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คณะอํานวยการ

เลขาธิการ กปร. (หมอมหลวงจิรพันธุ  ทวีวงศ)
รองเลขาธิการ กปร. (นางสุวรรณา  พาศิริ)
รองเลขาธิการ กปร. (นายดนุชา  สินธวานนท)
รองเลขาธิการ กปร. (นายลลิต  ถนอมสิงห)
ที่ปรึกษาดานการประสานงานโครงการฯ (นายชัชชัย  ภูวิชยสัมฤทธิ์)
ที่ปรึกษาดานการประสานงานโครงการฯ (นายประสาท  พาศิริ)
ที่ปรึกษาดานการพัฒนา (นายสมบูรณ  วงคกาด)
ผูอํานวยการสํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๑
ผูอํานวยการสํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๒
ผูอํานวยการสํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๓
ผูอํานวยการสํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๔
ผูอํานวยการสํานักงานเลขาธิการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ
ผูอํานวยการสํานักศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดําริ
ผูอํานวยการสํานักติดตามประเมินผล
ผูอํานวยการสํานักแผนงานและวิเทศสัมพันธ
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ

คณะบรรณาธิการ

นางศศิพร ปาณิกบุตร   หัวหนาคณะบรรณาธิการ
นายหทัย   วสุนันต   ผูอํานวยการกลุมประสานงานที่ ๑/๑
นายปริญญวัฒน วัชรอาภากร   ผูอํานวยการกลุมประสานงานที่ ๒/๒
นางสาวสใบทิพย  ศรีทองสุข   สํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๓
นายตรีวิทย   วินิชสําเภาทิพย  ผูอํานวยการกลุมประสานงานที่ ๔/๑
นางสุพร   ตรีนรินทร   ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ
นางพิชญดา   หัศภาค   ผูอํานวยการกลุมแผนงาน
นางสาวจําเนียร  เพียรไมคลาย ผูอํานวยการกลุมประเมินผลโครงการ
นายภัททะพงศ   เทียนศรี   ผูอํานวยการกลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวสมลักษณ   บุนนาค   ผูอํานวยการกลุมศูนยศึกษาการพัฒนา
  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
นางสาวศีตกร   ตันกําแหง ผูอํานวยการกลุมสื่อสารองคกร
นายวัชระ หัศภาค   ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร
นางสาวสุดารัตน   คุสินธุ   ผูอํานวยการกลุมเศรษฐกิจพอเพียง
นางสาวมทิรา   ภัคทิพวดี   สํานักประชาสัมพันธ
นายทวีศักดิ์   แปนคุมญาติ   สํานักประชาสัมพันธ
นางสาวประภาพร  ซื่อสัตย   สํานักประชาสัมพันธ
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วัตถุประสงค

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และ
 พระบรมวงศ
๒. เพื่อเผยแพรพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จ
 พระเจาอยูหวั สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ 
 และพระบรมวงศ ที่ไดพระราชทานแนวพระราชดําริ 
 การพฒันาประเทศและการพฒันาชวยเหลอืประชาชน
๓. เพือ่สรางความรูความเขาใจเกีย่วกบัแนวพระราชดาํริ
 และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ให แก 
 ประชาชน หนวยงานภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน 
 ใหไดรบัทราบขอมลูอยางถกูตองและกวางขวางยิง่ขึน้

ดําเนินการโดย

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
อาคารสํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร 
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศพัท ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐-๖  โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒
htttp://www.rdpb.go.th

โปรดทราบ

- บทความและขอเขยีนตางๆ ในวารสารอนัเนือ่งมาจาก
พระราชดําริ เปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน ไมใช
ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(สํานักงาน กปร.)
- หากมีความประสงคจะนําขอมูลไปเผยแพรโปรดระบุ
แหลงที่มาของขอมูลดวย

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  จัดทําขึ้นเพื่อแจกจาย หามจําหนาย

ในชวงเดือนธันวาคมของทุกป นับเปนเดือนแหงมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว เปนวาระแหงการนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงประกอบ

พระราชกรณียกิจเพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยามตลอดมา

เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วารสารอันเนื่องมาจากพระราช 

ดําริฉบับนี้ จึงขอเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการทรงงานของพระองคทาน ซึ่งนอยคนนักที่จะรับทราบ  

อาทิ ในความทรงจําของ อาจารยดิลก ศิริวัลลภ ซึ่งเปนลามภาษามลายูในการเสด็จฯ ไปทรงงานใน

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ยังประทับใจไมรูลืมที่แมแตเสียงรองของหญิงสติไมดีคนหนึ่ง ก็ยังเอา  

พระราชหฤทัยใสทรงหวงใยวา จะมีความทุกขรอนอยางไร ตองฟงดูกอน... การทรงงานชวยเหลือ

ราษฎรอยางเขาถึงจิตใจนี้เอง ทําใหเกิดการยอมรับและกอเกิดคําวา “รายอกีตอ” ซึ่งแปลวา 

“พระเจาแผนดินของพวกเรา”

ประโยชนสุขสูปวงประชา...๓๐ ปที่ภูพาน วันนี้มีชาวบานเปนครู คอลัมนที่ผูอานไมควรพลาด 

และคอลัมนประชาหนาใส มารูจักกับกลุมฮักแพงแบงปน รายละเอียดหาอานไดภายในเลม

จากพระราชดําริเกี่ยวกับโครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกฯ ซึ่งดําเนินงานมากวา

๒๐ ป มคีวามกาวหนาทัง้ดานการศกึษาทดลองและขยายผลการใชหญาแฝกอยางกวางขวาง สามารถ

ชวยปองกันการพังทลายของดิน เปนการรักษาหนาดินไดเปนอยางดี อันนําไปสูการฟนฟูสภาพดิน

อยางยั่งยืน

แนะนําโครงการฉบับนี้ เปนโครงการสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองโรง จังหวัด

กาญจนบุรี ที่ตอยอดจากโครงการเดิมของชาวบานบริเวณนั้น ที่ทําการเกษตรตามแนว “ทฤษฎีใหม”

แตน้ําไมเพียงพอ โครงการนี้จะชวยสูบน้ําจากคลองทาลอ-อูทอง ไปเติมสระน้ําประจําไรนาของ

ชาวบาน ใหสามารถเพิม่ผลผลติและรายไดใหมากขึน้ อกีโครงการหนึง่เปนโครงการอนรุกัษและสงเสรมิ

การปลกูหวายและไผ จงัหวดันาน ซึง่นอกจากจะเปนการอนรุกัษพนัธุหวายและไผแลวยงัสงเสรมิอาชพี

จักสาน ซึ่งเปนอาชีพดั้งเดิมใหอยูคูชุมชนดวย

นอกจากนี้ คอลัมนเศรษฐกิจพอเพียง ก็ยังคงนําเสนอตัวอยางความสําเร็จของบุญแทน 

เกษตรกรจงัหวดัเลย ซึง่มปีระสบการณ แงมมุความคดิใหไดเรยีนรู คอลมันองคความรูฉบบันี ้ดร.สเุมธ  

ตนัตเิวชกลุ เลขาธกิารมลูนธิชิยัพฒันา ไดถายทอดประสบการณอนัทรงคณุคาใหผูอานไดสมัผสัแงคดิ

ดีๆ  และลมืไมไดกบัคอลมันเลาสูกนัฟง โครงการคายเยาวชนรูงานสบืสานพระราชดาํร ิซึง่นาสนใจเปน

อยางยิ่ง ตลอดจนขาวสารความเคลื่อนไหวตางๆ ครบครันเหมือนเคย



  
แปดสบิสองพระวรรษา  

พระแมฟาของปวงไทย 
ทรงรกัษพนาไพร   

ปารมเยน็เปนตนธาร
ธ ทรงพระกรณุา  เกื้อประชา

สรางเสรมิงาน 
ศลิปาชพีทรงสบืสาน   

สรรคศลิปไทยใหยนืยง
พระราชดําริฟาร มตัวอย าง 

  เบญจธนุมาส อาศิรวาทจอมไผท

 แปดทศและเจ็ดได   พระวรรษะเฉลิมพระชนม

 พสกนกิรลวน   ทุกทั่วถวนฤทัยลน

 ถวายภักดิ์จอมภูวดล   สํานกึในพระกรุณา

  เสโทที่ ธ หลั่ง   ประดุจดั่งนทีมา

 ชุบชื่นพสุธา   หลอเลี้ยงทุกหทัยไทย

 ปกแผทุกสรรพสิ่ง   เมตตายิ่งจะหาไหน

 ขาพระบาทลวนนอมใจ   ขอพระองค “ทรงพระเจริญ”

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ

ขาพระพุทธเจา ผูบริหารและเจาหนาที่สํานักงาน กปร.

(นายภัททะพงศ เทียนศรี ประพันธ)
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พระราชกรณียกิจ

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
เสด็จฯ ไปทรงเปิดป้ายศาล

ขุนหาญพิทักษ์ไพรวัน (ศาลเจ้าพ่อ 
ขุนด่าน) ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล 
ตำาบลหินต้ัง อำาเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก โดยมีนายทวี  
นริสศิ ริกุล  ผู้ ว่ าราชการจังหวัด
นครนายก หมอ่มหลวงจริพนัธุ ์ ทววีงศ ์ 
เลขาธิการ  กปร. นายเลิศวิโรจน์   โกวัฒนะ  
อธิบดีกรมชลประทาน และส่วน
ราชการต่างๆ เฝ้าฯ รับเสด็จ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดป้ายศาลขุนหาญพิทักษ์ไพรวัน (ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน)

ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

จากนั้น ได้ทรงปลูกต้นกันเกรา ทรงปล่อยพันธุ์ปลา 
นกปรอดหวัโขน เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการความ
ก้าวหน้าการดำาเนินงานฯ และทรงเยี่ยมราษฎร ในการนี้  
ได้พระราชทานพระราชดำาริ สรุปได้ว่า 

๑. “...การดำาเนินการของการเตรียมพร้อมด้าน
การพัฒนาโครงการห้วยโสมงนั้น ขอให้จัดทำากิจกรรม 
แผนงาน โครงการพัฒนาอาชีพหรือรายได้ ให้คู่ขนาน
ไปกับงานการพัฒนาระบบน้ำาชลประทาน เพื่อที่  
เมือ่โครงการห้วยโสมงเสรจ็ งานดา้นการพัฒนาสง่เสรมิ
อบรมอาชีพจะได้สามารถดำาเนินการได้อย่างสอดรับ
ต่อเนื่อง...”

๒. “...ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดหาหลักสูตร 
“การชลประทานเบื้องต้น” ตามพระราชดำาริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซ่ึงโดยหลักการแล้ว
สามารถเช่ือมโยงได้กับโครงการอาหารกลางวัน และ
สอนให้เยาวชน เด็ก นักเรียน ได้เรียนรู้หลักการใช้น้ำา
ด้านการเกษตรเบื้องต้น เนื่องจากปัจจุบันเด็กเยาวชน
มักจะไม่ทราบหลักการของการจัดหาแหล่งน้ำา ระบบ
ชลประทานเพื่อการเกษตร การจัดหาหลักสูตรการ
ชลประทานเบื้องต้น จะสามารถใช้เป็นส่ือการเรียน
การสอนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้น่าจะรวมทั้งกิจกรรม เช่น 
การชลประทาน ระบบชลประทานตา่งๆ น้ำาเพือ่อปุโภค
บรโิภค น้ำา เครือ่งกรองน้ำา ตลอดจนการดแูลรกัษาดว้ย
การจัดการหลักสูตร อาจเช่ือมโยงเรื่องหาโรงสีขนาด
เล็ก สหกรณ์ชุมชน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำาบล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้เรียนรู้อีกด้วย…”
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

 ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดฉะเชิงเทรา
พร้อมด้วยคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้
๑. โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จังหวัดสระแก้ว โดยมี 

นายสุเมธ ตันติ เวชกุล เลขาธิการมูลนิธิ ชัยพัฒนา  
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  
หมอ่มหลวงจริพนัธ์ุ ทววีงศ์ เลขาธิการ กปร. นายบญุสนอง 
สุชาติพงศ์ วิศวกรใหญ่ฯ กรมชลประทาน และข้าราชการ 
เฝา้ฯ รบัเสดจ็ ในการนี ้ทอดพระเนตรนทิรรศการควายไทย 
และสมุนไพรสำาหรับกระบือ นิทรรศการหลักสูตรการ
เรียนการสอนของโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ และพระราชทาน 
หญ้าเลี้ยงกระบือทรงเลี้ยง 

ต่อมาเสด็จฯ ไปโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
ประชารฐับำารงุ ๑ จงัหวัดสระแกว้ ทอดพระเนตรการแสดง 
“กลองยาวรับเสด็จ” ของคณะนักเรียนโรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านนายาว จากนั้น เสด็จฯ ไปบริเวณ
ห้องเรียนธรรมชาติ พระราชทานสิ่งของแก่ครูและนักเรียน 
พระราชทานพันธุ์ไม้ผล และเมล็ดพันธุ์ผักแก่ชาวบ้าน  
พร้อมทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เช่น  
โรงเพาะเห็ดนางฟ้า บ่อเลี้ยงกบ บ่อเลี้ยงปลาดุก  
การประกอบอาหาร จากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์
พระราชทาน และราษฎรที่เฝ้าฯ รับเสด็จ
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๒. ที่ทำาการกองทุนกลุ่มไหมอีรี่ ตำาบลแซร์ออ 
อำาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมีนางวีณา  
พงศพ์ฒันานนท ์อธบิดกีรมหมอ่นไหม นายสมยศ  ศิลปโียดม  
นายอำาเภอวัฒนานคร ประธานกองทุนกลุ่มไหมอีรี่เฝ้าฯ 
รับเสด็จ ในการนี้ เสด็จฯ ไปบริเวณโครงการศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน โดยมีนางสาวรัชนีกร ชำานาญ เกษตรกรผู้เริ่มต้น
เลี้ยงไหมอีรี่ กราบบังคมทูลรายงานผลการดำาเนินงาน  
 จากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการเล้ียงไหมอีรี่ 
ของกลุ่มราษฎร ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปดักแด้ และ
เสด็จฯ เข้าสำานักงานกองทุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
ห้องแสดงสินค้า ทอดพระเนตรสินค้าแปรรูปจากไหม 

๓. อ่างเก็บน้ำาพระปรง อำาเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว เสด็จฯ ไปบริเวณหน้าเขื่อน ทรงปล่อยพันธุ์ปลา 
เช่น ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลากระแห ฯลฯ 
จากนั้นเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรแผ่นจารึกลายพระหัตถ์ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
หนึ่งตำาบล

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
เสด็จฯ ไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี 
นายอนุกูล  ตั งคณานุกูลชัย  ผู้ ว่ าราชการจั งหวัด
ฉะเชิงเทรา หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร.  
นายอภชิาต จงสกลุ อธบิดกีรมพัฒนาท่ีดนิ นางสาวกฤษณา  
ทิวาตรี รองผู้อำานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ 

จากนั้น เสด็จฯ เข้าภายในห้องรับฟังบรรยาย  
ทอดพระเนตรวีดิทัศน์สรุปผลการดำาเนินงานของศูนย์ฯ  
ทอดพระเนตรห้องนิทรรศการ “บ้านของพ่อ” โดย 
ดร.พสิทุธิ ์ วจิารสรณ ์ กราบบงัคมทลูรายงาน  ทอดพระเนตร 
นิทรรศการ และผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ 

ในการน้ี ได้มีพระราชดำารัสกับเลขาธิการ กปร.  
ถึงหนังสือการประกวดเกษตรกรต้นแบบหมู่บ้าน 
รอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
ของสำานกังาน กปร. ฉบบัแปลเปน็ภาษาองักฤษ จากนัน้ 
ประทับรถรางพระท่ีน่ัง เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกิจกรรม
ภายในศูนย์ 
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พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
เสด็จฯ ไปฝายน้ำาบ้านจารย์ ตำาบลบ้านจารย์  

อำาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายสุเมธ ตันติเวชกุล  
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ 
เลขาธิการ กปร. นายดนุชา สินธวานนท์ รักษาการรอง
เลขาธิการ กปร. นายชูชาติ ฉุยกลม ที่ปรึกษาโครงการ
ตามพระราชดำาริ สำานักราชเลขาธิการ นายบุญสนอง  
สุชาติพงศ์ วิศวกรใหญ่ฯ กรมชลประทาน และคณะ 
เฝ้าฯ รับเสด็จ 

ในการนี้  พระราชทานพระราชดำาริ ให้มูลนิธิ 
ชยัพฒันา กรมชลประทาน และสำานกังาน กปร. ดำาเนนิการ  
ดังนี้

๑. ให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร
ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน บ้านจารย์ 
ตำาบลบ้านจารย์ อำาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เนื่องจาก
ประสบปญัหาน้ำาทว่ม โดยการก่อสรา้งอาคารระบายน้ำา
เพิ่มเติมพร้อมขุดลอกลำาห้วยสิงห์ 

๒. ให้พิจารณาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำา 
ของกลุ่มเกษตรกรผลิตพันธ์ุข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ 
พระราชทาน บ้านโคกไทรงาม ตำาบลบ้านจารย์  
อำาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

๓ .  ใ ห้พิจารณาช่วยเหลือราษฎรในพื้น ท่ี  
ลุ่มน้ำาแม่ใจ อำาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณฝาย

แห่งที่ ๖-๘ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อปี ๒๕๕๖ 
และ ๒๕๕๗

๔. นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร ผู้เชี่ยวชาญด้าน
แหล่งน้ำามูลนิธิชัยพัฒนา ได้กราบบังคมทูลผลสำาเร็จ
ของการดำาเนินงานโครงการระบบกักเก็บน้ำาในถ้ำาตาม 
พระราชดำาริ ถ้ำาห้วยลึก ตำาบลปิงโค้ง อำาเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ในการนี ้ ไดพ้ระราชทานพระราชดำารใิหพ้จิารณา
ขยายผลการดำาเนินการโครงการดังกล่าว ตามความ
เหมาะสมต่อไป
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ต่อมา เสด็จฯ ไปติดตามผลการดำาเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาพันธ์ุพืชจักรพันธ์ุเพ็ญศิริ อำาเภอสำาโรงทาบ  
จงัหวดัสรุนิทร ์โดยมีนายชดิชนก สมประเสรฐิ ผูอ้ำานวยการ
สำานักชลประทานที่ ๘ และคณะเฝ้าฯ รับเสด็จ

 ในการนี้ พระราชทานพระราชดำาริให้มูลนิธิ 
ชัยพัฒนา กรมชลประทาน และสำานักงาน กปร. ร่วมกัน
ดำาเนินการ ดังนี้

๑. ให้พิจารณาจัดหาน้ำาช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร
ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน ในพื้นที่
โครงการสถานสูีบน้ำาดว้ยไฟฟา้เหนืออา่งเกบ็น้ำาลำาพอก  
ตำาบลระแงง อำาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งประสบ
ปัญหาขาดแคลนน้ำา โดยการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำา 
เพิ่มเติมจากสถานีสูบน้ำาด้วยไฟฟ้าประมาณ ๑.๔ 
กิโลเมตร

๒. ให้พิจารณาแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกร
ผลติพันธุข้์าวหอมมะล ิ๑๐๕ พระราชทาน บา้นหนองโดน  
ตำาบลหนองโดน อำาเภอลำาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
เน่ืองจากประสบปญัหาน้ำาท่วม น้ำาแลง้ ทำาใหผ้ลผลติขา้ว 
ได้รับความเสียหาย

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
เสดจ็ฯ ไปทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิทีโ่รงเรยีน

ตำารวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิง สุประภาดา  
เกษมสนัต ์หมูท่ี ่7 บา้นโพธิท์อง ตำาบลตะเคยีน อำาเภอ
กาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์ 
รักษาการรองเลขาธิการ กปร. นายชูชาติ ฉุยกลม  
ทีป่รกึษาโครงการตามพระราชดำาร ิสำานกัราชเลขาธิการ  
นายบญุสนอง สชุาตพิงศ ์วิศวกรใหญฯ่ กรมชลประทาน 
และคณะเฝ้าฯ รับเสด็จ

ทรงเปิดแพรคลมุปา้ย “โรงเรยีนตำารวจตระเวน
ชายแดน ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์” และ
ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอน ห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และ
ทรงเยี่ยมหน่วยทันตกรรมพระราชทาน 
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ต่อมา เสด็จฯ ไปที่ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวบ้านฮ็อง หมู่ที่ ๒ ตำาบลเพี้ยราม อำาเภอเมือง จังหวัด
สรุนิทร ์และศนูยว์จิยัขา้วสรุนิทร ์โดยมหีมอ่มหลวงจริพนัธุ ์
ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบด ี
กรมการข้าว และคณะเฝ้าฯ รับเสด็จ ทอดพระเนตร
กิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนบ้านฮ็องซ่ึง 
ไดร้บัรางวัลขา้วชมุชนดีเด่นแหง่ชาต ิประเภทขา้วหอมมะลิ
ดีเด่นประจำาปี ๒557 และทรงปลูกมะม่วงพันธุ์แก้วขมิ้น

จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อำาเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม โดยมนีายสเุมธ ตนัตเิวชกลุ เลขาธกิารมลูนธิิ
ชยัพฒันา นายดนชุา สนิธวานนท ์รกัษาการรองเลขาธกิาร 
กปร. นายชชูาติ ฉุยกลม ทีป่รกึษาโครงการตามพระราชดำาร ิ
สำานักราชเลขาธิการ และคณะเฝา้ฯ รบัเสด็จ ทอดพระเนตร
ผลงานการวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ได้
พระราชทานพระราชดำารวิา่ “โคพนัธุไ์ทยตวัเลก็ โคทาจมิะ 
ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ มอบให้เลี้ยงเพื่อการ
ปรับปรุงสายพันธุ์ให้แก่ราษฎร ไม่ใช่เพื่อการค้าขาย”

และเสด็จฯ ไปศูนย์เรียนรู้โรงเรียนวิถีอีสาน อำาเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พระราชทานพระราชดำาริว่า 
“ทำาอย่างไรจะทำาให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเรียน
เหมือนเด็กปกติ ควรปรับปรุงหลักสูตรของกระทรวง
ศึกษาธิการ ให้เหมาะสม เพื่อให้เด็กพิการเหล่านี้ 
ประกอบอาชีพได้ ก็จะทำาให้เขาอยู่ได้”

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔  ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗
9



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเกี่ยวข้าว 

ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก 

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
เสด็จฯ ไปทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตร  

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก 
โดยมีนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา  
พลโท ชาญชัย ยศสุนทร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครนายก  หม่อมหลวงจิรพันธุ์  ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. 
และนายดนชุา สนิธวานนท ์รกัษาการ รองเลขาธกิาร กปร. 
พรอ้มทัง้หัวหนา้สว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้ง นกัเรยีนนายรอ้ยฯ 
และเกษตรกรในจังหวัดนครนายก เฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี ้ไดท้อดพระเนตรนทิรรศการและทรงรบัฟงั
บรรยายสรุปผลการดำาเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

-  นายอภิชาต ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำานวยการ
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กราบบังคมทูลรายงานวิธีการปลูก
ข้าวในแปลงสาธิตการเกษตร วิธีการดูแลรักษาแปลงสาธิต
การเกษตร

-  เกษตรจังหวัดนครนายก กราบบังคมทูลรายงาน
ผลการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ ๑๐5 ซึ่ง
เก็บเกี่ยวได้จากแปลงนาสาธิต โรงเรียนนายร้อยฯ 

-  ผู้แทนนักเรียนนายร้อยฯ กราบบังคมทูลรายงาน
ผลการดำาเนนิงานโครงการเกษตรรวมใจนกัเรยีนนายรอ้ยฯ

-  อธิบดีกรมประมง กราบบังคมทูลรายงานผลการ
สาธิตการเลี้ยงกบในนาข้าว 

-  อธิบดีกรมปศุสัตว์ กราบบังคมทูลรายงานผลการ
เจริญเติบโตของเป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี ท่ีทรงปล่อยรวม 
๑๐ ตวั เพือ่ชว่ยกำาจดัวชัพชื แมลง หอย และศตัรขูา้วตา่งๆ 

จากนั้นทรงประทับรถเกี่ยวนวดข้าวพระท่ีนั่ง เพ่ือ
ทรงเกี่ยวข้าวในแปลงสาธิตการเกษตรที่ 5 ซึ่งได้ทรงปลูก
ข้าวพันธุ์ปทุมธานี ๑ ด้วยรถดำานาพระที่นั่ง เมื่อวันที่ ๒9 
กรกฎาคม ๒557 ทรงเก็บเกีย่วผลผลิตบนคนันาซึง่ไดป้ลกู 
ถั่วฝักยาว แตงกวา บวบ และมะเขือม่วง เพื่อสร้างระบบ
นิเวศวิศวกรรม ในการป้องกันแมลงศัตรูพืช 

เสดจ็ฯ ไปทรงหวา่นเมล็ดถัว่เขยีวพันธุชั์ยนาท ๘4 - ๑  
ในแปลงสาธติการเกษตรที ่๑ และหวา่นเมลด็พันธุป์อเทือง 
ในแปลงสาธิตการเกษตรที่ ๒ เพื่อเป็นการปรับปรุงบำารุง
ดินหลังฤดูการทำานา 

เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพิธีสู่ขวัญข้าวซึ่งเป็น
ประเพณีที่สืบทอดต่อกันมา และเสด็จฯ เยี่ยมราษฎร

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔  ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗
๑๐



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนิน

ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชมุคณะกรรมการ

มูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งท่ี ๑/๒557 ณ ห้องประชุมใหญ่ 
สำานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ โดยมี 
คณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ผู้บริหารสำานักงาน 
มูลนิธิชัยพัฒนา และสำานักงาน กปร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ทั้ง ๒ หน่วยงาน เฝ้าฯ รับเสด็จ 

ในการนี้ ได้พระราชทานเหรียญที่ระลึก แก่ผู้ให้การ
สนับสนุนการดำาเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาในปี ๒557 
ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของร้านภัทรพัฒน์ ซึ่งได้มีการ 
คัดเลือกผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำาริ ภายใต้การดำาเนินงานของสำานักงาน กปร. 

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔  ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗
๑๑



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
๑. โรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนบา้นเลตองค ุหมู ่๑๐  

ตำาบลแม่จัน อำาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยมีนายสมชัยฐ์  
หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก หม่อมหลวงจิรพันธ์ุ  
ทววีงศ ์เลขาธกิาร กปร. พลโท สาธิต พธิรตัน์ แมท่พัภาคที ่๓ 
นายบญุสนอง สชุาตพิงศ ์วศิวกรใหญฯ่ ดา้นวางแผนโครงการ 
กรมชลประทาน นายสมบูรณ์ วงศ์กาด ผู้อำานวยการสำานัก
ประสานงานโครงการพืน้ที ่๓ นายสวา่ง กองอินทร ์ผูอ้ำานวยการ 
สำานักสนองงานพระราชดำาริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  
และพนัธุพ์ชื และเจ้าหน้าทีส่ำานักงาน กปร. ตลอดจนขา้ราชการ 
เฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำาริ สรุปความได้ ดังนี้

๑. ศนูยศ์กึษาการพฒันาหว้ยฮอ่งไครฯ้ ดำาเนินการ
ฟื้นฟูป่าได้ดีมาก ควรนำาไปเป็นตัวอย่างในพื้นที่อื่นด้วย

๒. ให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ดำาเนินการปรับปรุง
เส้นทางระหว่างบ้านกุเลอตอถึงบ้านแม่จันทะ ยาว
ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ซึ่งลำาบากมาก โดยใช้แนวทาง
ทำาเส้นทาง ที่อำาเภออมก๋อยเป็นตัวอย่าง ส่วนไฟฟ้า
ควรเป็นโซล่าเซลล์และหรือไฟปั่นจากแหล่งน้ำาตามที่ 
กรมชลประทานทำาไว้แล้ว 

๓. ที่เลตองคุเดิมมีข้าวไม่พอบริโภค ปัจจุบันมีน้ำา
แล้วน่าจะดีขึ้น เดิมไปปลูกข้าวฝั่งพม่า เพราะพื้นที่บ้าน
เราสูงไม่เหมาะสม ได้แก้ไขปัญหาโดยให้เข้ามาผลิต 
ในบ้านเรา โดยใช้ศิษย์เก่าเป็นแกนนำา

๔. สารตกค้างในร่างกายของนักเรียน ที่ศึกษา
พบว่าน่าจะมาจาก จาน ชาม จึงให้จัดหาของใหม่ที่
ได้มาตรฐานมาแทนของเดิม และให้เพิ่มเรื่องปลาให้
มากกว่าปกติ โดยส่งเสริมชาวบ้านให้เลี้ยงปลาด้วย  
ส่วนไม้ผลปลูกในไร่ของตนเองได้

๕. เรื่องสัญชาติของนักเรียนโรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนในเขตอำาเภออุ้มผางและราษฎรที่ไม่มี
สัญชาตินั้น ให้ดำาเนินการเรื่องสัญชาติของนักเรียนก่อน 
เนื่องจากสนับสนุนด้านการศึกษาไปแล้วจะได้กลับมา
ทำางานหรือรับราชการได้ ส่วนที่ไม่เข้าเงื่อนไขเน่ืองจาก
เกิดในพม่า พ่อแม่ไปเช้าเย็นกลับ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ตากประสานทางพม่าในเรื่องนี้ อยากให้คนเหล่านี้มี
สัญชาติ จะได้ทำามาหากินได้

๖. การสร้างรายได้จากการหาของป่า ๓ ชนิด 
ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด ประกอบด้วย บุก กระวาน 
และเร้ว ต้องดูให้ดี ถ้าจะขุดจากป่าต้องมีหลักเกณฑ์ 
ในการขุด เลือกพื้นที่ขุดให้เป็นระบบเพราะอาจจะ 
ขุดจนต้นไม้ล้ม นอกจากนี้ ยังมีของป่าอื่น ๆ อีก 
เช่น มะขามป้อม ต๋าว หญ้า
สามเหลี่ยม ก็สร้างรายได้ให้
ชาวบ้านได้

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔  ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗
๑๒



๒. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบนพื้นที่สูงตามพระราชดำาริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์
การเรียนรู้ชาติพันธุ์-กะเหรี่ยง) บ้านมอตะหลั่ว หมู่ ๑๐ 
ตำาบลแม่จัน อำาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยมีนายสมชัยฐ์  
หทยะตนัยต์ ิผูว้า่ราชการจงัหวดัตาก นายดนุชา สนิธวานนท ์ 
รองเลขาธิการ กปร. พลโท สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาค 
ท่ี ๓ นายชูชาติ ฉุยกลม ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตาม 
พระราชดำาริ สำานักราชเลขาธิการ นายโรจน์วัฒน์ อินทุ่ง  
ผู้อำานวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ กรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่สำานักงาน กปร. 
ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ 

ในการนี ้ครปูระจำาศนูยก์ารเรยีนบา้นมอตะหลัว่กราบ
บงัคมทูลเรือ่งแหลง่น้ำาในการอปุโภคบรโิภควา่ สมเดจ็พระเทพ 
รตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีได้พระราชทานงบประมาณ 
ให้แก่ราษฎรบ้านมอตะหล่ัว เพื่อจัดทำาระบบประปา 
ภูเขาเพื่อให้ราษฎรและศูนย์การเรียนฯ มีน้ำาใช้ในการอุปโภค
บริโภค แต่เนื่องจากศูนย์การเรียนฯ มีพื้นที่อยู่สูงกว่าระบบ
ประปาภเูขา จงึไมส่ามารถนำาน้ำาขึน้มาใชใ้นกจิกรรมของศนูย์
การเรียนฯ ได้เต็มประสิทธิภาพ ต่อมานายโรจน์วัฒน์ อินทุ่ง  
ผู้อำานวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาร ิผูแ้ทนกรมชลประทาน ไดก้ราบบงัคมทลูแนวทาง 
การให้ความช่วยเหลือศูนย์การเรียนฯ และราษฎร ด้วยการ 
จัดทำาในลักษณะระบบประปาภูเขา และติดตั้งรางรับน้ำาฝน 
ตามอาคารต่าง ๆ และถังเก็บน้ำาฝน เพื่อใช้ประโยชน์ 
ในกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์การเรียนฯ

๓. โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ หมู่ ๑ ตำาบลแม่จัน อำาเภอ
อุ้มผาง จังหวัดตาก โดยมีพลโท สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาค
ที่ ๓ นายชูชาติ ฉุยกลม ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำาริ 
สำานักราชเลขาธิการ นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรใหญ่ฯ 
ดา้นวางแผนโครงการ กรมชลประทาน นายสมบรูณ ์วงศก์าด 
ผู้อำานวยการสำานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๓ พร้อมด้วย
ข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้ นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรใหญ่ฯ  
กรมชลประทาน ได้กราบบังคมทูลถึงแนวทางการให้
ความช่วยเหลือเรื่องการขาดแคลนน้ำาอุปโภคบริโภค
ของโรงเรียน และเ พ่ือการเกษตร โดยจะก่อสร้าง 
ระบบประปาภูเขา ทรงเห็นชอบ และได้พระราชทาน 
พระราชดำาร ิสรปุความวา่ ใหพ้จิารณาดำาเนนิการในหลาย ๆ   
เรื่อง เช่น ถังน้ำาฝน และนำาพลังงานน้ำามาใช้ผลิตไฟฟ้า 
ในส่วนที่ราษฎรไม่ยินยอมให้ท่อน้ำาผ่านพื้นที่ก็ต้องไป
ทำาความเข้าใจ

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
๑. โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์

สำาเภา-ไพรวรรณ วรางกูร บ้านห้วยระพริ้ง หมู่ ๘ ตำาบล 
พะวอ อำาเภอแมส่อด จงัหวดัตาก โดยมนีายสเุมธ ตนัตเิวชกุล  

