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อางเก็บนํ้าหวยโท-หวยยาง จังหวัดสกลนคร
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จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

และพระบรมวงศ เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกภูมิภาคของประเทศ 

กอใหเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริกวา ๔,๐๐๐ โครงการ ซึ่งเปนทั้ง ศูนยศึกษา

การพัฒนาฯ ศูนยสาธิต และศูนยเรียนรูตามแนวพระราชดําริ ที่ประชาชนทั่วไป หนวยงาน

ภาครัฐ เอกชน สามารถเขาไปเรียนรู สัมผัส และนํามาปรับประยุกตใชในการดําเนินชีวิต

ประจําวันไดจริง

สาํหรบัวารสารอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํรฉิบบันี ้ไดรวบรวมเนือ้หาทีน่าสนใจไวมากมาย

อีกเชนเคย เชน บทความพิเศษของนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ที่เลาเกี่ยวกับ 

“สถาบันพระมหากษัตริยกับมุสลิมในแผนดินไทย” นายวุฒิ สุมิตร รองราชเลขาธิการ 

ถายทอดประสบการณตามเสด็จ จึงรูสึกวาพระองคทาน “ทรงมีความสุข...ที่ไดทําเพื่อ

ประชาชน” และพบกบัชมุชนบานหวยยาง สปป.ลาว “จากแลกขาวเลีย้งชพี สูกลาไมเรามขีาย” 

เปนตน เมื่ออานเรื่องราวนารูและเปนประโยชนแลว อยาลืม!!! กรอกแบบสอบถามทายเลม

เพือ่รวมลุนของทีร่ะลกึจาก สาํนกังาน กปร. แลวสงกลบัมาโดยไมตองตดิแสตมป ทานสามารถ

ตรวจสอบรายชื่อผูโชคดีไดในเว็บไซต สํานักงาน กปร. (มุมวารสาร) ที่ www.rdpb.go.th 

แลวพบกันในวารสารฉบับตอไป.....

คณะอํานวยการ

เลขาธิการ กปร. (นายสุวัฒน เทพอารักษ)
รองเลขาธิการ กปร. (นายโกวิทย เพงวาณิชย)
รองเลขาธิการ กปร. (ม.ล.จิรพันธุ ทวีวงศ)
รองเลขาธิการ กปร. (นางสุวรรณา พาศิริ)
ที่ปรึกษาดานการประสานงานโครงการฯ (นายดนุชา สินธวานนท)
ที่ปรึกษาดานการประสานงานโครงการฯ (นายชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์)
ที่ปรึกษาดานการพัฒนา (นายลลิต ถนอมสิงห)
ผูอํานวยการสํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๑
ผูอํานวยการสํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๒
ผูอํานวยการสํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๓
ผูอํานวยการสํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๔
ผูอํานวยการสํานักงานเลขาธิการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ
ผูอํานวยการสํานักศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดําริ
ผูอํานวยการสํานักติดตามและประเมินผล
ผูอํานวยการสํานักแผนงานและวิเทศสัมพันธ
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ

คณะบรรณาธิการ

นายอนันต   ทองประชุม   หัวหนาคณะบรรณาธิการ
นายตรีวิทย   วินิชสําเภาทิพย ผูอํานวยการกลุมประสานงานพื้นที่ ๔/๑
นางกมลินี   สุขศรีวงศ   ผูอํานวยการกลุมวิเทศสัมพันธ
นายหทัย   วสุนันท    ผูอํานวยการกลุมประสานงานพื้นที่ ๑/๑
นางสุพร   ตรีนรินทร    ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ
นางศศิพร    ปาณิกบุตร    ผูอํานวยการกลุมประชาสัมพันธ
นายภัททะพงศ   เทียนศรี   ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
นายศุภรัชต   อินทราวุธ   ผูอํานวยการกลุมประสานงานพื้นที่ ๓/๒
นางสาวศีตกร   ตันกําแหง   ผูอํานวยการกลุมสื่อสารองคกร
นางสาวสมลักษณ บุนนาค   ผูอํานวยการกลุมเศรษฐกิจพอเพียง
นายปริญญวัฒน   วัชรอาภากร   ผูอํานวยการกลุมประสานงานพื้นที่ ๒/๒
นายวัชระ   หัศภาค   ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร
นางสาวมานิกา   ณ กาฬสินธุ   สํานักติดตามและประเมินผล
นางเบญจรัตน    อัครพลวงศ   สํานักประชาสัมพันธ
นางสาวมทิรา   ภัคทิพวดี   สํานักประชาสัมพันธ  
เจาหนาที่สํานักประชาสัมพันธ

ภาพประกอบ

นายวิโรจน   เทียมเมือง  สํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๔
นายวิชาญ   ธีระสืบสกุล  สํานักงานเลขาธิการ
นายทวีศักดิ์   แปนคุมญาติ   สํานักประชาสัมพันธ
นายพิสิทธิ์   วิเชียรทศพร   สํานักประชาสัมพันธ
นายพลวรรธน   สายะเสวี    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 
 ประชาชนหนวยงานภารัฐ เอกชน และสื่อมวลชน 
 ใหไดรบัทราบขอมลูอยางถกูตองและกวางขวางยิง่ขึน้

ดําเนินการโดย

 กลุมสื่อสารองคกร สํานักประชาสัมพันธ
 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
พระราชดําริเปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน ไมใช
ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(สํานักงาน กปร.)
- หากมีความประสงคจะนําขอมูลไปเผยแพรโปรดระบุ
แหลงที่มาของขอมูลดวย

(วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

จัดทําขึ้นเพื่อแจกจาย หามจําหนาย)



ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย

บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดี มาอวยพรแกทาน ทุก ๆ คน 
ใหมีความสุข ความเจริญ และความสําเร็จสมประสงค ในสิ่งที่ปรารถนา.

ความปรารถนาของทกุคน คงไมแตกตางกนันกั คอืตองการใหตนเอง มคีวามสขุความเจรญิ 
และใหบานเมือง มีความสงบรมเย็น. ในปใหมนี้ จึงขอให ทานทั้งหลาย รักษาสุขภาพกายสุขภาพจิต
ใหสมบูรณแข็งแรง เพื่อใหสามารถ ปฏิบัติภาระหนาที่ไดเต็มกําลัง. ขอสําคัญ จะคิดจะทําสิ่งใด 
ใหนึกถึงสวนรวม และความเปนไทยไวเสมอ. งานของตน และงานของชาติ จักไดดําเนินกาวหนาไป
โดยถกูตอง เทีย่งตรง ไมตดิขดั และบรรลถุงึประโยชน เปนความสขุ ความเจรญิ และความสงบรมเยน็ 
ดังที่ทุกคนตั้งใจปรารถนา.

ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุมครองรักษาทานทุกคน 
ใหปราศจากทุกข ปราศจากภัย ใหมีความสุขกายสุขใจ ตลอดศกหนานี้โดยทั่วกัน.

แหลงที่มา … สํานักราชเลขาธิการ facebook.com/infodivohm
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ในความทรงจํา
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ประชาหนาใส 

เศรษฐกิจพอเพียง

องคความรู/สาระนารู

เลาสูกันฟง 

ความเคลื่อนไหว

ประโยชนสุขสูปวงประชา
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¹íÒ·íÒ ¹íÒ¾Ò (Learning by doing) 
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วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ 
นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำาและการเกษตร นำาคณะ
ผู้บริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำาและการเกษตร 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เฝ้าทูลละอองธุลี 
พระบาท กราบบังคมทูล รายงานผลการดำาเนินงาน
ของสถาบันฯ และรับพระราชทานพระราชดำาริเกี่ยวกับ 
การดำาเนินงานของสถาบันฯ

ในโอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
ราษฎรชุมชนบ้านลิ่มทอง อำาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  
เฝ้าทลูละอองธลุพีระบาท รบัพระราชทานถว้ยรางวลัชนะเลิศ 
การประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำาชุมชนตามแนว 
พระราชดำาร ิและนางสามญั โลท่อง เฝ้าทลูละอองธลีุพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายข้าวสารพันธ์ุข้าวหอมแดง  
ซึ่งเป็นผลผลิตที่สำาคัญของชุมชน

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงติดตาม
ผลการดำาเนินงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำาและ
การเกษตร เกี่ยวกับศูนย์บริหารจัดการน้ำาระดับจังหวัด  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เสด็จฯ ออก ณ พระต�าหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล

ทีบ่รหิารจดัการภยัพบิตัอิยา่งมรีะบบ วางแนวทางพฒันา
ลุ่มน้ำายม รายงานความก้าวหน้าการสนองพระราชดำาริ
ด้านงานวิจัย สรุปสถานการณ์น้ำาประเทศไทยปี ๒๕๕๕ 
และคาดการณ์สภาพอากาศประเทศไทยปี ๒๕๕๗  
ซึ่งสถาบันฯ ได้นำาข้อมูลความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ  
ไปเสรมิการทำางานของทอ้งถิน่ เพือ่ประกอบการเฝา้ระวงั
ภยัพิบตัไิดต้ลอด ๒๔ ชัว่โมง โดยนำารอ่งในพ้ืนท่ีจังหวดัแพร ่ 
และจังหวัดสุโขทัย 

ด้านความก้าวหน้าในการสนองพระราชดำาริ  
ด้านการวิจัย ได้พัฒนาแบบจำาลองควบคู่ ระหว่างบรรยากาศ
และมหาสมุทร เพื่อคาดการณ์ฝนระยะสั้น รวมทั้งระบบ
พยากรณ์น้ำาท่วม และระบบเตือนภัยสำาหรับสถานการณ์
น้ำาในป ี๒๕๕๖ มพีายท่ีุส่งผลกระทบ ๘ ลกู และรอ่งมรสมุ
กำาลังแรงพาดผ่านบริเวณประเทศไทยในช่วงครึ่งหลัง 
ของปี วัดปริมาณฝนได้ประมาณ ๑,๖๖๙ มิลลิเมตร 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ ๑๔ ส่วนสภาพอากาศของ
ประเทศไทยในปีนี้ คาดว่าจะมีฝนค่อนข้างสูงกว่าปกติ 
ซึ่งฤดูฝนปีนี้จะเริ่มประมาณเดือนพฤษภาคมตามปกติ

พระราชกรณียกิจ

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗
๔



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

 วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ 
 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จพระราชดำาเนิน
ไปยังจังหวัดสระแก้ว เพื่อทรงตรวจเย่ียมโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
การบินไทย และโรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนบา้นน้ำาออ้ม อำาเภอคลองหาด  
โดยมี นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. นายภัครธรณ์ เทียนไชย  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษา
กรมชลประทาน ส่วนราชการต่างๆ พร้อมประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ ในการนี้
ได้พระราชทานสิ่งของแก่ครูและนักเรียน พระราชทานผ้าห่มกันหนาว และ
เมล็ดพันธุ์ผักแก่ชาวบ้าน พร้อมทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอน 
กจิกรรมโครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั การแปรรปูอาหาร การสอนเรือ่ง
หญ้าแฝก กิจกรรมด้านปศุสัตว์ ประมง กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ห้องสมุด  
ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และราษฎรในพื้นที่ที่เฝ้าฯ รับเสด็จ

จากนั้นเสด็จพระราชดำาเนินไปยังโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ อำาเภอเมือง 
จงัหวดัสระแกว้ โดยมี นายสเุมธ ตนัติเวชกลุ เลขาธกิารมลูนธิชิยัพฒันา พรอ้ม
เจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนา ส่วนราชการต่างๆ พร้อมประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ
โดยเสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้ 

ทรงรับทราบความเสียหายจากอุทกภัยในพ้ืนท่ีโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ 
พรอ้มแนวทางการฟืน้ฟ ูแกไ้ข จากนัน้ได้เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรแปลงปลกูขา้ว
ไรซเ์บอรร์ี ่อาคารบ้านปราชญ์ พืน้ทีก่อ่สรา้งบา้นลอยน้ำา คอกกระบอืทรงเล้ียง 
และร้านกาแฟควายคะนอง ทรงทอดไข่จากพลังงานชีวภาพ ตามลำาดับ

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗
๕



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา และจังหวัดตรัง

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗
เสด็จพระราชดำาเนินเรือนรับรองพิกุลทอง  

ศนูยศ์กึษาการพฒันาพกิลุทองฯ จงัหวดันราธวิาส โดยม ี 
นายอำาพล เสนาณรงค์ องคมนตร ีนายณัฐพงศ์ ศริชินะ  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ 
รองเลขาธิการ กปร. นายอภิชาต จงสกุล อธิบดี 
กรมพัฒนาที่ดิน นางสายหยุด เพ็ชรสุข รก.ผอ.  
ศนูยศ์กึษาการพฒันาพกิลุทองฯ  นายวเิศษณ ์  จารปุรชัญ ์
ผอ.สำานักชลประทานที่  ๑๗ กรมชลประทาน  
พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗
เสดจ็พระราชดำาเนนิ ร.ร.ตชด.พรีะยานเุคราะห์ 

