปรรูป โดยเฉพาะการ
ถอดก้ า งปลานวลจั น ทร์ ท ะเล การแปรรู ป เป็ น ปลาส้ ม
ปลาแดดเดี ย ว หรื อ ปลาเค็ ม ถื อ เป็ น การเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้
แก่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละเป็ น การสร้ า งอาชี พ ไปในคราเดี ย วกั น
นอกจากนัน้ ยังมีผลิตภัณฑ์ปลานวลจันทร์เนือ้ ทีพ
่ ฒ
ั นาสูตร
ร่วมกับเกษตรกรและวิทยาลัยดุสิตธานี คือ ปลานวลจันทร์
ต้มเค็ม ปลานวลจันทร์ต้มส้ม ซึ่งสามารถเก็บที่อุณหภูมิ
ห้องปกติได้เป็นเดือน สะดวกต่อการขนส่ง การจัดจ�ำหน่าย
และการบริโภค นอกจากนี้ยังส่งเสริมกิจกรรมการปล่อย
พันธุ์สัตว์น้�ำเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ร่วมกับชุมชนโดยรอบ
เช่น องค์กรชุมชนประมงท้องถิน่ และธนาคารปูมา้ เพือ่ สร้าง
จิ ต ส� ำ นึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรทะเล และเป็ น การ
เพิม่ ผลผลิตในท้องทะเลในเวลาเดียวกัน ด้วยความรัก ความ
ห่วงใยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวง ที่ มี ต ่ อ พสกนิ ก ร วั น นี้
หลายร้อยชีวิต หลายครอบครัวมีวิถีการด�ำเนินชีวิตที่ดีขึ้น
มีความมั่นคงในอาชีพอย่างยั่งยืน

45 y

นางสาวชลิตา กิติศัพย์
กองประชาสัมพันธ์

ปลาดุกอุย

บิ๊กอุย มาจากไหน?

(เพศเมีย)

ปลาดุก เป็นปลาน�้ำจืด ไม่มีเกล็ด มีความทนทานต่อโรค ปลาดุก
มีหลายสายพันธุ์ ปลาดุกอุย เรียกอีกอย่างว่า ปลาดุกนา ปัจจุบันมีการ
พัฒนาสายพันธุ์ โดยผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างปลาดุกอุย และปลาดุก
รัสเซีย เป็นที่รู้จักกันว่าคือปลาดุกเทศ ผลจากการผสมพันธุ์ที่ได้ มีอัตรา
การเจริญเติบโตดี ทนทานต่อโรคสูงเหมือนปลาดุกเทศ และมีรสชาติ
ใกล้เคียงกับปลาดุกอุย จึงเรียกว่า บิ๊กอุย

ลักษณะบิ๊กอุย
มีหนวด 4 คู่

ตาขนาดเล็ก

หัวมีขนาดใหญ่

ครีบหลังยาวเกือบถึงส่วนหลัง

ไม่มีเกล็ด รูปร่างยาวเรียว

พื้นที่น้อยก็เลี้ยงบิ๊กอุยได้

ล�ำตัวและหางจะเห็นลาย
จุดประสีขาว

ปลาดุกเทศ
(เพศผู้)

ทนทานโรค
รสชาติดี

บิ๊กอุย
1 ไม่มีเกล็ด รูปร่างยาวเรียว
2 ครีบหลังยาวเกือบถึงส่วนหลัง ครีบท้องยาว
เกือบถึงโคนหาง ไม่มีครีบไขมัน
3 หัวมีขนาดใหญ่และเป็นตะปุ่มตะป�่ำไม่เรียบ
4 กะโหลกท้ายทอย แหลมเป็นหยัก 3 หยัก
5 ตาขนาดเล็ก
6 มีหนวด 4 คู่ อยู่ที่ริมฝีปาก
7 ผิวค่อนข้างเหลือง ลักษณะเนื้อนุ่มแต่ไม่เหลว
และรสชาติดี
8 ล� ำ ตั ว และหางจะเห็ น ลายจุ ด ประสี ข าวเรี ย ง
ตามขวาง เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จุดนี้จะหายไป
9 เจริญเติบโตเร็ว