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดตาก หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ 
กปร. พลโท สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ ๓ นายบุญสนอง  
สุชาติพงศ์ วิศวกรใหญ่ฯ กรมชลประทาน นายชัยชาญ  
สังข์แก้ว นายดุสิต ชอบประดิษฐ์ ผู้อำานวยการโครงการ
ชลประทานตาก นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำานวยการ 
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ และ
เจ้าหน้าที่สำานักงาน กปร.ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้ พันตำารวจเอก นพคุณ บำารุงพงษ์ ผู้กำากับ
ฝ่ายอำานวยการ 7 กองบังคับการอำานวยการกองบัญชาการ
ตำารวจตระเวนชายแดน กราบบังคมทูลรายงานการจัดต้ัง 
ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน และโรงเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดนใหม่ ปีการศึกษา ๒557 จำานวน 
๑๘ แห่ง จาก ๑9 แห่ง อีก ๑ แห่งของจังหวัดสงขลาพื้นที่
ไม่พร้อมที่จะดำาเนินการจัดตั้ง เนื่องจากอยู่ในเขตรักษา 
พันธุ์สัตว์ป่า สำาหรับในปีการศึกษา ๒55๘ ได้สำารวจพื้นที่ 
ท่ีจัดตัง้เพิม่เตมิอีก จำานวน 9 แหง่ และผูแ้ทนกรมชลประทาน
ได้กราบบงัคมทลูรายงานการใชร้ะบบชลประทานแก้ไขปญัหา
การขาดแคลนน้ำาในการอุปโภคบริโภค

๒. โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง หมู่ ๓ ตำาบลแม่วะหลวง 
อำาเภอทา่สองยาง จงัหวดัตาก โดยมนีายสมชยัฐ ์หทยะตนัยติ์  
ผูว้า่ราชการจงัหวดัตาก นายดนชุา สนิธวานนท ์รองเลขาธกิาร  
กปร. พลโท สาธติ พธิรตัน ์แมท่พัภาคที ่๓ นายทว ี เต็มญารศลิป ์ 
ผู้ช่วยอธิบดีกรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่สำานักงาน กปร. 
ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการน้ี ไ ด้มีพระราชดำาริ  สรุปความว่า ให้
กรมชลประทานและสำานักงาน กปร. ซ่อมแซมระบบ
ประปาภูเขาบ้านแม่วะหลวงที่ชำารุดเสียหาย ให้มีความ
มัน่คงแข็งแรงตามหลกัวศิวกรรม สามารถใช้งานไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพ พรอ้มทัง้กอ่สรา้งถังเกบ็น้ำาเพ่ิมเติมใหแ้ก่
โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔  ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗
๑๓



๓. ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ตาม 
พระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี บ้านห้วยพลู หมู่ 4 ตำาบลแม่ตื่น อำาเภอแม่ระมาด 
จังหวัดตาก โดยมีนายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการ
จงัหวดัตาก พลโท สาธติ พธิรตัน์ แมท่พัภาคที ่๓ นายสมบูรณ ์
วงศ์กาด ผู้อำานวยการสำานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๓  
นายสวา่ง กองอินทร ์ผูอ้ำานวยการสำานักสนองงานพระราชดำาร ิ 
กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื นายสณัฐติ พรีานนท์  
ผู้อำานวยการส่วนกิจกรรมพิเศษ กองประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ นายยงยส เนียมทรัพย์  
ผู้อำานวยการฝ่ายวิศวกรรม สำานักชลประทานท่ี 4 และ 
เจ้าหน้าที่สำานักงาน กปร. ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี ้ไดพ้ระราชทานพระราชดำาริ สรปุความว่า คน
ที่ไม่ได้เรียนต่ออยากจะให้ได้เรียน กศน. ในพื้นที่ใกล้ๆ
ชุมชน ที่จัดไว้ไกลเกินไป นอกจากนี้เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ ได้
กราบบังคมทูลถึงปัญหาขาดแคลนน้ำา ซึ่งนายชูชาติ ฉุยกลม 
และนายยงยส เนียมทรัพย์ ได้กราบบังคมทูลแนวทางแก้ไข
ปัญหา โดยจะก่อสร้างระบบประปาภูเขาและถังเก็บน้ำาแทน
ระบบประปาภูเขาเดิมที่ชาวบ้านทำาเอง ซึ่งน้ำาไม่เพียงพอต่อ
การอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งของชุมชนและศูนย์ฯ ซึ่งทรง
เห็นชอบและพระราชทานพระราชดำาริ สรุปความว่า ให้นำา
น้ำาไปใช้สร้างความชุ่มช้ืนให้ป่าและให้สัตว์ป่าไว้บริโภค 
โดยให้กรมชลประทานดำาเนินการประสานกรมอุทยานฯ 
ในเรื่องแนวทางดำาเนินการก่อสร้างระบบประปาภูเขาใน
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ด้วย

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
๑. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก หมู่ ๒ ตำาบล 

ป่ามะม่วง อำาเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมีนายสมชัยฐ์  
หทยะตนัยต์ ิผูว้า่ราชการจงัหวดัตาก นายดนุชา สนิธวานนท ์
รองเลขาธกิาร กปร. พลโท สาธติ พธิรตัน ์แม่ทัพภาคที ่๓ และ 
เจ้าหน้าที่สำานักงาน กปร. ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้ ทรงมีพระราชดำาริ สรุปความว่า อยากให้
คนต้องการจ้างคนพิการทางการได้ยินให้มีงานทำามาก
ขึน้ คนเหลา่น้ีไมไ่ดม้ปีญัหาพกิารอะไรซ้ำาซอ้น ทำาอยา่งไร
จะให้มีตลาดแรงงานรองรับได้มากข้ึน มีหลายที่หลาย
ลักษณะงานก็ทำาได้ไม่มีปัญหา เช่น งานการครัว งาน
สวนผกั เพาะเหด็ จัดสวนจดัตน้ไมด้อกไมก็้นา่จะด ีใหข้อ
หนงัสือนติยสาร เชน่ บา้นและสวน มาใหน้กัเรยีนหหูนวก 
ได้ศึกษาได้ดู จะได้มีความคิดทำางานจัดสวนเป็นอาชีพ 
และหนังสือตำาราการทำาขนมถุง เช่น ขนมขี้หนู และทรง
มีพระราชดำาริเพิ่มเติม สรุปความว่า 

เราต้องจัดการเรียนการสอนข้ันตอนสำาหรับคน 
หูหนวกให้ดีกว่าข้ันตอนของคนหูดี เพราะเขาจะเสียเปรียบ
กว่าคนหูดี ต้องสอนให้ดีกว่า ขอให้ช่วยกันพยายามจัดหา
ตำาแหน่งงานรองรับสำาหรับคนหูหนวกให้ได้ทำางาน มีงานทำา 

 ๒. โรงเรยีนผดงุปญัญา ตำาบลไมง้าม อำาเภอเมอืงตาก 
จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดตาก นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. 
พลโท สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ ๓ นายชูชาติ ฉุยกลม  
ท่ีปรกึษาโครงการตามพระราชดำาร ิสำานักราชเลขาธกิาร และ
เจ้าหน้าที่สำานักงาน กปร. ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้ ทรงติดตามผลการดำาเนินงานของโรงเรียน
และความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำาริ และทรง
ทอดพระเนตรนิทรรศการศึกษาต่าง ๆ ของโรงเรียน อาทิ 
นิทรรศการสถานศึกษาพอเพียง และสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน กิจกรรมดนตรีไทยและโขน การดำาเนินงาน
ปฐมพยาบาล และสาธิตกิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย ทอด
พระเนตรการดำาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย และรับฟังรายงานจาก
บรรณารักษ์ห้องสมุด ในการจัดกิจกรรมรักษ์การอ่าน และ
กิจกรรมตะกร้าชุมชน

๓. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 อำาเภอเมือง
ตาก จังหวดัตาก โดยมนีายสมชยัฐ ์หทยะตนัยต์ ิผูว่้าราชการ
จังหวัดตาก นายธีระภัทร ประยูรสิทธิ์ อธิบดีกรมป่าไม้  
พลโท สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ ๓ นายสมบูรณ์ วงศ์กาด  
ผู้อำานวยการสำานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๓ และ 
เจ้าหน้าที่สำานักงาน กปร. ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำาริ สรุปความได้ 
ดังนี้

๑. ไก่ไข่ของมูลนิธิชัยพัฒนาน่าจะนำามาให้ที่นี่
เลี้ยงด้วย

๒. ผลติภณัฑเ์ครือ่งเงนิใหห้ารปูแบบทีห่ลากหลาย
เวลาไปเยือนต่างประเทศจะได้มาซื้อของนักเรียนไปเป็น
ของขวัญ สำาหรับสร้อยเงินที่ใส่กัน ถ้านักเรียนได้ฝึกทำา
หลาย ๆ ลาย ต่อไปจะชำานาญ และเป็นช่างทองต่อไป
ได้ และให้นำานักเรียนไปดูตัวอย่างท่ีจังหวัดน่าน มีลาย
โบราณแปลกๆ เขาไม่หวงวิชา

๓. การวาดภาพทางพฤกษศาสตรต์า่งจากการวาด
ภาพแบบศิลปะ อาจารย์ต้องแนะนำาให้วาดลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ให้ชัด เช่น กิ่ง ใบ ขอบใบ เส้นใบ การเรียง
ตัวของใบ ที่ใช้สังเกตในการศึกษา ต้องแม่นตรงนั้น และ
ทรงมพีระราชดำารเิพิม่เตมิกบัอธบิดกีรมปา่ไม้ สรปุความ 
ว่า ควรส่งภาพวาดทางพฤกษศาสตร์มาเป็นตัวอย่าง 
ให้กับนักเรียนที่นี่

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔  ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗
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ผมไดรบัเชญิใหมารวมในงานวนันีส้กัระยะหนึง่แลว ผมจะบรรยายสิง่ทีผ่มรูแต

คนอื่นไมรูดีกวา ผมจะเลาแงมุมตางๆ เพราะหลายเรื่องก็มีแตผมรู เพราะวา

ไดเผชิญกับเหตุการณนั้นคนเดียว แตก็เคยเลาใหกับพรรคพวกฟงอยูบาง

วันนี้ทานอาจารย และวิทยากรเกือบทุกคนไดกลาวถึงความสําคัญของหญาแฝก 

ความสาํคญัของโครงการพระราชดาํร ิความจรงิภาพใหญนัน้คอืสิง่ตางๆ ทีเ่ราทาํอยูทกุวนันี้

เราทําดวยความจําเปนเพื่อความอยูรอดของมนุษยของโลก ทําไม

ผมพดูอยางนัน้ ทานครบัวนันีม้คีนทีใ่ชมอื ใชปาก ใชทองบรโิภคโลกอยู 

๗,๐๐๐ ลานคน UN (องคการสหประชาชาติ) บอกอีก ๓๐ ปขางหนา

มันจะกระโดดไป ๙,๐๐๐ ลานคน ทานทั้งหลายครับพื้นที่โตขึ้นไหม 

ประเทศไทยนี้กวางขวางขึ้นไหม มันก็มีแคนี้ แลวแถมมันถูกใชมันถูก

ทําลายไป ทรัพยากรมันหมดไป แตตรงกันขามคนใชทรัพยากรมัน

เพิม่ขึน้ กเ็ปนหนาทีภ่ารกจิของพวกเราทกุคนทีจ่ะตองรกัษาทีเ่หลอือยูนัน้

มนัใหคงอยูใหได และฟนฟสูภาพสิง่ทีม่นัถกูทาํลายไปใหฟนกลบัขึน้มา

º·¤ÇÒÁ¾ÔàÈÉ

“๒๓ ป : 
มหศัจรรยหญาแฝก
 โอบนํา้ อุมดนิ อิม่ทอง”

❚ การบรรยายพิเศษ

การประชุมสัมมนาการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ครั้งที่ ๖

โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมธํารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
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ลองดูสิครับ ๖๖ ป ที่ผานมานั้น พระเจาอยูหัวทรงทําอะไร รักษาแผนดินไวใหได เราจะครอง

แผนดนิ ก็คอืจะดูแลรักษาดวยความรกัความเมตตา ดวยความรับผดิชอบเอาไวใหได และแผนดนิ

คืออะไร ก็คือ ดิน นํ้า ลม ไฟ นั้นเอง

ในวันนี้พูดเรื่องหญาแฝกก็จะเลาเกร็ดนิดหนอย ความจริงยอนหลังไปเมื่อป ๒๕๓๔ หรือ 

๒๕๓๓ ประมาณนัน้ ผมถวายงานในป ๒๕๒๔ ตอนนัน้ยงัอยูทีส่าํนกังานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สภาพัฒน)  สํานักงาน กปร. ยังไมแยกจากสภาพัฒน ผมมีตําแหนง

ที่สภาพัฒน กับตําแหนงเลขาธิการ กปร. เรื่อยมาเปนระยะเวลาถึง ๑๘ ป  ทางสภาพัฒนนั้น

ก็จะมีการติดตอกับองคกรใหญๆ กระทรวง ทบวง กรมเปนตัวประสานงานหมด วันดีคืนดี

มีผูอํานวยการเกษตรของ World Bank ชื่อ Dick Grimshaw มาหาผมบังเอิญมานั่งคุยกันที่ทํางาน

เสร็จ แกก็พูดเรื่องหญา ผมก็ไมรูเรื่องหรอก Vetiver อะไรของมัน ไปเปดดิกชันนารีดูเขาบอกวา

หญาแฝกใชมงุหลงัคา เรากค็ดิ สตปิญญาเรามแีคนัน้ เรากแ็ปลความแคนัน้แหละ แกเลยอธบิายวา 

มีประโยชนเหลือเกิน แก erosion  soil erosion ก็แกได ผมก็ฟงหูซายทะลุหูขวา ขอพูดตรงๆ 

ไมไดเหน็ความสาํคญั เพราะไมเขาใจ  พระเจาอยูหวัจงึสอนเราวา เขาใจ เขาถงึ พฒันา เหน็ไหมครบั 

บดันัน้ตองคาํแรกมาเราไมเขาใจ แตโดยมารยาทกร็บัรองแกไปอยางนัน้ พดูคยุกนัไปอยางนัน้ กอน

ไปแกเปดกระเปาขึน้มาและมกีม็ ีPamphlet อนัหนึง่มา ผมกท็ิง้ไวบนโตะ ไมไดสนใจอะไร เพราะมนั

เกิดจากความเขลา ผมไมเขาใจความสําคัญและประโยชนของมัน จนกระทั่งวันหนึ่งผมก็จัดโตะ

แลวจึงไปเจอ Pamphlet นี้ โดยบังเอิญหรือยังไง ผมก็เลยมาเปดพลิกดู อานอีกครั้งหนึ่ง พออาน

เสร็จก็นาสนใจเหมือนกัน อยากระนั้นเลยทูลเกลาฯ ถวายพระเจาอยูหัวขึ้นไปเถอะ ถวายเหมือน

เอกสารอะไรทีเ่ราเจอ และนาสนใจ เรือ่งดนิ เรือ่งนํา้ เรือ่งไฟ รูวาสนพระทยักส็งเขาไป เรือ่งกเ็งยีบ

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔  ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗
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ไปเลย ๒ เดือนเต็มๆ วันนั้นผมจําไดแมนยําเลย วันแรกที่มีพระราชกระแสเกี่ยวกับนี้ คือวันที่

จะแปรพระราชฐานไปวังไกลกังวล ประมาณป ๒๕๓๓ หรือ ๒๕๓๔ พวกเราก็เปนธรรมเนียม

ไปยืนสงเสด็จที่วังสวนจิตรลดา เราก็ไปยืนเปนแถว พอทานเสด็จฯ ลงมาก็ตรงมาที่ผมเลย 

ตรงมาบอกวาหญานัน้มนัดนีะ หญามหศัจรรยนะ มนัมปีระโยชนมาก เพราะอะไร

รูไหมทีถ่กูพระทยัทาน อะไรทีม่าจากธรรมชาตนิัน้จะเปนทีส่นใจของพระองคทาน

ธรรมชาติแกไขธรรมชาติ พระองคบอกทุกอยางมีอยูในธรรมชาติหมดแลว 

เรามีสติปญญาที่จะไปเขาใจ และเอาหยิบมาใชไหม นํ้าเนาไมตองไปสั่ง

โรงงานบําบัดนํ้าเสียราคา ๕ - ๖ พันลาน มีพืชตั้ง ๒๒ ชนิด มันฟอกนํ้าเสีย

ไดหมดเลย อยางนี้เปนตน ดินถลมเหมือนกัน ไมตองเอารถแทรกเตอรไปตัก

ทําใหชันเหมือนที่เมืองนอกหรอก แตมันมีสําเร็จอยูในธรรมชาติ สําคัญเรา

จะมีสติปญญาแหลมคมที่จะไปเจอมันไหม หญาแฝกนี้อยูไหน ก็อยูแถวหัวไร

ปลายนาบานเรา มันมีเกือบทั่วโลกในเขตของเสนศูนยสูตร เพราะฉะนั้น

เดีย๋วรบีไปทดลอง และทานระบใุหเริม่ทีห่วยทรายกอนเพราะอยูใกล เพือ่ทานจะ

เสด็จฯ ทอดพระเนตรอะไรตางๆ นั้นเราก็เลยเริ่มเลย ๒ วันถัดมา ผมก็

ตามเสด็จไปที่คายพระราม ๖ เนื่องจากรับสั่งใหทดลองที่หวยทราย ก็เลยลงมือ

ทําที่นั่นกอน ในเมื่อ ตชด. เปนหนวยงานที่อยูในการประสานงาน ผมก็ให 

ตชด. ไปหาหญาแฝกมาให

ไดเยอะๆ เราจะไดเริ่มการ

ทดลอง ไมรู ว าหญาแฝก

คืออะไร ความแตกตางระหวางหญาแฝก

กับหญาคาคืออะไร มารูตอนหลัง Learning 

by doing, learning by seeing, learning by 

studying เพราะพระเจาอยูหัวชอบทางลัด 

ไมเอาวจิยัแบบครบวงจร ตชด. เขากด็ใีจหาย

สงวิทยุเลย ผู บัญชาการตอนนั้นเขาอยู ที่ 

ตชด. เขาวิ่งมาหาผมเลย อาจารยครับพรุงนี้

เวลาบาย ๓ โมง  หญาแฝกจะมาสง ๒ คัน

รถ GMC เรานี้ปลื้มมากเลยนะ ทําไมมันเร็วอยางนั้น คนไทยทํางานถามีประสิทธิภาพอยางนี้

มนัสดุยอดจรงิๆ วนัรุงขึน้กระหยิม่ยิม้ยองเลยนะ สบายมาก เดีย๋ววนัที ่๓ รายงานพระเจาอยูหวั

เลยวาลงแปลงแลว บาย ๓ โมงนั่งรอหนาบานพักเลย ตื่นเตนมาก หญาแฝกจะมาแลว 

ซักพักหนึ่ง GMC เขามา คลุมผาใบมาอยางดีเลยตื่นเตนมากกระโดดเขาไป เขาวาหญาแฝก 

ไมเคยเหน็เหมอืนกนันะมนัคอือะไร ตลบผาใบออก กเ็หน็หญามาเปนแพ กไ็ปยนืดเูขาขนมา ยกมา

เปนตับๆ เลยนะ เย็บพรอมมุงหลังคา ปรากฏวาความผิดของการสื่อ ใครจะคิดไปวาเอา

ตนหญาแฝกขดุหญาไปให ผมกน็ัง่ฟง นีจ้ะปลกูอยางไร มนัคงมเีหด็ขึน้มาแทน เหน็ไหมเบือ้งตน

แสดงถึงความไมเขาใจกันกอน หญาแฝกอยูกับเรามาเปนรอยป อยูหัวไรปลายนา มีทุกจังหวัด 

หญาแฝกดอน บนภเูขากม็ ีบนพืน้ราบกม็ ีแตเราไมเคยรูจกัมนั เราไมเคยเขาใจถงึประโยชนของมนั

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔  ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗
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อยางเดยีวทีเ่ราใชคอืมงุหลงัคา เพราะฉะนัน้ถาสัง่หญาแฝก ตองเอาหญาแฝกเยบ็เปนตบัๆ มา นีค้อืขอผดิพลาด

ขอแรก เราสัง่หญาแฝกจากอนิเดยี ทางสถานทตูทีน่ัน้กใ็หหญาแฝกจากอนิเดยีมา การบนิไทยโทรมาวาสงหญา

แฝกจากอนิเดยีมาแลว โทรไปสวนจติรลดาวาเขาสงแฝกมาทีอ่าคารชยัพฒันาแลว ถามคนทีอ่าคารชยัพฒันา

ไมเห็น ไมรับทราบ ไมมี แตวามีมหาดเล็กคนหนึ่งเอะใจวาเมื่อวานนี้รูสึกมีถุงใหญ มีหญาเนาๆ อยูนะ 

ผมเลยโยนทิ้งไปแลว เห็นไหมไมรูประการที่สอง เชื่อไหมครับไปตามถึงที่ทิ้งขยะเทศบาลเลยนะ ผลสุดทาย

ไดกลบัมา สงไปทีก่รมพฒันาทีด่นิไปเปด มนัสงูๆ มทีัง้กลิน่ เปนอนัวาเรารวบรวม ศกึษากนั เริม่มาแบงแยกวา

หญาแฝกคืออะไร ใหเกิดการรูจักเสียกอน แลวตอนนี้ก็แยกออกไปเปนลําดับ เปนพันธุ มาเรื่อยๆ และไปถึง

วิธีการใชประโยชน มันก็มีหลากหลาย เริ่มงายๆ พื้นฐานกอนคือ ปองกันดินพังทลาย แตระหวางที่หลังจาก 

Grimshaw เดินทางกลับไป World 

Bank ที่ Washington D.C. เขาบอก

วา ไดทราบวาผมจะไปสัมมนาที่

มาเลเซีย เผอิญมีตัวอยางการทํา

หญาแฝกที่ KL เขาก็สงคนคนหนึ่ง 

ซึง่เปนเจาพอแฝกของมาเลเซยี ชือ่ Dr. Yoon เขาพาไปดใูนสวนยาง

ภาพแรกทีผ่มเหน็การใชหญาแฝกในสถานทีจ่รงิ ปลกูในสวนยางบรเิวณขอบสวนยาง ทีม่นัลาดชนัหมด พอทีม่า

บรรจบกนั เขาจะปลกูแฝก ไมใชเขาไปปลกูดานในของสวนยางไมขึน้หรอก ตายหมด ในอตุรดติถ ในอสีาน พอเกดิ

พายุสวนยาง slide ลงมาทั้งสวนยาง เพราะวารากมันมีแตรากฝอย เพราะฉะนั้นเขาเอาหญาแฝกไปกั้นไว 

เพื่อไมใหนํ้ามันเซาะลงใตดิน ชะลอนํ้าไปดวย หลังจากระบบเกิดขึ้นและก็มีการขยายผล ก็มีตัวอยางสักแหง

สองแหงใหเราดู ตอนหลังเพิ่มเปนจํานวน ๕๐ หนวยงาน เขามารวม แตปลูกจริงๆ เทาไหรไมรู เราก็ขยายไป

แบบนี้ในระบบราชการ ไปเรื่อยๆ เราไมรูหรอกวามันขยายผลไปไดแคไหน ยังไง วันหนึ่ง ดร.ณรงค โฉมเฉลา 

พาผมไปที่เมืองจีน จะมีการสัมมนาที่จีนเราไปลวงหนากอนวันสัมมนา ไปดูกอนเพื่อเตรียมการ คนที่มารับ

ผมนัน้บรษิทัรบัจางปลกูหญาแฝก เดีย๋วตอนเทีย่ง มคีนจะเลีย้งขาวเรา เปนบรษิทัแฝกอกีบรษิทัหนึง่ นีส้คิวาม

หญาแฝกที่ KL เขาก็สงคนคนหนึ่ง 

ซึง่เปนเจาพอแฝกของมาเลเซยี ชือ่ Dr. Yoon เขาพาไปดใูนสวนยาง
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สําเร็จมันอยูตรงนี้ กลายเปนธุรกิจขึ้นมา

ได อันนี้แหละครับ คือหัวใจความสําเร็จ 

ผมจําไดวา กปร. สมัยเฉลิมเกียรติ 

หรือใครไมรู  จัดสัมมนาเชิญผมไปใน

ฐานะผู ริเริ่มหญาแฝก ผมเสนอให

ที่ประชุมสัมมนาประมวลเรื่องนํา

เสนอคณะรฐัมนตรวีา ทกุครัง้ทีอ่นมุตัิ

งบประมาณเพือ่สรางถนน infrastructure 

ทั้งหมด ใหมีงบประมาณปลูกหญา

แฝกตามไปดวย เปนการบังคับทาง

ออมเลย เมื่อโครงการพระราชดําริ

ไมสามารถบังคับได แตถาประโยชน

มจีรงิๆ นัน้ ตองใชระบบราชการบงัคบั

ภายในตัว ทางกรมก็มารายงานผม 

เสนอคณะรัฐมนตรี เรียบรอย ครม. มีมติ

ออกไปแลว ถามวาปฏิบัติกันไหม เมื่อตกลงมี

มติแลวก็ไมทํากัน มีโครงการที่ไหนไหมดําเนินการ

ตามมติคณะรัฐมนตรี มีรึเปลา ไมเคยเจอ วกกลับมาอีกขางหนึ่งเปนที่นาพอใจ ความสําเร็จเราไมรูตัวหรอก 

ถึงแมเราไมพอใจ ความสําเร็จมากมาย แตกอนนี้เขายกใหจีน แตวันนี้เขายกใหเราเปนหนึ่ง ถาการขยาย

ผลไมสําเร็จ เราจะเปนหนึ่งไดยังไง เมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นเขา เราไดมากมายกายกอง ผมประเมินผล

อยางแยบยลเหมือนผมพยายามให กปร. ประเมินผลวาแนวพระราชดําริจะขยายผลไปเทาไหร ผมก็เสนอที่

หญาแฝกนี้ เขามาทําการประกวดหญาแฝก และมีประสิทธิภาพอยางมาก อันนี้ตองชม ขณะที่เราประกวด

เศรษฐกิจพอเพียงชิงถวยพระราชทาน แตเราตองการรูใครมันทํากันบาง มากนอยแคไหน ลอเปาออกมา

ใหตัวอยางวิ่งเขาหาเรางายที่สุดเลย เราก็เริ่มเลย พอเริ่มตัวอยางก็พุงเขามาสิ ตอนหลังมันเยอะ จนกระทั่ง

ประเภทมันนอยลงไดไหม ไมงั้นกรรมการตองเดินทางเหนื่อยเลยตองไปตรวจที่ตางๆ สรุปวา จํานวน

กับตัวอยางมากมายมหาศาล เพราะฉะนั้นถือวาตามสภาพที่เราดําเนินการนั้นนาพอใจ มีการใชแนนอน 

เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนคนรูจักหญาแฝกแลว พอถามหญาแฝกเอามาจากไหน เขาบอกกรมพัฒนาที่ดิน และเวลานี้

ไปเวทีตางประเทศเขายกใหไทยเปนแชมปนะ พระเจาอยูหัวพระราชทานใหกับชาวโลก เรายิ่งใหญแคไหน 

ซึง่เริม่ตนตามเขา เพราะฉะนัน้ถอืวาไดรบัความสาํเรจ็ นาชืน่ชมใจ เราอยากจะใหมนัสาํเรจ็มากกวานี ้เราอยาก

ใหมันกวางขวางกวานี้ ดิน นํ้า ลม ไฟ มันก็จะอยูกับเรา แลวที่สําคัญที่สุดมีไวใชชั่วชีวิตเราเทานั้น 
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เราตองสงตอแผนดนินี ้สงไปใหกบัลกูของเราอกี พระเจาอยูหวัทรงทาํอยูทกุวนันี ้เพราะความเปนหวง

ของพวกเรา และวนันีท้านพระชนมพรรษา ๘๐ กวา จะใหทานทรงงานเหนือ่ยอยางเดมิหรอื มนัไมใช ผมขอสดดุี

ขอชื่นชมทุกทานที่ลงมือทํา ไมใชเปนการสนองความพอพระทัยของพระองคทาน ตัวคุณเองนั่นแหละจะได

ประโยชน พระราชทานประโยชนโดยตรงใหกับคุณ นอกจากนั้น ยังสงผานไปใหลูกหลานของคุณไดอยูรอด

บนแผนดินของคุณดวย ผลประโยชนของแฝกยังมีอีก นอกจากเกี่ยวกับดิน เกี่ยวกับเรื่องทําตนไม มันยังมี

มากมายกายกอง มีอันหนึ่งที่เราไมแตะ รากมันทํานํ้าหอม

ไดดวย พระเจาอยูหวัออกมาหามทานบอกผดิวตัถปุระสงค 

บอกใหปองกันดินทลาย ทรงเปนหวงที่สุดคือเรื่องดินกอน 

ถาดินพังทลาย ดินมันใชไมได ตองรักษาของหลักกอน 

ปจจัยสําคัญของชีวิตกอน คือตองเอาดินใหอยู แตบัดนี้

การใชเรื่องดินนั้นอยูแลว ในจังหวะที่สอง ถาอะไรเปนเงิน 

และไดประโยชน สามารถจับตองได โปรโมทไมลําบาก 

มันตองใหไดประโยชนกับตัวดวย 

หญาแฝกมันขายไดไหม ถาวันใดแตละตนมีราคา

ขึ้นมา วันนั้นหญาแฝกอยูรอดเลย แลวจะมีการขยายผล

อยางมาก เพราะมันเปนธุรกิจไดแลว เคยไดยิน brand 

ภัทรพัฒนไหม ภัทรพัฒนของพระเจาอยูหัวมาแลว ของชัยพัฒนามาแลว เราตีตราใหเลย เดี๋ยวไปดูขางนอก

งานสิ ผลผลิตไมนาเชื่อ เรื่องฝมือ เรื่องความละเอียดออน คนไทยมี แตทําอยางไงใหมันเปนเงินอยางยั่งยืน 

ตรงนี้ขาด เพราะฉะนั้นเราเสริมเติมแตงซึ่งกันและกัน ผลสุดทายงานนี้สําเร็จอีกงานหนึ่ง 

สรุปวาตั้งแต ๒๖ ป ที่แลวมา ตั้งแตวันแรกหนังสือเลมเล็กๆ ของ Grimshaw และเหนือสิ่งใด 

มันอยูในมือผมไมมีอะไรเกิดขึ้น แตพอตกอยูในพระหัตถ และพระปรีชาสามารถของพระองค

ที่ทรงเขาใจนําเรา ปรากฏวาในการใชหญาแฝกในการขยายผลดําเนินการไปอยางกวางขวาง

อยางมากมายที่สุด ถาใหมากมายกวานี้มันตองเอาขบวนการของรัฐเขามาดวย ใหเปนเรื่องระดับ

ชาติเพราะฉะนั้นตรงนี้เปนตัวกระตุน ถาทําเปน national skill ใหรัฐบาลเขามาเลนเรื่องนี้อยางจริงจัง 

ใหปลูกหญาแฝก แตเขาใจลึกซึ้งจะเห็นวามันมีประโยชนอยามโหฬาร เราเอาประโยชนจากแผนดิน

มานานแลว บัดนี้เราใหยาเขา ใหวิตามินเขา โดยเอาหญาแฝกนี้เปนตัวนําทางไป ปกปองเขาเพื่อไม

ใหเขาพงัทลายลงมา อนันัน้มนัเปนสิง่ทีส่อนมาใหรูจกักตญักูตเวทตีอแผนดนินัน้ ไมใชดเูฉยๆ ไมใช

นํ้าหูนํ้าตาไหลเฉยๆ ตองลงมือทําสรางประโยชนแผนดินนั้นคงอยูอยางยั่งยืนไปสูถึงลูกถึงหลานดวย 

ขอบคุณมากครับ
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นับตั้งแตที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวขึ้นครองสิริราชสมบัติมาจวบจนถึงปจจุบัน 

กอใหเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน ๔,๕๓๖  โครงการ กระจายตัว

อยูในทัว่ทกุภมูภิาค ทกุโครงการลวนเกดิมาจากนํา้พระราชหฤทยัทีท่รงมุงหวงัใหประชาชนไดพนจาก

ความทุกขยากในการดํารงชีวิต ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผานมาแสดงใหเห็นมิติใหมแหงการพัฒนา 

ที่ใหความสําคัญกับผลลัพธปลายทางที่มุงเนนการสรางความสมดุลครอบคลุมมิติคุณภาพชีวิตของ

คนและความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจึงเปนเสมือนรากฐาน

การพัฒนาดานตางๆ เพื่อสรางภูมิคุมกันใหคน และเสริมความมั่นคงใหประเทศ

๓๐ ป ทีภ่พูาน 
วนันีม้ ี“ชาวบานเปนคร”ู

❚ เรียบเรียงโดย นายปริญญวัฒน  วัชรอาภากร

สํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๒
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เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ พระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ไปยังศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และได

พระราชทานพระบรมราโชวาทแกบัณฑิตอาสาสมัคร

พัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังมีใจความ

สําคัญตอนหนึ่งเกี่ยวกับการทํางานพัฒนาชนบท การประยุกตใชความรู จากทฤษฎีกับความรู 

จากประสบการณจริง และการมีปฏิสัมพันธกับประชาชนในทองถิ่น วา 

“...เราเปนนกัเรยีน เราไมใชเปนผูเชีย่วชาญ “ชาวบานเปนคร”ู ถาหากวาในดานไหนกต็าม 

เวลาไปปฏิบัติใหถือวาเราเปนนักเรียน ชาวบานเปนครู หรือ “ธรรมชาติเปนครู” การที่ทาน

ทั้งหลายจะออกไปก็จะไปในหลาย ๆ  ดาน ...ก็ตองเขาใจวา เราอาจจะเอาความรูไปใหเขา แตก็

ตองนับถือความรูของเขาดวยจึงจะมีความสําเร็จ...”