จังหวัดปัตตานี โดยมี นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์  
รองเลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้ พระราชทานพระราชดำาริ ความว่า 
๑)	 มีผูบ้รจิาคทีด่นิใหโ้รงเรยีนขอใหลู้กหลาน

ได้ทำางานที่โรงเรียน	 ในการน้ี	 รับส่ังให้พิจารณา
ความเหมาะสมว่ามีคุณสมบัติจะทำาอะไร	แต่ถ้าจะ
เป็นครูหรือตำารวจตระเวนชายแดน	 ต้องดูว่าจบ
ด้านไหน	เขาเป็นผูม้ีอุปการคุณ	ควรจะผูกใจเอาไว้

๒)	เกษตรกรเพื่ออาหารกลางวันที่นี่ดีกว่า
เดิมมาก	เมื่อก่อนมีไม่พอ

๓)	ชาวบ้านยังมีรายได้เสริมน้อย	๓๐,๐๐๐	–	๕๐,๐๐๐	บาท	
แถวทางใต้เรียกว่าน้อย	 ทางเหนือเรียกเยอะ	 เอาไปขายที่	
ภูฟ้าก็ได้

๔)	ระบบน้ำาดื่มสะอาดของโรงเรียนนี้	ดำาเนินการโดย	
นพค.๔๔	สนภ.๔	นทพ.	ค่าใช้จ่ายประมาณ	๒๐๘,๐๐๐	บาท	
ในการนี้	รับสั่งว่า	ต่อไปถ้ามีชาวบ้านต้องการก็ขยายไปให้
ชาวบ้านได้	 และสำาหรับพื้นที่อื่นๆ	 ถ้าน้ำาไม่ได้มาตรฐาน		
ก็ค่อยๆ	ทำา

๕)	กศน.	สอนได้ทัว่ไปทัง้โรงเรยีนเอกชนและโรงเรยีน
ของรัฐบาล	กศน.	ก็น่าจะขยายให้มากขึ้น

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗
๖



วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗
เสด็จพระราชดำาเนินโรงเรียนบ้านบางมะนาว และ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมะนาว อำาเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนราธิวาส นายทวี เต็มญารศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำาและบำารุงรักษา)  
เจ้าหน้าที่สำานักงาน กปร. และนายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์  
ผู้อำานวยการโครงการชลประทานนราธิวาส พร้อมด้วย 
ข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้ พระราชทานพระราชดำาริ ความว่า
๑)	 เด็กนักเรียนโรงเรียน	 ตชด.แถวสงขลา	 ไม่ได้	

ทานอาหารเช้า	 พ่อแม่ต้องออกไปทำางานไม่มีเวลา	
ทำาอาหารเช้าให้โรงเรียน	 ตชด.จึงต้องทำาอาหารเช้าให้
นักเรียน

๒)	โภชนาการที่ศูนย์ศึกษาฯ	พิกุลทองฯ	 บอกว่า		
สาธารณสุขเปลี่ยนเกณฑ์ทำาให้เด็กตกเกณฑ์เยอะ		
ท้ังฟันผแุละสว่นสงูต่ำากวา่เกณฑ	์ตอ้งไมใ่หเ้ดก็ทานขนม
กรุบกรอบ

๓)	ผูว้า่ราชการจงัหวดันราธิวาสไดร้ายงานปญัหา
การกัดเซาะชายฝั่ง	 ในการนี้รับส่ังว่า	 ดูเป็นจุดไม่ได้	
เพราะเปน็ตลอดแนว	หากกัน้ตรงนีก็้จะไปกระทบตรงอืน่		
ใช้งบประมาณสูง	ทำาให้เฉพาะคนที่ร้องก็ไม่ได้

๔)	ปลกูกล้วยด	ีกล้วยมปีระโยชนห์ลายอยา่ง	ผกัช	ี
ช่วงเวลาไหนก็แพง	ต้องปลูกหมุนเวียน

๕)	ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกผัก	 แต่ไม่มีที่ให้ใส่
กระถาง	 ช่ือบางมะนาว	 ลองปลูกมะนาว	 ทดลองปลูก
มะนาวในบ่อซีเมนต์

๖)	ต้องช่วยกันทำาให้เด็กสูงขึ้น	 และพยายามให้
เด็กแปรงฟัน	ฟันจะได้ไม่ผุ

ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำาเนินไปยังโรงเรียน 
วัดประจ่า, โรงเรียนป่าระไมวิทยา และโรงเรียนบ้านเก่า 
จังหวัดสงขลา ตามลำาดับ โดยมี นายกฤษฎา บุญราช  
ผู้ ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ 
รองเลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ

ต่อจากน้ัน เสด็จพระราชดำาเนนิแปลงโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายอำาพล เสนาณรงค์ 
องคมนตรี นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ รองเลขาธิการ กปร.  
นายวีรพงศ์ แก้วสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 
นายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน นางสายหยุด  
เพช็รสขุ รก.ผอ.ศนูยศ์กึษาการพฒันาพกิลุทองฯ พรอ้มดว้ย
ข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗
๗



วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗
เสดจ็พระราชดำาเนนิ ร.ร.ตชด. บ้านสา้นแดง จงัหวดั

สตูล โดยมี นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ รองเลขาธิการ กปร. 
นายเทิดศกัดิ ์บณุยขจร ทีป่รกึษามูลนธิิชยัพฒันา นายลลติ 
ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ผู้บัญชาการ
ตำารวจตระเวนชายแดน พรอ้มด้วยขา้ราชการเฝา้ฯ รบัเสดจ็

ในการนี้ พระราชทานพระราชดำาริ ความว่า 
๑)	ต้องเพิ่มการปลูกไม้ผลยืนต้น	 เช่น	 มะม่วง		

หาที่ปลูกไว้บ้าง
๒)	มูลนิธิชัยพัฒนาได้กราบบังคมทูลถวาย

รายงานการแก้ไขปญัหาเก่ียวกับน้ำาทว่มโรงเรยีนตำารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านส้านแดงเป็นประจำาทุกปี	 โดยจะ
ทำาเป็นคันโอบ	 ในการนี้	 ได้พระราชทานพระราชดำาริ	
สรุปว่า	 เรื่องงบประมาณต้องมาวางแผนกันใหม่		
งบราชการ	งบประมาณสำานกังาน	กปร.	ยงัไมไ่ด	้เอามา
ดูกันใหม่	ใช้เงินมูลนิธิชัยพัฒนาไปก่อน

๓)	เรื่องการทำาบัญชีอยากให้นักเรียนทำามือ		
จะได้หัดคิดเลข

๔)	เตย	 หวาย	 หามาปลูกไว้บ้างก็ดี	 จะได้เป็น
วัตถุดิบในการทำางานฝีมือ

๕)	การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในเขต
พื้นที่จังหวัดนราธิวาส	 ตามแนวทางที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนราธิวาส	 ได้กราบบังคมทูลเมื่อวันที่	 ๑๕	
มกราคม	 ๒๕๕๗	 ที่โรงเรียนบ้านบางมะนาวน้ัน	 ต้อง

ใช้งบประมาณสูง	 ควรท่ีจะพิจารณาการปลูกต้นไม้		
โดยเฉพาะการปลูกป่าชายหาดและป่าชายเลน	ซ่ึงจะช่วย
บรรเทาการกัดเซาะชายฝั่งได้

ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำาเนิน ร.ร.ตชด.  
บ้านหินจอก จังหวัดตรัง โดยมี นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์  
รองเลขาธกิาร กปร. ผูว่้าราชการจงัหวดัตรงั นายบญุสนอง  
สุชาติพงศ์ วิศวกรใหญ่ กรมชลประทาน พร้อมด้วย 
ข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้ พระราชทานพระราชดำาริ ความว่า 
...ให้พิจารณาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำา

ของโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก	 และ
ราษฎรบริเวณใกล้เคียง...

จากน้ันเสด็จพระราชดำาเนินไปยังศูนย์ประชุม
นานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัย
สงขลานครนิทร ์จังหวดัสงขลา โดยม ีนายสเุมธ ตนัตเิวชกุล  
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์  
รองเลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการ
มลูนธิชิยัพัฒนา พรอ้มดว้ยเจา้หนา้ที ่และคณาจารย ์เฝ้าฯ 
รับเสด็จ 

ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการพัฒนา 
เกาะบุโหลน จงัหวดัสตลู ซึง่เปน็โครงการท่ีมลูนธิชิยัพฒันา
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกันดำาเนินงาน

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
เสดจ็พระราชด�าเนินไปทรงปฏบิติัพระราชกรณยีกิจ ในพ้ืนทีจ่งัหวัดเชียงใหม่ 
จังหวัดล�าพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ ๒๐ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขต

พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ 
กปร. นายสุรพล พนัสอำาพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ ์
พทุธศลิปไทยอนสุรณ ์บา้นแสนคำาลอื ตำาบลถ้ำาลอด อำาเภอปางมะผา้  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ในการนี้ ครูใหญ่โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนชมรม
อนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ ได้กราบบังคมทูลถึงปัญหา 
การขาดแคลนน้ำาของโรงเรียน กรมชลประทานได้เสนอแนะแนว
ทางช่วยเหลือโดยการก่อสร้างฝายห้วยละเผอ สร้างบ่อเก็บน้ำา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบ 
ทอ่สง่น้ำา ยาวประมาณ ๘๐๐ เมตร สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี จึงมีพระราชดำาริให้พิจารณาจัดหาน้ำาให้
โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทย
อนุสรณ์ ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำาสำาหรับการอุปโภค บริโภค  
และการเกษตรของโรงเรียน 

จากนัน้เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบตัพิระราชกรณยีกิจ 
ณ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพระราชทาน โรงพยาบาล
แมแ่จม่ อำาเภอแม่แจม่ จงัหวดัเชยีงใหม ่โดยม ีนายสวุฒัน์ เทพอารกัษ ์ 
เลขาธกิาร กปร. นายบญุชอบ สทุธมนสัวงษ ์อธบิดกีรมป่าไม ้เฝา้ฯ 
รับเสด็จ

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำาริให้กรมป่าไม้และ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สรุปว่า 

-	 ควรดำาเนนิการปลกูปา่บรเิวณใกลเ้คียง	
	 -	 จดัพืน้ทีใ่นบรเิวณโรงพยาบาล	โดยเนน้	
ภูมิ ทัศน์และสิ่ งแวดล้อมให้กลมกลืนกับ
ธรรมชาติในลักษณะโรงพยาบาลสีเขียว	

-	 ควรมีกิจกรรมการปลูกผักและปลูก
ตน้ไม	้โดยใหบุ้คลากรของโรงพยาบาลและคนไข้
มีส่วนร่วมในการดำาเนินงาน	

-	 ให้ เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติของ	
นักอนุรักษ์นิยมไพรสำารวจนก	 ปลา	 และแมลง	
ที่เข้ามาในบริเวณโรงพยาบาล	ทำาการถ่ายภาพ
และแสดงให้ผู้ที่เข้ามาในโรงพยาบาลทราบ

                  สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี 
เสดจ็พระราชดำาเนนิไปทรงปฏบัิตพิระราชกรณยีกจิ
ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพ
นักเรียนเก่าโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน 
กองบังคับการตำารวจตระเวนชายแดนภาค ๓  
บา้นหนองผึง้ ตำาบลอนิทขลิ อำาเภอแมแ่ตง จงัหวดั
เชยีงใหม ่โดยม ีนายสวุฒัน ์เทพอารกัษ ์เลขาธกิาร 
กปร. พล.ต.ท.อรรถชยั เกดิมงคล ผูบ้ญัชาการตำารวจ
ตระเวนชายแดน นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำานวยการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ 
 

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗
๙



ในการนี้ เสด็จพระราชดำาเนินโครงการแปลงสาธิตเกษตร
ทฤษฎใีหม ่ไดม้พีระราชดำารกิบัผูอ้ำานวยการศนูยศึ์กษาการพฒันา
ห้วยฮ่องไคร้ฯ ให้ปลูกผักเพิ่มเติมแบบวนเกษตร ใช้พื้นที่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ที่สำาคัญคือให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง 
และนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง

จากน้ันเสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 
ณ โรงเรียนรัปปาปอร์ต บ้านป่าเกี๊ยะในตำาบลบ่อแก้ว อำาเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร.  
นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการ กพฐ. เฝ้าฯ รับเสด็จ ในการน้ี  
ได้พระราชทานพระราชดำาริให้กรมชลประทานและสำานักงาน กปร. 
พิจารณาจัดหาน้ำาเพิม่เตมิใหก้บัโรงเรียนรปัปาปอรต์ โดยการก่อสรา้ง
บ่อเก็บน้ำาเพิ่มเติมจากระบบส่งน้ำาของฝายห้วยป่ากล้วยตอนบน