การเลี้ยงปลาดุก สามารถเลี้ยงได้หลายรูปแบบ การเลี้ยง
ในกระชังมักจะเกิดปัญหา เมื่อปลาดุกมุดลงไปใต้กระชัง เงี่ยงจะ
เข้าไปติด อาจท�ำให้กระชังขาด ปลาดุกจะหลุดออกไปหมด ถ้าเลี้ยง
ในบ่อดิน ปลาจะมีการเจริญเติบโตทีด่ ี แต่ในบางพืน
้ ที่ เช่น ภาคเหนือ
พื้นดินจะกักเก็บน�้ำไม่อยู่ จึงต้องเปลี่ยนไปเลี้ยงในบ่อซีเมนต์กลม
หรือเลีย้ งในบ่อปูน ซึง่ รูปแบบนีส้ ามารถก�ำหนดขนาดพืน้ ทีข่ องบ่อได้
และเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับเกษตรกรที่มพ
ี ื้นทีใ่ ช้สอยน้อย และมี
น�้ำใช้ในการเลี้ยงปลาอย่างจ�ำกัดอีกด้วย
โดยทั่วไปพื้นที่บ่อควรมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต�่ำกว่า 70 เซนติเมตร เพื่อให้มีความกว้างของบ่อสัมพันธ์กับปริมาณ
การปล่ อ ยลู ก ปลา ไม่ ใ ห้ ห นาแน่ น จนเกิ น ไป และมี ค วามคุ ้ ม ทุ น หากจะเลี้ ย งแบบอุ ป โภคภายในครั ว เรื อ น ใช้ บ ่ อ ที่ มี
เส้นผ่านศูนย์กลาง 70 เซนติเมตร - 1 เมตร แต่หากเลีย้ งเพือ่ จ�ำหน่ายเป็นรายได้ จะใช้พนื้ ทีเ่ ป็น 2 x 3 เมตร ส่วนความลึกของน�ำ้
จะประมาณ 1 เมตร หรือ 50 เซนติเมตรขึ้นไป ก็จะสามารถเลี้ยงปลาดุกได้ โดยใช้ระยะเวลา 3 - 4 เดือน ปลาดุกจะมี
น�้ำหนักตัว 200 - 300 กรัม หรือมากกว่า ก็จะสามารถจับขายได้
y 46

ศูนย์ศึกษาฯ น�ำพาอาชีพ

วิธีเตรียม
บ่อเลี้ยง

บ่อซีเมนต์ใหม่
1. ปรับสภาพบ่อโดยใส่น�้ำเต็มบ่อ
2. ใส่หยวกกล้วยสับละเอียด แช่ทิ้งไว้ประมาณ
2 สัปดาห์
3. ล้างบ่อ ตากบ่อให้แห้ง
4. เติมน�้ำเข้าบ่อ ทิ้งไว้ประมาณ 3 วัน
5. ปล่อยลูกพันธุ์ปลาดุกลงบ่อ

บ่อซีเมนต์เก่า
1.
2.
3.
4.

ล้างท�ำความสะอาดบ่อด้วยน�้ำด่างทับทิม
ตากบ่อให้แห้ง
เติมน�้ำเข้าบ่อ สาดเกลือ
ปล่อยลูกพันธุ์ปลาดุกลงบ่อ