“...อัธยาศัยไมตรีของชาวบานเราตองไมลืม วัฒนธรรมของชาวบานเราตองไมลืม เขามี

ความรูดวย ความรูวิชาการเขาดี แตไมไดออกมาจากหนังสือ ออกมาจากประสบการณ หรือ

การกระทําที่ทํามาตลอด  อันนี้เปนขอสําคัญอันหนึ่งที่ทานทั้งหลายตองพยายามไมลืม...”

พระราชดํารัสขางตน โดยแทแลวก็คือ การปฏิบัติงานใด ๆ นี้ จําเปนที่จะตองมีการจัดการ

ความรู โดยการผสมผสานทัง้ความรูเดนชดั (Explicit Knowledge) เปนความรูทีอ่ยูในรปูแบบที่

เปนเอกสาร หรอืวชิาการอยูในตาํรา คูมอืปฏบิตังิาน และความรูซอนเรน (Tacit Knowledge) 

เปนความรูทีแ่ฝงอยูในตวัคน เปนประสบการณทีส่ัง่สมมายาวนาน เปนภมูปิญญา ใหเกดิ

เปนกระบวนการเรียนรูรวมกัน 

ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ง า น

พัฒนาของศูนย ศึกษาการ

พัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ มีวัตถุประสงคเพื่อ

มุ งพัฒนาคนเปนสําคัญ  ดวยการ

ให องค ความรู   ฝ กอบรม  โดยผ าน

กระบวนการเรยีนรูทีเ่ปนไปบนพืน้ฐานของ
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“การรวมคิดรวมทํา” โดยเนนใหเกษตรกรแตละคน

ไดรวมคดิและลงมอืปฏบิตัไิปพรอมๆ กบันกัวชิาการ และ

ถามีปญหาก็มาเรียนรูและไขขอของใจรวมกัน ผานการ

แลกเปลีย่นความคดิเหน็และเรยีนรูระหวางกนั ซึง่นบัเปน

กลไกหนึ่งในการสรางกระบวนการทางปญญาใหเกิดขึ้น

ในเกษตรกรและผูปฏิบัติงานแตละคน 

อีกประการหนึ่งที่ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ  

ใหความสําคัญคือ การใหความเคารพชาวบาน ดวยเหตุเพราะชาวบานจะตองผานรอนผานหนาว 

ผานสิง่ทีเ่ปนความทกุข ความสขุ และสิง่ทีล่มแลวลมอกีมา

เปนเวลานาน เชน การประกอบอาชพีทีล่มเหลว การเปนหนี้

เปนสินมากอน แตสิ่งที่ชาวบานมีอยูในตัวเองคือความ

อดทนและการตอสู ดิ้นรนเพื่อที่จะเอาชนะปญหาตางๆ

ทีเ่กดิขึน้ เพือ่ความอยูรอด ไมยอมแพตอชวีติ จงึทาํใหเกดิ

แรงบนัดาลใจ ทาํใหตองคดิอยูตลอดเวลา คดิอะไรมาครัง้แรก

ก็ลมเหลว ตองลองแลวลองอีก จากอยางหนึ่งก็มาเปน

อกีอยางหนึง่ กก็ลายเปนความสาํเรจ็ขึน้มา แลวกส็ามารถ

นําความรูที่ไดมาตอยอด และเพิ่มพูนเรื่อยไป 

ดวยเหตุดังนี้ ตลอดระยะเวลากวา ๓๐ ป 

ศนูยศกึษาการพฒันาภพูานฯ จงึไดมุงเนนขยายผล

สูการสรางตัวแบบ รูปแบบ

ผลสําเร็จของเกษตรกร 

ทั้ งในพื้นที่หมู บ านรอบ

ศูนยศึกษาฯ และจังหวัด

ใกลเคียง เพื่อที่จะเปนพลัง

อธิบายเชิงประจักษของ

การประยุกตใชผสมผสาน

องคความรูตามแนวพระราชดาํรกิบัประสบการณจรงิของเกษตรกร  ในลกัษณะ

ของศูนยเรียนรูตามแนวพระราชดําริที่เปนเสมือนตัวแทนความสําเร็จของ

การพัฒนา ซึ่งในปจจุบันมีจํานวน ๓๗ ศูนยเรียนรู อันเปนประจักษพยาน

ถึงผลลัพธของการพัฒนาที่นําไปสูประชาชน และประชาชนหรือชาวบาน

สามารถเปนตนแบบการพัฒนาที่สามารถเขาไปเรียนรู  และถายทอดความรู

สูผูอื่นไดอยางแทจริง

ผานสิง่ทีเ่ปนความทกุข ความสขุ และสิง่ทีล่มแลวลมอกีมา

เปนเวลานาน เชน การประกอบอาชพีทีล่มเหลว การเปนหนี้

๒๓
ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔  ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗



	 ายดลิก	ศริวิลัลภ	ในขณะที่เป็นครูใหญ่โรงเรยีน 
	 	 บ้านบ่อทอง	 อ�าเภอระแงะ	 จังหวัดนราธิวาส	 
เป็นผู ้หนึ่งที่ได้รับมอบหน้าที่ล่ามในการถวายงานเมื่อ 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั	เสดจ็ฯ	ไปทรงเยี่ยมประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เป็น
ชาวไทยมสุลมิที่ใช้ภาษาถิ่นคอื	ภาษายาว	ีหรอื	ภาษามลายู
เป็นหลกั

ในความทรงจ�า

ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หั ว เสด็จ
พระราชด�าเนินไปยังหมู่บ้านหนึ่งในอ�าเภอตากใบ	 จังหวัด
นราธิวาส	 มีข้าราชการ	 เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยประชาชน
ที่มาเฝ้าฯ	 รอรับเสด็จตามปกติ	 แต่ในขณะที่มีพระราช
ปฏิสันถารอยู่นั้น	 มีหญิงผู้หนึ่งกวักมือเรียกพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	 จึงได้ทรงถามว่า	 “มีอะไรหรือที่จะบอก” 
หญงิผู้นั้นกราบบงัคมทูลว่า	“เงินหาย”

“...เราจะพบประชาชนเยี่ยมเยียนเพื่อมารับทราบความทุกข์ สุข 
ว่าเดือดร้อน และมีปัญหาอะไรจึงต้องฟังเขาก่อนเพราะเขาเดือดร้อน...”

แปรพระราชฐาน...แปลภาษา
เรียบเรียงโดย  นายตรีวิทย์ วินิชส�าเภาทิพย์
ส�านักประสานงานโครงการพื้นที่ ๔

เสียงร้องของหญิงสติไม่ดี
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“...ถกูต้องแล้วซึ่งตรงกับใจเรา เพราะว่าน�า้ท�าให้มีอาชีพ มีรายได้เพ่ิม  
เมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้น ก็ท�าให้สามารถหาซื้อสิ่งต่าง ๆ ที่จ�าเป็นได้”

น�้ากับไฟฟ้าอยากได้อะไรก่อน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถามว่า	 “แจ้งต�ารวจหรือยัง” หญิงผู้นั้นตอบว่า	 “เขาไม่

ไปสืบเลย”	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัทรงถามต่อไปว่า	“แจ้งอ�าเภอหรือยัง”	หญงิผู้นั้นตอบว่า	
“อ�าเภอกไ็ม่สนใจแล้วแจ้งทหารของท่านกไ็ม่สนใจ”	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงถามอกีว่า	
“ทหารที่ไหน”	หญงิผู้นั้นกช็ี้ไปที่ทหารที่ปฏบิตัหิน้าที่อารกัขาตามเส้นทางเสดจ็

ขณะนั้นมีเจ้าหน้าที่กราบบังคมทูลว่าหญิงผู้นี้ไม่ปกต	ิ สติไม่ดี	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
จงึได้มพีระราชด�ารสักบัข้าราชการว่า	“เราจะพบประชาชน เย่ียมเยียนเพ่ือรบัทราบความทุกข์ สขุ  

ว่าเดือดร้อน และมีปัญหาอะไรจึงต้องฟังเขาก่อน เพราะเขาเดือดร้อน”

ที่บ้านตาโงะ	 ต�าบลมะรือโบออก	 อ�าเภอเจาะไอร้อง	
จงัหวดันราธวิาส	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	พร้อมด้วยสมเดจ็ 
พระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถเสด็จฯ	 ไปทรงเยี่ยมประชาชน
ในพื้นที่มีประชาชนมารอเฝ้าฯ	 รับเสด็จ	 ทั้งสองพระองค์ม ี
พระราชปฏสินัถารในเรื่องต่างๆ	กบัประชาชนด้วยความห่วงใย

มีชายผู้หนึ่งกวักมือเรียกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
เนื่องจากไม่กล้าเข้าใกล้เพราะมีข้าราชการเฝ้าฯ	 อยู่มากมาย 
จรงิ	ๆ 	เข้าเฝ้าฯ	ได้แต่เขากลวั	เมื่อให้เข้ามาเฝ้าฯ	กเ็ข้ามากบัพวก	 
๕	–	๖	คน	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงถามว่า	“มอีะไร จะบอก 

อะไรเรา” ชายผูน้ั้นตอบว่า	อยากขอ	๒	อย่าง	“ขอน�า้และไฟฟ้า”

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถามว่า	 “อยากได้

อะไรก่อน”	 ชายผู้นั้นก็หันกลับไปปรึกษากับพรรคพวกต่อหน้า 
พระพักตร์ถกเถียงกันระหว่าง	 น�้า	 กับ	 ไฟฟ้ากันอยู่สักครู่	 ก็หนั
กลับมากราบบังคมทูลว่า “อยากได้น�้าก่อน”	 พระเจ้าอยู่หัวม ี
พระราชด�ารัสว่า	 “ถูกต้องแล้วซึ่งตรงกับใจเรา เพราะว่าน�้า

ท�าให้มีอาชีพ มีรายได้เพิ่ม เมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นก็ท�าให้

สามารถหาซื้อสิ่งต่าง ๆ ที่จ�าเป็นได้”
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รายอกีตอ : พระเจ้าแผ่นดินของพวกเรา
อาจารย์ดิลก	ศิริวัลลภ	ผู ้ท�าหน้าที่ล่ามถวาย 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัใน	๓	จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
ได้กล่าวสรุปว่า	 พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วันั้น	ได้เป็นที่ประจกัษ์ซาบซึ้งแก่พี่น้องประชาชน
ชาวไทยมุสลิมทั้งหลายแล้ว	 นับว่าต่างจากแต่ก่อนมาก	 
ซึ่งพี่น้องชาวไทยมสุลมิส่วนใหญ่ไม่มคีวามใกล้ชดิกบัภาครฐั 
เหมือนปัจจุบัน	 ยกตัวอย่างว่า	 ในบ้านราษฎรจะมีรูปของ	 
สลุต่านแห่งมาเลเซยี	เป็นส่วนมากและจะกล่าวถงึพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัวา่	“รายอ บาเกาะ หรอื รายอ ซแีย” 
คอื “พระราชาของสยาม”

แต่หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จฯ	
แปรพระราชฐานมาประทับแรม	 ณ	 พระต�าหนักทักษิณ
ราชนิเวศน์	 ตั้งแต่ปี	 ๒๕๑๖	 เป็นต้นมา	 พระองค์ได้เสด็จฯ	
เยี่ยมประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างใกล้ชิด	 โดยไม่ทรงถือ 
พระองค์	 และไม ่ค�านึงถึงความแตกต่างทางศาสนา 
แต่อย่างใด	ทรงครองแผ่นดนิด้วยทศพศิราชธรรมเปี่ยมด้วย 
พระมหากรุณาธิคุณ	 จนเหล่าพสกนิกรชาวไทยมุสลิม 
ต่างประจกัษ์แจ้งแก่ใจทกุคนจนวนันี้	และต่างกม็คีวามส�านกึ 
จงรกัภกัดแีละซาบซึ้งในพระมหากรณุาธคิณุเป็นที่ยิ่ง	พร้อมกบั 
ได้กล่าวถงึพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั	 ว่า	 “รายอกีตอ”  

แปลว่า	“พระเจ้าแผ่นดนิของพวกเรา” “รายอ กีตอ บาแฮะ”  
แปลว่า	“พระเจ้าอยู่หวัของเราด”ี	และ	“กตีอ กาแซะ รายอ  

กีตอ”	แปลว่า	“เรารักพระเจ้าอยู่หัวของเรา”

ฝาก สลาม ถวายพระเจ้าอยู่หัว
ครั้งหนึ่งอาจารย์ดลิก	ศริวิลัลภ	ว่า	ได้พบครูสอน

ศาสนาอสิลามเอกชน	ชื่อ	อสุตดัสะอาร	ีสอนที่โรงเรยีน 
อตัตรักยีะห์อสิลามยีะห์	ที่มสัยดิชายทะเล	ครผููน้ั้นบอกว่า	 
“เขารักพระเจ้าอยู่หัว ไม่มีโอกาสได้พบ อยากจะ

ฝากสลามไปถึงพระเจ้าอยู่หัวได้ไหม” ซึ่งในศาสนา
อิสลามนั้นการฝากสลามเป็นเรื่องเคร่งครัด	 ถ้ารับฝาก 
แล้วต้องน�าสลามนั้นสู ่ผู ้รับ	 จะรับไปเฉยๆ	 ไม่ได	้ 
ต้องท�าให้ส�าเรจ็	ด้วยความที่ไม่มั่นใจว่าจะท�าได้หรอืไม่	 
อาจารย์ดิลก	 จึงได้บอกกับครูสอนศาสนาท่านนั้น 
ไปว่าจะขอรบัไปก่อน

ต่อมาวนัหนึ่งเมื่ออาจารย์ดลิกมโีอกาสได้ปรกึษา
กับฝ่ายในจึงได้เข้าเฝ้าฯ	 กราบบังคมทูลถวายสลาม 
ตามที่รับฝากมา	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเดจ็พระนางเจ้าฯ		พระบรมราชนินีาถทรงขอบใจ	และ 
มพีระมหากรณุาธคิณุพระราชทานสลามแก่ครผููน้ั้นด้วย

อาจารย์ดิลกกล่าวว่า	 ดีใจมากเมื่อกลับบ้าน
ได้ไปพบกับอุสตัดสอนศาสนาผู้นั้นที่มัสยิด	 และเชิญ	 
พระราชกระแสสลามพระราชทานมาแจ้งให้ครูผู ้นั้น 
รบัทราบ	ด้วยความปลื้มปีติ

อาจารย์ดิลกเล่าว่า	 ต่อมาเมื่อชาวบ้านรู้เรื่อง 
นี้เข้า	 ก็เลยฝากสลามถึงพระเจ้าอยู่หัวกันทั้งหมู่บ้าน	 
ซึ่งอาจารย์ดลิกกต้็องน�าสลามของมสุลมิทั้งหมู่บ้านนี้ไป
กราบบงัคมทูลในโอกาสต่อไป
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“เครื่องจักสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมตามวิถีไทย”

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด�าเนินไป 
เยี่ยมราษฎร บรเิวณโรงสขี้าวพระราชทาน ต�าบลศรภีูม ิ อ�าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ในครั้งนั้นราษฎรกลุ่มจกัสานหวาย 
บ้านดอนตัน ทูลเกล้าฯ ถวายขันโตก ตรัสถามในเรื่องของวัตถุดิบที่น�ามาท�าเป็นผลิตภัณฑ์ และ 
การด�าเนนิการของกลุ่มจกัสานหวายดงักล่าว ท�าให้ทรงทราบว่าปรมิาณของหวาย 
ในพื้นที่มีไม่เพียงพอที่จะน�ามาท�าผลิตภัณฑ์ต่างๆ จึงต้องน�าเข้าจากประเทศ
เพื่อนบ้าน ทั้งที่พื้นที่ป่าในจังหวัดน่านเป็นพื้นที่ต้นน�้า น่าจะมีหวายพันธุ ์
พื้นเมอืงขึ้นอยู่ในพื้นที่อย่างหนาแน่นอยู่แล้ว จงึมพีระราชด�ารกิบั คณุหญงิอารยา  
พิบูลนครินทร ์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี ว ่าน่าที่จะมีหน่วยงานเข้ามา 
ด�าเนินการในเรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์หวายพื้นเมือง  
รวมทั้ งการสืบสานอาชีพการจักสานหวายของ 
คนในท้องถิ่นจังหวัดน่าน เนื่องจากราษฎรในท้องถิ่น 
มคีวามรูค้วามสามารถในการจกัสานหวาย และสามารถ
ที่จะส่งเสริมเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ และท�าให้
ความเป็นอยู่ของราษฎรดขีึ้น

เรียบเรียงโดย : ส�ำนักประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๓

บ้านแหน หมู่ที่ ๑ ต�าบลผาทอง อ�าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

แนะน�ำโครงกำร
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กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ด�าเนินการสนอง 
พระราชด�ารโิดยการจดัตั้งโครงการอนรุกัษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสรมิการปลกูหวาย
และไผ่ จงัหวดัน่าน อนัเนื่องมาจากพระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ บ้านแหน ๑ ต�าบลผา
ทอง อ�าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน โครงการอนรุกัษ์ ฟื้นฟู และส่งเสรมิการ
ปลูกหวายและไผ่ จังหวัดน่าน ตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ด�าเนินงานตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ
ป่าน�้ายาว-น�้าสวด บรเิวณบ้านน�้าแหน หมูท่ี่ ๑ ต�าบล
ผาทอง อ�าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน มพีื้นที่ 
รบัผดิชอบ ประมาณ ๑๐๘.๓ ตารางกโิลเมตร  
หรือประมาณ ๖๗,๖๙๐ ไร ่ อยู ่ในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ
ป่าน�้ายาว-น�้าสวด และอุทยานแห่งชาตินันทบุรี ครอบคลุม
พื้นที่บ้านพ่อ, บ้านฮวก, บ้านน�้าไคร้, บ้านห้วยม่วงและ 
บ้านสันติสุข ต�าบลแสนทอง และ บ้านแหน ๑,  
บ้านแหน ๓ และบ้านวงัผาง ต�าบลผาทอง 

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี
ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ เสดจ็ฯ ไปทรงเยี่ยมและตดิตาม
ผลการด�าเนนิงานของโครงการฯ ซึ่งมกีจิกรรมการด�าเนนิงาน
หลกั ๆ จ�านวน ๔ ด้าน ได้แก่

๑.  ด้านการพฒันาแหล่งน�า้ ได้ด�าเนนิการจดัท�าระบบ 
ประปาภเูขาและถงัเกบ็น�้า เพื่อใช้ในการอปุโภคและบรโิภคใน
พื้นที่โครงการฯ  และพื้นที่ใกล้เคยีงโดยรอบ  และได้ด�าเนนิการ 
สร ้างฝายต้นน�้าล�าธารแบบผสมผสานและแบบถาวร  
เพื่อดักตะกอน ชะลอความชุ่มชื้นและเป็นแหล่งกักเก็บน�้า 
เพื่ออปุโภค บรโิภค และการเกษตรให้กบัพื้นที่ใกล้เคยีง

๒.  ด้านการพัฒนาป่าไม้ ได้ด�าเนนิการปลูกหวาย 
และไผ่ เพื่อรวบรวมพันธุ์ และเพิ่มความหลากหลายทาง
ชีวภาพให้กับพื้นที่ป่าไม้ โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน  
และได้ขยายผลการด�าเนินการไปสู่ป่าชุมชนหรือป่าอนุรักษ์

ของหมู่บ้าน และได้ส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ในพื้นที่
ท�ากนิของราษฎร โดยทางโครงการฯ เป็นผู้ให้การสนบัสนนุ
ต้นกล้าและค�าแนะน�า เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบในอนาคต 
และเป็นการช่วยลดการพึ่งพงิวตัถดุบิจากป่าได้อกีทางหนึ่ง

๓.  ด้านการพฒันาอาชีพ ได้ด�าเนนิการส่งเสรมิราษฎร 
ในพื้นที่ ให้จกัสานผลติภณัฑ์จากหวายและไผ่ เป็นอาชพีเสรมิ  
สร้างรายได้ กระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่ม จนสามารถจัดตั้ง
เป็น “กลุม่จกัสานหวายต�าบลผาทอง” ขึ้น โดยทางโครงการฯ  
เป็นผู้สนับสนุนองค์ความรู้ในการจักสาน เครื่องมือ วัสดุ
อปุกรณ์ และจดัหาตลาดให้

๔.  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้ด�าเนนิการฝึก 
อบรมความรู้ด้านการจักสานผลิตภัณฑ์จากหวาย และไผ่ 
และการเพาะช�าหวาย ให้กับนักเรียนและราษฎรในพื้นที่  
เพื่อเป็นอาชพีเสรมิ สร้างรายได้ใหก้บัครอบครวั จนสามารถ
น�าไปพฒันาคณุภาพชวีติด้านอื่น ๆ ต่อไป
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กิจกรรมด้านการส่งเสริม

การปลูกหวายและไผ่

งบประมาณ ส�านักงาน กปร.

ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗

๑. ปลูกสร้างสวนป่าหวาย ๑,๐๐๐ ไร่

๒. เพาะช�ากล้าหวาย ๑๐๐,๐๐๐ กล้า ๑๐๐,๐๐๐ กล้า ๕๐,๐๐๐ กล้า

๓. เพาะช�ากล้าไผ่ ๑๐๐,๐๐๐ กล้า ๑๐๐,๐๐๐ กล้า ๕๐,๐๐๐ กล้า ๕๐,๐๐๐ กล้า

๔. การปลูกหวายเพื่อรวบรวมพนัธุ์ 
    ในท้องที่ จ.น่าน

๑๐๐ ไร่ ๒๐๐ ไร่ ๓๐๐ ไร่

๕. การปลูกไผ่เพื่อรวบรวมพนัธุ์ ๑๐๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่

๖. ปลูกหวายขยายผลร่วมกบั
    ราษฎรในพื้นที่ป่าชมุชน

๗๕ ไร่ ๕๐๐ ไร่ ๒๐๐ ไร่

๗. ฝายต้นน�้าแบบผสมผสาน ๕๐ แห่ง ๕๐ แห่ง

๘. ฝายต้นน�้าแบบถาวร ๑ แห่ง

๙. จดัท�าแนวกนัไฟ ๒๐ กโิลเมตร ๒๐ กโิลเมตร

สรุปผลการด�าเนินงานด้านการส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ ในเขตพื้นที่โครงการ

การเพาะช�ากล้าหวาย เน้นหวายพันธุ ์
พื้นเมอืงในท้องถิ่นจงัหวดัน่าน และหวายที่ใช้เป็น
วตัถดุบิในการจกัสานผลติภณัฑ์ ได้แก่ หวายขม  
หรือหวายน�้าข ้าว หวายฝาด หรือฝายบุ ่น  
หวายติ้วดดี หวายหนามล้อม หวายหอม หวาย
หนามเขยีว และหวายหางหนู

การเพาะช�ากล้าไผ่ จากขยุและการช�ากิ่งไผ่ 
โดยเน้นพนัธุพ์ื้นเมอืงในท้องถิ่นจงัหวดัน่าน ส�าหรบั
ใช้เป็นวัตถุดิบในการจักสานผลิตภัณฑ์ และ 
ใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ  ได้แก่  ไผ่ยกัษ์  ไผ่ไร่  ไผ่ซางนวล 
ไผ่ซางหม่น ไผ่ซางป่า ไผ่เหลือง ไผ่ตง ไผ่หก  
ไผ่สสีกุ เป็นต้น

ผลส�าเร็จจากการด�าเนนิการด้านการส่งเสริมและอนุรกัษ์หวายและไผ่ของโครงการฯ ส่งผลให้พันธุห์วาย 

และไผ่ด้ังเดิมประจ�าท้องถ่ินคงอยูคู่กั่บชมุชน และชมุชนมกีารน�าไปใช้ประโยชน์ด้านการจกัสานได้อย่างเตม็ท่ี  

สอดคล้องกบัแนวพระราชด�าริในการอนรัุกษ์พนัธุห์วายและไผ่ ให้อยู่กบัวถิชีีวติของคนเมอืงน่าน ให้องค์ความรู ้

ด้านการจักสานเครื่องใช้ด�ารงอยู่สืบไป 
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ต�าบลหนองโรง อ�าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

เป็นพระราชด�าริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน  
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๒๙ ณ สวนจิตรลดา เนื่องจากทรงเห็นว่า 
น�้าเป็นปัจจัยหลักของทุกชีวิตที่ขาดไม่ได้ ซึ่งมีความส�าคัญอย่างมาก 
ในการท�าการเกษตร การท�าไร่ ท�านา ท�าสวน หรือท�าการเกษตรอื่น ๆ  
ดังพระราชด�ารัส “น�้าคือชีวิต” ซึ่งถ้าไม่มีน�้ามาเสริมก็ไม่สามารถท�าการ
เกษตรได้ ยิ่งถ้าพื้นที่การเกษตรอยู่ในบรเิวณที่ไม่มนี�้า ต้องอาศยัน�้าฝนแต่
เพยีงอย่างเดยีว ไม่มแีหล่งน�้าตามธรรมชาตจิะท�าให้ประสบปัญหาการท�า 
การเกษตรอย่างมาก

โครงการก่อสร้างสถานสีบูน�้าด้วยไฟฟ้าบ้านหนองโรง ต�าบลหนองโรง  
อ�าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ได้พระราชทานตามที่  
ร้อยต�ารวจตรี พัฒนา สัมมาทิตฐิ ขอพระราชทานความช่วยเหลือให้ทาง
ราชการขุดคลองชลประทานต่อเชื่อมจากคลองชลประทานเดิมที่รับน�้า 
มาจากเขื่อนแม่กลอง อ�าเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบรุ ีเพื่อช่วยเหลอืราษฎร 
ในการส่งน�้าให้พื้นที่การเกษตรในเขตต�าบลหนองโรง อ�าเภอพนมทวน 
จงัหวดักาญจนบรุ ีซึ่งเดมิอาศยัฝนท�าการเกษตรแต่เพยีงอย่างเดยีว ท�าให้
ผลผลติที่ได้เป็นไปตามปรมิาณน�้าฝนที่ตกในแต่ละปี

“...น�้ำเป็นส่ิงส�ำคัญที่สุดในงำนเกษตรกรรม แม้ดินจะไม่ดีบ้ำงหรือมีอุปสรรคทำง

ด้ำนอื่นๆ ถ้ำแก้ปัญหำในเรื่องแหล่งน�้ำได้แล้ว เรื่องอื่นๆ จะพลอยดีขึ้นติดตำมมำ...”

เรียบเรียงโดย : ส�ำนักประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๑
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นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่อย่างหา
ที่สดุไม่ได้ ที่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทรงรบัโครงการ
ดงักล่าวไว้เป็นโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิเมื่อวนัที่  
๑๙  พฤศจกิายน  ๒๕๔๔  ดงันั้นเพื่อเป็นการสนองพระราชด�าร ิ 
การพิจารณาวางแนวทางช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ต�าบล
หนองโรงในระยะแรกเป็นการตั้งสถานีสูบน�้าขนาดใหญ่
พร้อมกับวางท่อสูบน�้าผ่านใจกลางเมืองจังหวัดกาญจนบุร ี
เพื่อสบูน�้าจากแม่น�้าแม่กลองผ่านภูเขาไปลงพื้นที่การเกษตร
ของต�าบลหนองโรงโดยตรง ซึ่งแนวทางดังกล่าวด�าเนินการ
ไม่ได้ เนื่องจากติดปัญหาที่ดิน และจะต้องเสียค่าใช้จ่าย 
ค่ากระแสไฟฟ้าสูงมาก

การด�าเนนิงานสนองแนวพระราชด�าริ

l สภำพสระเก็บน�้ำก่อสร้ำงไว้รองรับน�้ำฝนแต่เพียงอย่ำงเดียว  
 ก่อสร้ำงเมื่อปี ๒๕๔๘ และปี ๒๕๕๒

ส�านักงาน กปร.จึงได้ประสานให้กรมชลประทาน 
พจิารณา ศกึษาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งน�้าให้แก่พื้นที่
การเกษตรในเขตต�าบลหนองโรง ส�าหรับการแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนน�้าให้ราษฎรซึ่งประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม
โดยอาศัยน�้าฝนเป็นหลัก เพราะสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็น
ที่ราบสูงและเป็นที่ดอนไม่มีแหล่งน�้าธรรมชาติอยู่ในพื้นที่
อย่างเพียงพอ ซึ่งมีการก�าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน�้าในพื้นที่แยกเป็น ๒ ระยะคอืระยะสั้นและ
ระยะยาว

l บ่อพกัน�ำ้ขนำดกว้ำง ๕๐ เมตร ยำว ๕๐ เมตร สงู ๓ เมตร 
 ควำมจุ ๖,๒๕๐ ลูกบำศก์เมตร
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ในการนี้ ส�านกังาน กปร. ได้พจิารณาสนบัสนนุงบประมาณแก่กรมชลประทาน  
ด�าเนินการก่อสร้างสถานีสูบด้วยไฟฟ้าบ้านหนองโรง พร้อมระบบส่งน�้าโดยสูบน�้าจากคลอง 
ส่งน�้าท่าล้อ - อูท่องที่รบัน�้าจากเขื่อนแม่กลองไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เมื่อปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ทั้งนี้  
ราษฎรมีการรวมกลุ่มผู้ใช้น�้ากันอย่างเข้มแข็ง หลังจากที่ได้รับการสนับสนุนในระยะแรก
เป็นสระเก็บน�้า จึงเห็นความส�าคัญของการน�าน�้าเข้าพื้นที่การเกษตร ดังนั้น จึงยินยอมให ้
ด�าเนินการจัดตั้งสถานีสูบน�้า ระบบท่อส่งน�้า บ่อพักน�้าและอาคารท่อแยกกระจายน�้าในที่ 
ท�ากนิของราษฎร หลงัจากนั้น ราษฎรสามารถจดัท�าระบบส่งน�้าคลองไส้ไก่ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 
ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเรื่องนี้ องค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองโรงได้ให้ความส�าคญัเกี่ยวกบัการจดัหา 
แหล่งน�้าและการประกอบอาชีพของราษฎรในพื้นที่โครงการเป็นอย่างดี โดยจะด�าเนินการ 
จัดท�าแผนงาน/งบประมาณสนับสนุนงานระบบท่อส่งน�้าไปยังพื้นที่ของราษฎรและร่วม
สนบัสนนุค่าไฟฟ้าจากการสูบน�้าอกีด้วย

เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยด�าเนินการพัฒนาแหล่งน�้าขนาดเล็ก
พร้อมปรบัปรงุแหล่งน�้าเดมิเพื่อเกบ็กกัน�้าไว้ใช้ในฤดแูล้ง มกีารขดุสระเกบ็น�้าในระดบั
ไร่นา ความจ ุ๑,๔๑๐ ลูกบาศก์เมตร ไปในพื้นที่การเกษตรของราษฎร ๑๖ หมู่บ้าน 
ของต�าบลหนองโรง เริ่มแรกในปี ๒๕๔๘ จ�านวน ๒๐๐ แห่ง และปี ๒๕๕๒ จ�านวน 
๓๖๒ แห่ง รวม ๕๖๒ แห่ง 

ระยะสั้น 

กรมชลประทานได้จัดท�าแผนงาน/โครงการด้านการพัฒนาแหล่งน�้า
ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕ โดยด�าเนนิการก่อสร้างคลองท่าล้อ – อู่ทอง ความยาว 
๖๑ กโิลเมตร ต่อจากคลองส่งน�้าเดมิ (คลองท่าล้อ) ที่รบัน�้าจากเขื่อนแม่กลอง 
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าในบริเวณพื้นที่ด้านขวามือของคลองส่งน�้า
ทั้งหมด โดยท�าเป็นสถานสีูบน�้าตลอดความยาวของคลอง ซึ่งผ่านบรเิวณพื้นที่
ต�าบลหนองโรง ที่ราษฎรได้ขอพระราชทานความช่วยเหลอื

ระยะยาว

โครงการนี้เมื่อด�าเนนิการแล้วเสรจ็จะก่อให้เกดิประโยชน์แก่ราษฎรในพื้นที่ต�าบล
หนองโรง ได้แก่ บ้านหนองกระจันทร์ บ้านห้วยสะพาน บ้านหนองโรง บ้านหลุมหิน  
บ้านวงัรกั บ้านใหม่ บ้านหลมุหนิเหนอื บ้านดอนเจรญิ บ้านบ่อหว้าน้อย และบ้านดงพฒันา  

รวม ๑๐ หมู่บ้าน ๑,๖๒๕ ครวัเรอืน ได้มนี�้าส�าหรบั
อปุโภค บรโิภค และมนี�้าเพื่อท�าการเกษตรในฤดฝูน 
จ�านวน ๑๒,๐๐๐ ไร่ และจ�านวน ๔,๑๖๐ ไร่ ในฤดแูล้ง  
ซึ่งส่วนใหญ่ท�าการเกษตร เช่น ปลูกข้าว อ้อย  

พชืผกั มนัส�าปะหลงั และพชืไร่ สามารถ
ปรับเปลี่ยนชนิดของ
พชืที่ปลกู จะส่งผลท�าให้ราษฎรมอีาชพีและรายได้ มวีถิกีาร
ด�ารงชวีติและคณุภาพชวีติที่จะด�ารงอยูไ่ด้ในลกัษณะพออยู่
พอกนิ และพึ่งตนเองได้
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ประชาหน้าใส

ใ นอดตี พื้นที่อ�ำเภอเขำวงส่วนใหญ่เตม็ไปด้วยควำมแห้งแล้ง  

เพรำะพื้นที่รำยล ้อมไปด ้วยภูเขำ และห ่ำงไกลน�้ำ  

กำรท�ำเกษตรในแต่ละปีจะรอเพียงน�้ำฝนเท่ำนั้น หลังจำกนั้น 

ไม่นำนควำมแห้งแล้งค่อย ๆ จำงหำยไป นับตั้งแต่มีโครงกำร

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ  ได ้ เริ่มขึ้นเป ็นโครงกำรแรกที่ 