นอกจากนี ้ได้มีพระราชดำารด้ิานสุขอนามยัแก ่ดร. นพ.พรเทพ 
ศริวินารงัสรรค ์อธิบดีกรมอนามัย ความว่า ใหโ้รงเรยีนตำารวจตระเวน
ชายแดนเปน็ตวัอยา่งด้านสขุอนามัยทีดี่ ในเรือ่งทีพั่กอาศยั โรงอาหาร
โรงครัว ห้องน้ำาห้องส้วม และการจัดการขยะ เรื่องสุขอนามัยของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมเรียบร้อยดี สำาหรับวัดที่สามเณรสังกัดนั้น  
ขอให้พระอาจารย์ไปเย่ียมตามวัดต่างๆ เพ่ือให้ดูแลเร่ืองสุขอนามัยด้วย

และมีพระราชดำาริแก่คณะแพทย์ หน่วย
แพทย์พระราชทาน ด้านการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ขอให้ความรู้แก่
มารดาในการดูแลสุขภาพฟันของเด็ก 

จากนั้นเสด็จพระราชดำาเนินไปทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร ๙ ตำาบล
กื้ดช้าง อำาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี  
นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. 
พล.ต.ต.เทพ อมรโสภิต รองผู้บัญชาการตำารวจ
ตระเวนชายแดน เฝ้าฯ รับเสด็จ 

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำาริให้ 
กรมชลประทาน สำ านักงาน กปร.  และ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช พิจารณา 
จัดหาน้ำาช่วยเหลือโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน 
ไลออนส์มหาจักร ๙ และราษฎรบริเวณใกล้
เคียงเพ่ือการเกษตรและการอุปโภคบริโภค โดย
ร่วมกันดำาเนินการปรับปรุงฝายห้วยแล้งให้มี
ความมั่นคงแข็งแรงมากข้ึน ดำาเนินการก่อสร้าง
บ่อเก็บน้ำาขนาด ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำานวน  
๒ บอ่ ระบบทอ่ส่งน้ำายาวประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร 
ท้ังนี้เมื่อดำาเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มความ 
ชุ่มชื้นให้กับพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำาดัง 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนนิไปทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิในพืน้ทีจ่งัหวดัเชียงราย

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการต่างๆ ดังนี้
๑. วัดแม่คำา และโรงเรียนวัดแม่คำาวิทยา พระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา โดยมี นายมนัส โสกันธิกา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
พระครพูธิานพพิฒันาคุณ ประธานกลุม่และผูบ้รหิารโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย พระครูอภิวัฒนวาที รักษาการ 
ผู้อำานวยการโรงเรียนวัดแม่คำาวิทยา ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ  
ทรงติดตามผลการดำาเนินงานของโรงเรียนซึ่งดำาเนินงานตามแผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารด้านต่างๆ เช่น โครงการปลูกพืชไร้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) ปลอดสารพิษ เพื่อนำาผลผลิตไปประกอบภัตตาหารเพล
และจำาหน่ายในสหกรณ์ร้านค้า การแปรรูปผัก กิจกรรมโครงงานด้านอาชีพ  
งานชา่งสบิหมู ่การปัน้ปนู การวาดภาพจติรกรรม ทอดพระเนตรรถห้องสมดุ
เคลื่อนที่ และทรงเยี่ยมราษฎร

๒. โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนสมถวิลจินตมัย อำาเภอเวียงแก่น 
จังหวัดเชียงราย ได้พระราชทานพระราชดำาริ สรุปความว่า “ให้พิจารณา
หาแนวทางช่วยเหลือโรงเรียนซึ่งขาดแคลนน้ำาสำาหรับทำาการเกษตร”	
นอกจากนี้ ทรงมีพระราชดำาริเพิ่มเติม สรุปความว่า “โรงเรียนนี้	ไม่มีพื้นที่	
อยากให้ปลูกไม้ผลมากกว่าปลูกไม้สะแกที่ใช้ทำาไม้ฟืน”

๓. โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนชนัถต์ปิยะอุย ห้องเรียนสาขา
บ้านห้วยกุ๊ก อำาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ได้พระราชทานพระราชดำาริ 
กรณีที่มีผู้ขอพระราชทานความช่วยเหลือมายังมูลนิธิชัยพัฒนา ในงาน 
การป้องกันน้ำาทะเลเข้าท่วมในพ้ืนท่ีการเกษตรบริเวณวัดสารวัน ตำาบลไทรทอง  
อำาเภอไมแ้กน่ จงัหวดัปตัตาน ีความสรปุวา่ “ให้สำานกังาน	กปร.	ประสานงาน	
กับกรมชลประทานในการพิจารณาสนับสนุนด้านงบประมาณ	
ต่อไปด้วย”
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วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เสด็จฯ ไปยังโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล  

ในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาดอยตุง (พ้ืนท่ีทรงงาน) อันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำาร ิอำาเภอแมฟ้่าหลวง จงัหวดัเชยีงราย ทรงตดิตาม 
ผลวิจัยโครงการรักษาสายพันธุ์แท้และผลิตลูกผสม ๓ 
สายพันธุ์ ได้แก่ แบล็คเบงกอล ซาแนล และลูกผสม 
ซาแนลพื้นเมือง ที่ดำาเนินการวิจัยโดยคณะสัตวศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับมูลนิธิชัย
พัฒนา ผลิตแพะพันธุ์แบล็คเบงกอลสายพันธุ์แท้ และแพะ
พันธุ์ลูกผสมให้แข็งแรงใช้ประโยชน์ได้ทั้งเนื้อและน้ำานม  
ทรงทอดพระเนตรบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโรงคัดบรรจุผัก
ปลอดภัยของชุมชนที่มูลนิธิชัยพัฒนา โดยศูนย์พัฒนา
พันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ 
และองค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านด้าย สร้างขึ้นเพื่อเป็น
ที่คัดบรรจุผักพื้นบ้านปลอดสารเคมีที่ได้มาตรฐานของ 
กลุม่เกษตรกร และทรงตดิตามผลการดำาเนนิงาน โรงคดัแยก 
เมล็ดพันธ์ุศูนย์พัฒนาพันธ์ุพืช จักรพันธ์เพ็ญศิริ ทอดพระเนตร 
การผลิตเมล็ดพันธ์ุพระราชทานในพ้ืนท่ีสวนของ นางจองวอง  
นตะคาต และทอดพระเนตรการรับซื้อเมล็ดพันธุ์ของ
โครงการผลิตเมล็ดพันธ์ุพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” 
ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านสันบุญเรือง

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการต่างๆ ดังนี้ 
๑. โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษา

เชียงราย-พะเยา อำาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีพระราชดำาริ 
เกี่ยวกับปัญหาของโรงเรียนเนื่องจากมีวัตถุดิบสำาหรับ
ประกอบอาหารกลางวันไม่ เพียงพอ สรุปความว่า  
“ให้นำาเมล็ดพันธุ์ผักของมูลนิธิชัยพัฒนามาแจกที่นี่”	
และ	“ใหโ้รงเรยีนปลกูผักกนิเอง	ผกัทีซ่ือ้จากตลาดฉีดยา	
แล้วให้ขยายผลให้ชาวบ้านปลูกด้วย”

โอกาสนี้ กรมชลประทานได้กราบบังคมทูลถวาย
รายงานผลการดำาเนินการจัดหาน้ำาให้แก่โรงเรียนและ 
ราษฎรดำาเนินแล้วเสร็จ นอกจากนี้ได้ติดตั้งเครื่องป่ัน 
กระแสไฟฟ้าด้วยพลังน้ำาให้แก่โรงเรียนเป็นการลดค่าไฟฟ้า
ไดอ้กีทางหนึง่ และทรงมพีระราชดำารสัเพ่ิมเตมิ สรปุความวา่  
“ถ้าทำาสำาเร็จจะได้เป็นตัวอย่างกับท่ีอ่ืน”	และ	“ให้เจ้าหน้าท่ี	
ชลประทานสอนนกัเรยีนเรยีนรูวิ้ธกีาร	และควรเพิม่เปน็
หลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน”

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗
๑๒



๒. โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านดอยล้าน  
อำาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ทรงติดตามผลการ
ดำาเนนิงาน และทอดพระเนตรการสาธิตการเรยีนการ
สอน และการดำาเนนิกจิกรรมตา่งๆ ของโรงเรยีน จาก
นั้นเสด็จฯ เยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและทรง
เยี่ยมราษฎร

๓. โรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนบำารงุที ่๘๗  
อำาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พระราชทาน 
พระราชดำาริเกี่ยวกับงานชลประทาน สรุปความว่า  
“ให้พิจารณาจัดหาน้ำาให้กับโรงเรียน	 และราษฎร
บ้านอากู่ซ่ึงขาดแคลนน้ำาในช่วงฤดูแล้ง” ซึง่แหล่งน้ำา 
สำาหรับอุปโภคบริโภคในปัจจุบันมีสารเคมีปนเปื้อน 
ทั้งนี้ทรงให้ครูช่วยอธิบายเรื่องการใช้สารเคมีให้กับ
นักเรียนด้วย เพื่อจะได้นำาไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ในการใช้สารเคมี

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการต่างๆ ดังนี้
๑. โรงเรียนบ้านผาฮ้ี อำาเภอแม่สาย จังหวัด

เชียงราย ทรงรับฟงัรายงานการแปรรปูเพือ่เพิม่มลูค่าและ 
สร้างธุรกิจกาแฟโดยชุมชนและทอดพระเนตรการผลิต 
กาแฟ และเสด็จพระราชดำาเนินไปฐานปฏิบัติการทหาร 
ดอยช้างมบู ทอดพระเนตรความเปน็อยูข่องทหารประจำา
การและมอบส่ิงของพระราชทานเพ่ือเป็นขวัญและกำาลังใจ
ให้แก่ทหาร

๒. สำานักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง 
(พืน้ทีท่รงงาน) อนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิทรงรับฟงัรา่ง
กลยุทธแ์ละทศิทางของโครงการพฒันาดอยตงุในอนาคต

๓. โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำามัน 
อำาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ทอดพระเนตรแปลง 

ปลูกชาน้ำามันของราษฎร รากต้นชาน้ำามันท่ีปลูกคู่กับหญ้าแฝก 
เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินของชาน้ำามัน การส่งเสริม 
ให้ราษฎรเลี้ยงไก่กระดูกดำา เลี้ยงสุกรเหมยซาน ของ 
คณะทำางานวิจัยชาน้ำามัน มูลนิธิชัยพัฒนา และทรงเยี่ยม
ราษฎรที่เฝ้าฯ รอรับเสด็จ

ในการนี้ พระราชทานพระราชดำาริ สรุปความว่า 
“หญ้าแฝกถา้จะปลกูไมต่อ้งกลัวเปลอืงกลา้	ตอ้งปลกูให้
เปน็กำาแพง	หญ้าแฝกจะทำางานไดด้”ี โอกาสนี ้นายสวุฒัน ์ 
เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. กราบบังคมทูลเก่ียวกับ 
การปรบัปรงุถนนระหวา่งบ้านจะต-ีบา้นผาจี ตำาบลเทอดไทย 
อำาเภอแม่ฟ้าหลวง ระยะทางประมาณ ๖ กิโลเมตร ทรงม ี
พระราชกระแสรับสั่ง ความว่า “ให้	 กปร.	 ดำาเนินการ	
อย่างเร่งด่วน	 และพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือด้าน	
งบประมาณต่อไป”

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗
๑๓



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
เสดจ็ฯ ไปเยีย่มโรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดน

บา้นตะโกปิดทอง ตำาบลสวนผึง้ อำาเภอสวนผึง้ จงัหวดั
ราชบรุ ีโดยม ีนายสวุฒัน ์เทพอารกัษ ์เลขาธิการ กปร. 
พลตำารวจโท อรรถชัย เกิดมงคล ผู้บัญชาการตำารวจ
ตระเวนชายแดน นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้นำาท้องถิ่น 
และประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ ในการนี้ได้พระราชทาน
สิ่งของแก่ครู ตชด. ผู้แทนนักเรียน พระราชทาน 
พันธ์ุไม้ผลและเมล็ดพันธ์ุผักแก่ผู้แทนชาวบ้านและรับฟัง 
ผลการดำาเนนิงานของโรงเรยีน พรอ้มกบัทอดพระเนตร
การสาธติการเรยีนการสอน และกจิกรรมต่างๆ จากนัน้ 
ทรงเยีย่มราษฎร และรบัสัง่ถามถึงปญัหาการขาดแคลน
น้ำาในการอุปโภคบริโภคภายในโรงเรียน