สูตรการปล่อยปลาดุก

ก่อนปล่อยปลาดุกลงบ่อเลี้ยง ควรรู้ขนาดพื้นที่บ่อว่ากี่ตารางเมตร
โดยหนึ่งตารางเมตรจะปล่อยลูกปลาขนาด 2 - 3 นิ้ว ได้ 50 - 100 ตัว
ใช้ระดับน�้ำลึก 20 - 30 เซนติเมตร เมื่อลูกปลาโตขึ้น ให้เพิ่มระดับน�้ำอีก
5 เซนติเมตร/สัปดาห์ ควรให้อาหาร 3 - ๕% ของน�ำ้ หนักตัว เมือ่ ปล่อยปลา
50 - 100 ตัว/ตารางเมตร ปลาจะเติบโตมีน�้ำหนัก 200 - 300 กรัม/ตัว
ใช้เวลาเลี้ยง 90 - 120 วัน จะมีอัตรารอดถึงร้อยละ 90

สิ่งที่ต้องคำ�นึงในการเลี้ยง
คุณภาพน�้ำ

หมั่นดูแลรักษาคุณภาพน�้ำในบ่อ ถ้าให้อาหารไปเกิน 1 ชั่วโมง แล้วอาหารยังลอยอยู่
ควรตักออกไปทิ้ง เพราะว่าปลาจะกินอาหารหมดไม่เกิน 1 ชั่วโมง ควรสังเกตหากปลาไม่กิน
อาหาร ให้ดูว่ามีการให้อาหารปริมาณมากเกินไป หรือสภาพอากาศ อุณหภูมิ หรือคุณภาพน�้ำ
เป็นอย่างไร เพราะอาจจะท�ำให้ปลาตายยกบ่อได้

อุณหภูมิ

ปลาเป็นสัตว์เลือดเย็น มันจะปรับสภาพตามอากาศภายนอก ถ้าอุณหภูมิเย็นเกินไปปลา
จะไม่ค่อยกินอาหาร จะนอนอย่างเดียว หากร้อนเกินไปปลาก็อาจตายได้ อุณหภูมิที่เหมาะสม
คือ 25 - 32 องศาเซลเซียส จะเหมาะกับการเลี้ยงปลาให้เจริญเติบโตดี

ออกซิเจน

ปลาดุกใช้ออกซิเจนในการหายใจ ถ้าออกซิเจนต�่ำเกินไป จะท�ำให้ปลาขาดอากาศหายใจ
ตายได้ วิธีการเติมออกซิเจนสามารถใช้เครื่องช่วยเพิ่มออกซิเจนในบ่อ หรือใช้ระบบน�้ำไหล คือ
การเปิดน�ำ้ รินลงบ่อ ให้นำ�้ มีการกระเพือ่ ม เมือ่ น�ำ้ เคลือ่ นที่ ออกซิเจนจะเข้าสูภ่ ายในบ่อได้มากขึน
้

ค่าความกรดและด่างของน�้ำ หรือค่า pH

น�ำ้ ควรมีคา่ ความเป็นกลางทีเ่ หมาะสมคือระหว่าง 6.5 - 8.5 ถ้าน�ำ้ เป็นกรดมากคือมีคา่ ที่
ต�่ำกว่า 6.5 สังเกตได้ว่า ปลาจะไม่กินอาหาร จะว่ายน�้ำเอื่อย ๆ ครีบเปื่อย สีเริ่มซีด แต่หากน�้ำ
เป็นด่างคือมีค่าเกิน 9 ขึ้นไป ปลาก็จะตาย เช่น มีบ่อปูนใหม่แล้วปล่อยปลาลงไปเลย ปลาจะตาย
และมีแผลตามล�ำตัว เพราะฤทธิ์ของปูนเป็นด่างสูง หรือน�้ำมีความเค็มสูงนั่นเอง

อาหาร

ปลาดุกเป็นปลากินเนื้อ กินจุ จากต้นทุนการเลี้ยง 100% คิดเป็นค่าอาหารถึง 70 - 80%
การลดต้นทุนค่าอาหาร โดยการให้อาหารเสริม เช่น ปลาป่น ปลายข้าว ร�ำ เครือ่ งในไก่ การให้เนือ้ สด
จะท�ำให้ปลาโตเร็วมาก แต่ต้องพึงระวังเพราะอาจท�ำให้น�้ำเน่าเสียง่าย ดังนั้น ควรให้อาหาร
2 มือ้ ต่อวัน คุมเรือ่ งปริมาณอาหาร อย่าให้เหลือเยอะ ให้แค่พออิม่ รวมถึงค�ำนึงถึงสภาพอากาศ
ด้วย เช่น ในฤดูหนาวปลาไม่ค่อยกินอาหาร ก็ควรลดอาหารลงครึ่งหนึ่ง
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การเปลี่ยนถ่ายน�้ำ