บ้ำนแดนสำมัคคีซึ่งเป็นหมู่บ้ำนที่แยกออกมำจำกบ้ำนกุดตอแก่น  

โดยใช้ชื่อโครงกำรว่ำ “โครงการพัฒนาพื้นที่ เกษตรน�้าฝน  

บ้านแดนสามคัค ีอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร”ิ  ที่มจีดุสำธติเนื้อที่

กว่ำ ๑๓ ไร่ และมกีำรส่งเสรมิให้ท�ำเกษตรทฤษฎใีหม่ 

จากปัญหา...สู่ความส�าเร็จที่ยั่งยืน
เมื่อวนัที่ ๓๐ พฤศจกิำยน ๒๕๓๖ สมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ  

สยำมบรมรำชกุมำรี ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริให้ขยำยผลกำร

ด�ำเนินงำนโครงกำรไปสู่รำษฎรในบริเวณใกล้เคียง จึงเกิดโครงกำร

ขยำยผลเกษตรทฤษฎใีหม่อนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิอ�ำเภอเขำวง 

จังหวัดกำฬสินธุ์ ซึ่งเริ่มด�ำเนินกำรในปี ๒๕๓๗ โดยในระยะแรก

เรียบเรียงโดย  นางสาวจุไรรัตน์  อินทร์โต
   ส�านักประสานงานโครงการพื้นที่ ๒
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ฮักแพง-แบ่งปัน 
 เป็นชื่อเรยีกเกษตรกรซึ่งส่วนใหญ่เป็นชำวภูไท ที่รวมตวักนัด�ำเนนิ

รอยตำมเกษตรทฤษฎใีหม่ด้วยควำมเข้มแขง็ มภีำครฐั ภำคเอกชน ให้กำร

สนบัสนนุ ส่งเสรมิและพฒันำศกัยภำพของเกษตรกร จนทกุวนันี้สำมำรถ

พึ่งพำตนเองได้ มีควำมพออยู่พอกิน มีเงินเก็บ และมีรำยได้สำมำรถ 

ส่งบตุร - หลำนไปศกึษำเล่ำเรยีนในสำขำอำชพีต่ำง ๆ  มเีดก็และเยำวชน

บำงส่วนได้กลับมำทดแทนแผ่นดินเกิด จนเกิดเป็นทำยำทของเครือข่ำย

ฮกัแพง-แบ่งปัน

ของโครงกำรมีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรฯ ๔๔๗ รำย แต่กำรขยำยผล 

ตลอดระยะเวลำ ๑๕ ปี (ปี ๒๕๓๗ - ๒๕๕๑) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร

ลดลงอย่ำงต่อเนื่องเหลอืเพยีง ๑๖๓ รำย สำเหตสุ�ำคญัเกดิจำกเกษตรกร

ส่วนใหญ่ยังคงยึดติดกับระบบเศรษฐกิจระบบทุนนิยม เน้นปลูกพืช

เชงิเดี่ยวเพื่อสร้ำงรำยได้แต่กลบัมหีนี้สนิพอกพูน และกำรท�ำงำนในพื้นที่

ยงัขำดกำรบูรณำกำรระหว่ำงภำคทีี่เกี่ยวข้องอย่ำงใกล้ชดิ และขำดควำม 

เข้ำใจในสภำพภูมิสังคมของคนในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชำวภูไท ที่มี

วิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมเป็นของตนเอง ท�ำให้มี 

ควำมคิดและมุมมองบำงอย่ำงแตกต่ำงจำกภำครำชกำร จนบำงครั้ง 

ท�ำให้เกดิควำมไม่เข้ำใจซึ่งกนัและกนั

ต่อมำในปี ๒๕๕๒ ส�ำนกังำน กปร. ร่วมกบัหน่วยงำนระดบัจงัหวดั

ทั้งภำครฐั และเอกชน เช่น หอกำรค้ำจงัหวดั ปรำชญ์ชำวบ้ำน/ผู้น�ำท้องถิ่น

และผูน้�ำทำงศำสนำ (พระมหำสภุำพ พทุธวริโิย จำกศนูย์พฒันำคณุธรรม) 

ร่วมกันคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและปรับเปลี่ยนกระบวนการ

ท�างาน โดยสิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือ ให้เกษตรกรเกิดความคิดระเบิด

จากข้างใน และเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่ สอนให้รู้จักเครื่องมือการ

พฒันาคนด้วย เริ่มจำก “หลมุพอเพียง” ปลกูทกุอย่ำงที่กนิ กนิทกุอย่ำง

ที่ปลูก ลดรำยจ่ำยในครัวเรือน (หลุมพอเพียง หมายถึง หลุมที่มีขนาด  

๑ เมตร x ๑ เมตร ปลูกพชื ๔ ชนดิในหลมุเดยีวกนั แยกเป็นไม้ฉลาด 

ที่สามารถเกบ็กนิได้ตลอดทั้งปี เช่น กล้วย มะละกอ ไม้ปัญญาอ่อนหรอื 

ที่เรียกว่าปลูกง่ายโตเร็วตายเร็ว เช่น พริก มะเขือ ผักสวนครัวต่าง ๆ 

สดุท้ายคอื ไม้ยนืต้นเพื่อเกบ็ไว้เป็นบ�านาญ เช่น ยางนา ต้นประดู่) 

มกีำรสร้ำงกลุม่และเครอืข่ำย จำกกำรปรบัแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 

ได้น�ำมำสู่กำรพึ่งพำตนเอง (รำยปัจเจก) แล้ว ยงัเกดิควำมคดิกำรพฒันำ

ชุมชนตนเองให้มีควำมเข้มแข็ง ท�ำให้เกิดกลุ่มคนเขำวงที่มีจิตอำสำ  

เรยีกว่ำ “เครือข่ายฮักแพง-แบ่งปัน อ�าเภอเขาวง”  ที่ท�ำหน้ำที่เป็น 

พี่เลี้ยง คอยให้ค�ำปรึกษำ แนะน�ำสมำชิกรำยใหม่ ที่เข้ำร่วมโครงกำร 

และเป็นแหล่งเรยีนรู้ถ่ำยทอดสมำชกิและบคุคลที่สนใจ
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หลักการ...บันได ๔ ขั้น

ขั้นที่ ๔ 

องค์กรแห่งการเรยีนรู/้ขยายผล

ยุวเกษตร/แปลงต้นแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง

ขั้นที่ ๓ 

การเชื่อมโยงเครือข่าย  

การค้าเชิงพาณิชย์ (ภาครัฐ  

ภาคประชาชน และภาคเอกชน)

ตลาดล่าง กลาง บน

ขั้นที่ ๒

การพึ่งพากันเอง

ระบบธนาคาร

ขั้นที่ ๑

 การพึ่งพาตนเอง

หลุมพอเพียง

ขั้นที่ ๑ การพึ่งพาตนเอง 
นับเป ็นจุดก ้ำวแรกของกำรพัฒนำด ้วยกำร 

พฒันำคน ปรบัเปลี่ยนแนวคดิทศันคตสิู่เศรษฐกจิพอเพยีง 

ภำยใต้หลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข เริ่มจำกกำรลดรำยจ่ำย

อำหำรในครัวเรือน (ดูได้จำกบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร

ที่เข้ำร่วมโครงกำร) ให้เกษตรกร “ปลูกทุกอย่างที่กิน 

กินทุกอย่างที่ปลูก” ด้วยหลมุพอเพยีงในพื้นที่ ๑ ไร่  

จำกผลกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำในอดีตที่เคยมีสมำชิก ๑๖๓ คน  

ปัจจุบัน กลุ่มฮักแพง-แบ่งปัน มีสมำชิกเพิ่มขึ้นเป็น ๗๒๐ คน และยังมี

กำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรท�ำงำนเชิงบูรณำกำรในพื้นที่ มีเกณฑ ์

กำรประเมนิผลที่ชดัเจนและเป็นรูปธรรม ส่งเสรมิให้เกดิกำรพฒันำที่มำจำก

ควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงแท้จริง Bottom Up เกิดผู้น�ำและขยำย

เครือข่ำยตำมธรรมชำติ เป็นไปตำมยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

พอเพยีงตำมหลกักำรบนัได ๔ ขั้น คอื 

ขั้นที่ ๒  พึ่งพากันเอง 
แนวคิดเรื่องธนำคำรปัจจัยกำรผลิต จำกที่เคยรอรับแจกปัจจัยกำร

ผลิตจำกรัฐ ก็หันมำคิดต่อยอดเมื่อรับมำแล้วจะท�ำอย่ำงไรให้เกิดควำม 

ต่อเนื่องและยั่งยืน สำมำรถขยำยผลไปสู่สมำชิกเครือข่ำย เช่น กิจกรรม

ธนำคำรหมหูลมุ ธนำคำรปลำ ธนำคำรไก่ และน�ำผลผลติจำกมลูสตัว์มำแปรรูป 

หรอืต่อยอดท�ำเป็นแก๊สชวีภำพใช้ในครวัเรอืนได้

ขั้นที่ ๓ เครือข่ายเชิงพาณิชย์  
ปัจจุบันกลุ่มฮักแพงแบ่งปันได้ขยำยเครือข่ำยแบ่งเป็น เครือข่ำยผู้ผลิต

ข้ำวเหนยีวเขำวง กำรท�ำ GAP จ�ำนวน ๖ กลุ่ม (๖ ต�ำบล) เครอืข่ำยเกษตร

อนิทรยี์ข้ำวเหนยีวเขำวง ข้ำว GI จ�ำนวน ๒๑ รำย เครอืข่ำยปลูกผกัอนิทรยี์ 

วถิพีอเพยีง เชื่อมโยง ตลำดสเีขยีว จ�ำหน่ำยทกุวนัศกุร์-องัคำร ที่โรงพยำบำลเขำวง 
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ปัจจบุนัยงัมกีำรขยำยผลไปสู่โรงเรยีน เช่น โรงเรยีนกดุกว้ำงสวำสดิ์วทิยำ บ้ำนกดุกว้ำง  

ต�ำบลกุดสิมคุ ้มเก่ำ อ�ำเภอเขำวง และโรงเรียนหนองแสงถวิลรำษฎร์ บ้ำนหนองแสง  

ต�ำบลสงเปลอืย อ�ำเภอเขำวง จงัหวดักำฬสนิธุ์ ทั้ง ๒ โรงเรยีน เป็นโรงเรยีนที่มคีวำมพร้อม

ตำมโครงกำรขยำยผลกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นโรงเรียนที่มีควำมพร้อมส�ำหรับเลี้ยงไก่ไข่  

เพื่อเป็นแหล่งอำหำรโปรตีนให้กับนักเรียนในโรงเรียนและสำมำรถน�ำควำมรู้ที่ได้กลับไปใช้ 

ที่บ้ำนได้
กลุ ่มฮักแพง-แบ่งปัน ก็ยังคงก้ำวเดินต่อไป

ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง ภำยใต้ประโยชน์และ 

ควำมต้องกำรของชมุชน คอืควำมมุง่พฒันำให้เป็นพื้นที่

แห่งกำรเรยีนรู ้“กาฬสนิธุโ์มเดล” และ “Organic city”  

ซึ่งจะเน้นกำรบริหำรทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ�ำกัดให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด เช่น กำรบริหำรจัดกำรน�้ำด้วยระบบ

พลงังำนแสงอำทติย์ (Solar Cell) เพื่อลดต้นทนุกำรผลติ

ด้วยพลงังำนธรรมชำต ิอนรุกัษ์พลงังำนและสิ่งแวดล้อม 

รวมไปถงึกำรพฒันำศกัยภำพของเกษตรกรไปสู่ Smart 

Farmer ต้นแบบ เพื่อให้ประชำชนมคีณุภำพชวีติที่ด ีและ

เกดิควำมสขุแบบยั่งยนื 

 บรรยำกำศตลำดนดัเกษตร “ตลำดสร้ำงสขุ อ.เขำวง” ขำยทกุวนัองัคำรและวนัศกุร์

ขั้นที่ ๔  องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ด้วยกระบวนกำรพฒันำและต้นแบบที่ประสบควำมส�ำเรจ็ท�ำให้เกดิ

กำรขยำยผลเป็นศูนย์เรยีนรู้ต้นแบบด้ำนต่ำง ๆ  ทั้งหมด ๗ ศนูย์ ประกอบด้วย  

ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้ำนข้ำวเหนียวเขำวง (ข้ำว GI) ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ 

ด้ำนพืช (ตลำดสีเขียว) ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้ำนปุ๋ยชีวภำพ ศูนย์เรียนรู้

ต้นแบบด้ำนประมง กำรเลี้ยงกบ เกษตรผสมผสำน ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ

ด้ำนเกษตรผสมผสำน ๑ ไร่ ๑ แสน ธนำคำรหมูหลุม ข้อมูลด้ำน IT  

ศูนย์เรยีนรู้ต้นแบบด้ำนบญัชคีรวัเรอืน เกษตรผสมผสำน และศูนย์เรยีนรู้

ต้นแบบด้ำนหตัถกรรม เครื่องจกัสำน (กลุ่มผลติข้ำวแดะงำ) 
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เศรษฐกิจพอเพียง

เรียบเรียงโดย : กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง 
   ส�ำนักศึกษำและขยำยผลกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริ

ความพอเพียงแบบ
“บุญแทน”

“ทกุวนันีไ้ม่เดอืดร้อน ไม่มหีน้ี แต่มีกิน แค่นีก็้มีควำมสุขแล้ว”  
เป็นค�ำกล่ำวที่บุญแทน เหลำสุพะ กล่ำวด้วยใบหน้ำเปื้อนยิ้ม  
เมื่อเขำตอบค�ำถำมที่ว่ำ ท�ำเศรษฐกจิพอเพยีงแล้วได้อะไร?

บุญแทน เหลำสุพะ เป็นเกษตรกรที่ท�ำกำรเกษตร
ทฤษฎใีหม่ตำมแนวพระรำชด�ำร ิบนพื้นที่ ๒๕ ไร่ ซึ่งจดัแบ่ง
เป็นสดัส่วน ได้แก่ สระเกบ็น�้ำเพื่อเลี้ยงปลำ ไม้ผลนำนำชนดิ  
นำข้ำว เล้ำไก่ และที่พกั โดยปลูกและดูแลแปลงพชืผกัของ
ตนเองด้วยควำมรู้วิถีเกษตรอินทรีย์ ที่ได้รับจำกหน่วยงำน 
ด้ำนกำรเกษตรระดบัอ�ำเภอและท้องถิ่น เนื่องจำกตระหนกัถงึ 
ควำมส�ำคญัของสขุภำพของทั้งตนเองและผู้บรโิภค

“แต่ก่อนเคยปลูกฝ้ำย ข้ำวโพด และมันส�ำปะหลัง ใช้ยำ 
ตลอด (ยำฆ่ำแมลง) พอตรวจร่ำงกำย มีสำรพิษตกค้ำงมำก  
จงึเลกิใช้สำรเคม ีทุกวนันี ้ยังมสีำรพษิตกค้ำงอยูเ่ลย แต่น้อยกว่ำ
แต่ก่อน” บญุแทนเล่าพลางมองแม่บ้านคู่ชวีติที่นั่งอยู่ข้าง ๆ 

มีกินเท่ากับมีความสุข
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เริ่มด้วยกำรซื้อต้นละมุดมำปลูก ๑ ต้น และค่อย ๆ จัดสรรแบ่งพื้นที่
เป็นสัดส่วนตำมแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยได้รับควำมช่วยเหลือจำก รพช.  
มำขดุสระเกบ็น�้ำให้ ตอนนี้มลีะมดุ ๒๖๐ ต้น รวมกบัพชืสวนอื่น ๆ  อกี ๒๓ ชนดิ  
เช่น มะละกอ ล�ำไย สำลี มะกอกน�้ำ ส้มโอ มะม่วง กล้วย และมะพร้ำว  
มพีชืสมนุไพร ๔ ชนดิ ได้แก่ ตะไคร้ ไหลแดง หนอนตำยยำก และใบแมงลกั  
พืชผักสวนครัว ๖ ชนิด เช่น พริก หอมแดง กระเทียม และมะนำว พืชไร่  
๒ ชนดิ คอื ข้ำวและข้ำวโพดเลี้ยงสตัว์ พชืทกุชนดิล้วนปลอดภยัไร้สำรพษิ

จำกกำรตระหนักถึงควำมส�ำคัญของสุขภำพดังกล่ำว ประกอบกับ 
กำรท�ำพืชไร่เชิงเดี่ยวมีต้นทุนสูง และประสบภำวะขำดทุน บุญแทน 
จงึสนใจปลูกพชืชนดิอื่น ๆ ประจวบกบัในช่วงปี ๒๕๔๔ ได้มโีอกำสเข้ำรบั
กำรอบรมกำรท�ำเกษตรผสมผสำน จำกกรมกำรเร่งรดัพฒันำชนบท (รพช.) 
กระทรวงมหำดไทยในสมัยนั้น และได้รับควำมรู้ด้ำนกำรขยำยพันธุ์พืช 
และกำรท�ำน�้ำหมักชีวภำพจำกส�ำนักงำนเกษตรจังหวัดเลย และเทศบำล
ต�ำบลนำดนิด�ำ ซึ่งเป็นฐำนควำมรูท้ี่บญุแทนมคีวำมเชี่ยวชำญมำจนทกุวนันี้

ว่ำด้วยเครื่องดกัแมลง บญุแทน เดนิไปหยบิอปุกรณ์มำแสดงและอธบิำย
อย่ำงคล่องแคล่ว “ใช้แบบนี้แล้วเชื้อรำมันกระจำยได้ไกล ปักไว้ในนำ ๒ 
กระบอกต่อ ๑ ไร่” เขำกล่ำวถงึอปุกรณ์ใส่เชื้อรำไล่แมลงในนำข้ำวที่ประดษิฐ์เอง  
และเมื่อเดินไปในสวนจะเห็นอุปกรณ์ดักแมลงหลำกหลำยรูปแบบแขวน 
ตำมต้นไม้เป็นระยะ 

รับประกันว่ำพืชผักของบุญแทนไร้สำรพิษ เนื่องจำกบุญแทนใช้
น�้ำหมกัชวีภำพและใช้อปุกรณ์ดกัแมลงมำ ๑๐ กว่ำปี ได้แก่ อปุกรณ์ดกั 
ผีเสื้อกลำงคืน แมลงวันทอง หมัดผัก และตั๊กแตน รวมทั้งมีองค์ควำมรู้
ในกำรผลติ ขยำย และใช้เชื้อรำบวิเวอร์เรยีไล่แมลงจ�ำพวกเพลี้ยไฟ และ 
ไตรโคเดอร์มำกนัรำกเน่ำ 

l อุปกรณ์ดักแมลง

ละมุด ต้นแรก
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แม ่บ ้ำนคู ่ชีวิตจะน�ำผลผลิตที่ได ้จำกแปลงนำ  

แปลงผกั และผลไม้ ไปขำยที่ตลำดสเีขยีวในอ�ำเภอเมอืงเลย  

ที่จดัเป็นประจ�ำวนัจนัทร์และศกุร์ “มีลกูค้ำประจ�ำ คนนิยม 

ชอบกินผกัเรำมำก ขำยรำคำไม่แพง” แม่บ้ำนกล่ำวเสรมิ 

ด้วยน�้ำเสียงภำคภูมิใจ ทั้งยังมีรำยได้จำกกำรเลี้ยงไก่  

ปลำ และกบ อีกด้วย จึงไม่น่ำแปลกใจที่บ้ำนนี้ไม่ต้อง 

ซื้อเครื่องประกอบอำหำรใด ๆ  เลย ดงันั้นบญัชคีรวัเรอืนของ

บ้ำนนี้จงึมขี้อมูลในช่องรำยรบัเป็นส่วนใหญ่ 

 “วันนี้มีเงินออม ไม่มีหนี้สินแล้ว”

ในด้ำนจิตใจ บุญแทนเป็นคนใจเย็น และแลเห็นรอยยิ้มเสมอ  

กำรท�ำงำนในไร่นำเป็นงำนหนักที่ต้องใช้ควำมอดทนและควำมเอำใจใส่  

บญุแทนใช้หลกั ๔ ประกำรง่ำย ๆ กล่ำวคอื ไม่เกยีจคร้ำน ประหยดั อดออม 

และใช้จ่ำยแต่พอด ี

นำยบุญแทน เหลำสุพะ 

บ้ำนเลขที่ ๑๐๔ หมู่ที่ ๑๓ 

บ้ำนห้วยม่วง ต�ำบลนำดินด�ำ 

อ�ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

โทร. ๐๘-๓๓๔๖-๐๒๘๗

เส้นทำงชีวิตของบุญแทนและครอบครัวไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลำบ 

แต่เมื่อเขำคิดจะละทิ้งเกษตรเชิงเดี่ยวแล้ว เขำลงมือท�ำและหำพี่เลี้ยง

ให้ควำมรู ้และค�ำแนะน�ำในกำรท�ำเกษตร ได้แก่ เกษตรจังหวัดเลยและ

นักวิชำกำรเกษตรเทศบำลต�ำบลนำดินด�ำ ซึ่งเป็นกำรร่วมกันเดินบนวิถี 

ควำมพอเพียงด้วยกำรเรียนรู้อย่ำงไม่หยุดนิ่ง อีกทั้งเขำยังพร้อมและยินดี 

ร ่วมสร้ำงประโยชน์สุขให้แก่แผ่นดิน โดยแบ่งปันควำมรู ้และแนวคิด 

ในกำรด�ำรงชีวิตให ้แก่ผู้สนใจใฝ่รู้ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

ที่เข้ำมำศกึษำและเรยีนรู้กบัเขำเสมอ 

ควบคุมความโลภ

“เรำต้องคอยควบคุมตัวเองไม่ให้โลภ ทุกวันนี้ ก็มีควำมสุขดี  

และอยำกหดัให้หลำนเป็นงำน จะได้ท�ำงำนในสวนในไร่เป็น” เป็นสิ่งที่ 

บญุแทนยงัคงปฏบิตัดิ้วยควำมสขุ
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สาหรับทานทั้งหลายที่มาเขาหลักสูตรนี้ หนังสือเชิญบอกวาพวกทานเปนวิทยากร เพราะ

ฉะนั้นการที่จะเปนวิทยากรขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดํารินั้น หัวใจของภารกิจ

คือตองเขาใจโครงการพระราชดําริ ถามวาเทานั้นพอไหม คิดวาไมพอ ตองทําความเขาใจพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยู หัวดวย ตองเขาใจปรัชญาของพระองค ตองเขาใจเจตนารมณหรือสภาพแวดลอมของ

ประเทศไทยเรา ผมดูหนาพวกทานแลว ดูเหมือนจะไมมีใครที่ไดมีโอกาสถวายงานโดยตรงสักคน  เพราะ

ฉะนั้นการไปเปนวิทยากรนี่ก็เปนเรื่องที่ลําบากนะ เพราะแมพวกที่เดินตามถวายงานเปนปๆ ก็ยัง

ลําบากเลย ดูเหมือนจะมีอยูคนหนึ่งอยูขางหลัง นาจะมีโอกาสไดตามเสด็จฯ บางนะ ใชไหม เพราะฉะนั้น

ตอไปนี้จะไมมีใครมาอธิบายทานอยางนี้แลว ใน ๒ - ๓ ชั่วโมง ที่อยูดวยกันนี้ พยายามสดับตรับฟงใหดี

และอยากใหคิดดวย

ในป พ.ศ. ๒๕๒๔ ตอนที่ผมไดรับมอบจากรัฐบาลใหไปถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ผมกม็สีภาพไมแตกตางจากพวกทานทัง้หลาย แตมาวนันีผ้มมโีอกาสเรยีนหลกัสตูรทัง้หมด เรยีนมาเปนเวลา ๓๖ ปี

ยังไมจบเลย พวกทานนี่เรียนกี่เดือนไมรูนะ ของจริงก็ไมไดจับไดตองอะไรเทาไหรนัก ก็เปนสิ่งที่นาเห็นใจ 

แตกไ็มเกนิความพยายาม พดูไมใหเสยีกาํลงัใจนะ พยายามศกึษา พยายามทีจ่ะเขาใจ การเรยีนกม็หีลายระดบั

❚  บรรยายโดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

ใหกับผูเขารวมอบรมหลักสูตร “วิทยากรและการนําเสนอเพื่อเผยแพรและขยายผลการพัฒนา

ตามแนวพระราชดําริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” รุนที่ ๓

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗

เรือ่งเลาเกีย่วกบังาน
ของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 
ทีผู่เผยแผการพฒันาตามแนวพระราชดาํรทิีค่วรรู
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ผมเองก็เริ่มจากระดับแรกนี้เหมือนกัน ไมใชเขาไปถวายงานปุบจะเขาใจทะลุปรุโปรงเลยอะไรกันที่ไหน ก็

เปลา เผอิญอาศัยเปนคนชอบศึกษา ชอบมอง ไมเอาแตเห็นเฉยๆ คนไทยสวนมากชอบเห็นเฉยๆ แต

ไมเคยมอง เห็นกับมองนี่ตางกันไหม คนไทยเรานี่ พอรูพอเห็นพระองคจะเสด็จฯ ไปโนนไปนี่ไปนั่น จอง

ที่ตั้งแตตีห าแลว ขอเห็นสักแวบนึง

ชืน่อกชืน่ใจ ไปถามพระองคเสดจ็ฯ ไปไหน 

ไมรู พระองคจะทรงไปทําอะไร ไมรูอีก 

ขอใหไดเห็นพอแลว ชอบไดยิน รับสั่ง

คราใดเคลยีรหใูหไดยนิ แตกไ็มเคยฟงอกี

เหมือนกัน สอนแลวสอนอีก เตือนแลว

เตอืนอกี ทาํผดิซํา้ซากอยูอยางนัน้แหละ 

นีแ่หละคนไทย ชอบตดิแตเปลอืก แตไม

ลงสาระ เวลาดูมวยพิธีอะไรตอมิอะไร 

เอาพิธีการไวกอน เอาลูกมวยสวยๆ ถูก

น็อกจากเวทีก็ชางเถอะ สวยถูกใจคนดู 

ถูกหรือเปลาก็ไมรูนะ 

นี่ คื อจุดอ อนของสั งคมไทย

ไมพยายามมองลึกลงไป จําไดวาตอนชวง

ตามเสด็จฯ ไดเคยไปสนทนาธรรม

กับหลวงปูขาว อนาลโย หลวงปูขาวเทศนประโยคหนึ่งสําคัญมาก จําไดมา

ถึงทุกวันนี้ มันผานมากี่สิบปแลวก็ไมรู  “พวกเอ็งทั้งหลายนั้นติดซาก” เขาใจ

ความหมายไหม “พวกเอ็งทั้งหลายนั้นติดซาก” ก็ดูแตเปลือก ดูแตสิ่ง

ที่หอหุมรางกาย ดูแตรถราที่เขานั่งมาคันโตๆ ก็ใหความเคารพนับถือ แกว

แหวนเงินทองเยอะก็นับถือ แตขางในเปนยังไง เปนโจรเปนคนคอรัปชั่น 

กินแผนดินมาแลวก็ไหวกันเฉย พวกฉาบแตเปลือก เจอพระพุทธรูปเขา

กมลงกราบ พระสวดก็พนมมือ ถามวาพระสวดอะไร ไมรู เปนอยางนี้หรือเปลา

จะเปนข าราชการชั้นผู  ใหญผู น อยเหมือนกันหมด ข าราชการชั้นผู  ใหญ

สตปิญญาดานนีก้วาจะพอกพนูขึน้มานะพอกนัแหละ ผมอบรมตัง้แตปลดักระทรวง

ถามอะไรก็ตอบมาไดเหมือนกัน ผมก็พูดแบบนี้ เอาแตรูปแบบ เพราะในวันนี้ในเบื้องตนนี้อยากจะนํา

ลงไปสู แนวพระราชดําริของพระองค ปรัชญาของพระองค อะไรตออะไรตางๆ แตวันนี้จะไม

อธิบายปริมาณโครงการ คนอธิบายเยอะแลว มีอางนํ้ากี่อาง มีโครงการสามพัน สี่พันโครงการ ให กปร.

เขาเลาใหฟง สาธยายใหฟง มีศูนยศึกษาการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริกี่ศูนย ๖ 

ศูนย แตจะอธิบายโครงการวาทําไมจะตองมีศูนยศึกษาการพัฒนาฯ คุยเลย ๖ ศูนยนั้น ๕ ศูนยตั้งกับ

มือเองเลย ทําไมถึง ๕ เพราะศูนยที่ ๖ ซึ่งถูกสถาปนาขึ้นมาเปนศูนยที่ ๑ คือ ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ 

เขาหินซอนฯ เกิดขึ้นกอนแตไมเรียกศูนยศึกษาการพัฒนาฯ เกิดขึ้นดวยความบังเอิญก็วาได เพราะ

ทางจัังหวัดฉะเชิงเทราเขาก็ถวายที่เล็กๆ สรางพระตําหนักถวายจะใหไปประทับ พระองครับสั่งวา

ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล
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ขอเถอะคงไม มี โอกาสได  ไปประทับบ อยๆ 

เอาบานหลังเล็กๆ เทาที่ เห็นและที่ เหลือขอ

เปลี่ ยนสภาพ ให  เ ป  น แหล  งที่ จ ะ ไ ด  มี ก า ร

เรียนรู  ด  านการเกษตร แก  ไขป ญหาสภาพ

สิ่งแวดลอมที่เปนลักษณะภูมิประเทศยานนั้น

ดีไหม ประชาชนก็เห็นพองดวย เลยรับสั่งใหไปซื้อ

ที่ดินขยายพื้นที่ออกไป เพราะฉะนั้นในวันนี้ดาน

หลังศูนยฯ จะมีที่สวนพระองค ตัวเรือนสองจั่ว

สามจัว่ พระองครบัสัง่เอาไวเลนกนั เพราะวายงัไงก็

ยงัเปนทีข่อง กปร. หรอืวายงัไงกเ็ปนทีข่องราชการ

อยู พระองคก็ทรงระมัดระวัง 

“ระมัดระวัง” คํานี้จําไวใหแมน จะกลาว

ถึงพระเจาอยู หัวใหระมัดระวัง ทํางานถวาย

พระเจาอยู หัวตองระมัดระวัง อยาไปสื่ออะไร

พระเจาอยูหัวถาไมมั่นใจใหระวัง ตองรูจักพระเจา

อยูหัวจริงๆ บางทีเราไปทํางาน ขาราชการบางคน

ไปปฏิบัติราชการของกระทรวง เกี่ยวกับโครงการ

พระราชดําริไปเบงเขาอีกไปขูเขาอีก ประสบอยู

ตลอดเวลา ตองตามไปเลนงาน ไมได พระองคทรงไม

มสีทิธิท์รงไมมอีาํนาจอะไรเลย สะทอนจากประโยคนี้

มีใครไมรู บางนี่รู ตั้งแตยังเปนนักเรียน “เราจะ

ครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุข

แหงประชาชนชาวสยาม” มีใครไหมที่มานั่งคิด

พิจารณาประโยคนี้ พระองคทรงสื่ออะไรออกมา

หมายความวาอะไร สะทอนสถานะของพระองค

ดวยคําอะไรบาง อยาวาแตพวกเราขาราชการ

ปฏบิตังิานไปวนัหนึง่ๆ เลยแมกระทัง่ครบูาอาจารย 

ซึ่งในสถาบันการศึกษาควรจะหยิบเรื่องราวตางๆ 

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวมาศึกษาให

ลึกซึ้งนั้นก็ไมมี แตก็นาประหลาดใจ ที่ทุกคนทอง

ขึ้นใจไดหมด ไมพยายามแสวงหาความหมาย 

ความหมายในแงไหน ความหมายในแงรัฐศาสตร 

ความหมายในแงเศรษฐศาสตร ความหมายใน

งานปรัชญาการครองแผนดินของพระองค เรามา

นั่ งพิจารณาร วมกันสิ  เอาประโยคแรกก อน 

“เราจะครองแผนดินโดยธรรม” ยังไมตองยุงกับ

ประโยคที่สองนะมีอะไรกระทบความรูสึกของเรา

ครองทําไม กระทบอยางไร ชวนใหนึกถึงคํา

อะไรอีกคํา (ผูเขารับการอบรมตอบ “ปกครอง”)  

ปกครอง กับ ครอง ต างกันยังไง ปกครอง

แสดงถงึมอีาํนาจ ซึง่ถกูระบแุละรองรบัดวยกฎหมาย 

พวกเราทั้งหลายที่มาจากหนวยราชการก็ดีหนวย

ทองถิ่นอะไรทั้งหลายลวนแลวแตเปนผูมีอํานาจ

ทั้งสิ้น ทําไมถึงพูดอยางนั้น เพราะอํานาจหนาที่

แตละหนาที่ที่เขาระบุไว วาอํานาจหนาที่การเงินจะ

มีสักเทาไหร อํานาจในการบริหารจะมีสักเทาไหร

แตรองรับดวยกฎหมายพระเจาอยูหัวทรงมีไหม

เพราะฉะนั้นพระองคจึงทรงไมใช คําว าเราจะ

ปกครองแผนดนิโดยธรรม พระองคทรงใชคาํวา “ครอง”

คนที่แตงงานแลวเขาเรียกวาออกไป “ครองเรือน” 