เสด็จฯ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี  
บ้านลำาสมอ ตำาบลบ้องตี้ อำาเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบรีุ ทรงรบัฟงัรายงานปญัหาการขาดแคลนน้ำา
ในการอุปโภคบริโภคภายในโรงเรียนและพื้นที่บริเวณ
ใกล้เคียงในช่วงฤดูแล้ง และมีพระราชดำาริความว่า 
“ให้พิจารณาจัดหาน้ำาสนับสนุนกิจกรรมโครงการ
เกษตรเพ่ืออาหารกลางวนัของโรงเรยีนและราษฎร	
พรอ้มทัง้ปรบัปรงุอา่งหว้ยสมอ	ซึง่สรา้งเมือ่	๒๕๔๔	
ปจัจบุนัมสีภาพชำารดุ	รวมทัง้ขดุลอกหว้ยบอ้งตีแ้ละ
พจิารณากอ่สรา้งฝายทดน้ำาขนาดเล็กและระบบทอ่
ส่งน้ำามาที่โรงเรียน”

เสด็จฯ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำาน้อย  
ตำาบลไทรโยค อำาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ทรงรับฟัง 
รายงานปัญหาการขาดแคลนน้ำ าในการอุปโภคบริ โภค
ภายในโรงเรียนและพ้ืนท่ีบริเวณใกล้เคียงในช่วงฤดูแล้ง และ 
มีพระราชดำาริความว่า “ให้ปรับปรุงสระเก็บน้ำาให้เก็บน้ำาได้		
ตลอดจนก่อสร้างถังพักน้ำาเพ่ือสำารองน้ำาที่สูบไว้ใช้ใน
โรงเรียนตามความเหมาะสม”

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗
๑๔



วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
เสด็จฯ ไปโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนวิจิตร

วิทยาคาร บ้านอีปู่ ตำาบลปิล็อก อำาเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี พระราชทานพันธ์ุไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผักแก่ 
ผูแ้ทนชาวบ้านพรอ้มกบัทอดพระเนตรกจิกรรมตา่งๆ ของ
โรงเรียน ในการนี้มีพระราชดำาริเกี่ยวกับโครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน ความว่า “สระเก็บน้ำาในบริเวณ
โรงเรยีนควรมีการเล้ียงปลาเพ่ิม	หากน้ำาลึกควรพิจารณา
เล้ียงปลาในกระชัง	เพื่อเป็นอาหารโปรตีนแก่นักเรียน”  
ทรงรับฟังรายงานปัญหาการขาดแคลนน้ำาใช้ในการอุปโภค
บริโภคภายในโรงเรียนและพ้ืนท่ีบริเวณใกล้เคียงในช่วงฤดูแล้ง  
และมีพระราชดำาริความว่า “ให้พิจารณาจัดหาน้ำาให้
แก่โรงเรียน	 เพื่อให้มีน้ำาใช้ได้ตลอดปี	 ปรับปรุงสระ	
เล้ียงปลาของโรงเรียนให้ใช้ประโยชน์ได้มากกว่าปัจจุบัน		

และให้พิจารณาป้องกันการพังทลายของดิน	 บริเวณ
อาคารของโรงเรียนที่ก่อสร้างแห่งใหม่”

เสด็จฯ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์ 
ตำาบลปรังเผล อำาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และ 
มีพระราชดำาริความว่า “สระเก็บน้ำาในบริเวณโรงเรียน	
ควรมีการเล้ียงปลาเพ่ิม	หากน้ำาลึกควรพิจารณาเล้ียงปลา	
ในกระชัง	เพื่อเป็นอาหารโปรตีนแก่นักเรียน” และทรง
รับฟังรายงานปัญหาการขาดแคลนน้ำาใช้ในการอุปโภค
บริโภคภายในโรงเรียนและพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในช่วง 
ฤดูแล้ง และมีพระราชดำาริความว่า “ให้เร่งรัดปรับปรุง	
ฝายทดน้ำาพร้อมระบบส่งน้ำา	 เพื่อใช้ในการอุปโภค
บริโภคและในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของ
โรงเรียนบ้านเรดาร์”

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗
๑๕



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน
จังหวัดแพร่ และจังหวัดพะเยา

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ 
เสด็จฯ ไปยังอาคารยิมเนเซียม ศูนย์การเรียนรู ้

และบริ การ วิชาการ เครือข่ ายแห่ งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย อำาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมี  
นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. หม่อมหลวง 
จิรพันธ์ุ ทวีวงศ์ รองเลขาธิการ กปร. นายบัญฑูร ล่ำาซำา 
ประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) 
ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ 

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำารัส เปิดงาน 
การประชุมสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” และทรงบรรยาย 
เรื่อง “การสร้างสำานึกให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ” จากนั้นเสด็จฯ ทอดพระเนตร 
การบรรยาย “บรบิทและยทุธศาสตร์ของการรกัษาปา่”  
การอ่านบทกวี “อนุรักษ์ป่า” ของนักเรียนโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ ๕๖ การเสวนา “รักษ์ป่าน่าน”  
และทรงทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการพัฒนา 
บ้านกอก-บ้านจูนอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ โดยมี  
พลตร ี วจิกัขฐ ์  สริบิรรสพ  ผูบ้งัคบัการจงัหวดัทหารบกนา่น  
พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. 
ได้กล่าวรายงานผลการดำาเนินงานโครงการที่ผ่านมา 
และผู้บังคับการจังหวัดทหารบกน่าน ได้ถวายรายงาน
เรื่องสภาพปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำาในพื้นท่ีบ้าน
สะกาด ซึ่งเป็นพื้นที่ขยายผลการพัฒนาของโครงการ
พัฒนาบ้านกอก-บ้านจูนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการดังต่อไปนี้ 
๑. วดัพระบาทมิง่เมอืง อำาเภอเมอืงแพร ่จงัหวดัแพร ่ 

ทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๓๐ ปี กพด.” ต่อมาทรงรับ
ฟงัรายงานผลการดำาเนนิงานและความกา้วหนา้ของโครงการ
ตามพระราชดำาริของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษากลุ่มจังหวัดแพร่ ๗ โรงเรียน จากนั้นทรงเย่ียม
ราษฎร

๒. โรงเรียนศรีคิรินทร์วิทยา พระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา อำาเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ทรงติดตามผล 
การดำาเนินงานของโรงเรียน จากนั้นเสด็จฯ ทอดพระเนตร 
ศูนย์การเรียนรู้ปลาน้ำาจืด โครงการเกษตรเพ่ือประกอบภัตตาหาร  
และกิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียน

๓. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต อำาเภอปัว  
จังหวัดน่าน ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน และ 
ทรงตดิตามผลการดำาเนนิงานและความกา้วหนา้ของโครงการ 
ตามพระราชดำาริ ต่อมาเสด็จฯ ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียน 
การสอน ทอดพระเนตรห้องสมดุ จากนัน้เสดจ็พระราชดำาเนนิ
ไปวัดภูเก็ต ทรงประเคนเครื่องไทยธรรมถวายแก่เจ้าอาวาส 
และทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เครื่องจักสานของ 
กลุ่มอาชีพแม่บ้านไทลื้อ

ในการทำานาขั้นบันได เบื้องต้นกรมชลประทานได้ดำาเนินการ
พิจารณาออกแบบเรียบร้อยแล้ว และจะขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากสำานักงาน กปร. ต่อไป
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วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗
เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารไทลื้อ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน 

โรงสีข้าวพระราชทาน อำาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และ 
ทอดพระเนตรนิทรรศการจำาลองวิถีชีวิตของชุมชนไทล้ือ 
บ้านดอนมูล จากน้ันทรงทอดพระเนตรนิทรรศการการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการโรงสีข้าวพระราชทาน 
การทำานาในพื้นท่ีตำาบลศรีภูมิ ทรงรับฟังรายงานผล 
การดำาเนินงานของกลุ่มโรงสีข้าวพระราชทาน ต่อมา 
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรผลการส่งเสริมการปลูกหม่อน 
ของกลุ่มสมาชิกผู้ปลูกหม่อนผลสด และทรงเย่ียมสมาชิก 
โรงสีข้าวพระราชทาน

ในการนี ้พระราชทานพระราชดำารเิกีย่วกบัการปลกู
ข้าว สรุปความว่า 

“การปลกูขา้วโดยวธีิการทำานาดำาเปน็วิธทีีด่ทีีส่ดุ	
ปลูกโดยให้คนดำานาดีกว่าการใช้เครื่องจักร”

“ควรให้ชาวบ้านปลูกข้าวที่ชอบกินเอง”
“สำาหรับการวางแผนการผลิตข้าวเพื่อขาย		

ถ้าทำาการผลิตข้าวที่มีคุณภาพดีก็จะเป็นท่ีต้องการ	
ของตลาด”

เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเย่ียมราษฎรและปฏิบัติ 
พระราชกรณยีกจิ ณ โรงเรยีนสะปนั หมู่ที ่๑ ตำาบลดงพญา 
อำาเภอบอ่เกลอื จงัหวดันา่น ทรงตดิตามผลการดำาเนนิงาน
ของโรงเรียน และทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน การปลูกผักสวนครัวในพื้นที่จำากัด  
จากนัน้ทอดพระเนตรการสาธิตการเรยีนการสอน ทรงเยีย่ม
หน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร

โอกาสนี้ ผู้แทนกรมชลประทาน ได้ถวายรายงาน
ถึงสภาพปัญหาการขาดแคลนน้ำาในพื้นที่บ้านสะปัน  
และทรงพระราชทานพระราชดำาริ สรุปความว่า
 “ให้กรมชลประทานและสำานกังาน	กปร.	รว่มกัน
จัดหาแหล่งน้ำาให้ราษฎรบ้านสะปันซ่ึงประสบปัญหา
ขาดแคลนน้ำา	 โดยการปรับปรุงฝายห้วยนั้วะ	 พร้อม
ระบบส่งน้ำาให้มีความแข็งแรง	และก่อสร้างถังพักน้ำา”

เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเย่ียมราษฎรและปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทาน
เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่  ๑ ตำาบลห้วยโก๋น อำาเภอ
เฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดันา่น ทรงติดตามผลการดำาเนนิงาน 
ของโรงเรียนและความก้าวหน้าของโครงการตาม 
พระราชดำาริ

โอกาสนี้ นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำานวยการ 
สำานักชลประทานที่ ๒ ได้ถวายรายงานถึงสภาพปัญหา
การขาดแคลนน้ำาในของโรงเรียน รวมถึงพื้นที่ศูนย์ราชการ 
อำาเภอเฉลิมพระเกียรติและหมู่ บ้านใกล้เคียง และ 

กราบบงัคมทลูแนวทางการแกไ้ขปญัหาดงักลา่ว โดยในระยะ 
เร่งด่วนจะดำาเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำาห้วยโก๋น ๒  
พร้อมระบบและปรับปรุงอาคารระบายลงลำาห้วยให้สามารถ 
ใชง้านได้ และกอ่สรา้งฝายหว้ยโกน๋ ๒ ทดแทนฝายเดมิของ
โรงเรียนที่ชำารุด พร้อมระบบส่งน้ำาระยะทาง ๔,๕๐๐ เมตร 
และถงัเกบ็น้ำา ในระยะยาวจะดำาเนนิการกอ่สรา้งอา่งเก็บน้ำา 
ห้วยผึ้ง ขนาดความจุ ๐.๗ ลูกบาศก์เมตร

ในการนี้ พระราชทานพระราชดำาริ สรุปความว่า  
“ให้กรมชลประทานและสำานกังาน	กปร.	เรง่ดำาเนนิการ
ให้แล้วเสร็จโดยด่วน”	 และทรงมีพระราชดำาริเพิ่มเติม
เกี่ยวกับงานชลประทาน ความสรุปว่า 

“ให้จัดทำารางรินรับน้ำ าฝนตามอาคารของ
โรงเรียน	 และสร้างถังเก็บน้ำาเพื่อรองรับน้ำาฝนในอีก		
๓	-	๔	เดือน	อาจจะพอช่วยได้บ้าง”	

“โรงพยาบาลก็ลำาบากเรื่องน้ำา	 ทำารางรินหลังคา	
และถังเก็บน้ำาให้โรงพยาบาลด้วย”

นอกจากนี้ทรงมีพระราชดำาริเพิ่มเติม ความสรุปว่า
“สถิติน้ำาของโรงเรียนมีปัญหา	ปลูกพืชได้น้อยมาก		

น่าจะเป็นปัญหาเรื่องน้ำา	ไม่มีน้ำาก็ทำาอะไรไม่ได้” 
จากนั้นผู้อำานวยการโรงเรียนมัธยมพระราชทาน

เฉลิมพระเกียรติ ได้กราบบังคมทูลเกี่ยวกับการเปิดสอน
หลักสูตรการวชิาชพี ในการนี ้ทรงพระราชทานพระราชดำาร ิ
สรุปความว่า 
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“โรงเรียนต้องวางแผนว่าจะเปิดสอนงานอาชีพ
อะไร	ตอ้งมีเครือ่งมอืของโรงเรยีนเองดว้ย	ส่วนชา่งยนต	์
กับช่างไฟฟ้า	 มีนักเรียนมัธยมปลายที่จะเรียนเท่าไหร่	
ขอให้ทางโรงเรยีนสำารวจและทำาบญัชอีปุกรณท่ี์ตอ้งการ
ใช้ประกอบการเรียนการสอนมาในเบื้องต้น”