หากเปลี่ยนทีเดียวหมดบ่อ จะท�ำให้ปลาน็อคน�้ำตายหมดบ่อได้ เพราะน�้ำใหม่อาจมี
อุณหภูมิ มีค่า pH หรือมีออกซิเจนที่แตกต่างจากเดิม ควรถ่ายน�้ำทีละครึ่งบ่อ หรือ 1/3 ของบ่อ
เพื่อให้มีน�้ำเก่าคงไว้ ปลาดุกจะได้ค่อยๆ ปรับสภาพเมื่อเติมน�้ำใหม่เข้าไป อีกวิธีหนึ่งคือหลังจาก
เปลี่ยนน�้ำเสร็จ ให้สาดเกลือลงไปประมาณ 2 - 3 ก�ำมือต่อบ่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร
เกลือมีฤทธิ์ปรับสภาพน�้ำและช่วยรักษาโรคได้

ยารักษาโรค

คือ เกลือ ปูนขาว ยาปฏิชีวนะตระกูล Oxytetracycline โดยหาซื้อได้ตามร้านขายยา
ของสัตว์ทั่วไป

กำ�ไรจากการเลี้ยง
ขนาด 2 - 3 นิ้ว

ตัวละ 1 บาท
จ�ำนวน 50 ตัว

ใช้เวลาเลี้ยง
4 เดือน

น�้ำหนักเฉลี่ย
3 ตัวต่อกิโลกรัม

ค่าเสื่อมของบ่อต่อ 1 รอบการเลี้ยง
ค่าพันธุ์ปลา ขนาด 2 - 3 นิ้ว 50 ตัว
อาหาร 23 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 24 บาท
รวมต้นทุนต่อ 1 รอบการเลี้ยง
ราคาขายกิโลกรัมละ 70 บาท (13.5 กก.)
ก�ำไรสุทธิ

เหลือปลา 45 ตัว ได้ผลผลิต
13.5 กิโลกรัมต่อบ่อ

20
50
552
622
945
323

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ส่วนต่างเฉลี่ยต่อผลผลิต ๑ กิโลกรัม

ต้นทุน 42.07 บาทต่อกิโลกรัม
มีเคล็ดลับมาบอก

✅ การให้อาหารเสริม สามารถใช้แมลง ไส้เดือน ผักบุ้ง

✅
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หรือเศษอาหาร เศษข้าวในครัวเรือน ขนมปัง หรือ
เศษเนื้อสดที่หาง่ายภายในท้องถิ่น ทดแทนอาหาร
ส�ำเร็จรูป หรืออาหารเม็ดได้ แต่ควรให้ในปริมาณ
ที่ เ หมาะสม เพื่ อ ป้ อ งกั น น�้ ำ เน่ า เสี ย และสามารถ
ลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี
ควรท�ำฝาตาข่ายปิดบ่อปลา เพื่อป้องกันปลาหนี
ป้องกันศัตรูปลา และเศษใบไม้ตกลงบ่อเลี้ยง

ก�ำไร 23.92 บาทต่อกิโลกรัม

ติดตามองค์ความรู้เพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
053 389 228
https://www.hongkhraichiangmai.com/
main/index.php
ข้อมูล : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
		 อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดเชียงใหม่