ไมใช ว าภรรยาปกครองสามีหรือสามีปกครอง

ภรรยา การร วมหอลงโรงกันนี่ไม ใช เรื่องของ

อํานาจ เปนเรื่องของความสมัครใจ ความเมตตา 

ความรับผิดชอบที่มีรวมกัน ผมบวชพระนี่เรียกวา 

“ครองสมณเพศ” ทานทีบ่วชแลวสิง่แรกทีพ่ระตองทาํ

ก็คือ ครองจีวร แลวตองทําเครื่องหมายใหรูวาเปน

จีวรของเรา จะไดไมหยิบผิด ผิดศีลขอลักขโมยอีก

จะบวชนี่ ไม มีใครบังคับ เขาจึงใช คําว าครอง 

ซึ่งเปนเรื่องที่ตองใสใจตองพิถีพิถัน พระองคทรงใช

คําวา “ครองแผนดิน” หมายถึงวา พระองคนั้น

ทรงอยูใตรัฐธรรมนูญที่เราชอบพูดกันนี่แหละ วันนี้

สถานะการเมืองนั้น พระมหากษัตริยทรงอยูใต

รัฐธรรมนูญจริงๆ แลวสถานะนี่ไมไดแตกตาง

จากเราเลย ไมไดอยูเหนือกฎหมายเพราะฉะนั้น

พระองคจึงทรงใชคําวาเราจะครองแผนดิน นายก

รัฐมนตรีนี่ครองแผนดินไหม นายกรัฐมนตรีนี่ทําไม

(เสยีงตอบพรอมกนั “ปกครอง”) นายกรฐัมนตรนีีม่อีาํนาจ

จะใชอาํนาจสรางสรรคกไ็ด ทาํความเสือ่มกไ็ด ยายใคร

ก็ได ยายไมดีโดนศาลปกครอง อํานาจนั้นมีแต

ตองใชใหเปนธรรม ถาใชไมดีก็จะเจอดี ไมชาก็เร็ว 

เพราะฉะนั้นพระองคจึงทรงเติมลงทายดวยธรรมะ 

พระองคจะทรงดูแลรักษาดวยฐานของความรัก
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ความรับผิดชอบ และบนฐานของธรรมะดวย 

แมกระทั่งที่ใชอํานาจนี่ก็ตองรองรับดวยธรรมะ 

ธรรมะแปลวาอะไร พระองคมีพระราชกระแส

รับสั่งตางๆ ถาฟงสักนิดหนึ่ง สําหรับผมนี่เวลามี

พระราชกระแสรบัสัง่ สมองนีจ่ะบนัทกึไวเลย หลายๆ 

คําผมเอามาเผยแพรตอ ในขณะที่หลายๆ คน

ตามเสดจ็ฯ เหมอืนกนันี ่ไดยนิแตไมเคยฟง  เหน็แต

ไมเคยมอง ประโยชนกเ็ลยไมเกดิขึน้  ความจรงิแลว

ทรงสอนอยู ตลอดเวลาเลย ตั้ งแต วันแรกที่

เขาถวายงานจนกระทั่งถึง ณ บัดนี้  ในฐานะศิษยนี่

มีอยางเดียว คือจะรับหรือไมรับ พระองคทรงสอน

เหมือนกันหมด ก็ไดยินคําสอนเหมือนกันหมด 

ทกุคนไดยนิเหมอืนกนัหมด กไ็ดรบัคาํสอนเหมอืนกนั 

แตพอเสร็จนําไปเพงพิจารณาหรือเปลาธรรมะนี่

พระองคไดพระราชทานโดยเฉพาะเวลาผูพพิากษา

เขาเฝาฯ หัวใจของผูพิพากษาคืออะไร ยุติธรรม 

ธรรมะตองยุติเท านั้น พระองคพระราชทาน

ความหมายของคําวา ธรรมะ วา ความดี ความ

ถกูตอง ดแีละตองถกูตองดวย ดบีางอยางไมถกูตอง 

เมื่อคืนกอนกลับจากงานแตงงาน รถจอดติด

ไฟแดง มีเด็กขายพวงมาลัยอยูกลางถนน ก็สงสาร 

เรียกมาซื้อนี่ดีไหม แตไมถูกตองเพราะมันไมใช

ที่ที่จะมาทําการซื้อขาย ธรรมะนี่จึงตองตรองใหดี

ทั้งดีดวยถูกตองดวย เพราะฉะนั้นพระองคทรงใช

ความดีความถูกตองรองรับการดูแลแผนดินของ

พระองค 

แลว “แผนดิน” คืออะไร เราจะครอง

แผนดิน แผนดินประกอบดวยอะไร ทุกวันนี้ถา

ไมมีแผนดินอยูเราจะมีชีวิตอยูไดไหม เมื่อกี้ตอน

เที่ยงไปกินขาวกันมา ถามวาถาไมมีแผนดินจะมี

สิ่งเหลานี้ใหกินไหม แผนดินประกอบดวยดิน นํ้า

ลม ไฟ ความจริงแลวชีวิตเรานี่ผูกพันกับ ดิน 

นํ้า ลม ไฟ นั่งเฉยๆ นี่กินแผนดิน ตองหายใจ 

“กินลม” เก็บของดีคือ “ออกซิเจน” ไวแลวคาย

ขยะใสโลก คือ คารบอนไดออกไซด  ทุกอยางที่กิน

ที่ดื่มสุดทายแลวก็เปนของเสียสูแผนดิน ภูเขาก็

ทุบมาทําซีเมนต วงจรชีวิตมนุษยนั้นก็คือกินแลว

ก็ถาย  ใชไปเทาไรก็ออกมาเปนขยะเทานั้น  เวลานี้

ขยะจะทวมโลก จึงมีโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริที่แหลมผักเบี้ย 

“เราจะครองแผนดนิโดยธรรม” ระหวาง ๖๐ 

กวาปมานีพ้ระองคทรงทาํอะไร ทรงรกัษาดนิ นํา้ ลม ไฟ

ไวใหเรา ใชหรอืเปลา ทีบ่อกโครงการ ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐

กวาโครงการแทจริงแลว คือ แผนดิน มีโครงการ

เกี่ยวกับนํ้า บริหารนํ้า นํ้าไมมีก็หามาให นํ้าเกินก็

พยายามจะระบายนํา้ออกไป แตไมใชระบายเหมอืน

ที่ทานทั้งหลายทํา รัฐบาลทั้งหลายทํา คือ ปดๆๆ

อีกสองอาทิตยนํ้าแหง ยามมีไมเก็บที่เก็บก็ไมมี ที่

เก็บที่ธรรมชาติสรางไว ก็ทําใหตื้นเขิน กวานพะเยา

นี่เดินไดแลว ลํานํ้าตางๆ ปง วัง ยม นาน ตอน

หนาแลงนี่เดินขามไดเลยใชหรือเปลา แตพอนํ้า

มานี่ไมเก็บ ไลออกทะเลใหหมด นี่คือการบริหาร

จัดการในบานเรา มีคนดูแลเยอะเกินไป นับทัง้หมด

ได ๓๕ หนวยงาน แลวไมชวยกนัทาํ มาแยกกนัทาํมนัก็

หายนะ ความจริงถามีหาสิบหนวยงานก็ดีกวาสิบ

หนวยงานนะ แตตองประสานกนัจรงิๆ ไมเกีย่งกนั แบงกนั

นะ คนโนนทาํเรือ่งนี ้คนนีท้าํเรือ่งนัน้ไมแบงแยกอจิฉา

กันถาประสานกันดีๆ แบงอะไรใหดีๆ คนโนนทํานี่ 

คนนีท้าํนี ่บรหิารนํา้นีเ่รยีนจากพระเจาอยูหวัสรปุงายๆ

ผมจะไมอธบิายแบบนกัชลประทาน จะอธบิายอยางไร

ไมใหยุ งยาก “นํ้าเหมือนเงินเดือน” เงินเดือน

นี่เดือนหนึ่งออกวันเดียวแตตองใชใหไดสามสิบ

วัน นี่ก็บริหารอยางนี้ นํ้ามา ๓ เดือนก็เกลี่ยนํ้า

มาใชใหครบอีก ๙ เดือน ทําไดอยางไร บอกวานํ้า

ขาดแคลน ขาดแคลนไดอยางไร นํ้าอุดมสมบูรณ

ที่สุดเลยในประเทศไทย อีสานที่วานํ้าแหงแลง

ที่สุดนั้นปรากฏวานํ้ามีปริมาณมากที่สุด อีสาน

มีนํ้า ๒๔๕,๖๐๐ กวาลานลูกบาศกเมตรนะ เก็บ

ไวแค ๓.๒% นํ้ามีมโหฬารที่ราบสูงยังทวมเลย 

บางคนบอกวาเก็บไมได พื้นที่มันไมอุมนํ้า ไปดู

ไหม ชาวบานที่นําแนวพระราชดําริไปใชเก็บ

เต็มหมดเลย หนวยวิชาการแบบพวกเรานี่เก็บ
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ไมได หวย หนอง คลอง บึง ถูกทําลายไปหมด

เลย เวลานี้พระองคทรงตั้งมูลนิธิอุทกพัฒน

ขึ้นมาเพื่อที่จะไปเสริมตรงจุดนี้ ทรงใหผมเปน

ประธานมูลนิธิฯ อีก ไมตองทําอะไรเลยแคไป

ฟนฟสูิง่ทีม่อียูแลวหวย หนอง คลอง บงึ ถนนทกุถนน

มนัจะมคีลองสองขางใชเปนทีเ่กบ็นํา้ดวยระบายนํา้

ดวย นี่มันอยูในสภาพนั้นไหม ทิ้งๆ ขวางๆ หวย 

หนอง คลอง บึง ออกโฉนดกลางบึงอีก กรมที่ดิน

มาไหม นี่คือสิ่งที่เราเจอในทุกๆ วัน เหมือนบาน

ที่รุกลํ้าเขาไปเขตที่ทานดูแลอยู หลังหนึ่งไมขยับ 

พอรอยหลังจะเขาไปรื้อ  หายนะเลย รักษามันเถอะ

ชีวิตเรา ถาปราศจากดิน นํ้า ลม ไฟ เราอยูไมได 

พระเจ าอยู หั วทรงเริ่มต นที่นํ้ า  ดินดี

ไมดีถามีนํ้ามันเอาอยู แกอยู ดินแหงยังไงถามีนํ้า

ปบเกิดกลับคืนมาหมดโครงการศึกษาการพัฒนาฯ

หวยฮองไครแสดงใหดูแลว ที่ชะอําโครงการศึกษา

การพัฒนาฯ หวยทรายก็แสดงใหดูแลว เดิมหมด

เกลี้ยงเลยนะ จะเปนทะเลทราย มองดูภูเขา

เหลืองไปทั้งลูก พระองครับสั่งวาจะกลายเปน

ทะเลทรายเขาไปทุกวันๆ เวลาผานไป ๗ ปกลับ

มาหมด เหนือจรดใตภายใน ๗ ป ปาฟนกลับ

คืนมาหมด พระองคทรงอุทิศเวลา ๖๐ กวาปทํา 

เรียกวาตลอดชีวิตการครองราชย เรียกวารักษา

สมบัติไวใหเรา เพื่อยังชีวิตเราไว แลวก็ทําลายอยู

ทุกวันนะ โดยเฉพาะนักการเมือง มาถึงก็กอบโกย

เลย เพราะประเทศไทยเป นแผ นดินทอง 

ทกุอยางเปนเงนิเปนทองหมด ดนิ นํา้ ลม ไฟ โปรย

อะไรไปปลูกอะไรไปก็ออกมาเปนอาหาร เลี้ยง

อะไรบนแผนดินมันก็ออกมาเปนหมู เห็ด เปด 

ไก แตผู นําประเทศที่ผานๆมาพูดตรงๆ วันดี

คืนดีลุกขึ้นมาไมเอาแลว ไปทําอุตสาหกรรม

กันดีกวา ทําเกษตรดีๆ นะ มีอาหารการกิน 

ในนํ้ามีปลาในนามีขาว เดี๋ยวนี้เปนไง ไมเอา

รวยชา ไปอตุสาหกรรมกนั บากนัจนถงึไมอยากเปน

คนแลว อยากเปนสัตว เปนเสือตัวที่หา เสือนี่เปน

สตัวกนิเนือ้ แทนภาคอตุสาหกรรม เปนควายอยูดีๆ  

ไมชอบ ควายเปนสัญลักษณของเกษตร สัตวเคี้ยว

เอื้องสี่กระเพาะ กินพืชอยางเดียว ฝนธรรมชาติจะ

เปนเสือ ป ๒๕๔๐ นอนตายแหงแกเลย แลวเวลา

นี้เปนอยางไร อาหารการกินเปนสิ่งที่ปรารถนา

มากที่สุดในโลก เพราะวันนี้สิ่งที่พระเจาอยู หัว

ทรงมองมา ๖๘ ป ทรงมองดวย ทรงทําใหดู

ดวย ทรงแสดงตัวอยางใหดูดวย เพราะพระองค

ทรงมีอํานาจอยูแคนั้น พระองคทรงไมใช กระทรวง 

ทบวง กรม ที่จะไปทําอะไรทุกสิ่งทุกอยาง พระองค

ทรงทําไดแตตัวอยาง เห็นดีก็ไปทําตอ ทําไดแคนั้น

ไมใชวาโครงการพระราชดําริตองทํานะไมใช ถา

ประชาชนไมเอา ใครไมตองการก็ไมตอง ใครไม

เดินมาอบรมดวยก็ไมตองมาไมมีใครบังคับ ไมใช

โครงการของรัฐที่ตองมาบังคับไดอะไรตออะไร

ได ใครนึกถึงประโยชนไดฉลาดพอ จะเขามาเรียน

รูนํากลับไปใชในชีวิต เชิญ สวนมากจะฟรีดวยไม

ตองจายเงินหรอก และพระองคทรงวางเปาหมาย

ไวดวย ถาไดไปเรียน วปอ.จะมีคํามอตโตของเขา

อยู  “เพื่อความมั่งคั่งและมั่นคง” ตองมั่งคั่ง

ตองรวย ผมกลับมาจากตางประเทศเขาทํางาน

ที่สภาพัฒนตั้งแตป ๒๕๑๒ เขาไปเห็นชัดเจนทุก

แผนพัฒนาประเทศ ทุกแผนฯ สรางความรํ่ารวย 

พระเจาอยูหัวรับสั่งใหจนหรือเปลา ไมใช  แตนา

ประหลาดวาถอยคําที่พระองคทรงใชแตละคํานั้น

สื่อความหมายออกมาลึกซึ้งมาก พระองครับสั่ง

ออกมาวา เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม 

สะทอนถึงปรัชญาของพระองค ความรํ่ารวยเปน

สิ่งสมมติแตละคนไมเทากัน มันจีรังไหม  มันหนี

เราตลอด มันไมนิ่ง มันไมแนนอน แมกระทั่งใหอยู

ครบคามันก็ไมเทาเดิม มันเปลี่ยนทุกเชา ตองไป

เทียบกับอะไรซักอยาง อัตราแลกเปลี่ยนเขาเรียก

อยางนั้น พระองคทรงมองขามไปเลย มองขามเงิน

ไป พระองคจึงทรงใชคําวาประโยชนสุข ประโยชน

สุขหมายความวา จะไปพูดถึงงบประมาณแผนดิน

กีล่านๆ งบประมาณนํา้อยางเดยีว ๓๕๐,๐๐๐ ลานบาท

แมแตเงินเดือนของคุณแตละคนรับแตกตางกัน
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นะ ก็แลวแต ไมสําคัญ สําคัญที่วา ใชอยางไร 

ใชเกดิประโยชนไหม ถาใชเกดิประโยชนเจาของเงนิ

ยอมเกิดความสุข คนกําหนดใหใชเงินอยางนั้น

ยอมสรางความสุขใหดวย งบประมาณแผนดินถูก

นําไปสรางถนน ถูกนําไปสรางการขนสงที่สะดวก 

ชีวิตคนดําเนินสะดวก คําวามีความสุข พระองค

รับสั่งกอนฝรั่งอีก คนไทยก็ไดยินประโยชนสุข 

แตไมเคยคิดคนหาปญญาวาคืออะไร องคการ

สหประชาชาติ ประกาศไมกี่สิบป ความสุขมวล

รวมประชาชาติ (Gross National Happiness) 

แต พระเจ าอยู หัวรับสั่ งแล วเราไม  เข าใจเอง 

“ประโยชนสุข” ทําประโยชนแลวความสุขจะตาม

มาเลย 

เราออนแอเพราะเราออกหางจากธรรมะ 

บวชไดอะไร  ได ๒ คํา ธรรมชาติ ธรรมดา อยูใกล

กับดิน นํ้า ลม ไฟ ใหมากที่สุด ตากแดดเสียบาง

ผมเคยเปนขาราชการใหญที่สุดเลย เปนซี ๒๒ เมื่อ

ป ๒๕๓๖ ผมเปนเลขาธกิาร กปร. แลว ตัง้แตเริม่ตน

จนกระทั่งปรับเปนซี ๑๑ ครองตําแหนงเดียว ๑๘ 

ป จะไมมีใครอีกแลวที่จะยาวนานกวานี้ ปนั้นเขา

ใหไปเปนเลขาฯ สภาพัฒน เราไมยอมไป ถวาย

งานอยูกับพระเจาอยูหัววันดีคืนดีเขาใหเลิก ไป

เปนเลขาฯ สภาพัฒน ใครเขาอยากเปนจะตาย

ไมเอา เกิดจะมาเอาเรา ขอใหไป บอกเงื่อนไขอะไร

ก็ไดขอใหไปอยางเดียว ทิ้งพระเจาอยูหัวไมได ก็

เอาแถมอีก ๑ ตําแหนง ป ๒๕๓๗ เลยครอง ซี ๑๑ 

๒ ตําแหนง เปนเลขาสภาพัฒน เลขาฯ กปร. ๒ ป

บวกกันได ๒๒ วันนั้นถึงไดรู ว าความทุกขกับ

อํานาจมันมาพรอมกัน ใหญโตมาก สภาพัฒน

คุมทุกกระทรวงตอนนั้น กปร.เมตตามีแตให  

มีทั้งบุญและบารมี ผมรวงฟนสึกหมด เพราะ

กลางคืนนอนกัดฟนเพราะเก็บเอาเรื่องที่โตแยง

นักการเมืองกลับไปฝนตอ เขารับราชการครั้งแรก

ป ๒๕๑๒ นั้น จบดอกเตอรมา ซี ๔ เลยนะ 

วันนี้นั่งตอหนานอง ๆ นี่อะไรซี Zero ผลสุดทาย

ก็กลับมาธรรมดาสามัญ พระเจาอยู หัวนี่เวลา

พระองคเสด็จฯ ที่ไหนธรรมดาไหม ลองสังเกตสิ

ดูเสื้อฉลองพระองค เสื้อนอกเบลเซอร หาง

กัน ๒๐ ป เอาพระบรมฉายาลักษณ ๒ ภาพ

มาดูพระองคยังทรงสวมอยูเลย พระองคทรงไมซื้อ

ใหมอยางเราซื้อใหมทุกอาทิตย รองเทากวาจะซื้อ

ไดนะตองเลือกยี่หอตางประเทศ ดูวานุมไหมเดิน

แลวติดสปริงไหม พระเจาอยูหัวทรงใชรองเทา

เมดอนิไทยแลนด คูละ ๓๐๐ บาท ธรรมดาไหม ชาวบาน

มาเฝาฯ นัง่พบัเพยีบ พระองคกป็ระทบัพบัเพยีบ ตอน

ถวายงานใหมๆ ป ๒๕๒๔ คิดแหมวันนี้ตามเสด็จฯ 

ไดออกทีวีแตงกายเอี่ยม สุดทายกางเกงขาดหมด

เลย พระองคประทับนั่งกลางถนนลูกรัง พวกเรานั่ง

พับเพียบไปครึ่งชั่วโมงเริ่มบิดไปบิดมาถูไปถูมา

กางเกงไมมเีหลอื ไดประสบการณระยะหลงัจงึตอง

เอาผากากผีาหนาทีส่ดุกระเปาสตางคอยาเอามาเสยีบ

ขางหลงั เอาหลวมๆ นัง่ไหนกน็ัง่ได ธรรมดาสามญั 

เมื่อ ๑๕ ปแลว ซี Zero กลับมาแยยิ่งกวาวันแรก

ที่รับราชการอีก ไมมีอะไรติดตัวเลย หลายคนอาจ

เถียงวาอาจารยยังมียศถาบรรดาศักดิ์ขาราชการ

ทั่วไปก็ ๒ สาย ชางเผือกกับมงกุฎไทยของผม

นี่สี่สาย รวมปฐมจุลจอมเกลา กับปฐมดิเรก

คุณาภรณอีก เคยไปงานศพผูใหญไหม ตางกัน

ก็ตรงขาราชการทั่วไปจะมีหมอนวางเครื่องราช

อิสริยาภรณสองใบ แตของผมสี่ใบ แตก็เอาไปไม

ไดอยูดี แลวลูกหลานก็ตองสงคืนกองประกาศิต 

ถาไมคืนก็ตองใชเปนเงิน ชั้นปฐมจุลจอมเกลาฯ 

นี่ถาตองคืนแลวไมมีใหเขานี่ตองกําเงินไปหนึ่ง

ลานเจ็ดแสนบาท ผลสุดทายมายังไงกลับอยางงั้น

ที่เลานี่ไมใชเอาตัวเองมาเลา แตเลาในเรื่องที่

พระเจาอยูหัวทรงสอนอยูตลอดเวลา อยูใกลชิด

จนต  อ งทํ าตามพระองค   ใ ค ร ไป ไหน เคย

เห็นผมมาตั้งแตชั้นโทยังไง วันนั้น ซี ๑๑ จนพน

วันนี้กลายเปน ซี Zero เหมือนกันหมด ทําอะไร

ทาํดวยตวัเอง อยาหยดุทาํงาน หยดุทาํงานเมือ่ไหร

รางกายหยุดตาม ตอนนี้รางกายมันก็เหมือนเดิม 

ประโยชนสุขจําไว เงินทองเทาไหรอยาไปแคร 
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ทุกบาททุกสตางคใชใหเกิดประโยชน พระเจาอยูหัว

ทรงมีอํานาจอะไรรู ไหม ไมมีใครจะตอบหรือคง

ไมมีใครตอบได หนังสือที่เราอานกันสวนมากมัก

จะบอกวา พระเจาอยูหัวทรงมีอํานาจอยูอยาง

เดียว ตั้งองคมนตรี กับปลดองคมนตรี สวนมาก

เราจะไดยินพวกดอยปญญาพูดแคนี้ แตความ

จริงจะเปนพระเจาอยู หัวของเรา หรือจะเปน

ควนีเอลซิาเบธ จะเปนคงิคารลอส จะเปนใครกแ็ลวแต

ซึ่งมีอยูประมาณ ๔๐ องคทรงมีเหมือนกันหมด 

ทรงมีอํานาจเหมือนกันหมด ๓ ประการ 

อํานาจที่  ๑ คือ Right to advise

อํานาจในการแนะนํา จะเห็นไดวาพอมีนายก

รฐัมนตร ีพลเอก ประยทุธ กข็อเขาเฝาฯ เผอญิตอน

นีย้งัประชวรอยูทีศ่ริริาช คณุยิง่ลกัษณกข็อเขาเฝาฯ

กราบบังคมทูลถวายรายงาน เพื่อขอพระราชทาน

แนวทางปฏบิตัเิคยไดยนิแบบนีไ้หม เดีย๋วหนวยงาน

นั้นขอเขาเฝาฯ เพื่อขอพระราชทานคําแนะนํา อยาวา

แตนายกรฐัมนตรเีลย ลงุมลีงุมายงัขอพระราชทานคาํ

แนะนาํได รูไหม เขาเรยีกวาถวายฎกีาแปลภาษาสามญั

วาจดหมายถงึพระเจาอยูหวั มปีญหาอยางโนนอยางนี้

ขอพระราชทานคาํแนะนาํ จดหมายสวนหนึง่จะถกูสง

มาที่ ๒ หนวยงาน กปร. กับ ชัยพัฒนา ไปดูซิวา

จะชวยเขาอยางไร เสร็จแลวกราบบังคมทูลกลับ

ไปก็พระราชทานคําแนะนําใหสิทธิอันนี้มีหมด 

ควีนเอลิซาเบธ ปหนึ่งๆ เขาทําเปนทางการเลย

ยนืหนารฐัสภาเลย มอีะไรจะแนะนาํสภา กแ็นะนาํไป

เลยสภาผูแทนฝายการเมอืงจะทาํหรอืไมทาํกแ็ลวแต

จํานํ้าทวมป ๕๓ ไดไหม อํานาจที่จะใหคําแนะนํา 

สื่อก็ไปคนมาไดวา ความจริงพระองคทรงแนะนํา

เรามาตั้งแตป ๓๗ ตรงนั้นทําฟลัดเวย ตรงนี้ทํา

ฟลดัเวย อะไรตอมอิะไร ผานมา ๑๗ ป รฐับาลกีช่ดุ

กีพ่รรคตะเภาเดยีวกนัหมด ไมมใีครดกีวาใครหรอก 

ไมมีใครทํา มีใครถูกลงโทษไหม ผมบอกแลวไง

วาพระองคทรงไมมีอํานาจ พระองคทรงไดแต

แนะนาํ ทาํไมทาํกไ็มรู ถาทาํตามพระองคทรงแนะนาํ

เหตกุารณมนักไ็มเกดิหรอกสูกนัไปสูกนัมา รูหรอืเปลาวา

นํ้ากองอยูเหนือกรุงเทพฯ เทาไหร ๘,๐๐๐ ลาน

ลูกบาศกเมตรเครื่องบินจมนํ้า เกิดมาในชีวิตเห็น

เครื่องบินจมนํ้าวันนั้น สําหรับคนไมเคยเห็น มัน

เทากบั ๘ แมนํา้ปาสกั กองอยูเหนอืกรงุเทพฯ ไมไหว

หรอกเอาไมอยูหรอก แทนทีจ่ะปลอยใหมนัผานไปนะ 

ใหมนัลงทะเลโดยเรว็ โอเค นํา้กค็งจะทวมกรงุเทพฯ 

บาง แตมันก็คงจะอยูในวิสัยที่เรามีชีวิตอยูรวมกับ

เขาไดพระเจาอยูหัวทรงเตือนอยูเสมอตองอยูรวม

กบัธรรมชาตใิหได อยาไปสูอยาไปขวางแตละจงัหวดั

นี่กั้นตรงนั่นไว กั้นตรงนี่ไว ไมใช ตรงขาม ทฤษฎีที่

ไปชวยชุมชนคือใหนํ้าผานตัวเราไปใหเร็วที่สุด

แตอยาลืมเก็บเช็คเงินเดือนไวใชดวยคํานวณไวเลย

วาปนีเ้ราตองการนํา้เทาไหร กกัไวกอน แลวทีเ่หลอื

แบงปนใหคนอื่นเขาใช ออกซายออกขวาไปตาม

ภมูปิระเทศ บรหิารนํา้เอาแคนี ้เอาจรงิๆ จงัๆ เถอะ

แลวก็ตอชวงใหดีๆ หัวนํ้า กลางนํ้า ทายนํ้า รับชวง

กันใหดีๆ นํ้าเหลือเฟอ 

อํานาจที่ ๒ นั้นคือ Right to be consulted 

ใครขอเขาเฝาฯ ใครขออะไรอยางทีย่กตวัอยางเมือ่กี้

นี้ ประชาชนขอคําปรึกษา เรื่องนํ้า เรื่องความทุกข

สุข เรื่องอาชีพอะไร ทําไดทั้งนั้น แลวพระเจาอยูหัว

ก็ทรงใหคําปรึกษา สวนจะไปปฏิบัติหรือไมปฏิบัติ 

แลวแต

ประการที่ ๓ คือ Right to warn มีภัย

อันตรายใดๆ พระองคจะทรงออกมาเตือน ไมมี

ประโยชนอะไรที่จะมาชนะกันบนซากสลักหักพัง

ของบานเมือง จําไดไหม เหตุการณพฤษภาทมิฬ 

คนไทยลกุขึน้ฆากนัเองหลายหนแลวนะ คราวนีก้เ็กอืบ

จวนเจยีน มเีบรกมากอน จะพอใจไมพอใจกเ็บรกไว

ก็เลยหยุด ไมเชนนั้นไดเห็นเลือดกันอีก ชีวิตผม

ก็เห็นมาเยอะแลวนะ เห็นคนชาติเดียวฆากันตั้งแต

เวียดนามเลย ผมอยูเวียดนาม ๖ ป คนชนชาติ

เดียวกันนี่นะฆากันทุกวัน เฉลี่ย ๕๐ - ๗๐ คน 

เปนสิบๆ ปที่กอศึกกันมา ตายกันเปนลานๆ คน 

เคยเห็นเขมรฆากัน เขมรแดงฆาลางเผาพันธุกัน 

ตอนคนกรงุออกทองนา เอาทองนาเขามาอยูในกรงุ
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คนในกรุงเอามาอยูทองนานี่ตายไหม ตาย เพราะ

ไมเคยอยู ฟนดินไปสองวันก็ตายแลว ไปที่ลาว

ยายไปที่ลาวปรากฏวา ลาวแดง ลาวขาว สู 

กันอีก พี่นองก็สู กันเจาสุภานุวงศเปนลาวแดง

เจาสุวรรณภูมาลาวขาว สูกันเอง กลับมาเมืองไทย

ฝายหนึ่งนับถือคอมมิวนิสต  อีกฝ ายโลกเสรี 

สูกันเอง ไมเคยเห็นคนอื่นเขาฆากันเลยนะ  ไมเคย

เห็นศัตรูตางชาติฆากัน นี่ชาติเดียวกันฆากัน นี่ชวง

อาทิตยหนาธรรมศาสตรจะเชิญไปบรรยายหัวขอ

ความขัดแยงจะนําไปสูอะไร ผลสุดทายมันก็ตอง

หยุด แตเห็นแตละประเทศกวามันจะหยุดได 

บานเมอืงแทบพงัทลาย แลวมาตรงกบัพระเจาอยูหวัใน

ชวงพฤษภาทมฬิ จาํไดไหม พลตร ีจาํลอง  ศรเีมอืงกบั

พลเอก สจุนิดา  คราประยรู ทะเลาะกนั  รบัสัง่วาจะมี

ประโยชนอะไรที่จะทะนงตัววาชนะเวลาอยู บน

กองซากปรักหักพังไมมีใครชนะหรอก พระองคทรง

ไมชีน้ะวาใครผดิใครถกู แตทรงเตอืนสต ิใหหยดุไดแลว 

แลวกลับไปเพงพิจารณาวาใครผิดใครถูกก็วากันไป

ตามครรลอง ๑๔ ตุลา พระองคก็ทรงออกมาเตือน

ตกลงวาอาํนาจม ี๓ ประการ จะเรยีกอาํนาจก็

ไมได ภาษาฝรัง่เขาใชถกูตองแลว ใชคาํวา Right แปล

วา สทิธ ิสทิธใินการใหคาํแนะนาํ พระองคทรงสงวนไว

จะไปหามพระองคไมได บอกอยามายุงเปนพระมหา

กษัตริย อยามายุงอยางงั้นอยางงี้ คนพูดอยางนั้น

ตามเว็บไซตพวกนี้เขาไมรู หรือแกลงไมรู หรือไมรู

จรงิๆ กไ็มรูนะ แตนีแ่หละคอืสิง่ทีพ่ระองคทรงม ีและ

พระองคกท็รงทาํ พระองคทรงเตอืนเรือ่งการเพาะปลกู

พระองคทรงเตอืนวธิกีารแกไขปญหานํา้ทวม พระองคทรง

เตอืนเรือ่งโนน พระองคทรงแนะเรือ่งนี ้พระองคทรงให

คาํปรกึษาไปทาํหรอืไมทาํตามใจ พระองคทรงทาํตวัอยาง

ใหดโูครงการพระราชดาํรไิมไดบงัคบัใครใหมาด ูไมได

บังคับใครใหทําตาม ใครอยากแวะก็แวะเขาไปใน

ศนูยศกึษา พระองคกท็รงทาํใหดทูัง้ ๖ ภมูปิระเทศ เชือ่แลว

นําไปทําก็สําเร็จไป ไมทําพระองคก็ทรงไมมีสิทธิไปวา

อะไร ใครเพราะอยางนั้นจะอาศัยพวกทานทั้งหลายนี่

ในโครงการเขาเขียน อยากใหเปนวิทยากรตอ 

ไปเลาใครตอใคร ไปเผยแพรตอเถอะแลวอยาหยุดที่

ฟงคนบนโตะนีพ้ดู ไปอานเพิม่เตมิเลย กน็าเสยีดาย

หนังสือดีๆ หายาก สวนมากนาจะสาธยายแตเปน

เชิงอะไรละ ไมมีแบบสังเคราะหออกมา อยางที่ผม

บรรยายมานี่ไมคอยมี หายาก สวนมากออกมา

เปนปริมาณ มีอางนํ้ากี่อาง ตองนําเสนอหลักการ

แนวทาง อันนี้สําคัญมากกวา วิธีการพลิกแพลง 

นํา้เนาปบแทนทีจ่ะนกึถงึโรงงานบาํบดั ราคา ๕,๐๐๐ 

ลาน แบบนกัการเมอืงเขาด ูพระองคทรง ไปดผูกัตบชวา

วาแกไดไหม พระองคทรงนําเอาธรรมชาติมา

แกธรรมชาติ นี่คุ มไหม ไมสําเร็จ ไปดูแหลม

ผักเบี้ยไหม นํ้ าจากเพชรบุรีลํ า เลียงมาเลย 

๑๘ กิโลเมตร ตอนนั้นเรางง พระองครับสั่ง

วาใหไปหาที่ติดทะเลมา ๑,๐๐๐ ไร ที่ผืนแรก

ไปดูที่คลองดาน คือผืนที่ผมจะไปซื้อ วันนั้นผูที่

เขาอยู แถวนั้นเขาก็พาไปดูเลย สะพานเลาะริม

ทะเลไปเรื่อย มี ๑,๐๐๐ ไรไหม มีครับ ๑,๐๐๐ ไร

รวบรวมมาได เขาบอกถึงแลวครับ เราก็มองไป

ที่ฝง ไมใชครับ ไมใชครับทาน ที่อยูไหน ชี้ไปทะเล

นั่นนะเสาหิน ไมรูโฉนดที่ดินมันเผนเขาไปไดยังไง

พอกลับมาเลาถวาย พระองครับสั่งวาอยาไปยุง 

แลวสุดทายยังวิ่งหา ที่แทไปเจอในบานเกิดของ

ผมที่เพชรบุรี ไปเจออยูแหงหนึ่งในแหลมผักเบี้ย

มีอยู ๙๐๐ กวาไร ๑,๐๐๐ ไรพอดีเพราะมันมีที่งอก 

แตพอดมีคีนจองแลว ถามใครละ ศลิปากรมาจองไว

จะตัง้วทิยาเขต ไมเปนไรไปหาทีใ่หมใหเลยไปอกีฟาก

หนึง่ ตัง้วทิยาเขตได ตองขามฟากถนนไปตัง้ ๔ ภเูขา 

เพราะทานอยากไดรมิทะเล และผลสดุทายกเ็ปนบอ

เกิดแตละแหงๆ ไมมีใครเลาไดหรอก มีเบื้องหนา

เบือ้งหลงันัน้ไมวาจะศนูยศกึษาการพฒันาพกิลุทอง

ลงไปยังไง ไปซื้อที่ไดยังไง ไมใชเรื่องงายนะ แตละ

ศนูยฯ ทีต่ัง้มานี ่พอเขางานปบเขาทดสอบ ๕ ศนูยฯ

รวดเลย แตละที่เลือดตาแทบกระเด็น กวาจะไดมา

แตละศนูยๆ พระองคทรงระบเุลยเอาแผนทีม่าทรงชี้

ตรงนีแ้ลวเปนอยางนีจ้รงิๆ นะ พระองคไมเคยเสดจ็ฯ 

ไปแตทรงอธิบายเหมือนประทับนั่งทางในทรงเห็น 
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เพราะฉะนัน้พวกทานจะตองไปขยายผลไป ชกัชวน