“ให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาทำาการสอน
วิชาการทำาบัญชี” 

ต่อมาเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกิจกรรมธนาคาร
ขยะรีไซเคิลและแปลงผักสาธิต ทรงมีพระราชดำาริเพิ่มเติม 
ความสรุปว่า

“โรงเรยีนพอจะมทีีอ่ยูนิ่ดหน่อย	พอจะปลกูไมผ้ล
ที่ทนแล้ง	เช่น	มะม่วง	ขนุน	ได้ไหม	อย่างมะขามป้อมที่
โรงเรียนปลูกก็ดีผลทานได้”

“สอนนักเรียนให้ประหยัดน้ำาจะได้ใช้น้ำาอย่าง
พอเพียง”

เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและปฏิบัติ 
พระราชกรณียกิจ ณ วัดน้ำาไคร้	 และโรงเรียนวัดน้ำาไคร้
นันทชัยศึกษา หมู่ที่ ๙ ตำาบลยม อำาเภอท่าวังผา จังหวัด
น่าน ทรงเปิดอาคาร	 “สิรินธร”	 และทรงติดตามผลการ
ดำาเนนิงานและความกา้วหนา้โครงการตามพระราชดำารขิอง
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
น่าน จำานวน ๑๕ โรงเรียน

โอกาสน้ี ผู้แทนกรมชลประทาน ได้ถวายรายงาน
ผลการดำาเนนิงานพฒันาแหลง่น้ำาในพืน้ท่ีวัดน้ำาไคร ้ซึง่เปน็
พระราชดำาริ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งดำาเนิน
การก่อสร้างฝายห้วยไคร้พร้อมระบบส่งน้ำา และฝายห้วย
ผาลาดพร้อมระบบส่งน้ำา ได้รับงบประมาณ กปร. ดำาเนิน
งานในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ปจัจบุนัดำาเนนิงานกอ่สรา้งแล้วเสรจ็

ในการนี้ พระราชทานพระราชดำาริ สรุปความว่า 
“ให้กรมชลประทานและสำานักงาน	กปร.	ร่วมกันจัดหา
แหล่งน้ำาเพื่ออุปโภค	 บริโภค	 และการเกษตร	 ให้กับ

โรงเรียนวัดน้ำาไคร้นันทชัยศึกษา	 ราษฎรบ้านน้ำาไคร้	
และพื้นท่ีใกล้เคียง	 ท่ีมีปัญหาขาดแคลนน้ำา	 ช่วงเดือน
มีนาคม	 ถึงพฤษภาคมของทุกปี	 โดยการก่อสร้างบ่อ
พักน้ำา	 ขนาด	 ๒๗๐	 ลบ.ม.	 ขุดลอกสระเก็บน้ำา	 ขนาด	
๑๒,๐๐๐	ลบ.ม.	พร้อมระบบส่งน้ำา	 ระยะทางประมาณ	
๔๐๐	เมตร” และทรงมีพระราชดำาริเพิ่มเติม สรุปความว่า 
“ควรสร้างความเข้าใจกับชาวบ้าน	 เรื่องการตัดไม้และ	
เผาป่า	จะก่อให้เกิดผลเสียต่อการใช้น้ำา”

จากนัน้ทรงทอดพระเนตรนทิรรศการดา้นการศกึษา 
ในการนี้ทรงมีพระราชดำาริกับนายวารินทร์ บุษบรรณ 
ท่ีป รึ กษา โค ร งกา ร อัน เนื่ อ งมาจากพระราชดำ า ริ   
กรมส่งเสริมการเกษตร สรปุความวา่ “เหน็ควรใหใ้หข้้อมลู
ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการเรียนการสอนของ
โรงเรียน	เช่น	การทำาปุ๋ยหมัก	ปุ๋ยชีวภาพ	เพื่อนำามาใช้
ประโยชนใ์นการเพาะปลกูผักปลอดสารพษิ	การปลูกผกั	
ของโรงเรียน	 โดยทรงพระราชทานสูตรปุ๋ยให้กับ		
กรมพัฒนาที่ดิน”

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ 
เสดจ็ฯ  ไปยงัวัดราชคฤห์ และโรงเรยีนราชคฤหว์ทิยา  

อำาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ทรงติดตามผล
การดำาเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการตาม 
พระราชดำารขิองกลุ่มโรงเรยีน จังหวดัพะเยา จำานวน ๙ แหง่ 
และทอดพระเนตรห้องสมุด การเรียนการสอนวิชา
คอมพิวเตอร์ ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานของ
สามเณรนักเรียน ด้านการศึกษา โครงงานวิทยาศาสตร์ 
ภาษาจีน ภาษาบาลี โครงการอ่านภาษาไทย ผลิตภัณฑ์ 
งานช่างสิบหมู่ ช่างซ่อมเคร่ืองยนต์ และช่างซ่อมคอมพิวเตอร์  
จากนั้นทรงทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการภัตตาหารเพล
และทรงเยี่ยมราษฎร

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗
๑๘



รัฐธรรมนญูของประเทศไทยเราทกุฉบบันัน้ จะกาํหนดไวอยางชดัเจน

วาพระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะ และทรงเปนองคศาสนูปถัมภ

ทุกฉบับ โดยนัยของรัฐธรรมนูญนี้ตีความได ๒ ประการ ประการที่ ๑

แสดงใหเห็นถึงนํ้าพระราชหฤทัยขององคพระมหากษัตริยทุกพระองค ทุกรัชสมัยวา

ทรงมีนํ้าพระราชหฤทัยที่กวางใหญไพศาลตอผูที่นับถือศาสนาตางๆ ที่ไดเขา

มาอยูอาศัยเปนพลเมืองในประเทศสยาม ประการที่ ๒ แสดงใหเห็นถึงนํ้าใจอันกวางใหญของคนไทยทั้งประเทศ 

ทีแ่สดงถงึการยอมรบันบัถอืผูคนทีน่บัถอืศาสนาตางศาสนกิ จรงิอยูทีพ่ีน่องในประเทศไทยนัน้ ประชากรสวนใหญ

นบัถอืศาสนาพทุธ แตกเ็ปนการแสดงถงึความใจกวางวา ไมวาพีน่องทีอ่ยูรวมกนัในแผนดนินีจ้ะนบัถอืศาสนาอะไร

นั้น เราอยูรวมแผนดินกันไดอยางเทาเทียมกัน อยางเสมอภาคกัน ดวยความสมานฉันทปรองดองโดยตลอดมา 

จะไมมีใครรูสึกแตกตางผิดแปลก หรือรูสึกวาเปนประชาชนชั้นสองที่มาอาศัยอยูในแผนดินนี้ ไมเคยมีความรูสึก

อยางนี้เลย ไมมีใครจะรูสึกรังเกียจเดียดฉันทซึ่งกันและกัน และไมเคยมีใครรูสึกวาการที่ไมไดนับถือศาสนาพุทธ

ในประเทศนี้มีความเปนไทยลดนอยลง 

“สถาบันพระมหากษัตริย 
กับมุสลิมในแผนดินไทย”

º·¤ÇÒÁ¾ÔàÈÉ

❚  บรรยายโดย นายพลากร  สุวรรณรัฐ  องคมนตรี
 เรียบเรียงโดย นายตรีวิทย  วินิชสําเภาทิพย

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗
๑๙



ในประวัติศาสตรของชาติเรานี้ ไม

เคยมีการทะเลาะวิวาทอันเปนเหตุจากการ

นับถือศาสนาตางกัน เหตุการณตางๆ ที่

เกิดขึ้นในภูมิภาคจังหวัดชายแดนภาคใต

ไมใชเรื่องความขดัแยงทางศาสนา เรื่องราว

เปนอยางไรนั้นมีประวัติความเปนมาคอน

ขางจะสลับซับซอน ในเรื่องของการเมือง

การปกครองมากกวา เรื่องศาสนาอาจ

จะเปนสวนนอยนิด จะเห็นไดว าพี่นอง

ประชาชนชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดน

ภาคใตสวนมากนั้นรักสงบ อยากใหบาน

เมืองสงบสุขและอยากจะยืนยันในฐานะ

ที่เคยปฏิบัติราชการในชายแดนภาคใตมา

นานวาพี่นองชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต

ทั้ง ๕ จงัหวดัลงไป รวมทั้งสงขลาดวย ๙๙.๙ เปอรเซน็ต 

ไมมีใครคิดจะแบงแยกดินแดน ไมมีใครคิดวาอยากจะตั้ง

ประเทศใหม ไมมใีครจะไปผนวกกบัประเทศเพื่อนบานอยาง

แนนอน แตเหตุรายที่เกิดขึ้นก็เปนเพียงเหตุการณที่เกิดโดย

กลุมพวกที่ประสงครายในจํานวนที่คอนขางที่จะนอยมาก 

เมื่อเทียบกับพี่นองประชาชนสวนใหญซึ่งรักสงบ แตจําเปน

ตองอยูอยางเงียบๆ ไมแสดงออกอะไรมากนกัก็เพื่อความ

ปลอดภยัของชวีติและทรพัยสนิของครอบครวัของเขาเอง

สิ่งสําคัญที่ขอกลาวไวเปนเบื้องตนเกี่ยวกับพระราช

กิจวัตรของลนเกลาฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาล

ปจจบุนั ๓ ประเดน็ คอื

ประเด็นที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง

สนพระราชหฤทัยศาสนาอิสลาม และทรงเขาพระราช

หฤทัยศาสนาอิสลามอยางลึกซึ้ง ตวัอยางที่จะยกมาบาง

ประเด็นก็คือรูปแบบของคนไทยในการแสดงออกถึงความ

จงรกัภกัดตีอชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรยิ ของแตละ

กลุม แตละศาสนกินั้น อาจจะแตกตางกนัอยูบางกเ็พราะวาพี่

นองชาวไทยมสุลมินั้นตองปฏบิตัติามบทบญัญตัขิองศาสนา

ที่ระบไุวชดัเจน และพี่นองมสุลมิจะปฏบิตันิอกเหนอืไปจาก

นี้ไมได ซึ่งเรื่องนี้ทรงเขาใจดี ยกตัวอยางงายๆ ในการเขา

เฝาฯ การถวายความเคารพ ทรงเขาใจดวีาการถวายความ

เคารพโดยการกราบพระองคทานนั้น พี่นองมุสลิมทําไมได

โดยเดด็ขาด ทรงเขาใจดแีละกไ็มเคยมคีรั้งใดที่จะทรงแสดง

อาการรงัเกยีจ เวลาเสดจ็ฯ ไปทรงเยี่ยมประชาชนในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต เมื่อพี่นองประชาชนเขาเฝาฯ ตางศาสนกิกนั

จะทรงใหความใกลชดิสอบถามทกุขสขุเยี่ยมเยยีนอยางเสมอ

ภาคกัน ทรงสนพระราชหฤทัยในชีวิตความเปนอยู ความ

เดือดรอนชาวไทยมุสลิมมากไปดวยซํ้า พระราชจริยวัตร

ในขอนี้งดงามและก็ไดถายทอดไปยังสมเด็จพระนางเจา ฯ 

พระบรมราชนินีาถ พระราชโอรส พระราชธดิาทกุพระองค
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ประเด็นที่ ๒ ทรงหวงใยความเปนอยูของพี่นอง

ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนพิเศษ

คราวใดที่เสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ 

พระตําหนกัทักษิณราชนิเวศน ชวงหนึ่ง ๒ - ๓ สัปดาห 

บางคราวก็เปนเดือน เกือบจะทุกวันพวกเราที่ติดตามขาว

พระราชสํานกั พบวาจะเสด็จฯ ออกไปเยี่ยมพี่นองที่อยูไกล ๆ

ในชนบท เพื่อทรงตรวจสอบ เยี่ยมเยียน ไตถามทุกขสุข

วาพี่นองในชนบทนั้นมีความเดือดรอนอะไร ตองการอะไร

ใหทางราชการไปชวยเหลอื บางครั้งการสื่อภาษาในอดตีนั้น 

พี่นองบางสวนกย็งัพดูภาษาไทยปกษใตหรอืภาษาไทยกลาง

ไดไมเขมแข็งเทาที่ควร แตก็แปลกที่ทรงสื่อได จากนั้นก็ได

พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริไปตาม

สภาพภูมปิระเทศ สภาพทองถิ่น สภาพเหตกุารณบานเมอืง 

ตลอดจนสภาพภูมิสังคมอยางทั่วถึง 

บางรายกไ็ดพระราชทานทนุในการประกอบ

อาชีพ บางชุมชนก็ไดพระราชทานเงิน

ชวยเหลือ เพื่อทํานุบํารุงมัสยิด หรือ

โรงเรยีนปอเนาะ เปนตน บางรายที่เจบ็ปวย

ดวยโรครายแรงสุดวิสัยที่จะชวยเหลือ

ตัวเองได ก็ได พระราชทานทุนทรัพย

สวนพระองค และทรงรับไวเปนคนไข

ในพระบรมราชานุ เคราะห   ทรงรับ

เด็กกําพราที่ขาดผู ปกครองดูแลไวใน

พระบรมราชูปถมัภ ไดรบัการเลี้ยงดู ได

รบัการศกึษา และเมื่อเตบิใหญขึ้นกจ็ะมี

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และไมมีความ

รูสึกที่เปนปมดอยแตประการใด ตัวอยางที่ชัดเจนในเรื่องนี้ 

ทานทั้งหลายคงไดยินเรื่องเลาขานเกี่ยวกับพระสหายแหง

ลุมนํ้าสายบรุ ีลงุวาเดง็ ปูเตะ ซึ่งในครั้งแรกกไ็มทนัตั้งหลกั 
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เสื้อก็ไมไดใส แลวลุงวาเด็งพูดไทยไมไดแมแตคําเดียว 