ช้างไถนา ที่บ้านนาเกียน

เ

มื่อช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้ปฏิบัติภารกิจติดตามองคมนตรีตรวจเยี่ยม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริที่บ้านนาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และชาวบ้านนาเกียน
ได้จัดแสดง “ช้างไถนา” ซึ่งเป็นวิถีการท�ำนาแบบดั้งเดิมให้ชม ชาวบ้านบอกเล่าให้ฟังว่า ที่บ้านนาเกียน
เป็นทีแ่ รกและทีแ่ ห่งเดียวในประเทศไทยและอาจจะเป็นแห่งเดียวในโลก ทีม่ กี ารใช้ชา้ งไถนา ซึง่ มีการสืบทอด
มาอย่างยาวนาน สาเหตุที่น�ำช้างที่เลี้ยงไว้มาไถนาแทนควาย เพราะช้างแข็งแรงกว่า วัว ควาย สามารถไถนา
ได้จ�ำนวนพื้นที่มากกว่าในระยะเวลาใกล้เคียงกัน โดย 1 แรงช้าง เท่ากับ 4 แรงวัวควาย โดยช้าง 1 เชือก
สามารถลากได้ 1 - 4 คันไถ โดยไม่ต้องพักเหนื่อย และถือเป็นงานที่เบาเมื่อเทียบกับการลากซุงในอดีต
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เปิดประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผม จึงอยากน�ำมาบอกเล่าผ่านรูปถ่ายใบนี้ครับ

ภาพและบทความ : นายภาณุพันธ์ อรุณวรณ์
นายช่างภาพ

เรื่องเล่าจากหลังกล้อง
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ

ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมิตรสัมพันธ์
ทีศ่ น
ู ย์ศกึ ษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ด�ำเนินการสนับสนุน
องค์ ค วามรู ้ ผ ลไม้ แ ช่ อิ่ ม อบแห้ ง มี ร สชาติ ที่ เ ปรี้ ย วหวาน
กลมกล่อม บรรจุใส่ถุงฟอยด์อย่างดี

ครีมบ�ำรุงหน้า
ผสมบัวหิมะ

กระชุ่มกระชวย
ช่วยลดอาการคอแห้ง
ช่วยให้เจริญอาหาร

ราคา 50 บาท

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเห็ดมิตรสัมพันธ์ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
ได้ด�ำเนินการสนับสนุนองค์ความรู ้ โดยคัดสรรดอกเห็ดถั่งเช่ าที่มีคุณภาพเกรด A
อัดแน่นเต็มแคปซู ล บรรจุ ใส่กระปุ กฝาสีทองจ�ำนวน 60 เม็ด

ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนบ้านหัวกระพี้
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ด�ำเนินการสนับสนุน
องค์ความรู้ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงหน้าที่มีส่วนผสม
ของบัวหิมะอย่างเข้มข้น

ลดอาการแพ้
การอักเสบของผิว
ฟื้นฟูบ�ำรุงผิว
ให้นุ่มชุ่มชื่นไม่แห้งตึง

ราคา 100 บาท

ราคา 800 บาท

สนใจสั่งซื้อได้ที่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
เลขที่ 7 หมู่ที่ 2 ต�ำบลเขาหินซ้อน อ�ำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

แอพพลิเคชั่นไลน์
หรือ Line My Shop

เพจ ผลิตภัณฑ์สินค้า
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ

038 554 982
038 554 982-3
rdsck@gmail.com

แบบสอบถามความพึงพอใจวารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๔
ข้อมูลส่วนบุคคล
๑. ค�ำน�ำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
อาชีพ  ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ  นักเรียน/นักศึกษา
			  พนักงานในหน่วยงานเอกชน		
 สื่อมวลชน
			  เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง		
 บุคคลทั่วไป
			  ผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของส�ำนักงาน กปร.
หน่วยงาน
โทรศัพท์
๒. ที่อยู่ (จัดส่งของรางวัลส�ำหรับผู้ร่วมกิจกรรม)
		
ความพึงพอใจต่อคอลัมน์ต่าง ๆ ของวารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๔
มาก
ปานกลาง
๑ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