กันไป

ทรงทาํอยางไร ในนีก้บ็อกใหเลาใหฟงดวยก็

ทาํเหมอืนพวกเราทาํนีแ่หละ แตตนตอของการเกดิ

มาของโครงการพระราชดําริตางๆ นั้นก็ขอกลาว

เกริน่ๆ ไวอยางนีว้า ๑. เกดิขึน้มาจากประชาชนขอมา

ก็อยางเมื่อกี้นี้ประชาชนเขียนจดหมายมา เรียกวา

ถวายฎีกาอะไรตอมิอะไรขอมา ผานทางจดหมาย

อะไรก็วากันไป ฎีกาที่จังหวัดสงไปรษณียมาก็ได 

อันนั้นสวนหนึ่ง  ๒. อีกสวนหนึ่งพระองคทรงคิด

ของพระองคเอง พระองคทอดพระเนตรรับสั่งวา

ตรงนี ้จาํไดวาวิง่รถจากเชยีงใหมไปลาํพนู พระองค

รบัสัง่วาบรเิวณนีพ้ระองคทรงชีใ้นแผนที ่รบัสัง่วาบรเิวณ

นี้แหงแลงเหลือเกิน ไมนาเชื่อออกจากเชียงใหม

นิดเดียวออกมาทางลําพูน นี่มันก็นิดเดียวนะพอ

ออกมาเลี้ยวซายเขาทางภูเขารับสั่งวานี่ที่นี่แหง

แลงที่สุด ถามวาพระองคทรงเคยเสด็จฯ ไปที่นั้น

ไหมไมเคยปรากฏ แลวทําอยางไรจะรู คนนําทาง

ไปไมได ไปไมถูก พระองคทรงสงวิทยุรับสั่งให

รถตํารวจรออยู บนถนน ที่ เหลือตามฉันมา 

วนันัน้นะพระองคทรงนาํเสดจ็ฯ นะ เราตามเสดจ็ฯ 

พระองคทรงนําเสด็จฯ ไปเลย นําหนาขึ้นไปเลย

ฝาทองไรทองนา ไปถึงตีนเขา ฝนไมตกมา ๓ 

ปเต็ม ผมจําไดนะวาขี้ฝุ นทวมเทาเลยเหยียบ

ไปนี่ขี้ฝุ น แหงจนเปนขี้ฝุ นหมด พระองคทรง

ทราบได อย างไรไม ทราบพระองค รับสั่ งว า

บริเวณนี้แหง เดี๋ยวจะทําให แลวพระองคก็ทรง

วางจดุ เสดจ็พระราชดาํเนนิกาํหนดจดุใหเรยีบรอย

ชาวบานไมรูนะวาพระองคจะเสดจ็ฯ เขาไป พอขากลบั

เทานั้นแหละเอาโตะมาตั้ง ฝนตก จําไดวาชาวบาน

โน มตัวเข ามากอดพระบาท รอดแล วตรงนี้

รอดแลว แลวตั้งแตนั้นมาสมบูรณเลย แสดงวา

พระองคทรงรูภมูปิระเทศอยางลกึซึง้ ทรงอานแผนที่

พระองคไมทรงดูแผนที่เหมือนเรา เปนลายเสน

เปนภูมิภาคธรรมดา แตพระองคทรงมองทะลุ

ปรุโปรง 

หลักการพัฒนาประการแรกไมใชใหของ

เฉยๆ ไมใชขอสิ่งใดมาก็ใหสิ่งนั้นไป แตจะตองมี

วิธีการบวกไปดวยวาจะใชประโยชนตางๆ จากสิ่ง

ทีพ่ระองคพระราชทานมาใหไดอยางยัง่ยนือยางไร 

อันนี้คือหลัก คือใชไดถึงลูก ถึงหลาน ถึงเหลน 

ถึงโหลน ไมรู จบ ถาของใชอยางชั่วคราวใชป บ

หมดปุบ ใชปุบหมดปบทําเหมือนรัฐบางหนวยงาน

ใหไปเฉพาะหนา แกไขปญหาเฉพาะหนามันไมยั่งยืน 

ยัง่ยนืกต็รงกบัคาํวา Sustainable Development นัน้

คือใชตอถึงลูกถึงหลานไดและตอยอดขึ้นไปไดดวย 

ไมใชวาจะทําอะไรก็ติดอยูแคนั้น การพัฒนาอยาง

ยั่งยืนเขาให คําจํากัดความ ตั้งแตป ๑๙๘๗ นั้น

ผมเห็นดวยวาเปนคําจํากัดความที่ดี คือการ

พัฒนาอยางยั่งยืนนั้นคือวิธีการพัฒนาหรือวิถี

การพัฒนาที่สามารถตอบสนองความตองการ

ของปจจุบันโดยไมลิดรอนความสามารถของคน

รุนหลงัในการตอบสนองความตองการของพวกเขา

หมายความวาอะไร ไมใชมีกินอยู ในชวงระยะ

ชวงชีวิตเราเทานั้น หากรุนลูกเราเขามาก็ยังมีตอเนื่อง

ขึ้นไปอีก แตเวลานี้ดูวิธีการพัฒนามันสิ้นสุด

ในยุคสมัยเราเทานั้นมันไมมีเหลือ ปาถูกทําลาย

ถูกเผาทั่วประเทศ หนาแลงก็เผา ไมพะยูงนี่มันมี

อะไรทําไมตัดกันไดทุกวัน ทําลายกันไดทุกวัน 

ยังเหลือใหทําลายกันตออีกเห็นหรือเปลาเห็นไหม

วาบานเราสมบูรณยังไง ตอใหทําลายไปยังไงก็ไมมี

วันหมด แตไมใชปลอยไปอยางนี้ ถาปลอยอยางนี้

วันข างหนาก็หมด วันนี้ผมคิดว ายังไม สายที่

จะเกบ็ไว พระเจาอยูหวัทรงแสดงใหดแูลว เอากลบัคนื

ได หวยฮองไครเคยเกลีย้งมไีมอยู ๒ - ๓ ตน ตอนนี้

กลับคืนมาหมด แลวกําลังจะกลับเขาสูชวงระยะ

เวลาสุดทายของปา คือกลับมาเปนปาดิบชื้น 

ทีแรกเปนปาเสื่อมโทรมนะ ที่ดอยสะเก็ด เชื่อ

หรือไม ที่ดอยสะเก็ดเข าไปวันแรกออกโฉนด

ไมมีคนบุกรุกซักคน มันรอนมันแหง วันนี้อุดม

สมบูรณเขียว พระองครับสั่ง ๗ ปฉันจะทําใหเขียว

แลวทุกวันนี้ก็เขียวจริง จากปาถูกทําลายไปสิ้น 
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วันนี้กลายเปนปาโปรง ปาเบญจพรรณ สุดทายคือ

ปาดิบชื้น เหมือนอยางที่เขาเคยเปนเมื่อรอยป

ที่แลว พันปที่แลว กลับคืนครับ เขาพรอมที่จะกลับ

มา แตเราตองมีเจตนา เราตองมีความอยาก และ

อยาไปกวนเขา ปลกูปานีอ่ยางเดยีวอยาไปกวนเขา

แลวแทนจะไปนั่งปลูกปา ไมตองปลูก เราก็นึก

ในใจวาปามันจะขึ้นไดยังไง ทุกอยางก็ยังมีชีวิต

อยู สรางความชืน้ อนันัน้คอืทีม่าของฝายแมว เอาดนิ

เอาไมไปกัน้ไว กรมชลประทาน รายงานไวเลยทาํฝาย

ไมสําเร็จ เพราะตามหลักวิชาที่เรียนมา ฝายมันตอง

จนุํ้าใหอยู นี่มันรั่วทุกฝาย พระองครับสั่งขอแสดง

ความยนิดดีวยทาํสาํเรจ็แลว กรมชลประทาน มนึไม

ตรงกับตําราที่เรียนมา ตําราที่เรียนมาสรางฝายมัน

ตองกัน้นํา้ใหได พระองคกลบัรบัสัง่วาอนัไหนกัน้นํา้

ไดใหทะลวงใหเปนรูดวย เสร็จแลวเอาไมไผทะลุๆ

ใหเปนปลองดวย พระองคทรงตองการฝายชะลอนํา้ ไมใช

ฝายกั้นนํ้า แตนี่เราเรียนมามันไมมี พระองคทรง

ตองการสรางถุงนํ้าเกลือใหนํ้าไหลชาใหมันอยูให

ความชืน้กบัปานานๆ เพราะงัน้ปาหวยฮองไครตรงกนัขาม

กบัปาปลกูทีอ่ืน่ ปาจรงิๆ มนัตองระเกะระกะขึน้ตาม

ธรรมชาติตางฝายตางแยงกันขึ้นหาแสงอาทิตยเสร็จ

แลวก็ตองเปนชั้นๆ เพื่อคลุมดินและเปนไมพุม ไม

อะไรตออะไรที่ปกษใตเขาบอกตองมีใหครบ ๕ ชั้น 

มนัสนองตอบซึง่กนัและกนั ตองมใีหครบ อยางนัน้

จึงถือเปนปาดิบชื้น พระองครับสั่งไวหลายแหงนะ

เปนการพัฒนาที่มีลักษณะของการพึ่งตนเอง

พึง่ความแขง็แกรงจากทรพัยากรของตนเอง ทีส่าํคญันัน้

แตละแหงๆ ตองอาน ดิน นํ้า ลม ไฟ ที่อยูรอบๆ 

ตัวใหออก เพราะมันไมเหมือนกัน ภาคกลางก็ไป

อกีแบบนงึ ภาคกลางนีข่ึน้ชือ่วาลุมแมนํา้เจาพระยา 

เขากําหนดไวแลว เราจะดันทุรังใหมันเปนอะไร 

ปรับปรุงสภาพทํามาหากินใหสอดคลองกับพื้นที่

ลุมก็คือทํานา แตที่นาเสียดายพื้นที่แถวรังสิตเคย

เปนทีน่าบดันีก้ลายเปนเขตอตุสาหกรรม  ผมไปเปน

นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   บอก

พวกเขาวารูไหม ๔,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ ไร ทีม่หาวทิยาลยั

ตั้งอยูนี่เดิมเปนที่นา เพราะฉะนั้นเพื่อแสดงความ

กตัญูกตเวทีเอาพื้นที่สักพื้นที่ใหเปนนาอยู ทาง

มหาวทิยาลยักจ็ดัใหผม ๙ ไร และนกัศกึษากอนจะออก

นัน้ใหราํลกึถงึบญุคณุของสถานทีท่ีป่ระสทิธิป์ระสาท

ความรูใหมาลงดํานา นายกสภาเดินลงดํานาเอง 

ดํานากันหมด พอนายกสภาลง อธิการก็ตองลง

รองอธิการก็ตองลง คณบดีลง อาจารย นิสิต 

นักศึกษา ก็ลงหมด เกี่ยวขาวเอาไปสี เดือนเมษา

เอาขาวทีรุ่นพีป่ลกูเอาไวเลีย้งรบันองใหมใหกนิขาว

ที่ขึ้นมาจากแผนดินธรรมศาสตร 

จะสอนเคล็ดลับอยางหนึ่งวาเวลาจะไปทํา

กิจกรรมที่ไหน ทําโครงการที่ไหน พยายามสราง

เรือ่งราวออกมาแลวมนัจะฝงอยูในจติสาํนกึของคน

ขาวไมใชขาวที่ซื้อมานะ ขาวนี้เกิดจากแผนดิน

ธรรมศาสตรนะ เกดิจากมอืรุนพีก่อนเขาออกไปเขา

จะปลกูทิง้ไว  พอถงึรุนเรากรณุาปลกูตอ แลวใหรุนนอง

ตอไปดวย เพราะเราชอบสรางอะไรที่มันเปน

วตัถ ุแตในเรือ่งจติวญิญาณมนัหมดแลว อะไรจบัตอง

ไมไดจับทิ้งหมดเลย วัฒนธรรมตางๆ ความดีงาม

คุณธรรมมันหมดเกลี้ยงไปจากสังคมเพราะเหตุที่

ทุกคนไปมุงจับที่วัตถุ เงินก็วัตถุมันเปนกระดาษ 

เงินในกระเปาจะแบงคใหญแบงคเล็กก็กระดาษ

เปนตัวแทนสมมติ นี่เรื่องจริงนะบางทีเปนเศษ

กระดาษจริงๆ เอาแคไปที่ลาวนี่ซื้อของทีตองใช

เปนปกๆ ของจริงๆ คือสิ่งที่เราจับตองได คือ นํ้า 

อาหาร การพัฒนาเกิดจากเนื้อในสังคมกอตัวจาก

ระบบคุณคาดั้งเดิมบนพื้นฐานของภูมิปญญา

ทองถิน่ อนันีต้รงกบัคาํทีค่งจะไดยนิ พระองคทรงเรยีก

ไปกาํชบัวาสเุมธจาํไวนะ การพฒันาตองระเบดิจาก

ขางใน แตละคาํจะมคีาํทีพ่ระราชทานมาแลวทัง้นัน้

เลย แตคนเรากระโดดขาม ตองระเบิดจากขางใน 

ไมใชเปนการพฒันาโดยความอยากของเรา เขาตอง

อยากไดถนนแนเลย ตดัถนนโครมเขาไปในหมูบาน

ที่ไมเคยมีถนนติดตอ ผมถามวาใครใชถนนคนแรก 

ชาวบานทีเ่ราตองการหรอื เปลา คนมรีถทีอ่ยูในเมอืง

แลวเขาก็เอารถปคอัพวิ่งเขาไป ไปดูดเอาเลือด
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เนื้อทรัพยากรของคนในหมูบานออกหมด จนพวก

เขายังไมทันตั้งตัวเลยวาพวกเขาจะบริหารอยางไร 

ตองใหเขาพรอมเสียกอนแลวคอยมีถนนแลวเขา

จึงมีโอกาสใชถนนเปนคนแรก อันนี้ความหมายวา

ระเบิดจากขางในใหเขาพรอมแลวคอยให อยาไป

โยนใหเขา คนอื่นที่พรอมกวาใชประโยชนหมด 

ความคิดตางๆ ของพระองคก็คือคุณคาทาง

ดานวัตถุและคุณคาทางดานจิตใจตองไปดวยกัน 

จะไปเอนเอียงทางดานวัตถุจะไปเอนเอียงทาง

ดานอุตสาหกรรม ไปเอาความรํ่ารวยอยางเดียว

โดยปราศจากมิติทางดานจิตใจมันก็ไปไมรอด 

เอาจิตใจอยางเดียวนั่งบริกรรมอะไรตออะไร 

วันละหลายครั้งมันก็อยูลําบากเหมือนกันถาพูดไป

ชัว่ครัง้ชัว่คราวยงัพอไหว งัน้ตองใหสมดลุทัง้สองอยาง

ทั้งวัตถุทั้งจิตใจนั้นใหมาอยูในคนเดียวกันใหได

แลวอยาดถูกูวตัถมุากเกนิไป เพราะพระพทุธเจายงั

ตรัสวา ปจจัย ๔ ทรงสอนเหมือนกัน พระพุทธเจา

กับพระเจาอยูหัวทรงสอนเหมือนกัน พระองคทรง

สอนบนฐานของสัจธรรมความจริง ฐานที่เปนนาย

สุเมธ อดีต ซี ๒๒ ฐานันดรเยอะแยะ แตหนุมสาวที่

เขามาใหมๆ ตองการเทากัน ตองการปจจัย ๔ 

ตองการเสือ้ผา ตองการอาหาร ตองการเครือ่งนุงหม

ตองการยารกัษาโรค เหมอืนกนัเปนพืน้ฐาน ไมมใีคร

ตางกวาใครเลยจะเปนฝรัง่มงัคาอยูอกีฟากโลกหนึง่

ก็ตาม แตวิธีการเขาสูปจจัย ๔ ตองมีเหมือนกัน  

บางคนมันโลภหมด มันตองโกยไว มันตองเอาไว

คนเดียว เกิดการแยงชิงกัน ปะทะขัดแยง อยากได

นํา้มนัประเทศอืน่ แลวอางวาประเทศตางๆ เหลานี้

ไมเปนประชาธิปไตย เพราะฉะนั้นเราตองไป

สรางประชาธิปไตย ถาม ถาไมมีนํ้ามันสักหยด

จะ ไป ไหม  อยาก ได  นํ้ า มั น  แต  ที่ อ  า งคื อ

ประชาธิปไตย เหมือนนักประชาธิปไตยทั้ ง

หลาย อางแลวดูดี อางแลวดูโก อางแลวคน

เถียงยาก แตความจริงเปลา ไมไดซื่อสัตยหรอก 

ของไทยเหมือนกัน เขาปฏิวัติกัน บอกไมได 

ไมเปนประชาธปิไตย ถาไมเปนประชาธปิไตยอยาง

นั้นเดี๋ยวไปคุยกับจีนดีกวา เพราะจีนเขาไมโกรธ

เรา เดีย๋วนี ้เงยีบไปเลย จาํไวเลยเรือ่งแบบนีไ้มมใีคร

ซื่อสัตย กับใครหรอก กฎเกณฑที่ผมเรียนมา

โดยตรงเลย ระหวางประเทศนี ่กฎของผลประโยชน

เปนที่ตั้ง ใครแสวงหาผลประโยชนไดตรงไหน

ก็ไป เวลาฟงเหตุการณบ านเมืองเหตุการณ

ทั่วโลกใหฟงหูไวหู อยาไปฟงมันมาก ไมไดตั้งบน

พืน้ฐานของความจรงิหรอก ยิง่การทตูมากยิง่โกหก

มาก เขาบอกนกัการทตูนีเ่วลาบอก Yes หมายความ 

Perhaps ถาบอก Perhaps หมายความวา No 

ถาทูตคนไหนบอกวา No คนนั้นไมใชนักการทูต

ตรงขามกับสุภาพสตรี สุภาพสตรีคนไหนบอก

วา No หมายความวา perhaps ถ าสุภาพ

สตรีบอก perhaps หมายความวา Yes ถา

ผูหญิงคนไหนบอก Yes ไมใชสุภาพสตรี ซึ่งมันก็มี

อุปมาอุปไมยสะทอนความจริงของชีวิต จริงไหม 

สุภาพสตรีก็ตองสงวนเนื้อสงวนตัว

เพราะฉะนั้นมิติทางดานวัตถุ ทางดาน

จิตใจมันตองผสมผสาน สังคมของเรานี่มิติทาง

ดานจิตใจมันทรุดหายไป ถามีแตวัตถุเขามาแทน

มากเทาไหรก็ตองเผชิญปญหามากขึ้นทุกที เวลานี้

เราพยายามจะเอามิติทางดานจิตใจและคุณธรรม

กลับมา สําเร็จหรือเปลาไมรู แตเราจะพยายามกัน 

เพราะฉะนั้นสิ่งตางๆ เหลานี้ พออยูพอกิน เวลา

พูดนี่ไม ทําใหคนตื่นเตน ก็คิดกันวาแคนี้หรือ

พออยูพอกิน มันตองรวยมันตองมีกินมีเก็บอะไร

ไวบาง แตที่รับสั่งวาพออยูพอกินนั้นมันเปนคํา

เหนือคํา ดีจริงๆ มีประเทศนอยประเทศที่พอเลี้ยง

ตัวเองไดและมีของเหลือใหคนอื่นเขากินดวย ก็มี

ประเทศนีแ้หละ ซาอดุอีาระเบยี รวยทัง้บานมนีํา้มนั 

แตสั่งมากินไดไหม เชาสั่งซุปเปอรมากินสองลิตร

มันก็ไม  ได   หม อมเจ าสิทธิพร กฤดากรเคย

ตรัสวา เงินทองเปนของมายา ขาวปลาสิของจริง

สจัธรรมมนักเ็ปนอยางนัน้จรงิๆ นะ พวกเครือ่งจกัร

เครื่องกลเวลายามหิวมามันแทะไมได มันกิน

ไมได  พออยู พอกินนั้นคือทําอยางไรใหบ าน

เมืองเรามีความสมบูรณ   ของเรานี่น  ากลัว
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จากพออยู พอกิน เหลือกินเหลือใช แล วจะ

ขาดแคลนอีกเพราะการบริหารทรัพยากรไมดี

พระเจ าอยู หัวทรงเน นมาตลอด ๖๐ กว าป  

ทรงแกไขปญหาของประชาชนทรงเนนเรื่องชนบท

มาก ชนบทที่เรียกเขาวาพวกรากหญาผมไมพอใจ

มาก มาดูถูกคนจน เอาตามฝรั่ งที่มันดูถูก

ผมเลยบอกจาก Grass Root เปลี่ยนเป น

Glass Root  ได  ไหม เปลี่ ยนเป นรากแก ว

ได  ไหม เพราะถ ารากแก วไม อยู นะ ต นไม 

ตนไหนก็โคน ถารากแกวแข็งแรงใครจะโคนไมได

หรอก เมือ่กลางวนัขึน้ไปชมววิกนิขาวกนั ขาวเรามา

จากไหน ไมใชมาจากชนบทหรอื ถาเราไมใสใจดแูล

ชนบท ปลอยใหสภาพตางๆ เปนอยางนี ้วนัหนึง่คน

ในกรุงก็จะอดตายเพราะไมมีปญญาเลี้ยงดูตัวเอง 

มีปญญาทําเงิน แตเงินมันกินไปไดไหม ผลสุดทาย

ก็ตองเอาเงินไปแปลงเปนของจริง คือเปนขาว 

เปนปลา เปนขนม เปนอะไรมาก็ตามใจ 

ความจริงนั้นเรื่องความจนเรื่องความ

หิวโหยอะไรตาง ๆ นั้น คนเรานั้นไปคิดเชิงลบ

คิดตามคอมมิวนิสต คือมันจนมุมก็คิดหาทางออก 

เพราะฉะนัน้สิง่ตางๆ นีพ้ระองคทรงไปถงึตนตอเลย 

ไมใชเรือ่งอดุมการณอะไร   แมกระทัง่วนันีท้ีท่ะเลาะ

กนัระหวาง สอีะไรสโีนนสนีีอ้ะไรตออะไร ฐานจรงิๆ 

คือความจน ตราบใดที่ยังมีความจนอยู สังคมจะ

ทะเลาะกันอยูอยางนี้  คารลมารกซเขาบอกไว

อยางนี ้เปนการทะเลาะกนัระหวางคนมกีบัคนไมมี 

คนไมมพีอไมมกีเ็กดิความกดดนั พอใครใหความหวงั

เปนแสงริบหรี่ใหเงินเขาหนอยก็ตองรับ ก็มันหิว  นี่

คือสัจธรรม ผมพูดไมเขาใครออกใครนะ เพราะ

ฉะนั้นผมเปนคนเดียวที่สีโนนสีนี้เชิญก็ไปหมด ผม

กพ็ดูแบบนีไ้มเหน็มใีครวาอะไรกห็วัเราะคกิคกั ตอง

พดูตรงไปตรงมาอยางนีต้ราบใดทีย่งัไมสามารถขจดั

ความจนได อยามาพูดคําวาประชาธิปไตย ขอโทษ

ผมสอนประชาธิปไตยตั้งแตป ๒๕๑๒ กลับมาปบ

ผมกส็อนทีธ่รรมศาสตรเลยสอนเปนอาจารยพเิศษ

เรื่อยมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ ลูกศิษยผมเปนตุลาการ

รัฐธรรมนูญ เปนใหญเปนโตกันหมดแลว อยา

ฝนโลก 

นี่เปนเรื่องเกานะพระองคทรงแสดงใหเห็นวา

พระองคทรงรูจกัธรรมชาตจิรงิๆ ทรงเปนนกัประชาธปิไตย

ที่สุด ในรัฐธรรมนูญของเรา ไม ว าฉบับไหน

จะทําอะไรตองฟงเสียงประชาชน พระเจาอยูหัว

ทรงถามประชาชนทุกครั้ง ดูพระบรมฉายาลักษณ

พระองคประทบันัง่พบัเพยีบ พระองคทรงถามประชาชน 

พระองครบัสัง่วาทาํแลวไดอะไร ทาํแลวจะมผีลกระทบ

ไหม บางครอบครัวถูกกระทบนะ สักพักก็จะมีฮีโร

ออกมาบอกวาผมมทีีด่นิพอจะถวายได เปนขัน้ตอน

การเกลีย่ประโยชน  นีค่อืประชาธปิไตย ตองเหน็พอง

ตองกัน ตองรูจักเกลี่ยประโยชนระหวางกัน ไมใชทิ้ง

คนสวนนอย นี่คือพระองคทรงทําประชาพิจารณ 

แลวพระองคก็ทรงมาถามหนวยราชการฝายปฏิบัติ

วาพรอมไหม ทําไดไหม สวนใหญก็ตอบวาพรอม

ทัง้นัน้ เทานัน้ยงัไมพอ พระองคจะทรงถาม “ถงุเงนิ

วาอยางไร” ชือ่เลนของผมคอืถงุเงนิ ครัง้แรกรบัสัง่ที่

นราธิวาส ตอนนั้นเพิ่งเขาถวายงานใหมๆ ไมทราบ

จะวางตัวอยางไร ก็ไปยืนอยูทายโนน ไมคอยไดยิน 

จนกระทั่งทานรับสั่งถึงถุงเงิน พวกมหาดเล็กก็

ไมรู จักเพิ่งเคยไดยิน เขาใจไปวาเปนชื่อวัวชน 

ทานรบัสัง่วาไมใชววั คนยนือยูโนนกค็อืผม กเ็ลยรูจกั

กันทั่ว รับสั่งวาตอไปนี้ใหอยูขางๆ ฉัน ใหจดรับสั่ง

ทุกอยางเพื่อไมใหไปอางกันผิดๆ 

เมื่อทุกหนวยพรอมพระองคก็จะทรงแสดงให

เห็นวาถาทําแบบนี้กาลขางหนาจะเกิดอะไรขึ้นมา 

สถานะทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคมจะเปนอยางไร 

เปนการทําประชาพิจารณที่ครบถวนของหนวย

ราชการที่ทําอยูในเวลานี้มีแตรูปแบบอยางเดียว 

ไมศึกษาอยางลึกซึ้ง พอจะทําก็เรียกประชุมราษฎร

ในหองรวบรัดโดยที่เขาไมรูขอมูลเลย ของพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัวนั้น ทรงเริ่มตั้งแตขั้นยกราง

โครงการ คือรวมคิดกับประชาชนตั้งแตแรก รวม

กาํหนดโครงการกนั ประชาชนตดิตามความคบืหนา

ไดตลอด  
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ภาพนี้เราจะเห็นชินตา ไมใชทรงเขาไป

คุยกับประชาชนเฉยๆ แตเปนการทรงทําประชา

พิจารณ (Public Hearing)  ภาพนี้ก็เหมือน

กันรับสั่งถามภาคราชการผู ปฏิบัติว าพร อม

หรือไม ภาพนี้คือโตะทํางาน ไมไดนั่งปกติครับ 

มีอยูครั้งหนึ่งทําลายสถิติเลย นั่งพับเพียบตั้งแต

สี่โมงเย็นจนถึงสี่ทุ ม เวลาพระองครับสั่งกับอีก

ฟากหนึ่ง ฟากนี้จะรีบพลิกเลยเปนเทคนิค ผาน

ไปชั่วโมงหนึ่งไมมีใครพลิกแลว ตายไปครึ่งตัว

แลว พอพระองคซึ่งทรงประทับนั่งไมเปลี่ยนทา

เลย เสด็จฯ กลับพระองคก็ทรงลุกขึ้นทรงหยิบ

เอกสารไปเลย พวกเราไมมีใครไปสงเสด็จฯ 

เพราะลุกไมขึ้น ตายไปครึ่งตัว ดูสิในหองของ

พระองคมีอะไรบาง อะไรไมมีประโยชนไมตองมา

วางไว  จะทําอะไรนั้นตองสํารวจของเดิมกอน 

ดรูากเหงาทีเ่ปนอยูไมใชจะรือ้บานโดยทีแ่บบยงัไมมี 

ตองทําตามลําดับขั้นจากเล็กไปหาใหญ ปลูกบาน

ยังตองเริ่มจากชั้นลาง ของดีๆ มีอยู ไมมีอะไรดี

ไปหมดหรือเลวไปหมดหรอก

พัฒนาตามหลักภูมิสังคม ตองใหความ

เคารพภูมิประเทศ ดิน นํ้า ลม ไฟ แตละแหง

ไมเหมอืนกนั ภาคเหนอือยางหนึง่ อสีานแบบหนึง่

ภาคกลางอีกแบบหนึ่ง ภาคใตมีดินพรุซึ่งไมมี

ในภาคอื่น อีกมิติก็คือสังคม คนแตละกลุมคิด

ไมเหมอืนกนั ภาคเหนอืจะคดิไปแบบหนึง่ ภาคอสีาน

คานิยมจะไปอีกแบบหนึ่ง ภาคกลางเขาจะไปอีก

แบบหนึ่ง ภาคใตก็เหมือนกัน เพราะฉะนั้นตอง

ระวัง เมื่อกอนรัฐบาลคิดอะไรไดใหใชทั่วประเทศ

เลยมันถึงไมไดผลไง เพราะแตละแหงตองดู

ภมูสิงัคมใหมนัสอดคลองอยางนีเ้ปนตน ทรงแกไข

เปนขัน้เปนตอน การพฒันาประเทศกต็องมหีลกัเปน

ขั้นเปนตอน อยากระโดดขามเปนหลักเปนตอน 

เราชอบกระโดดขามกัน เอะอะอะไรจะใหเจริญ

เตม็ที ่ลงทนุกนั กูเงนิกนัแลว จดุออนของประเทศนี่ 

การบรหิารจดัการออนแอมาก เงนิมไีหม ม ีคนมไีหม 

ทรัพยากรมีไหม ยังเหลืออยูเยอะ แตระบบบริหาร

จัดการนี้ไมเอื้อ ตายตรงบริหารจัดการ แผนมีไหม

มีมากเลย ผมอยู สภาพัฒน มีแผนทุกอย าง

จะเอาอะไรจะเปดตูหยิบมาให แตพอบริหารมา

จบเลย 

ปรัชญาปฏิบัติ ๒๓ ประการจดติดที่ทํางาน

ไวเลย ไมสงวนลิขสิทธิ์ หนึ่งตองเริ่มศึกษาขอมูล

อยางเปนระบบ ตองศึกษาขอมูลกอนไมอยาง

นั้นก็เดาไปเรื่อย แกไขปญหาเฉพาะหนาไปเรื่อย

แลวมันก็ทับถมกันไป สองระเบิดจากขางใน

ใหพรอมแลวลงมือทําถาไมพรอมอยาเพิ่งให

อะไรใคร แกไขปญหาที่จุดเล็กกอน วิธีสอน

ของพระองคก็คือ สุเมธ ไปเจอเชือกกลุ มหนึ่ง

พนักนัยุงเหยงิ รบัสัง่ถามวาคอือะไร กต็อบวาเชอืก

รับสั่งตอวาใชไดไหม ก็กราบบังคมทูลวา ไมได

พระพุทธเจาขา เพราะมันพันกันอยู รับสั่งตอวา

แลวถาเราตองการใชเชือกกลุมนี้ตองทําอะไรกอน 

ก็กราบบังคมทูลวาตองแก รับสั่งถามตอวาแลวจะ

เริม่ตนอยางไร กม็าคดิจะแกอยางไรมนัพนัอยูอยาง

นัน้ กค็อืวาเริม่ตนตองหาปลายทัง้สองขางกอน จาก

นั้นก็คอยๆ แกจากปลายทั้งสองขาง อธิบายแลว 

องครวมทําการเกษตรตองดูนํ้า ดิน พืช ดูอยางใด

อยางหนึ่งไปไมรอด นํ้าไมมีจะปลูกขาว ประกาศ

หามอยาทํานาปรัง ปรากฏวาทุกคนทํานาปรัง

กันหมด ตองพิจารณาวาไมปลูกขาวแลวจะปลูก

อะไร เพราะขาวนั้นกินนํ้ามากกวาพืชอื่นสิบเทา 

ไมติดตําราบางทีตําราเขาบอกไวอยางหนึ่ง

แต พระองค ก็ทรงคิดค นของพระองค ก็ทรง

พบอะไรที่ ใหม ๆ คือมีอยู แล วแต เพิ่งค นพบ 

เหมือนอยางที่พระพุทธเจาทรงคนพบธรรมะ 

ความจริงธรรมะมีอยูแลว เพียงแตพระองคทรง

ไปคนพบเทานั้นเอง แลวตองประหยัดเรียบงาย

และไดประโยชนสูงสุดดวย แลวตองทําใหงาย 

รู รักสามัคคี อยาเกงคนเดียวเอาเปนทีมเวิร ค

ระดมกันไปทํ า  เกษตรชวนพัฒนาที่ ดิน ไป

ชวย ไปพรอมๆ กัน ชาวบานดีใจตาย ไปคนละที
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ชาวบานบอกเสยีเวลา ประโยชนสวนรวมเปนทีต่ัง้