ไมทราบวาสื่อสารกับลุงวาเด็งอยางไร มีบทสนทนามี

พระราชกระแสรบัสั่งกบัลงุวาเดง็ ลงุวาเดง็กต็อบ กท็รงรบัสั่ง

เปนภาษาไทยกลาง ลงุวาเดง็กต็อบเปนภาษามลายูทองถิ่น 

แตก็ไมรูทั้งสองทานนี้สื่อสารกันอยางไร แตก็มีความเปน

พระสหายที่แนนแฟน ตราบกระทั่งวันสุดทายของชีวิต

ลงุวาเดง็ ทานจากไปเมื่อปที่แลว 

วันที่เสด็จฯ ทรงชี้ไปที่ตนไมนาจะเปนขนนุจําปาดะ 

แลวก็ทุเรียน ทรงถามวามีกี่ตน ปลูกไวกินเองหรือปลูกไว

ขาย จากปนั้นเปนตนมาลุงวาเด็งจะเก็บทุเรียนไวลูกหนึ่ง 

แลวก็จําปาดะลูกหนึ่ง พอถึงเวลาสุกไดที่ ก็จะใหลูกหลาน

ใสกลองพัสดุสงทางไปรษณียมาที่สํานกัพระราชวัง แตมา

คราวใดเปนที่นาสงสัยเพราะวาทุเรียนก็สุกแลวคอนขางจะ

สงกลิ่น เจาหนาที่ที่รับไวก็ระมัดระวังพอสมควรเพราะวา

มาจากปตตานีเปนอะไรก็ไมรูที่สงกลิ่น จําปาดะยิ่งรุนแรง

หนกั จะสงมาทกุป ตอนหลงัตองบอกลงุวาเดง็วาใหฝากทาน

นายอําเภอนําขึ้นมาทูลเกลาฯ ถวาย เพราะวาลุงวาเด็งสง

มาทางไปรษณยี เจาหนาที่ไปรษณยีกส็งสยัวามนัอะไร ที่มนั

มกีลิ่นรนุแรงเหลอืเกนิแลวกห็นกัเปนกอนกลม ๆ แตหลงั ๆ 

ก็เลยฝากทางฝายปกครองนํามาขึ้นทูลเกลาฯ ถวายปละ 

๒ ลูก ทเุรยีนลูกหนึ่ง จาํปาดะลูกหนึ่ง

อกีเรื่องหนึ่งซึ่งแสดงใหเหน็ถงึทรงพระเมตตาตอชาวใต

เปนอยางมากก็คือ ในชวงที่มีเหตุเผาโรงเรียนเปนครั้งแรก 

เมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๖ พรอมกนั ๓๐ โรงเรยีนใน ๓ จงัหวดั

ชายแดน ชวงนั้นเปนวนัที่ ๑ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ที่เกดิ

เหตกุารณเผาโรงเรยีน อกีสองเดอืนเศษตอมาทรงพระกรณุา

โปรดเกลาฯ ใหแจงจะเสดจ็ฯ มาทรงเยี่ยม เพราะวาชวงนั้น 

มกีารรายงานเหตกุารณวาใครเผาซดักนัไปซดักนั

มาวาใครเผาแน เกดิความระสํ่าระสายอยางมาก

ในหมูพี่นองชาวไทยมสุลมิ จงึโปรดเกลาฯ วาจะ

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยม แตคงเยี่ยมไดไมทั่วถึงทั้ง 

๕ จังหวัด ก็ทรงรับสั่งวาขอเชิญผูนําของพี่นอง

ชาวไทยมสุลมิทั้ง ๕ จงัหวดั รบกวนวามาเฝาฯ 

ไดไหมที่มสัยดิกลาง จงัหวดัปตตาน ี

เสด็จฯ มาวันที่ ๒๑ ตุลาคม ผมก็เปน

เจาภาพใหญที่จะดูแลพี่นองอีก ๔ จังหวัดที่มา

รวมชุมนุมที่มัสยิดกลาง เปนที่ประทับใจอยางยิ่ง 

ถาสังเกตดี ๆ พวกเราทั้งหมดถอดรองเทา แต

ทั้งสองพระองคทรงฉลองพระบาท มีเหตุการณ

ที่เกิดแตกอนหนานี้ผมในฐานะที่เปนผูวาราชการจังหวัด 

ก็เลยไปเรียนปรึกษาทานประธานกรรมการอิสลามประจํา

จงัหวดั เรยีนปรกึษาทานอหิมามประจาํมสัยดิกลางจงัหวดั

ปตตานีวาทั้งสองพระองคทรงแจงมาวาจะทรงถอดฉลอง

พระบาทกอนขึ้นมัสยิดใหเหมือนพี่นองชาวไทยมุสลิม 
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และชาวพุทธที่ขึ้นไปบนมัสยิด แตปรากฏวาทานประธาน

กรรมการอิสลามประจําปตตานี ทานอิหมามประจํามัสยิด

กลางบอกวาอยางไรก็ตามหามพระองคทานทรงถอดฉลอง

พระบาทเด็ดขาด ขอใหใสฉลองพระบาทขึ้นมาบนมัสยิด

กลาง พวกเราไมมีความรูสึกอะไรทั้งสิ้นเพราะวาเขาใจดี

วาพระองคทรงเขาใจถึงวิถีชีวิต วิถีและจารีตปฏิบัติของ

ชาวไทยมสุลมิวาขึ้นมสัยดิจะตองถอดรองเทา แลวพระองค

ก็จะถอด แตคนผู นําทองถิ่นและผู นําสูงสุดของพี่นอง

ชาวไทยมสุลมิทั้งสองทานวาไมใหถอดเดด็ขาด ถงึขนาดแจง

ไปยังทานจุฬาราชมนตรีในสมัยนั้นวา ยืนยันวาจะขอไมให

พระองคทานทรงถอดฉลองพระบาท อนันี้กเ็ปนเรื่องที่แสดง

ความลึกซึ้งของพระองคทานวาทรงใหเกียรติทุกอยางเกี่ยว

กบัเรื่องจารตีปฏบิตัขิองพี่นองชาวไทยมสุลมิ และเหตกุารณ

ในวันนั้นมีผลมาถึงวันนี้ก็คือ ไดทรงรับสั่งตอหมูมวลมุสลิม

ที่เฝาฯ อยู ทั้งหมดวา มัสยิดแหงนี้ดูจะเล็กไปแลววันนี้ 

เมื่อทานทั้งหลายปฏิบัติศาสนกิจในวันศุกรคงจะเล็กไป 

มีพระราชดํารัสกับรัฐมนตรีวาการศึกษาธิการและปลัด

กระทรวงมหาดไทยในสมยันั้น ถาจาํไมผดินาจะเปนคณุอารยี  

วงศอารยะ วาใหรวมกนัพจิารณาประสานกบัผูนาํศาสนาวา

จะขยายมสัยดิกลางแหงนี้ไดอยางไร โดยคงความสวยงามไวให

มากที่สดุ จงึเปนที่มาของการขยายมสัยดิ

กลางปตตานใีนชวง ๒ - ๓ ป หลงัจากนั้น 

ใชงบประมาณ ๓๐ ลานบาทเศษ ซึ่งบดันี้

มสัยดิกลางปตตานกีม็คีวามสวยสงาแหงหนึ่ง

ไมแพที่ไหน ในละแวกเอเชยีอาคเนย

พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับมุสลิมที่

สาํคญัม ี๖ ดาน ดงัตอไปนี้ 

๑. ดานการสงเสริมศึกษาตาม

หลักคําสอนของศาสนาอิสลาม เรื่อง

นี้มทีี่มาวาประมาณป พ.ศ. ๒๕๐๕ ทาน

กงสุลใหญแหงประเทศซาอุดีอาระเบีย 

ไดเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท แลว

น  อม เกล  า ฯ  ถวายพระมหาคั มภี ร 

อลักรุอาน ฉบบัภาษาองักฤษแดพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 

ไดทอดพระเนตรและไดทรงศึกษาอยางละเอียด ก็มี

พระราชดําริวาควรจะมีพระมหาคัมภีรอัลกุรอานฉบับภาษาไทย

เพื่อพี่นองชาวไทยมุสลิมที่รูภาษาไทยจะไดศึกษาใหเขาใจ

ลึกซึ้ง ใหเกิดความทัดเทียมนานาอารยประเทศ และเปน

ศกัดิ์เปนศรกีบัประเทศไทยดวย เรื่องนี้กไ็ดมพีระราชกระแส

รบัสั่งใหทานจฬุาราชมนตรสีมยันั้น คอื ทานตวน สวุรรณศาสตร 
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ได รับพระบรมราชโองการเรื่องนี้ ไปดําเนินการแปล

ความหมายของพระมหาคัมภีรเปนภาษาไทยเปนครั้งแรก 

ซึ่งในระหวางที่ทานจุฬาราชมนตรีจัดตั้งคณะทํางาน เชิญ

ผูเชี่ยวชาญมารวมทําการแปลก็ใชเวลาหลายป ทุกครั้งที่

ทานตวนไดเขาเฝาฯ หรือทรงพบปะตามสถานที่ตางๆ จะ

ทรงถามทกุครั้ง ไมไดทรงถามอยางเรงรดั แตถามวามคีวาม

กาวหนาอะไรไหม มีอุปสรรคอะไรไหม อยากใหทรงชวย

อะไรบาง แสดงวาทรงหวงใยวาเมื่อใดอลักรุอานฉบบัภาษา

ไทยจะสาํเรจ็เสรจ็สมบูรณ จนกระทั่งอกีประมาณ ๒ - ๓ ป

ถัดมาจึงไดมีการจัดพิมพอัลกุรอานฉบับความหมายภาษา

ไทยตอนแรกเสรจ็สมบูรณนาํขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย ซึ่งฉบบันี้

กไ็ดพระราชทานไปยงัมสัยดิตาง ๆ ทั่วประเทศ จากนั้นกไ็ด

มกีารจดัพมิพตอนตอ ๆ มาจนเสรจ็

สมบูรณ ฉบับนี้มีอยูในมัสยิดตาง ๆ 

ทั่วประเทศ การแปลความหมาย

ของพระมหาคมัภรีนี้เปนเรื่องที่ไมได

ทาํงาย ๆ  ตองมผีูเชี่ยวชาญทางดาน

ภาษา และทางดานวชิาการศาสนา

อสิลามมากมายมาชวยกนั กน็บัเปน

ความสําเร็จประการหนึ่งในวงการ

วชิาการศาสนาอสิลามที่ควรแกการจดจาํวาพระมหากษตัรยิ

ไทยซึ่งทรงเปนพุทธมามกะทรงนับถือศาสนาพุทธ แตมี

พระราชดาํรใิหแปลคมัภรีของศาสนาอื่น ซึ่งคงจะไมมเีหตกุารณ

อยางนี้เกดิขึ้นมาที่ไหนมากอนในโลก เปนเรื่องประวตัศิาสตร

ที่ตองจารกึจดจาํไว

๒. ดานการสงเสริมกิจการในศาสนาอิสลาม ที่เหน็

เดนชัดก็คือ ไดมีการกราบบังคมทูลเชิญทั้งสองพระองค

เสด็จฯ ไปงานเมาลิดกลางทุกป และปแรกที่เสด็จฯ นั้น

ประมาณ ๓๐ - ๔๐ ปเศษมาแลว สิ่งที่พี่นองผูนาํมสุลมิใน

ยุคนั้นไดไปรวมในงานเมาลิดกลาง มีความประทับใจเปน

อยางยิ่งก็คือ ในขณะที่ทานผูนําประธานจัดงาน

ไดอานสดุดีพระศาสดามูฮัมหมัดนั้น ทั้งสอง

พระองคทรงประทับยืนขึ้น เพื่อเปนเกียรติแก

พระศาสดา ซึ่งเปนที่ประทับใจของพี่นองที่ไป

รวมงานในวันนั้นเปนอยางยิ่ง แลวก็ถือปฏิบัติ

สบืมา ในระยะหลงัๆ ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ 

ใหพระราชวงศชั้นผูใหญแตละพระองคเสด็จฯ 

ไปแทนพระองคในพิธีเมาลิดกลางติดตอกันมา

จนกระทั่งถึงปจจุบัน ซึ่งผูแทนพระองคที่ทรง

ไดรับงานนี้ตอมาอยางสมํ่าเสมอก็คือ สมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