น้อย

๑๐ ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์
ตัวอย่างความส�ำเร็จ
ตามรอยพระราชปณิธาน
ผลส�ำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
ศูนย์ศึกษาฯ น�ำพาอาชีพ
เรื่องเล่าจากหลังกล้อง
การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ศน
ู ย์ศกึ ษาการพัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ

ค�ำถามประจ�ำวารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๔
• วารสารฯ หากต้องการน�ำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ อยากให้น�ำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ช่องทางใด เพราะอะไร
		
		
		
		
		
		
คณะบรรณาธิการฯ มีของรางวัลส�ำหรับผูท้ รี่ ว่ มตอบค�ำถาม และเขียนข้อความได้โดนใจ ทัง้ นี้ สามารถตอบผ่าน
QR code ด้านล่างนี้ หรือร่วมกิจกรรมทาง Facebook: ส�ำนักงาน กปร. ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
โดยส�ำนักงาน กปร. จะติดต่อกลับผู้ที่ได้รับรางวัลต่อไป
* ขอขอบคุณที่กรุณาให้ข้อคิดเห็นต่อวารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
และร่วมกิจกรรมตอบค�ำถาม
* ขอความกรุณาแจ้งยืนยัน หรือยกเลิกการรับวารสารฯ
 ยืนยันรับต่อไป  ยกเลิกการรับวารสารฯ

สแกนตอบแบบส�ำรวจ
และร่วมตอบค�ำถามเพื่อรับของรางวัล

สามารถส่งแบบส�ำรวจมายัง ส�ำนักงาน กปร. ได้โดยไม่ตอ้ งผนึกตราไปรษณียากร หรือทางโทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๑ - ๒
หรือสแกนผ่านทาง QR Code ข้างต้นนี้

(พืน้ ทีส่ ว่ นนีส้ ำ� หรับโฆษณา)
ใบอนุญาตเลขที่ ปณ. (น) / 3981 ปนฝ. ท�ำเนียบรัฐบาล
ถ้าฝากส่งในประเทศไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร

บริการธุรกิจตอบรับ

ส�ำนักงาน กปร.
ตู้ ปณ. ๗
ปณฝ. ท�ำเนียบรัฐบาล
กรุงเทพมหานคร
๑๐๓๐๒

วารสาร

ันเนื่องมาจาก
ปีี ที่่� ๑๙ ฉบัั บ ที่่� ๓ กรกฎาคม - กัั น ยายน ๒๕๖๔

วัตถุประสงค์

๑. เพื่ อ เผยแพร่ พ ระราชกรณี ย กิ จ แนวพระราชด� ำ ริ
ที่ได้พระราชทานไว้ส�ำหรับเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและ
การพัฒนา รวมถึงการอนุรักษ์หรือรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งพัฒนาอาชีพให้บังเกิดความยั่งยืน
๒. เพือ่ เผยแพร่ขา่ วสาร องค์ความรูต้ ามแนวพระราชด�ำริ
และผลส� ำ เร็ จ จากโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ
ในทุกภูมิภาคของประเทศ ในการน�ำไปศึกษาหาความรู้ และ
สร้างแรงบันดาลใจให้น�ำไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไป
๓. เพือ่ เป็นสือ่ อีกช่องทางหนึง่ ในการขยายผลการพัฒนา
ตามแนวพระราชด� ำ ริ ไ ปสู ่ ส าธารณชนได้ อ ย่ า งแพร่ ห ลาย
มากขึ้นและสามารถน�ำไปเป็นเอกสารอ้างอิงได้

โปรดทราบ

บทความและข้ อ เขี ย นต่ า ง ๆ ในวารสารอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด� ำ ริ เป็ น ความคิ ด เห็ น ส่ ว นตั ว ของผู ้ เขี ย น ไม่ ใช่
ความเห็นของส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (ส�ำนักงาน กปร.)
หากมีความประสงค์จะน�ำข้อมูลไปเผยแพร่ โปรดระบุ
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