บริหารจุดเดียว พระเจาอยูหัวทรงอุตสาหปฏิรูป

ราชการใหดู ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ มีหนวยงาน

ราชการ ๑๐ กวาหนวยอยูในที่เดียวกันหมดเลยไม

เชนนัน้ประชาชนอยูในเมอืงไทยไดรบัความลาํบาก

มากนะ ตองการคาํแนะนาํจะปลกูอะไร ไปสาํนกังาน

เกษตรอยากไดนํ้าไปสํานักงานชลประทาน อยาก

แกปญหาดินก็ไปอีกแหง อยากไดพันธุขาวก็ตอง

ไปที่ศูนยวิจัย แตละแหงอยู คนละที่ คารถกิน

หมดกวาจะไดคําปรึกษาครบ  ศูนยศึกษาการ

พัฒนาฯ นี่ไงมาที่เดียวพรอมหมดเลย นี่พระองค

ทรงทําไวใหดู นายกรัฐมนตรีกี่คนก็มาดู สํานัก

งบประมาณกม็าดบูอกวาเปนวธิทีีป่ระหยดั  ๑๕ หนวย

คูณดวย ๑ เทานั้น รถคันเดียว ไมใช ๑๕ คูณ ๑๕ 

ตองมีรถ ๑๕ คัน แตไมมีใครทํา มาดูประทับใจแลว

ก็ทําแบบเดิม 

พออยูพอกิน พึ่งตนเองได  ขาดทุนคือ

กําไร บางอยางไมใชเริ่มก็ไดกําไรเลย ตองลงทุน

กอน อธรรมปราบอธรรม กรณีของผักตบชวา

สูกบันํา้เนากลายเปนนํา้ดอียางนีเ้ปนตน ธรรมชาติ

ชวยธรรมชาติ เศรษฐกิจพอเพียง ความเพียร

รู รักสามัคคี ทําอะไรตองรู กอน ตองมีความรัก 

คอยผลักคอยดันและเปนทีมเวิรค อยาเกงคนเดียว

ภูมิสังคมอธิบายแลว ดินนํ้าลมไฟกับคน ปจจัยการ

ผลิตนี่สําคัญที่สุด ถาขาดดินนํ้าลมไฟ ประเทศไทย

ไปไมรอด พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัทรงแกหมด 

ดิน นํ้า ปาไม ก็เลยตั้งชื่อ “นภา ภูผา สู มหานที”

พระองคทรงทําตั้งแตบนฟา ฝนหลวงมา อันนี้

สมมตินะพอฝนตกมายอดเขาที่สูงที่สุดตอนนี้

ปลูกปาอนุรักษกอน พอนํ้าถึงกลางภูเขาพระองค

ไมทรงยอมใหนํา้ไป ตองทาํงานกอน พระองคทรงกัน้

นํ้าไวไปดูหวยฮองไครเปนแบบจําลองที่ดีกั้นเอาไว 

พอกั้นเปนอางอยู กลางเขาปลายนํ้าจะดีนั้นคือ

ตองไดของแถมคือปลา เสร็จแลวก็เลี้ยงปาที่สอง 

อันนี้เปนปาเศรษฐกิจ มันอาจเปนมะมวง ลําไย 

อะไรก็แลวแต แตมันก็เปนปา ตนไมขึ้นมันก็เปน

ปา แลวมาถึงตีนเขาล็อคเอาไวอีกที กั้นเขื่อน

กั้นอางไวไดปลาอีก แลวตอนนี้นํ้าจะถูกปลอย

เขาไรนา ทํานาทําสวน ทําอะไรตอมิอะไร และ

ผลสุดทายปลอยลงแมนํ้าไป กอนลงก็บรรจุในเขื่อน 

เราเปนชุมชนวัฒนธรรมอยูริมนํ้าใชนํ้าจากตรงนี้

แหละ เสร็จแลวถายของเสียลงแมนํ้าอีก ตั้งแต

แมนํา้เจาพระยาเรือ่ยลงไปเลย ไปดเูถอะตามรมินํา้

พระองคกท็รงตามไปบาํบดันํา้เสยีอกี ตามลางตาม

เชด็ โดยใชพืน้ทีชุ่มนํา้ (swamp) เราใชพชืกรอง เราพบ

๒๒ ตัว แมกระทั่งพุทธรักษา เรามีโครงการ

พระราชดําริเกี่ยวกับการบําบัดนํ้าเสียและกําจัดขยะ

มูลฝอยโดยใชธรรมชาติเขาไปแกไขธรรมชาติสราง

โครงสรางเสร็จปลอยใหธรรมชาติทํางาน ใชพลัง

ธรรมชาติ สายลม แสงแดด ตนไม พืชตางๆ เขาไป

ทํางานไป ปรากฏวากอนจะออกปาชายเลนนี่

นํ้าที่สงเขาหองแลบไดมาตรฐาน และนอกจาก

นั้นยังเหลือจุลินทรียในนํ้าไปเปนอาหารใหกุ ง

หอยปูปลาที่อยูไปโตไปในทะเลใหเราจับมากินอีก

ครบวงจร พระเจาอยูหวัทรงทาํ ทัง้หมดนี ่คอื แผนดนิ 

เห็นไหมครองแผนดิน สิ่งที่พระเจาอยูหัวทรงทํา 

เศรษฐกิจพอเพียงคือ เปาหมายใหอยู 

พอเพียง  สวนมากเขาใจวาตองกระเหม็ดกระแหม 

ใหอดออม ใหเปนคนด ี ไมใช หนวยราชการนีแ่หละ

ตัวดี มีศูนยศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงเต็มไปหมด  

แลวก็เปนสูตรสําเร็จพอดี ไปดูที่ไหน หนึ่งตองมี

กระตอบ สองเห็นแปลงผัก สามมีควายยืนอยู แลว

บอกวานี่คือเศรษฐกิจพอเพียงมันไมใช หรือถาใชก็

สาํหรบัเกษตรกร เกษตรกรนีท่านแถมอกีเรือ่งทฤษฎี

ใหม เศรษฐกิจพอเพียงคือเปาหมาย ใหอยูอยาง

พอเพียง พอดี สมดุล 

ทฤษฎีใหมคือวิธีการ จะบริหารนํ้าอยางไร 

ก็ใหสละพื้นที่ ๓๐% เปนนํ้า ๓๐% เปนขาว 

เพราะมันตองกิน เหลืออีก ๓๐ เปนผักนานาชนิด 

แคนีก้ม็เีซเวน อเีลฟเวนสวนตวัอยูหลงับานแลว เดนิ

ลงไปไมตองพกเงนิ ในบอมปีลา รอบๆ บอมเีครือ่งแกง

พืชผัก ไมตองไปจายตลาด อันนี้คือเริ่มตนไมใช
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หาเงิน เริ่มจากการประหยัดเงินกอนดวยการฝง

เงินลงไปใหเต็มพื้นที่  ถามีพื้นที่ใหญเอาซัก ๑๕ 

ไร ทานบอกทําตรงนี้กอนพออยูพอกิน สวนที่

เหลือปลูกผักหาเงิน ทําเกษตรหาเงิน ตอนนี้ก็

ขึ้นไปปลูกยางกันบนภูเขา ภาคใตก็ปาลม ตอน

นี้ก็ลามไปที่ไหนชื้นๆ บางก็ปลูก เอาเถิดไมวา

แตขอปลูกใหพอตัวเองกินรอดเสียกอนไดไหม 

มทีีม่ากกด็จีะปลกูยางปลกูปาลมกป็ลกูไป แตปลกู

พืชเลี้ยงตัวเองกอน คราวนี้ยางจะราคาตกตัวเอง

ก็ยังพอรอดได เอาระบบประกันภัยขึ้นมากอน 

นี่คือภูมิคุมกัน คือความหมายแบบนี้ ไปบราซิล

เพิง่กลบัมาทีน่ัน่ปลกูยางเหมอืนกนัเปนตนตอเลย 

เขาก็ประสบปญหายางราคาตกเหมือนกัน เขาทํา

อยางไร เขาหาทางแปรรูป ของเรานี้ไมแปรรูป 

ขาวก็สงไปโรงสีเลย ยางก็ทําแคยางแผน ยางกอน 

ทีน่ัน่เขาทาํรองเทาแตะแบบรูจกัไหมยีห่อฮาวายานาส

(Havaianas) เป นรองเท าแตะแบบคีบนี่ละ

แตโฆษณาให นางแบบขึ้นแคทวอลคเลยดีไซนกัน

ทุกอาทิตย สรางสตอรี่ มีขายตั้งแตเซเวน อีเลฟเวน

ถึงสนามบินเอาปญญาใสเขาไปก็สรางมูลคาได 

เราเห็นแลวยังอยากซื้อเลย เขาบอกขายที่ไทย

ที่เซนทรัล สองพัน แครองเทาแตะ

เศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นตอนไหน ป ๔๑

เราเริ่มไดยินคําว าเศรษฐกิจพอเพียง แตแท

ที่จริงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพระองค

ทรงใชมานานแลวตั้งแตเริ่มตนเลย แตไมมีคํา

จํากัดความออกมาในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง 

ทบทวนนิดหนึ่ง ไปอยูสภาพัฒนมาตอน ป ๓๗

กําลังรุงเลยเศรษฐกิจไทยตอนนั้น กอนจะมาแตก

ในป ๓๙ - ๔๐ นั้น มันเปนอาการตายที่แปลก

มาก กระดี๊กระดาขึ้นมากอนเลยนะ ไมเคยรวย

มากอนเลยนะ เติบโตในอัตรา ๑๑.๒ ป ๓๗  

ป ๓๘ ขยายตัว ๑๗.๔ ป ๓๙ ขยายตัว ๑๑.๙

แตกบึ้มเลย พอป ๔๐ ติดลบ มันรวยกอนนะ

แตวามนักเ็รือ่งธรรมชาต ิมเัหมอืนลกูโปง คณุอดัลม

เขาไปเยอะๆๆ ผลสุดทายแตก ใชหรือเปลา

อัดลมเขาไปนอยๆ เหี่ยวๆ มีใครไปซื้อเลนไหม 

ไมมี มันก็ตองอัดใหมันพอดีสวยงาม เพราะฉะนั้น

มันก็ตองรักษาความพอดีไว ไมอยางนั้นมันก็แตก

หมดเนื้อหมดตัว นี่อยู ดีๆ อยากเปนนิกส ทํา 

“อุตสาหากรรม” ที่ เกิดวิกฤตินี่ เริ่มตั้งแตสมัย

ชาติชาย เปลี่ยนสนามรบเปนสนามการคา รวย

กันจัง ที่ดินที่เชียงรายนี้เปลี่ยนมือทุกสามวัน ตอง

ใชของดีๆ แพงๆ ติดยี่หอแพงๆ โดนแรงกระตุน

จากมารเก็ตติ้งเกิดความอยากขึ้นมา เดี๋ยวนี้เสริม

ดวยแพคเก็จจิ้งขางในดีไมดีไมรู บางทีซื้อมาของ

ขางในไมกินเก็บแตกลองไว ตอนนั้นอยากเปนเสือ

พยายามจะเปนเสอื ถาดาํรงความเปนควายไว บดันี้

เราคงเปนมหิงสา เปนพญาควายไปแลว เสือยังไม

กลาเขาใกล ตัวมหึมานองๆ ชาง

พระองครับสั่งเอาใหม พอประมาณมีเหตุ

มีผล มีภูมิคุ มกัน ใช ได ตั้งแต นายกรัฐมนตรี

ในการบริหารประเทศ ใชไดตั้งแตซีอีโอบริษัท

บริหารปูนซิเมนตไทย ทรัพยสินเจ็ดแสนลาน

ระดับโลกเลยนะ ก็ใชได หรือจะใชบริหารตัวเอง

ชีวิตประจําวันก็ได นั่นคือปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ขั้นแรกทานสอนอะไรพอประมาณ 

สอนมาว า ประมาณตน ต องดูตนก อนว า

ไหวไหม เพราะฉะนั้นคุณจะเลือกเสนทางสาย

กลาง คุณจะรู ไดไงวาเสนทางสายกลางมันอยู 

ที่ตรงไหน เพราะงั้นตองหา แตละคนมันไมอยูที่

เดียวกัน บางคนขี่รถเบนซได บางคนถาอยากขี่

รถเบนซบางตองไปกูสหกรณยังไมพอเลยไดมาแค

สี่ลอ เพราะฉะนั้นตองประเมินกอน ภาษาฝรั่งเขา

เรียกวาตองทํา self-assessment กอน อยางผม

ก็ตองดูตัวเองกอน หนาตาก็ปานกลาง อายุก็มาก

พอสมควร ๗๕ แลว แตยังแข็งแรง กอนมาถวาย

งานนี่ผมอยูในพื้นที่ปา พื้นที่สูรบเฉียดความตาย

มากอน ๑๑ ปเต็มๆ แมทัพคนแรกที่ไปอยูดวยคือ

พล.ท.เปรม ตณิสลูานนท (ตาํแหนงขณะนัน้) ไปทาํงาน

พฒันาเพือ่ความมัน่คงสนามรบ ๑๙ แหงผมลงหมด

แลวพล.อ.ชวลติ  ยงใจยทุธ มาสรปุเปนคาํสัง่ ๖๖/๒๓
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ก็เลยแข็งแรง แตจะไปกระโดดรมแบบสมัยหนุมๆ 

นี่มันควรไหม ไมควร เพราะมันแข็งแรงแบบคน

อายุ ๗๕  

เอาละตอนนี้ เราจะกําหนดชีวิตเราแลว 

รูทุนแลว พระองคทานบอกตอไปวาพอจะดําเนิน

ชวีติทานบอกใหเอาตวันีค้มุ ใหใชเหตผุลเปนเครือ่ง

นําทาง เหตุผลจะมีไดตองมีสติดวย มันถึงจะกํากับ

ใหทําตามเหตุผลได ตองรักษาสติดวยเพราะถา

ไมมีสติเหตุผลมันจะไมเกิด เอาแคเรื่องกิน ถาไมมี

สติก็อยากกินนั่นกินนี่ แลวก็เปนปญหากับสุขภาพ 

อยางผมนี่ยังแข็งแรงเพราะกินนอย กินแตพอดี 

ถาใชเหตผุลเปนเครือ่งนาํทางจะเหน็วาชวีติของเรา

นี่แค minimum จริง ๆ ตอนผมเปนพระปานี่ฉันมื้อ

เดียว แลวทางอีสานเปดบาตรออกมาก็ขาวเหนียว 

แข็งแบบชาวบาน สลัดก็มีผักกูดผักติ้ว ของหวาน

ก็กลวย กลวยปาดวยมีแตเม็ด แตสุขภาพอนามัย

ดีอยางไมเคยปรากฏ ตีสามตื่นแลว เปนชีวิตที่นิ่ง

สงบไมตองเจอแฟม เจอใครๆ สิ่งตางๆ เหลานี้ถา

มีเหตุผลมันจะตองการนอยมาก แตที่เปนปญหา

ทุกวันนี้เพราะเราตองการไมพอ ไมหยุด ก็นําไปสู

การโกง การทุจริต ความพินาศในที่สุด ไมใชชีวิต

ตัวเองเทานั้น รวมไปถึงลูกเมียดวย เปนทุกขตลอด

มีภูมิคุมกันในตัว เงินก็ใชดวยเหตุดวยผล 

เราอายุ ๗๕ ป แข็งแรง แตพรุ งนี้จะเกิดอะไร

ขึ้นไมรู  ควรทําประกันสุขภาพไหม เกิดเจ็บปวย

ขึ้นมาก็ยังพอมีค าใช จ าย ไมเช นนั้นไปรักษา

โรงพยาบาลเอกชนพอหายแลวเจอใบเสร็จเขาไป

ขอกลับเขาไปตายใหมดีกวา ซื้อพันธบัตรใหลูก

ไว นี่เรียกวาใชเงินดวยเหตุดวยผล แลวประโยชน

สุขมันก็เกิดขึ้น แลวพระองคก็ยังทรงสอนอีก 

ใหรอบรู  รอบคอบระมัดระวัง เราตองรู  เพื่อ

อะไรเพือ่มาประกอบการดาํเนนิชวีติ อยางบราซลิที่

ยกตวัอยางมา เอาแนวทางเขามา ขาวนีจ่ะแคยดัใส

กระสอบไปขายอยางนี้หรือ แปรรูปไดไหม หาทาง

เพิ่มมูลคาไดไหม นอกจากจีนแลวหาตลาดอื่น

อีกไดไหม อยางยางนี่ เห็นไหมเดี๋ยวนี้ปลูกที่จีน

ที่ไหหลํา ที่ลาว เรื่องนี้ผมพูดมากอนหนานี้เปน

สิบๆ ปแลว ขาวนี่ถาเปนยุโรปนี่ตองปรับใหเขา

กับเขา พวกนี้ตองการความเร็วในการกินเพื่อที่จะ

รีบไปทํางานหาเงิน อยางคอนเฟลกนี่ เทใสนมกิน

นาทีเดียวก็เสร็จ เอาขาวมาทําไรซเฟลกไดไหม 

คําตอบคือหวานหมู ปู ย าตาทวดยังฉลาดกวา

ทําใหเรากิน อะไร ขาวเมานํ้ากะทิไง นํ้ากะทิก็

ธรรมชาติ แทนนม ขาวก็เอาสากตําใหมันแบน 

เอาไปทําสรางแบรนดขึ้นมา กินแลวอารมณดี

เพราะมีสารกาบา ฝรั่ ง เองก็มี โฆษณาอยาก

อารมณดีใหกินขาววันละถวย ของไทยเรากิน

วันละ ๓ ถวย นั่งหัวเราะทั้งวัน จะชกมวยยัง

ตองมีดนตรีประกอบ อาจเปนอิทธิพลจากขาวก็ได

คนจะอดตายกันทั่วโลก เรานี่ดีแคไหนคุม

อาหาร กลับมาเปนแหลงอาหารของโลกดีกวา 

ตอนนี้โมเดิรนเซคเตอรนี้เจงตามๆ กัน แตซีพีเปน

อยางไร รวยไหม มามา รวยไหม ขาดทุนกําไรบาง

เพราะคาขนสงมันเพิ่ม เคยไดยินไหมครัวไทยสู

ครัวโลก มันเลยไปแตครัว ตองบอกวาอาหารไทย

สู ครัวโลก พูดอยางนี้สิ แลวตั้งร านอาหารที่มี

มาตรฐาน เขียวหวานที่นี่ ที่นิวยอรค ที่ปกกิ่ง

นี่ต องเหมือนกัน นี่แต ละแห งไม  เหมือนกัน 

ที่นิวยอรคนี่กินไมได เราตองสรางมาตรฐาน

เสียกอน ตองมององครวมเสียกอน ปลอยให

ฝรั่งมาตั้งสถาบันกอดองเบลอร (cordon bleu) 

ที่ดุสิตธานีสอนทําอาหาร แทนที่เราจะทํากอน 

ธุรกิจอาหารนี่รวยแนนอน แตอยางที่พระบาท

สมเดจ็พระเจาอยูหวัรบัสัง่ รวยชากวาอตุสาหกรรม 

อุตสาหกรรมนี่รวยเร็วแตก็ลมจมไดเร็วเหมือนกัน

ประการสุดทายของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ

คุณธรรม ใหมีคุณธรรมในการทํางาน อยาโกง

อยากิน มีความยุติธรรม ไมสองมาตรฐาน รูจัก

แบงปน สุดทายสังคมและประเทศชาติจะไดรับคํา

สามคําถาเราปฏิบัติตามหลักปรัชญานี้ คือ สมดุล 

มั่นคง และยั่งยืน
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❚  เรียบเรียงโดย : สํานักประชาสัมพันธ
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เยาวชน คือรากฐานอันสําคัญสําหรับอนาคตของประเทศ หากไดรับการพัฒนา

และมีความรอบรูในทางที่ดีอนาคตของประเทศชาติก็จะพัฒนาไปสูเสนทางที่ดี

ตามไปดวย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีมากมายหลายโครงการ ซึ่งลวนแลว

แตเปนโครงการทีเ่ปนกลไกสาํคญัในการพฒันาประเทศชาต ิและการเปดโอกาสใหเยาวชน

ไดมสีวนรบัรูงานและการดาํเนนิงานในโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ินบัเปนชองทาง

ที่ดีในการที่จักนอมนําพระราชดําริไปปฏิบัติใชเมื่อเติบโตขึ้นมาในวันขางหนา 

การดําเนินงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ นอกจากการฟนฟู พัฒนา 

สงเสริมสรางความสุข ความอยูดีกินดีแกราษฎรแลว อีกหนึ่งแนวการดําเนินการที่สําคัญ 

คอื การสรางรากฐานความรู เพือ่พฒันาใหราษฎรสามารถอยูไดดวยตนเอง สามารถพึง่พา

ผลสาเรจ็ของการจดัโครงการคายเยาวชนรูงาน

สบสานพระราชดาํริ 
(RDPB CAMP) 

เยาวชน คือรากฐานอันสําคัญสําหรับอนาคตของประเทศ หากไดรับการพัฒนา

และมีความรอบรูในทางที่ดีอนาคตของประเทศชาติก็จะพัฒนาไปสูเสนทางที่ดี

ตามไปดวย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีมากมายหลายโครงการ ซึ่งลวนแลว

แตเปนโครงการทีเ่ปนกลไกสาํคญัในการพฒันาประเทศชาต ิและการเปดโอกาสใหเยาวชน

ไดมสีวนรบัรูงานและการดาํเนนิงานในโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ินบัเปนชองทาง

ที่ดีในการที่จักนอมนําพระราชดําริไปปฏิบัติใชเมื่อเติบโตขึ้นมาในวันขางหนา 

การดําเนินงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ นอกจากการฟนฟู พัฒนา 

สงเสริมสรางความสุข ความอยูดีกินดีแกราษฎรแลว อีกหนึ่งแนวการดําเนินการที่สําคัญ 

คอื การสรางรากฐานความรู เพือ่พฒันาใหราษฎรสามารถอยูไดดวยตนเอง สามารถพึง่พา

๕๖
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ความรู ความสามารถของตนเองโดยรวมกันดูแล อนุรักษสิ่งแวดลอม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น

ควบคูไปกบัการสงเสรมินวตักรรมใหมๆ  ซึง่การสงเสรมิความรูเกีย่วกบัพระราชกรณยีกจิ พระราชดาํริ 

พระมหากรุณาธิคุณ และพระอัจฉริยภาพที่ไดพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่จะตองถายทอดไปยังเยาวชน ซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญของประเทศที่จะ

ชวยสืบสานแนวพระราชดําริ พัฒนา 

ตอยอด และบูรณาการไปสูชุมชนของ

ตนตอไป

การจัดโครงการคายเยาวชน

รูงานสืบสานพระดําริ (RDPB CAMP) 

ของสํานักงาน กปร. นั้น ก็เพื่อให

เยาวชนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 

ไดเรียนรู เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ 

พระมหากรุณาธิคุณ และพระราชดําริ

ที่ไดพระราชทานความชวยเหลือผานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่ต างๆ 

ใหกับสถาบันการศึกษา เพื่อเปดโอกาสให

เยาวชนไดรวมกันศึกษาและดูงานอยางเขาใจ

อยางลึกซึ้ง ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ

พระอัจฉริยภาพ พระวิริยอุตสาหะ ดวย

ทรงมุ งมั่นพระราชหฤทัยแกป ญหาทุกข ให หมดไป นําประโยชนสุขมาสู ราษฎร

เปนสาํคญั โดยพระราชทานพระราชดาํรใิหจดัตัง้ศนูยศกึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจาก

พระราชดาํร ิตัง้แตป ๒๕๒๒ จนปจจบุนัไดพฒันาพืน้ทีท่ีม่ปีญหาตางๆ ตามสภาพ

ภูมิสังคม ใหกลับกลายเปนพื้นที่อุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ และ

ตอยอดขยายผลไปสู การพัฒนาที่เปนแหลงตนแบบการศึกษาเรียนรู 

ดานการพัฒนาเปนหลักสูตรอาชีพมากกวา ๙๓ หลักสูตร

ความรู ขั้นพื้นฐานเบื้องตนที่ไดก็จากภาคทฤษฎี ซึ่งไดถายทอด

พระมหากรณุาธคิณุ อนัเกดิจากพระราชหฤทยัหวงใยประชาชนของพระองค 

และปรากฏเปนรูปธรรมจนเกิดเปนศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ทั้ง ๖ แหง ทั่วประเทศ เปนทั้งแหลงศึกษาเรียนรู เพื่อพัฒนา

อาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตใหมีความเปนอยูใหดีขึ้น ซึ่งเยาวชนที่เขารวม

กิจกรรมคายเยาวชนรูงานสืบสานพระราชดําริ นับเปนเยาวชนไทยที่โชคดีเปน

อยางยิ่ง ที่ไดมีโอกาสเขาไปสัมผัสกับงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

อยางใกลชิด ทั้งในสวนของที่มาของพระราชดําริ การนอมนําพระราชดําริมาดําเนิน

งานของสวนงานที่เกี่ยวของไปจนถึงการตอยอดขยายผล ในผลงานที่ประสบความสําเร็จแลวของ

ศนูยศกึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํรสิูราษฎรทัว่ไป รวมทัง้ไดมโีอกาสเขาถงึและรบัรูเรือ่งราว

ตลอดถึงวิถีชีวิตและการดํารงชีพ การประกอบอาชีพของเกษตรกรขยายผลอยางเต็มที่  ๓ วัน 

ทรงมุ งมั่นพระราชหฤทัยแกป ญหาทุกข ให หมดไป นําประโยชนสุขมาสู ราษฎร

เปนสาํคญั โดยพระราชทานพระราชดาํรใิหจดัตัง้ศนูยศกึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจาก

พระราชดาํร ิตัง้แตป ๒๕๒๒ จนปจจบุนัไดพฒันาพืน้ทีท่ีม่ปีญหาตางๆ ตามสภาพ

กิจกรรมคายเยาวชนรูงานสืบสานพระราชดําริ นับเปนเยาวชนไทยที่โชคดีเปน

อยางยิ่ง ที่ไดมีโอกาสเขาไปสัมผัสกับงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

อยางใกลชิด ทั้งในสวนของที่มาของพระราชดําริ การนอมนําพระราชดําริมาดําเนิน

๕๗
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๒ คนื กบับรรยากาศของชวีติเกษตรกรตนแบบอยางลกึซึง้ การลงมอื

ปฏิบัติตามอยางเกษตรกรทุกวินาที ตั้งแตตื่นนอน การจัดเตรียม

อุปกรณทํางาน การหุงหาอาหาร ออกพื้นที่ทําสวนทํานาทําไร 

เลี้ยงสัตว เก็บผักจับปลา การจัดเตรียมผลผลิตเพื่อจําหนาย

สรางรายไดใหครอบครวั การทาํระบบบญัชคีรวัเรอืนรายรบัรายจาย

ประจําวันแบบครบวงจร เปนผลใหทุกคนไดเขาถึงจิตวิญญาณของ

การเปนเกษตรกรเต็มตัวที่นอมนําแนวพระราชดําริในพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว มาปฏิบัติใชไดเปนอยางดี และยังสามารถ

นอมนําหลักคิดหลักปฏิบัติตามแนวพระราชดําริ ไปปรับใชในการ

เรียนที่มีโอกาสประสบความสําเร็จที่ดียิ่งไดเชนกัน

กิจกรรมที่เปนภาคปฏิบัติที่กําหนดไวในแตละวันก็คือ การ

แบงกลุมเพื่อหมุนเวียนไปสัมผัสของจริง เชน การไดสัมผัสปา

พฤกษชาติ สวนสมุนไพร ไปสัมผัสโครงการเกษตรทฤษฎีใหมอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

ตั้งแตการพัฒนาแหลง

นํ้า แปลงนา แปลงไมผล แปลง

พืชผัก แปลงเลี้ยงสัตว โครงการรวมปลูกปาสราง

ฝายเพิ่มความอุดมสมบูรณใหแกผืนดิน 

เพือ่การสบืสานพระราชดาํรใินพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว ใหมีความ

ยั่งยืนตลอดไป

    การก อกํ า เนิด

กระบวนการทํางานและ

การสรางคุณประโยชน

มหาศาล ผานโครงการ

อนัเนือ่งมาจากพระราชดาํรทิัว่ทกุภมูภิาคของประเทศ สามารถ

ทําใหเยาวชนที่เขารวมกิจกรรม ไดบูรณาการความรู และ

ประสบการณที่ไดจากการเขารวมกิจกรรมมาเปนแนวทาง

การดาํเนนิชวีติ และเปนสือ่กลางในการเผยแพรขอมลูขาวสาร

ที่ไดรับ ถายทอดไปสูครอบครัว ชุมชนและสังคม 

จนเกิดเปนโครงการตามแนวพระราชดําริอื่นๆ

อีกมากมาย อาทิ โครงการ “นองใหมรังสิต

รวมใจลงกลาหญาแฝก” เปนกจิกรรมการ

ปลูกหญาแฝกเพื่ออนุรักษดิน นํ้า และ

สภาพแวดลอมภายในมหาวทิยาลยัรงัสติ 

โครงการ “สบืสานงานตามพระราชดาํริ

ชันโรงพัฒนารายไดเกษตรกรจังหวัด

จันทบุรี” ดวยการนําชันโรงมาใชในดาน

เกษตรกรรมแทนการใชสารเคมีหรือการใช

ที่ไดรับ ถายทอดไปสูครอบครัว ชุมชนและสังคม 

จนเกิดเปนโครงการตามแนวพระราชดําริอื่นๆ

“นองใหมรังสิต

๕๘
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ปุยเรงดอก ของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี “โครงการบําบัดนํ้าเสียดวยพืชกรองนํ้า

ตามแนวพระราชดาํร ิคอืผกัตบชวา” บรเิวณเรอืนไทยในมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร โครงการ 

“รามฯ รกัษปา” เปนกจิกรรมการสรางฝายชะลอนํา้ 

ณ บานใหมรมเยน็ จงัหวดัอทุยัธาน ีของมหาวทิยาลยั

รามคําแหง โครงการสานรัก สานสัมพันธ เพาะ

เห็ดนางฟาเพื่อนองในสถานสงเคราะหเด็กชาย

ตามแนวพระราชดาํร ิ“แปลงเกษตรนีเ้พือ่นอง”

โดย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร จังหวัด

นราธวิาสโครงการ “บญัชอีอมทรพัยเพือ่ชวีติพอเพยีง”

โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โครงการ 

“คนสรางฝาย...ฝายสรางปา...ปาสรางคน” ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ โครงการ “อาสา

นอมนําตามรอยพอ ตอสายใยบานนํ้าเคิม” 

ของมหาวิทยาลัยแมโจ-แพรเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดแพร โครงการ “สืบสานพระราชดําริ

ปลูกปาในใจคน” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย โครงการ “E-learning RERU 

Sufficiency การเรยีนรู คูปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง”

๕๙
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ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โครงการ “สื่อสรางคน สื่อสรางงาน สืบสาน

พระราชดําริ” ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เปนตน

จึงอาจกลาวไดวา โครงการคายเยาวชนรูงานสืบสานพระราชดําริ (RDPB CAMP) ทั้ง ๔ รุน

ทําใหเยาวชนคนรุ นใหมจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ มีโอกาสไดเรียนรู งานเกี่ยวกับ

แนวพระราชดําริ พระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จ

พระเจ าอยู หัว รวมทั้งได รับความรู จาก

ประสบการณตรงของตนเองในการไดสัมผัส 

พบเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู   พูดคุย และ

ปฏิบัติงานจริงดวยตนเอง จากเกษตรกรผูที่

นอมนําแนวพระราชดําริมาปฏิบัติและเดิน

ตามเบื้องพระยุคลบาท จนประสบผลสําเร็จ

ในการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต 

ซึ่งประสบการณเหลานั้นจะกอใหเกิดความ

รูที่ยั่งยืน และสามารถถายทอดความรูให

กับผูสนใจในงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดาํรไิดอยางถกูตอง และเปนตนแบบ

ที่ดีแกเยาวชนรุ นใหมที่สามารถนําความ

รูที่ไดรับไปใชในการเผยแพรสูสาธารณชน

ไดอยางถูกตองสมบูรณ และเปนเครือขาย

เยาวชนรู งานสืบสานพระราชดําริ  ที่มี

ความมุงมั่นในการสืบสานพระราชดําริ รวมกันเผยแพรผลสําเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดาํร ิในโครงการคายเยาวชนรูงานสบืสานพระราชดาํร ิ(RDPB CAMP) ใหเหน็ผลเปนรปูธรรม

ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้ง เปนแรงบันดาลใจในการนอมนําหลักการทรงงาน หลักการพัฒนาตาม

แนวพระราชดําริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติเพื่อสรางประโยชนสุขแกตนเองและ

สวนรวมตอไป

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔  ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗
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วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี เปนประธานการประชมุคณะกรรมการบรหิารโครงการศูนยศกึษา

การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ณ หองประชุม ๒๐๑ อาคารสํานกังานโครงการ

อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิสาํนกังาน กปร. โดยม ีหมอมหลวงจริพนัธุ ทววีงศ เลขาธกิาร กปร. นายดนชุา 

สนิธวานนท รกัษาการรองเลขาธกิาร กปร. และผูอาํนวยการศนูยศกึษาการพฒันาอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ

พรอมหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมประชมุดวย

การประชมุในครั้งนี้มวีตัถปุระสงคเพื่อใหที่ประชมุรบัทราบถงึ

การดาํเนนิงานดานการบรหิาร และการเผยแพรประชาสมัพนัธ ไดแก 

การอนมุตังิบประมาณการดาํเนนิงานโครงการศนูยศกึษาการพฒันา

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประจําป ๒๕๕๘ การฝกอบรมของ

ศูนยศึกษาฯ ไดแก การอบรมอาชีพกลุ มผู ใชนํ้า การอบรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
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นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี เปน

ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค

การใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ครั้งที่ 

๒/๒๕๕๗ ณ หองประชุม ๒๐๑ อาคารสํานกังาน

โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิโดยมหีมอมหลวง

จริพนัธุ ทววีงศ เลขาธกิาร กปร.  นางสวุรรณา พาศริ ิ

รองเลขาธกิาร กปร. 

พรอมดวยผูบริหาร

และนกัวิชาการจากหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมประชุมดวย โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อรบัทราบถงึผลการดาํเนนิงานพฒันาและรณรงคการใชหญาแฝกฯ ไดแก

การสรุปผลการประชุมสัมมนาเรื่อง 

“โครงการพฒันาและรณรงคการใชหญาแฝก

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ครั้งที่ ๖” และ

การรวมงาน “มหกรรมเครือขายคนรักษ

แฝกแหงประเทศไทย พรอมพธิมีอบรางวลั

การประกวดการพัฒนาและรณรงคการใช

หญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ครั้งที่ ๘”

นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี เปนประธานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

เจาหนาที่กรมสงเสรมิการเกษตร และการ

จัดโครงการคายเยาวชนรูงานสืบสาน

พระราชดําริ รุนที่ ๔ การศึกษาดูงาน

ในพื้นที่ศูนย ฯ รวมถึงการประเมิน

ผลความสําเร็จของประชาชนที่ไดรับ

ประโยชนและความรูจากศูนยศกึษาฯ

นอกจากนี้  ที่ประชุมยั ง ได 

รวมกันพิจารณาการเตรียมการรองรับ

การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร

การพฒันาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีง (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) ในภาค

การเกษตรและชนบทอกีดวย

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔  ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗
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วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

องคมนตรีเปนประธานในพิธีปลูกปา “ศาสนาคํ้าพะยูง” 
โครงการพัฒนาพื้นที่เหลากอหกฯ จังหวัดเลย

นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี เปนประธานในพธิโีครงการปลูกปา “ศาสนาคํ้าพะยูง” เพื่อชมุชน

สนองพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหา

มงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โครงการพฒันาพื้นที่ตาํบลเหลากอหกอนัเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ตําบลเหลากอหก อําเภอนาแหว จังหวัดเลย โดยมี

นายดนชุา สนิธวานนท รกัษาการรองเลขาธกิาร กปร. กลาวถงึการสนองงาน

ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ผูแทนของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสี

ชอง ๓ กลาวถึงวัตถุประสงคของการจัดโครงการฯ และผูแทนกรมปาไม 

มอบตนกลาใหกบัผูแทนสาํนกังาน กปร. ผูแทนของสถานโีทรทศันไทยทวีสี ี

ชอง ๓ ผูแทนชมุชน ผูแทนทหาร

และผูแทนนักเรียน นําปลูกที่

วดัตางๆ ในการนี้ ผูแทนมูลนธิิ

ครอบครัวขาว ๓ มอบเงิน

กองทนุ จาํนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) เพื่อใหประธาน

ในพธิสีงมอบแกผูแทนกรมอทุยานแหงชาต ิ สตัวปาและพนัธุพชื เพื่อ

ใชในกจิกรรมการสบืสานพระราชดาํร ิในการฟนฟแูละการรกัษาผนืปา

ในโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํรติอไป

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔  ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗
๖๓



นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พรอมดวย นายอุกริช 

พึ่งโสภา ผูวาราชการจงัหวดันาน หมอมหลวงจริพนัธุ ทววีงศ เลขาธกิาร

กปร. นายจรูญ อิ่มเอิบสิน ผู ช วยเลขาธิการสํานักพระราชวัง 

นายนิพนธ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ

สัตวปาและพันธุพืช นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ อธิบดี

กรมปาไม นายประณตี รอยบาง อธบิดกีรมทรพัยากร

นํ้าบาดาล พรอมดวยเจาหนาที่สํานักงาน กปร. และ

เจาหนาที่หนวยงานที่เกี่ยวของ เดินทางไปติดตามและ

ตรวจเยี่ยมการดําเนนิงานของโครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตราษฎรและฟนฟูปาตนนํ้าลําธารบานหวยหยวก

อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดันาน 

ในการนี้ องคมนตร ีและคณะไดรวมเกี่ยวขาวกบั

ราษฎรชนเผามลาบรใีนพื้นที่ ๖๐ ไร ซึ่งเปนนาขั้นบนัได 

ที่ไดรับการสงเสริมใหมีการปลูกอยางถูกวิธีจนกระทั่งมีขาวเพียงพอตอการบรโิภคเพื่อใหชนเผาไดมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น 

ขณะเดยีวกนัสามารถดูแลและชวยฟนฟูทรพัยากรธรรมชาตคิวบคูไปดวย

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

องคมนตรีติดตามและเยี่ยมชมการดําเนินงาน
ของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรและฟนฟูปาตนนํ้าลําธาร

บานหวยหยวกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
และสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดนาน

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔  ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗
๖๔



นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พรอม

คณะเดนิทางไปตดิตามและตรวจเยี่ยมการดาํเนนิงาน

ในโครงการพัฒนาบานกอก-บานจูนอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ และสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม

พระราชดาํรบิานสะจกุ-สะเกี้ยง ในพื้นที่จงัหวดันาน 

ในการนี้  องคมนตรี และคณะได มอบ

ผาหมกันหนาวพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยู หัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

ใหแกราษฎรในโครงการพัฒนาบานกอก-บานจูนอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จํานวน ๑๕๐ ราย และสถานีพัฒนาการเกษตร

ที่สูงตามพระราชดําริบานสะจุก-สะเกี้ยง จํานวน ๓๔๖ ราย 

พรอมกบัเยี่ยมชมชวีติความเปนอยูของราษฎร

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔  ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗
๖๕



วันที่ ๒๖  พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

นายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตร ีพรอม

ดวยนายมณเฑียร ทองนติย ผูวาราชการจังหวัด

เพชรบรุ ีหมอมหลวงจริพนัธุ  ทววีงศ เลขาธกิาร 

กปร. หมอมราชวงศเศรษฐวฒัน จกัรพนัธุ ผูอาํนวย

การโครงการสัมพันธ สํานกัราชเลขาธิการ พรอม

ดวยเจาหนาที่สํานกังาน กปร. และเจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ เดินทางไปติดตามความกาวหนาของ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบานบางกลอย-

โปงลึกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอแกงกระจาน 

จงัหวดัเพชรบรุ ี

โครงการดังกลาวไดพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแก

ราษฎรชาวกระหรางที่อาศัยอยู ในอุทยานแหงชาติ

แกงกระจานใหมีชีวิตที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันราษฎรไดชวย

ดูแลและรักษาสภาพปาตนนํ้าลําธารและพื้นปาในเขต

อทุยานแหงชาตแิกงกระจานไปพรอมกนั 

องคมนตรีติดตามการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
บานบางกลอย-โปงลึกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔  ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗
๖๖



วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 

พรอมคณะเดนิทางไปตรวจเยี่ยมและตดิตาม

ผลความกาวหนาโครงการฟาร มทะเล

ตัวอยางแบบผสมผสานตามพระราชดําริใน

สมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ์ พระบรมราชนินีาถ 

ที่ตั้งอยูที่ ตําบลบางแกว อําเภอบานแหลม 

จงัหวดัเพชรบรุ ีซึ่งเปนฟารมตวัอยางแหงใหม

ภายใตมลูนธิศิลิปาชพีของสมเดจ็พระนางเจาฯ

พระบรมราชินนีาถ ที่มีวัตถุประสงคใหเปน

แหลงศกึษาแลกเปลี่ยนเรยีนรูดานการประมง

แกเกษตรกรทั้งในพื้นที่และตางพื้นที่สามารถ

นําไปปรับใชในการประกอบอาชีพประมงทาง

เลอืก โดยไมตองออกเรอืไปจบัสตัวนํ้าในทะเล

ที่หางไกล หรือกิจกรรมดานประมงอื่นๆ ที่

เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ตามภูมิศาสตรของ

ตนเอง

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔  ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗
๖๗



สาํนกังานคณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ(สาํนกังาน กปร.) รวมกบั มลูนธิิ

สวนหลวง ร.๙ และกรมพฒันาที่ดนิ จดักจิกรรมเพื่อเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั เนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลมิพระชนมพรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๗ ที่ไดพระราชทานพระราชดาํร ิอนักอใหเกดิคณุปูการตอประชาชนและประเทศชาติ

มาอยางตอเนื่อง ภายใตชื่อ “พอเพยีง...เพือ่พอ” ในงานเฉลมิพระเกยีรต ิ“พรรณไมงามอรามสวนหลวง ร.๙” ครั้งที่ ๒๗

จดัขึ้นระหวางวนัที่ ๒๙ พฤศจกิายน ถงึวนัที่ ๑๐ ธนัวาคม ๒๕๕๗ ณ สวนหลวง ร.๙ เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรพระราชกรณียกิจ พระราชดําริ สรางความรู ความเขาใจ กระตุนใหเกิดการตระหนกัและ

รวมกนัสบืสานพระราชดาํรไิดอยางถกูตอง ชดัเจน และกวางขวางยิ่งขึ้น 

อนันาํไปสูการพฒันาตนเอง องคกร และประเทศชาต ิตลอดจนเปนการ

เสรมิสรางความรกัความสามคัค ีควบคูกบัไดชมพนัธุไมนานาชนดิที่ได

รวบรวมไวในสวนหลวง ร.๙ แหงนี้ ไดอยางครบถวนอกีดวย 

พลอากาศเอก กําธน สินธวานนท องคมนตรี เปนประธาน

เปดงานนทิรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พอเพียง...เพื่อพอ” ในงาน “พรรณไมงามอรามสวนหลวง ร.๙” ครั้งที่ ๒๗ 

ณ หอรชัมงคล สวนหลวง ร.๙ โดยมหีมอมหลวงจริพนัธุ ทววีงศ เลขาธกิาร กปร. และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมพธิเีปด

ในครั้งนี้ 

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

การบรรยายพเิศษในหวัขอ “ทาํไมตองใชเศรษฐกจิพอเพยีง กบัสถาบนัการศกึษาในสงัคมไทย” โดย ดร.จริายุ

อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูอํานวยการสํานกังานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย และการฝกอบรมอาชีพ หลักสูตร 

“การปลกูมะนาวไรเมลด็” โดยวทิยากรจากศนูยศกึษาการพฒันาเขาหนิซอนอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

สํานักงาน กปร. รวมกับมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ และกรมพัฒนาที่ดิน
จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พอเพียง เพื่อพอ” 

ในงาน “พรรณไมงามอรามสวนหลวง ร.๙” ครั้งที่ ๒๗ 

การบรรยายพเิศษในหวัขอ “มิติความพอเพียงสรางไดดวยตนเอง” โดย ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาธิการ

มูลนธิิชัยพัฒนาและที่ปรึกษาสํานกังาน กปร. และการฝกอบรมอาชีพ หลักสูตร “นํ้ายาอเนกประสงค” (นํ้ายา

ลางจาน) โดยวทิยากรจากศูนยศกึษาการพฒันาเขาหนิซอนอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

การบรรยายพิเศษในหัวขอ “มุมมองของนานาชาติตอปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” โดย ดร.อภิชัย พันธเสน ผูอํานวยการสถาบันการ

จัดการเพื่อชนบทและสังคมหนวยงานภายใตมูลนิธิบูรณะชนบทแหง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และฝกอบรมอาชีพหลักสูตร “นํ้ายา

อเนกประสงค” (นํ้ายาซกัผา) โดยวทิยากรจากศนูยศกึษาการพฒันาเขาหนิซอน

อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔  ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗
๖๘



นายพลากร สุ วรรณรัฐ  องคมนตรี  พร อมด  วย

หมอมหลวงจริพนัธุ  ทววีงศ เลขาธกิาร กปร. นายจรูญ อิ่มเอิ่บสนิ 

ผูชวยเลขาธกิารสาํนกัพระราชวงั หมอมราชวงศเศรษฐวฒัน จกัรพนัธุ 

ผูอํานวยการกองโครงการสัมพันธ สํานกัราชเลขาธิการ พรอมดวย

เจาหนาที่สาํนกังาน กปร. และเจาหนาที่หนวยงานที่เกี่ยวของ เดนิทาง

ไปติดตามและตรวจเยี่ยมการดําเนนิงานโครงการสถานีพัฒนา

การเกษตรที่สูงตามพระราชดาํร ิดอยแบแล และโครงการพฒันา

คณุภาพชวีติราษฎรบานชแิบรอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิอาํเภอ

อมกอย จงัหวดัเชยีงใหม   

ในการนี้ นายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตร ีไดมอบผาหม

กันหนาวพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ

สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถใหแกราษฎรและเจาหนาที่

ผู ปฏิบัติงานในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระ

ราชดาํร ิจาํนวน ๑๑๕ ชดุ และโครงการพฒันาคณุภาพชวีติราษฎร

บานชแิบรอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิจาํนวน ๔๐๒ ชดุ จากนั้นไดรบัฟงการบรรยายสรปุและเยี่ยมชมการดาํเนนิงานและราษฎร

ในโครงการที่ไดรบัพระมหากรณุาธคิณุจนกระทั่งปจจบุนัมชีวีติความเปนอยูที่ดขีึ้น

องคมนตรีมอบสิ่งของพระราชทาน

และติดตามงานโครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔  ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗
๖๙



นายพลากร สุวรรณรัฐ  องคมนตรี พรอมคณะเดนิทาง

ไปมอบเครื่องนุงหมกันหนาวและสิ่งของพระราชทานใหแกราษฎร

และผูปฏิบัติงานและติดตามการดําเนนิงานพรอมกับเยี่ยมชมชีวิต

ความเปนอยูของราษฎรในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง

ตามพระราชดําริบานเสาแดง อําเภอกัลยาณิวัฒนา และโครงการ

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ดอยอมพาย อําเภอ

แมแจม จงัหวดัเชยีงใหม  

ในการนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ไดมอบผาหม

กันหนาวพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถใหแกราษฎรและเจาหนาที่

ผูปฏบิตังิานในโครงการสถานี

พัฒนาการเกษตรที่สูงตาม

พระราชดาํรบิานเสาแดง จาํนวน ๑๘๐ ชดุ และไดไปรวมกจิกรรม

การบาํรงุดนิใสปุยตนมะคาเดเมยีนทัที่ นายพลากร  สวุรรณรฐั องคมนตร ีเคยปลูก

ไวเมื่อวนัที่ ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๕๕ พรอมมอบตนกลาพนัธุมะคาเดเมยีนทั ใหราษฎร

นําไปปลูกขยายผล รวมทั้งไดเดินทางไปเยี่ยมชมโรงฝกศิลปาชีพ ทอผา เครื่องเงิน

และศูนยเด็กเล็กบานหวยเขียดแหง ซึ่งเปนชาวกะเหรี่ยงที่อยูในพื้นที่และไดรับ

พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถจนมีชีวิตที่ดีมีอาชีพที่มั่นคงในผืนแผนดิน

ควบคูกบัการอนรุกัษผนืปาใหสมบูรณมากขึ้นจากอดตีที่ผานมา และโครงการสถานพีฒันาการเกษตรที่สูง

ตามพระราชดาํร ิ ดอยอมพาย ไดมอบผาหมกนัหนาวพระราชทาน จาํนวน ๑๒๐ ชดุพรอมกบัไดชมการ

แสดงของนกัเรียนบานสาม และการแสดงรําดาบของเผาลั๊วะบานสามและแปลงเกษตรของราษฎรบานสาม 

ที่สามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรไดอยางดีขึ้นอันเปนการชวยลดปญหาการบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อทํากินของราษฎร

ใหสามารถคนืผนืปาใหกบัโครงการฯ ไดมากขึ้นอกีดวย

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔  ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗
๗๐



นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พรอมคณะรวมมอบสิ่งของ และ

ติดตามงานสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริดอยบอ อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย ในการนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ไดมอบผาหม

กนัหนาวพรอมสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั และสมเดจ็

พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ ใหแกราษฎรและเจาหนาที่สถานเีกษตรที่สูง

ตามแนวพระราชดาํรดิอยบอ

ชวงบาย นายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตร ีและคณะ ไดเดนิทางตอไป

ยงัโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํรดิอยยาว ดอยผาหมน ดอยผาจ ิอาํเภอ

เวียงแกน จังหวัดเชียงราย เพื่อมอบผาหมกันหนาว และสิ่งของพระราชทาน

ใหกับราษฎร พรอมกับตรวจเยี่ยมและรับฟงการบรรยายสรุปในโครงการ

อนัเนื่องมาจากพระราชดาํรดิอยยาว ดอยผาหมน ดอยผาจ ิซึ่งเริ่มดาํเนนิการ

ในป ๒๕๔๓ โดยสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ ทรงพระกรุณารับโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ดอยยาว 

ดอยผาหมน ดอยผาจ ิจงัหวดัเชยีงราย และจงัหวดัพะเยา (เดมิ) และโครงการศนูยศลิปาชพี บานรมฟาทอง ไวเปนโครงการ

อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ

นายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตร ีพรอมดวยนายพงษศกัดิ์ วงัเสมอ

ผู  ว  าราชการจังหวัดเชียงราย นายดนุชา สินธวานนท   รักษาการ

รองเลขาธิการ กปร. นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ ที่ปรึกษาสํานกังาน กปร. 

นายจรูญ อิ่มเอิบสิน ผูชวยเลขาธิการสํานกัพระราชวัง พรอมดวยผูบริหาร

หนวยงานที่เกี่ยวของและเจาหนาที่สาํนกังาน กปร. เดนิทางไปเยี่ยมชมโครงการ

พัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอแมสาย 

จังหวัดเชียงราย ประกอบดวย โรงคั่วกาแฟ โรงกระดาษสา โรงงานทอผา/

เยบ็ผา และโรงงานเซรามกิ จากนั้นชมแปลงปาเศรษฐกจินวตุไิซด และโรงงาน

แปรรปูแมคคาเดเมยี และรบัฟงการบรรยายสรปุเกี่ยวกบัการพฒันาทางเลอืก

ในการดาํรงชวีติที่ยั่งยนื ของมูลนธิแิมฟาหลวงฯ และการขยายผลไปยงัพื้นที่

ตางๆ 

พรอมกันนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เปนประธานในพิธี

เปดงานมหัศจรรย ๑๐ ชาติพันธุแมสาย ครั้งที่ ๓ สานสัมพันธสูอาเซียน 

เพื่อเปนการแสดงถงึวถิชีวีติของชนเผาตางๆ ที่อยูในประเทศไทยที่มชีวีติความเปนอยูและวฒันธรรมที่แตกตางกนัในแตละ

ชนเผาใหประชาชนไดมาเที่ยวและเรียนรู พรอมกับไดเห็นถึงความมั่นคงในเรื่องของคุณภาพชีวิตและรายไดของชนเผา

ที่มคีวามมั่นคงอกีดวย

วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

องคมนตรีมอบผาหมพระราชทาน พรอมเปนประธานเปดงานมหัศจรรย ๑๐ ชาติ
พันธุแมสาย ครั้งที่ ๓ สานสัมพันธสูอาเซียน 

และติดตามตรวจเยี่ยมงานโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔  ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗
๗๑



วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พรอมคณะ

ร วมมอบผาห ม และสิ่งของพระราชทานพร อมกับ

ติดตามงานสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ

หวยหยวกปาโซ อาํเภอแมฟาหลวง จงัหวดัเชยีงราย 

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ

หวยหยวกปาโซ จัดตั้งขึ้นตามพระราชดําริสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ ใหจัดตั้งสถานีพัฒนา

การเกษตรที่สูง โดยเนนให “คนอยูรวมกับปาไดอยางผสมผสานกลมกลืน” โดยใชหลักการอนุรักษ

ทรัพยากรปาไม ดิน นํ้า เพื่อใหคนอยูรวมกับปาไมอยางยั่งยืน และยังไดมีพระราชกระแสใหดําเนนิการ

ปลูกตนไมฟนฟูสภาพตนนํ้า โดยเนนการปลูกนางพญาเสอืโครง เพื่อเปนแหลงทองเที่ยวในอนาคต 

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔  ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗
๗๒



นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี 

เปนประธานเปดโครงการคายเยาวชนรู งาน

สบืสานพระราชดาํร ิ(RDPB CAMP) รุนที่ ๔ ครั้งที่ 

๘ โดยม ีนายสรุยิะ ประสาทบณัฑติ ผูวาราชการ

จงัหวดัเชยีงใหม กลาวตอนรบั และหมอมหลวง

จริพนัธุ  ทววีงศ เลขาธกิาร กปร. กลาวรายงาน 

ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่อง

มาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม ซึ่งจัดขึ้น

ระหวางวนัที่ ๑๗ - ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๕๗ โดยความรวมมอืระหวางสาํนกังาน กปร. และศูนยศกึษาการพฒันา

หวยฮองไครอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิมเียาวชนจากสถาบนัการศกึษาในพื้นที่ภาคเหนอื ภาคกลาง และ

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ เขารวมโครงการจํานวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน 

ไดมาเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสถานที่จริง ที่ไดดําเนนิ

การพฒันาตามแนวพระราชดาํรใินพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั แบบ

เบ็ดเสร็จที่จุดเดียวตามสภาพภูมิสังคมของแตละพื้นที่ ในลักษณะ

พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต เพื่อใหเยาวชนไดรวมเรียนรูเพื่อใหบังเกิด

องคความรูดานการพัฒนาที่ถูกตอง ในการที่จะนําไปขยายผลใหเกิด

ความมั่นคงและยั่งยนืตอไปในอนาคต

องคมนตรี เปนประธานเปดงานโครงการคายเยาวชนฯ (RDPB CAMP) รุนที่ ๔ ครั้งที่ ๘
ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ จังหวัดเชียงใหม

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔  ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗
๗๓



นายอาํพล เสนาณรงค องคมนตร ี พรอม

ดวยหมอมหลวงจริพนัธุ ทววีงศ เลขาธกิาร กปร. 

เดนิทางไปเปนประธานในพธิเีปดงาน “๓ ทศวรรษ 

ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ กับงานของพอ” 

ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก

พระราชดาํร ิจงัหวดัสกลนคร 

สาํนกังานคณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) รวมกับ ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่อง

มาจากพระราชดําริ จัดงาน “๓ ทศวรรษ ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ กับงานของพอ” เนื่องในโอกาสที่

ศนูยศกึษาการพฒันาภพูานฯ ไดดาํเนนิงานสนองพระราชดาํร ิครบรอบ 

๓๐ ป โดยงานดงักลาวมกีาํหนดจดัขึ้นในระหวางวนัที่ ๒๕ ธนัวาคม 

๒๕๕๗ - ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศูนยศกึษาการพฒันาภูพานอนัเนื่อง

มาจากพระราชดาํร ิภายในงานประกอบดวยนทิรรศการเฉลมิพระเกยีรตฯิ

นทิรรศการสามดํามหัศจรรย การจําหนายผลิตภัณฑของกลุมแมบาน

และเกษตรกรศูนยเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําร ิ

การเสวนาแลกเปลี่ยน-ถายทอดประสบการณ และนิทรรศการ

ดานการเกษตรสาขาตางๆ 

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  

องคมนตรี  เปดงาน “๓ ทศวรรษ ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ กับงานของพอ”  
ณ  ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔  ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗
๗๔



แบบสอบถามความคิดเห็น
วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฉบับที่ ๔/๒๕๕๗

 ÁÒ¡  ¤‹Í¹¢ŒÒ§ÁÒ¡  »Ò¹¡ÅÒ§  ¤‹Í¹¢ŒÒ§¹ŒÍÂ  ¹ŒÍÂ

(๑) พระราชกรณยีกจิ

(๒) บทความพเิศษ

(๓) ประโยชนสขุสูปวงประชา

(๔) แนะนาํโครงการ

(๕) เศรษฐกจิพอเพยีง

(๖) องคความรู/สาระนารู/เลาสูกนัฟง

(๗) ความเคลื่อนไหว

๑. ควำมคิดเห็นในคอลัมนต่ำง ๆ

๒. คอลัมนที่ท่ำนชอบที่สุด (ตอบเพียงข้อเดียว)
 ๑.   พระราชกรณยีกจิ    ๔. แนะนาํโครงการ      ๗.  ความเคลื่อนไหว
 ๒.   บทความพเิศษ     ๕. เศรษฐกจิพอเพยีง

 ๓.   ประโยชนสขุสูปวงประชา   ๖. องคความรู/สาระนารู

๓. ท่ำนได้น�ำวำรสำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริไปใช้ประโยชนอย่ำงไรบ้ำง  (ตอบได้มำกกว่ำ ๑ ข้อ)
 ๑.   เพิ่มความรู      ๔.  ใชเปนขอมูลอางองิ (อภปิราย/รายงาน/การเรยีนการสอน ฯลฯ)
 ๒.  ใชในการพฒันาอาชพี   ๕.  อื่น ๆ (ระบ)ุ .................................................................................. 
 ๓.  ใชเปนแนวทางในการดาํเนนิชวีติ ......................................................................................................................

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

ชื่อ-สกลุ ..............................................................................         ตาํแหนง ............................................................................
หนวยงาน ...........................................................................         โทรศพัท ............................................................................
ที่อยู ..............................................................................................................................................................................................
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(พื้นที่ส่วนนี้ส�ำหรับโฆษณำ)

ใบอนญุำตเลขที่ ปณ.(น)/3981 ปณฝ. ท�ำเนียบรัฐบำล
ถ้ำฝำกส่งในประเทศไม่ต้องผนกึตรำไปรษณียำกร

ส�ำนกังำน กปร.

ตู้ ปณ. ๗

ปณฝ. ท�ำเนียบรัฐบำล

กรุงเทพมหำนคร

๑๐๓๐๒

บริกำรธุรกิจตอบรับ



คณะอํานวยการ

เลขาธิการ กปร. (หมอมหลวงจิรพันธุ  ทวีวงศ)
รองเลขาธิการ กปร. (นางสุวรรณา  พาศิริ)
รองเลขาธิการ กปร. (นายดนุชา  สินธวานนท)
รองเลขาธิการ กปร. (นายลลิต  ถนอมสิงห)
ที่ปรึกษาดานการประสานงานโครงการฯ (นายชัชชัย  ภูวิชยสัมฤทธิ์)
ที่ปรึกษาดานการประสานงานโครงการฯ (นายประสาท  พาศิริ)
ที่ปรึกษาดานการพัฒนา (นายสมบูรณ  วงคกาด)
ผูอํานวยการสํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๑
ผูอํานวยการสํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๒
ผูอํานวยการสํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๓
ผูอํานวยการสํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๔
ผูอํานวยการสํานักงานเลขาธิการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ
ผูอํานวยการสํานักศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดําริ
ผูอํานวยการสํานักติดตามประเมินผล
ผูอํานวยการสํานักแผนงานและวิเทศสัมพันธ
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ

คณะบรรณาธิการ

นางศศิพร ปาณิกบุตร   หัวหนาคณะบรรณาธิการ
นายหทัย   วสุนันต   ผูอํานวยการกลุมประสานงานที่ ๑/๑
นายปริญญวัฒน วัชรอาภากร   ผูอํานวยการกลุมประสานงานที่ ๒/๒
นางสาวสใบทิพย  ศรีทองสุข   สํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๓
นายตรีวิทย   วินิชสําเภาทิพย  ผูอํานวยการกลุมประสานงานที่ ๔/๑
นางสุพร   ตรีนรินทร   ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ
นางพิชญดา   หัศภาค   ผูอํานวยการกลุมแผนงาน
นางสาวจําเนียร  เพียรไมคลาย ผูอํานวยการกลุมประเมินผลโครงการ
นายภัททะพงศ   เทียนศรี   ผูอํานวยการกลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวสมลักษณ   บุนนาค   ผูอํานวยการกลุมศูนยศึกษาการพัฒนา
  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
นางสาวศีตกร   ตันกําแหง ผูอํานวยการกลุมสื่อสารองคกร
นายวัชระ หัศภาค   ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร
นางสาวสุดารัตน   คุสินธุ   ผูอํานวยการกลุมเศรษฐกิจพอเพียง
นางสาวมทิรา   ภัคทิพวดี   สํานักประชาสัมพันธ
นายทวีศักดิ์   แปนคุมญาติ   สํานักประชาสัมพันธ
นางสาวประภาพร  ซื่อสัตย   สํานักประชาสัมพันธ
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วัตถุประสงค

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และ
 พระบรมวงศ
๒. เพื่อเผยแพรพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จ
 พระเจาอยูหวั สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ 
 และพระบรมวงศ ที่ไดพระราชทานแนวพระราชดําริ 
 การพฒันาประเทศและการพฒันาชวยเหลอืประชาชน
๓. เพือ่สรางความรูความเขาใจเกีย่วกบัแนวพระราชดาํริ
 และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ให แก 
 ประชาชน หนวยงานภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน 
 ใหไดรบัทราบขอมลูอยางถกูตองและกวางขวางยิง่ขึน้

ดําเนินการโดย

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
อาคารสํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร 
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศพัท ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐-๖  โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒
htttp://www.rdpb.go.th

โปรดทราบ

- บทความและขอเขยีนตางๆ ในวารสารอนัเนือ่งมาจาก
พระราชดําริ เปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน ไมใช
ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(สํานักงาน กปร.)
- หากมีความประสงคจะนําขอมูลไปเผยแพรโปรดระบุ
แหลงที่มาของขอมูลดวย

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  จัดทําขึ้นเพื่อแจกจาย หามจําหนาย

ในชวงเดือนธันวาคมของทุกป นับเปนเดือนแหงมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว เปนวาระแหงการนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงประกอบ

พระราชกรณียกิจเพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยามตลอดมา

เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วารสารอันเนื่องมาจากพระราช 

ดําริฉบับนี้ จึงขอเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการทรงงานของพระองคทาน ซึ่งนอยคนนักที่จะรับทราบ  

อาทิ ในความทรงจําของ อาจารยดิลก ศิริวัลลภ ซึ่งเปนลามภาษามลายูในการเสด็จฯ ไปทรงงานใน

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ยังประทับใจไมรูลืมที่แมแตเสียงรองของหญิงสติไมดีคนหนึ่ง ก็ยังเอา  

พระราชหฤทัยใสทรงหวงใยวา จะมีความทุกขรอนอยางไร ตองฟงดูกอน... การทรงงานชวยเหลือ

ราษฎรอยางเขาถึงจิตใจนี้เอง ทําใหเกิดการยอมรับและกอเกิดคําวา “รายอกีตอ” ซึ่งแปลวา 

“พระเจาแผนดินของพวกเรา”

ประโยชนสุขสูปวงประชา...๓๐ ปที่ภูพาน วันนี้มีชาวบานเปนครู คอลัมนที่ผูอานไมควรพลาด 

และคอลัมนประชาหนาใส มารูจักกับกลุมฮักแพงแบงปน รายละเอียดหาอานไดภายในเลม

จากพระราชดําริเกี่ยวกับโครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกฯ ซึ่งดําเนินงานมากวา

๒๐ ป มคีวามกาวหนาทัง้ดานการศกึษาทดลองและขยายผลการใชหญาแฝกอยางกวางขวาง สามารถ

ชวยปองกันการพังทลายของดิน เปนการรักษาหนาดินไดเปนอยางดี อันนําไปสูการฟนฟูสภาพดิน

อยางยั่งยืน

แนะนําโครงการฉบับนี้ เปนโครงการสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองโรง จังหวัด

กาญจนบุรี ที่ตอยอดจากโครงการเดิมของชาวบานบริเวณนั้น ที่ทําการเกษตรตามแนว “ทฤษฎีใหม”

แตน้ําไมเพียงพอ โครงการนี้จะชวยสูบน้ําจากคลองทาลอ-อูทอง ไปเติมสระน้ําประจําไรนาของ

ชาวบาน ใหสามารถเพิม่ผลผลติและรายไดใหมากขึน้ อกีโครงการหนึง่เปนโครงการอนรุกัษและสงเสรมิ

การปลกูหวายและไผ จงัหวดันาน ซึง่นอกจากจะเปนการอนรุกัษพนัธุหวายและไผแลวยงัสงเสรมิอาชพี

จักสาน ซึ่งเปนอาชีพดั้งเดิมใหอยูคูชุมชนดวย

นอกจากนี้ คอลัมนเศรษฐกิจพอเพียง ก็ยังคงนําเสนอตัวอยางความสําเร็จของบุญแทน 

เกษตรกรจงัหวดัเลย ซึง่มปีระสบการณ แงมมุความคดิใหไดเรยีนรู คอลมันองคความรูฉบบันี ้ดร.สเุมธ  

ตนัตเิวชกลุ เลขาธกิารมลูนธิชิยัพฒันา ไดถายทอดประสบการณอนัทรงคณุคาใหผูอานไดสมัผสัแงคดิ

ดีๆ  และลมืไมไดกบัคอลมันเลาสูกนัฟง โครงการคายเยาวชนรูงานสบืสานพระราชดาํร ิซึง่นาสนใจเปน

อยางยิ่ง ตลอดจนขาวสารความเคลื่อนไหวตางๆ ครบครันเหมือนเคย



ป
ท
ี่ ๑

๒
 ฉ

บ
ับ
ท
ี่ ๔

  ต
ุล
าค

ม
 - ธ

ัน
ว
าค

ม
 ๒

๕
๕

๗
IS

S
N

 1685-8234

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔  ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗ ISSN 1685-8234


	001_1-3
	002_4-14
	003_15-20
	004_21-23
	005_24-26
	006_27-32
	007_33-36
	008_37-39
	009_40-55
	010_56-60
	011_61-74
	012_75-76