ในเรื่องของการสรางมสัยดิ ไดมกีารสรางมสัยดิ

กลางขึ้นครบทั้ง ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต 

มัสยิดกลางหลังสุดทายก็คือ ในจังหวัดสงขลา นอกจาก

นั้นมัสยิดที่ไดพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคเปน

ปฐมฤกษในเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ คือมัสยิดนูรุลเอี๊ยะหซาน 

ตาํบลสามพระยา อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบรุ ี

๓. ดานการศึกษาของพี่นองชาวไทยมุสลิม เมื่อ

ยคุตน ๔๐ - ๕๐ ปที่แลว เสดจ็ฯ แปรพระราชฐานไปทรงเยี่ยม

ราษฎรและไดทอดพระเนตรเห็นในเรื่องของการศึกษาวา

พี่นองชาวไทยมุสลิม เมื่อสงลูก

เขาเรยีนการศกึษาภาคบงัคบั ในสมยันั้น

คือ ป.๔ เมื่อเด็กจบออกมาอาน

ออกเขียนไดบาง ไมไดบาง แลวก็

เปนความจําเปนที่พอแมตองสงลูก

เขาไปศึกษาหลักศาสนาเบื้องตน

ที่ปอเนาะ ซึ่งโดยปกติก็เปนบาน 

ที่อยูอาศยั เปนที่ทาํกนิหรอืสวนของ

ทานโตะครู พอแมกไ็ปสรางเปนกระตอบ ๆ ใหเดก็อยู แลว

กศ็กึษาเลาเรยีนอยูกบัโตะครมูาโดยตลอด ไดมพีระราชดาํริ

วาอยางนอยชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตควรรู

ภาษาไทยกลางใหเขมแขง็กวานี้ เพราะเดก็จงัหวดัชายแดน

ภาคใตพอเกิดมาแลวก็อยู กับพอแมก็พูดภาษามลายู

ทองถิ่น เมื่อเขาโรงเรียนจบ ป.๔ ก็พอพูดไดแตไมแข็งแรง 
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มพีระราชกระแสรบัสั่งใหกระทรวงศกึษาธกิารนาํไปพจิารณา

เพื่อสงเสริม โดยการสงครูภาษาไทยไปสอนแลวก็ขยายผล

มายงัครูที่สามารถสอนวชิาสามญัอื่น ๆ ได โรงเรยีนเหลานี้

ตอมาก็ไดรับการสงเสริมจากรัฐบาลใหเปนโรงเรียนเอกชน

สอนศาสนาอิสลามจนถึงระดับสูงสุด แลวเด็กโรงเรียนเหลานี้

ไดรับการพัฒนา ไดรับทุนใหพัฒนาขยาย

จํานวนปริมาณการรับเด็ก ขยายปริมาณครู

สายสามัญ รับครูสายศาสนาที่จบการศึกษา

ระดับสูง จึงทําใหเด็กที่จบโรงเรียนเหลานี้

สามารถสอบเขาเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐ

ได บางคนก็ไปตอการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ในตางประเทศ คณุูปการในเรื่องนี้สาํคญัยิ่งที่

ทําใหพี่นองชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดน

ภาคใตนั้นมรีะดบัการศกึษาที่ดแีละสงูมากขึ้น

กวาเมื่อ ๓๐ - ๔๐ ปที่แลวเปนอยางยิ่ง

๔. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ได พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริไปหลายรอยโครงการในจังหวัด

ชายแดนภาคใต 

๕. การบริหารกิจการของศาสนาอิสลามใน

ประเทศไทย ไดพระราชทานแนวคดิมาตั้งแตตนวา ประเทศ

ของเราควรจะมีคณะกรรมการกลางชุดหนึ่งขึ้นมาดูแล

กิจการศาสนาใหมาเปนระบบเดียวกัน

ทั่วประเทศ ซึ่งบดันี้เรากม็กีฎหมายรองรบั 

ไม ว าจะเป นพระราชกําหนดว าด วย

ศาสนูปถมัภฝายอสิลาม พ.ศ. ๒๔๘๘ และ 

พ.ศ. ๒๔๙๑ และมกีารตั้งกองทนุสาํหรบัผู

เดนิทางไปประกอบพธิฮีจัญ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ตําแหนงสําคัญในทางศาสนาอิสลาม

ในการบริหารกิจการศาสนาอิสลามจะ

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ทุกทาน เชน 

ตาํแหนงจฬุาราชมนตร ีตาํแหนงกรรมการ

กลางอสิลามแหงประเทศไทย เปนตน 

๖. ดานการยกยองสงเสริมบุคลากรที่รับผิดชอบ

กิจการศาสนาอิสลาม ไมว าจะเปนการแตงตั้งทาน

จฬุาราชมนตร ี คณะกรรมการกลาง ดาโตะยตุธิรรม ซึ่งจะ

เปนผูที่ดูแลเกี่ยวกบัอรรถคดกีฎหมายแพงวาดวยครอบครวั

และมรดกใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต พระราชทานเข็ม

พระปรมาภิไธยใหประดับตําแหนงซึ่งแตละบุคคลมีหนาที่

รับผิดชอบ ดาโตะยุติธรรมก็ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณในตําแหนงชั้นยศที่เทา

เทียมกับผูพิพากษาเชนกัน นอกจากนั้นตําแหนงนําหนา

ของสตรีที่มีบรรดาศักดิ์ ไดพระราชทานบรรดาศักดิ์เครื่อง

อิสริยาภรณอันเปนเกียรติยิ่งจุลจอมเกลาแดสุภาพสตรีชาว

ไทยมุสลิม อยางนอยที่จําไดก็สองทาน คุณหญิงแสงดาว 

สยามวาลา อกีทานหนึ่งคอืทานผูหญงิสมร ภูมณิรงค เปน

ความภาคภูมิใจวาไดทรงนกึถึงคุณงามความดีของสุภาพ

สตรชีาวไทยมสุลมิที่ประกอบคณุงามความ

ดใีหกบัสงัคมดวย

สรุปว า จากแนวพระราชดําริ

ตลอดจนพระราชจริยวัตรทรงปฏิบัติตอ

พี่นองชาวไทยมสุลมินั้น เราไดศกึษาตดิตาม

แลวเราไดขอคิดอะไรบาง ผมคิดวามี

แนวคดิหลกัๆ อยู  ๖ ประการ กลาวคอื 

ประการที่ ๑ การที่ไมทรงมีอคต ิ

พระองคไมไดมองวาความแตกตางความ

หลากหลายทางเชื้อสาย ศาสนา ภาษา 

และวฒันธรรมของผูคนในชาตนิั้น เปนปญหาที่จะตองขจดั

ใหหมดไป แลวใหคนในชาติเหมือนกันหมด เพื่อใหเปน

เอกภาพ แตในทางตรงขามนั้นพระราชกรณยีกจิหลากหลาย

ประการนั้น แสดงใหเห็นวาทรงเล็งเห็นคุณคาของความ

แตกตาง ความหลากหลายทางวฒันธรรม เปนพลงั และเปน

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗
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ทุนทางสังคมที่เปนความโชคดีของประเทศ ซึ่งมีคนตาง

ศาสนา ตางวัฒนธรรม อยูรวมกันดวยความสงบสุขและ

สนัตสิขุทกุหมูเหลา เปนสิ่งที่พวกเราชาวไทยควรภาคภูมใิจ 

ประการที่ ๒ ทรงใหความสําคัญเรื่องของจิต

วิญญาณ คานิยม ความรูสึกนกึคิดของผูคนในสังคม ซึ่ง

มีความเชื่อมโยงกับหลักคําสอนของศาสนา วิถีชีวิต จารีต 

และความเปนอยู รวมทั้งทรงใหความสาํคญักบัความสมดลุ

ระหวางการพัฒนาทางดานวัตถุกับการพัฒนาทางจิตใจ 

ทางการศึกษา และความเทาเทียมกันทางสังคม ตลอดจน

ความสมดลุของชวีติผูคนในการพฒันา และความคงอยูของ

ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม อนันี้เปนเรื่องที่มคีวามชดัเจนมาก

ประการที ่๓ พบวาไดทรงพยายามสรางความเขาใจ

ระหวางกนัใหคนในสงัคมไดเรยีนรู ไดยอมรบัความแตกตาง

ของกันและกัน ใหเกียรติตอกัน รวมทั้งการลดชองวางใน

การตดิตอสื่อสารระหวางประชาชนที่ตางวฒันธรรมกนั และ

ระหวางประชาชนกบัทางราชการ

ประการที่ ๔ ทรงแสดงใหเห็นวาทุกคนนั้นจะตอง

ไดรับความเปนธรรม ไดรับความเสมอภาคอยางเทาเทียม 

โดยถอืวาคนไทยทกุคนผูที่มสีญัชาตไิทยนั้น ไมวาจะเชื้อชาติ

ศาสนาใด ลวนเปนเจาของประเทศไทยโดยเทาเทียมกัน 

มีสิทธิเสรีภาพและโอกาสในการปฏิบัติตอทางราชการนั้น

เทาเทียมกัน ไดรับบริการของรัฐโดยเสมอภาคกัน และที่

สําคัญทุกคนจะไดรับความรูสึกที่อิ่มเอมใจ และชื่นใจวา

ไดรบัพระมหากรณุาธคิณุโดยเทาเทยีมกนั ไมวาจะอยูที่ไหน

อยูในกรงุ อยูในเมอืง อยูในชายขอบ อยูชนบท อยูบนภูเขา 

อยูในพื้นที่หางไกลเพียงไหนก็จะไดรับพระมหากรุณาธิคุณ

เทาเทยีมกนั

ประการที่ ๕ แนวทางแกไขปญหาจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ทรงแสดงใหเห็นวาจะตองแกไขปญหาโดยวิธีสันติ

วธิเีทานั้น การแกปญหาจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานความเขาใจ 

ไมมีอคติ และฝายราชการจะตองเรียนรูที่จะตองปรับตัว

ใหเขากับประชาชน ใหเขากับสิ่งแวดลอม ใหเขากับจารีต

ประเพณ ีและความเชื่อของพี่นองในพื้นที่ที่ขาราชการเหลา

นั้นไปทาํงาน ไมมพีระราชประสงคที่จะใหพี่นอง

ประชาชนปรับตัวปรับใจมาเขากับทางราชการ 

เปนขอสังเกตที่ชัดเจน ทรงแสดงใหเห็นทุกครั้ง

ทกุโอกาส

ประการสุดทาย ทรงใหความสนใจแก

พี่นองประชาชนไมวาจะคนเลก็คนนอย สามญัชน

ผู ยากไร ผู ดอยโอกาส หรือพี่นองประชาชน

ที่อยู ชายขอบของประเทศทุกภาค เปนลําดับ

ความสาํคญัตน ๆ  ที่ทรงใหความสนใจเปนพเิศษ 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริสวนใหญ

จะมุงตอกลุมคนดังกลาวเปนหลัก การพบปะ

เยี่ยมเยียนพี่นองประชาชนก็จะทรงเนนพื้นที่ที่

หางไกลกนัดารเปนอนัดบัแรกเสมอ 

ทั้งหมดนี้เปนเรื่องที่เราติดตามพระราชจริยวัตร 

พระราชกรณียกิจ แล วก็มาสรุปว าแนวคิดหลักของ

พระองคทาน ซึ่งเมื่อพวกเราทุกคนนั้นลวนสํานึกในพระ

มหากรุณาธิคุณที่มีต อประชาชนชาวไทยทุกหมู  เหลา 

ทกุศาสนกิ การแสดงความจงรกัภกัด ีเพื่อตอบแทนพระองค

ทานที่ดทีี่สดุกค็อื พวกเราทกุคนทกุฝายควรนอมนาํเอาหลกั

คดิทั้ง ๖ ประการที่กลาวขางตนมาเปนแนวทางในการปฏบิตัติน 

ในการปฏิบัติงานอันจะสรางความสามัคคีปรองดองใหเกิด

ขึ้นในสังคมไทยของเรา ที่มีแตความสงบสุขรมเย็น และ

ก็หวังเปนอยางยิ่งวาดวยพระบุญญาบารมีดวยพระบรม

เดชานุภาพและดวยอานุภาพแหงพระมหากรุณาธิคุณ

ของลนเกลาฯ ทั้งสองพระองคนั้น  จะกอใหเกดิความผาสกุ

รมเยน็และความมั่นคงในชาตบิานเมอืงสบืไป
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นายธนพล  นาพนัง 
กลุ่มวิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเนินธัมมัง

  ก่อนมโีครงการพระราชด�ารพิืน้ทีก่ารท�านาบ้านเนินธัมมงั 
ไม่ค่อยจะได้รับผล เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ ่มมีน�้าท่วมพ้ืนท่ี 
เกือบทกุปี สภาพดินพรมุคีวามเปรีย้วจดั ฤดกูาลการท�านากไ็ด้
ปีละครั้ง ไม่มีระบบชลประทาน ชาวบ้านหางานท�านอกบ้าน
เป็นเสยีส่วนใหญ่เพือ่น�าเงนิซือ้ข้าวสารเลีย้งชพีอย่างยากล�าบาก 

 เมื่อเกิดโครงการพระราชด�าริขึ้นชุมชนได้รับการ
แก้ปัญหา มีการส่งเสริมด้านอาชีพแก่กลุ ่มแม่บ้านงาน
ฝีมือหัตถกรรมหลายอย่าง ส่วนพ้ืนท่ีการท�านาก็ได้รับการ 
ช่วยเหลอืเป็นอย่างมาก มโีครงการสร้างพนงักัน้น�า้ท่วมครอบคลมุ
เนื้อที่ ๑,๙๐๐ ไร่เศษ มีการจัดระบบชลประทานเกษตรกร 
สามารถประกอบท�าการเกษตรได้โดยเฉพาะการท�านา  
มีการส่งเสริมเมล็ดข้าวพันธุ์ดี มีการปรับปรุงดินและพัฒนา
แปลงนาโดยหลายหน่วยงานบูรณาการเข้าช่วยเหลือ

 
 จากการด�าเนินงานพัฒนาพื้นที่โครงการ 
พระราชด�ารบ้ิานเนนิธมัมงั ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ และ
ได้มกีารฟ้ืนฟงูานภาคเกษตรอกีครัง้ เมือ่ปี ๒๕๕๓ -  
ปัจจุบัน โดยเอาการท�านาเป็นกิจกรรมน�าร่องใน 
การพฒันาพืน้ท่ีบ้านเนนิธมัมงั ภายใต้การบูรณาการ 
ด�าเนินงานของศูนย์อ�านวยการและประสาน 
การพัฒนาพื้นท่ีลุ ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าร ิเกษตรกรกลุม่ท�านาประสบความส�าเรจ็ 
เป็นอย่างมาก เกษตรกรมีองค์ความรู้การท�านามี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิดจากท�านา 
ผลิตข้าวเพื่อการจ�าหน่ายอย่างเดียว เป็นการผลิต
ข้าวอย่างครบวงจรคือ การผลิตเพื่อการบริโภค
เหลอืจากการบรโิภคจงึจ�าหน่าย และน�าเอาวตัถดุบิ
จากการแปรรูปข้าว (ร�า, ปลายข้าว) ไปเลี้ยงสัตว์
เป็นอาชีพเสริม ท�าให้เกษตรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 ข้าพเจ้ามีความปลาบปลื้มและส�านึกใน 
พระมหากรณุาธคิณุเป็นล้นพ้นทีพ่ระองค์ท่านทรง
มพีระเมตตา ทรงเหนด็เหนือ่ยพระวรกายช่วยเหลอื 
กลุ ่มเกษตรกรและพสกนิกรบ้านเนินธัมมังได ้ 
มงีานท�า มรีายได้จากการประกอบอาชีพทีพ่ระองค์
ท่านได้ทรงพระราชทานพระราชด�ารไิว้ จนข้าพเจ้า
และชาวบ้านหายพ้นจากความทุกข์ยาก ข้าพเจ้า
ขอให้พระองค์ทรงพระเจรญิย่ิงยืนนาน ข้าพเจ้าขอ
อทิุศตนช่วยเหลือสังคม และจะท�าแต่ความดถีวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ตลอดไป

ต�ำบลแม่เจ้ำอยู่หัว อ�ำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช

โดย ส�านักประสานงานโครงการพื้นที่ ๔

ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา

 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เกิดขึ้นภายใต้หลักการพัฒนาแบบองค์รวม ที่มิได้แยกส่วน 
ในการก�าหนดกรอบแนวคิด หลักการ และแนวทางแก้ไขปัญหา ทั้งหมดล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือ ยกระดับ
คณุภาพชวีติและการประกอบอาชพีของประชาชนให้สามารถพึง่พาตนเองได้ ผลส�าเร็จจากโครงการอนัเนือ่งมาจาก 
พระราชด�าริ ที่วันนี้เกิดขึ้นแล้ว ๔,๔๔๗ โครงการ กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ปรากฏออกมา 
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่าง 
พอเพียง ในวันนี้ คอลัมน์ “ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” น�าเสียงสะท้อนจาก ปวงประชา ในโครงการพื้นที่ภาคใต ้
มาบอกเล่าว่า ประโยชน์สุข เกิดขึ้นแล้ว อย่างไร...

โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านเนินธัมมัง
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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นางช�านาญ  มาเพ็ง 
กลุ่มอาชีพทอผ้า 

   ก่อนมีโครงการไม่มีงานท�า ไม่มีรายได้ประจ�า 

ลกูๆ ต้องไปหางานนอกบ้าน ชีวติความเป็นอยูค่่อนข้าง

ล�าบาก ต้องพึ่งรายได้จากข้างนอกหาเลี้ยงครอบครัว

   สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรง

สร้างศูนย์ศิลปาชีพให้ชาวบ้านได้มีงานท�า ข้าพเจ้าเป็น

คนหนึง่ทีเ่ป็นสมาชกิในกลุ่มงานทอผ้าของพระองค์ท่าน

ได้มโีอกาสเรยีนรูจ้ากครผููส้อน และพฒันาฝึกการทอผ้า

จนสามารถมีรายได้ประจ�า

   ปัจจบุนัข้าพเจ้ามรีายได้เฉลีย่จากการทอผ้าทีเ่ป็น

อาชพีเสรมิประมาณเดอืนละ ๓,๐๐๐ บาท ท�าให้มคีวาม

เป็นอยู่ดีขึ้นไม่ล�าบากเหมือนแต่ก่อน

นางกาญสิณี  นวลศรี 
นางบุญรมณ์  เกื้อเพชร
กลุ่มอาชีพจักสานกระจูด

   ก่อนมีโครงการไม่มีงานท�า ไม่ค่อยจะมีรายได้ 

สามเีป็นผู้หารายได้เลีย้งครอบครวัเพียงคนเดียว รายได้ 

ไม่พอรายจ่าย

  ปัจจบัุนมผีลติภณัฑ์ส่งสวนจติรลดา และจ�าหน่าย 

ให้กลุม่ลกูค้าท่ัวไป มรีายได้เป็นรายได้หลกัของครอบครวั  

และสามารถส่งให้ลูกๆ ได้เรียนหนังสือจนมีงานท�า 

ที่มั่นคง

   รูส้กึซาบซึง้ในพระมหากรณุาธคิณุของพระองค์ท่าน 

ทีไ่ด้สร้างศนูย์ศลิปาชพีบ้านเนนิธมัมงัขึน้ ขอให้พระองค์

ท่านมพีระวรกายแขง็แรง และข้าพเจ้าจะมุง่ท�าแต่ความดี 

ถวายเป็นพระราชกุศลตลอดไป

   ข้าพเจ้าปลื้มใจและดีใจมากที่พระองค์ท่านได ้

ช่วยเหลือให้ข้าพเจ้า ลูกๆ  และชาวบ้านเนินธัมมังได้มี

อาชีพ และมชีีวติความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ ขอให้พระองค์ท่าน

ทรงพระเจรญิ เป็นร่มโพธิร่์มไทรของพสกนกิรยิง่ยืนนาน

   เมื่อมีโครงการศิลปาชีพได้มีการส่งเสริมกิจกรรม

จักสานและแปรรูปกระจูด ข้าพเจ้าทั้งสองคนได้สมัคร

เป็นสมาชกิ และได้รบัการคดัเลอืกให้เป็นคณะกรรมการ

บริหารกลุ่มฯ ข้าพเจ้าและสมาชิกกลุ่มได้เรียนรู้จากครู 

ผูส้อนของโครงการในการคดิค้นลาย การประดิษฐ์แปรรปู 

ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ จนช�านาญ
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  ในชุมชนในหมู ่บ ้านเกิดการ

ทะเลาะววิาท แบ่งพรรคแบ่งพวก เกดิความ

โกลาหลวุ่นวาย ไม่มีความสงบ กลางคืน 

นอนต ้องคอยระวั งไม ่ค ่อยได ้หลับ  

การเดนิทางกแ็สนล�าบากต้องข้ามน�า้ข้าม

คลอง ท้ังท�ามาหากนิล�าบาก หาปูหาปลา

ไม่ค่อยได้ หรือได้มาน้อยไม่พอเป็นรายได้

เลี้ยงครอบครัว

นางร้อส๊ะ สุภาพ

  เมื่อได ้ถวายพื้นที่แด ่สมเด็จพระนางเจ ้าฯ 

พระบรมราชนินีาถแล้ว ท�าให้ความสงบกลบัคืนมาอกีครัง้  

แม้จะไม่เหมือนเดิมเสยีทเีดยีว แต่ท�าให้นอนหลบัเป็นสขุขึน้ 

ท้ังมีการท�าถนนลาดยาง เดินไฟฟ้า ท�าประปา ท�าให้

สะดวกข้ึนมาก นอกจากน้ียังเป็นสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ

ทุ่งทะเล ใช้เวลาว่างทอผ้าส่งสวนจิตรลดาพอมีรายได้ไว้

ใช้สอยติดตัวบ้าง ทุกวันนี้ลูกๆ ไปออกหาปลาไม่ต้อง

ไปไกล ไม่ต้องไปนาน ก็ได้ปลากลับมาบ้านแล้ว รู้สึกว่า

กุ้ง หอย ปู ปลา มีมากขึ้นตั้งแต่ตั้งโครงการพระราชด�าริ

  

  ตั้งแต่จัดตั้งโครงการพระราชด�าริท่ีทุ ่งทะเล 

ชาวบ้านมีอาชีพเป็นหลักแหล่ง มีรายได้เพิ่มขึ้น หากิน

คล่องขึ้น นึกอยากกินปลาก็ออกหาปลาได้ อยากกินปู

ก็หาปูได้ไม่ยาก ทั้งหาดทุ่งทะเลเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 

มีธรรมชาติป่าไม้ที่สมบูรณ์ เงียบสงบ ร่มรื่น จนเป็นที่

รู้จักกว้างขวางมากขึ้น มีรายได้เข้าหมู่บ้าน

  

  รูส้กึซาบซึง้ในพระมหากรณุาธคิณุเป็นอย่างย่ิง 

เป็นบญุของชาวบ้านปากคลอง ชาวบ้านเกาะกลางท่ีได้

ทรงเสด็จมา สร้างความสงบสุขให้เกิดแก่ป่าทุ่งทะเล

ต�ำบลเกำะกลำง อ�ำเภอเกำะลันตำ จังหวัดกระบี่

โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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ตามเสด็จ ยุคแรกตองทําหนาที่หลายอยาง

การเสด็จฯ ไปประทับแรมในชวงแรกๆ นั้น คราวละประมาณ ๒๐ วัน จําไดวาครั้งแรกเสด็จฯ 

ไปประทับแรมที่จังหวัดสุพรรณบุรี ตอนนั้นขอมูลสถานที่ที่จะเสด็จฯ ไปทรงงานไดจาก พลตํารวจเอก

วสษิฐ  เดชกญุชร (อดตีนายตาํรวจราชสาํนกัและรองอธบิดกีรมตาํรวจ) ซึง่หนาทีห่ลกัคอืถวายอารกัขา ดงันัน้ขอมลู

ดานการพัฒนาพื้นที่จึงไมคอยเต็มที่นัก สําหรับเจาหนาที่สํานักราชเลขาธิการที่ไปติดตามเสด็จ ก็มีจํานวนไมพอ    

เวลาก็ไมพอ วิธีที่จะไดขอมูลอยางรวดเร็ว คือ จดขอมูลของชาวบานจากบัตรประชาชน แลวคอยใหนายอําเภอ   

ไปติดตามขอมูลรายละเอียดในภายหลัง ในขณะเดียวกัน “พี่วุฒิ” ก็มีหนาที่เขียนขาวพระราชสํานักเพื่อเผยแพร 

ทรงมีความสุข
ที่ไดทําเพื่อประชาชน

นายวฒุ ิสมุติร รองราชเลขาธกิาร หรอื “พี่วฒุ”ิ ของพวกเรา ไดถายทอดประสบการณที่ตดิตามเสดจ็ฯ 

ทรงงานพัฒนาในระยะแรก ๆ วา มีพระราชประสงคที่จะเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมเยือนราษฎรทั่วทุกภูมิภาค แมวา

อาจจะไมมคีวามปลอดภยัและสถานการณบานเมอืงกอน พ.ศ. ๒๕๐๐ ถนนหนทางตาง ๆ  ไมมคีวามสะดวกสบาย 

เชนปจจบุนั เรยีกวา รถยนตวิ่งไปฝุนตลบ

ã¹¤ÇÒÁ·Ã§¨íÒ

❚ เรียบเรียงโดย นายตรีวิทย  วินิชสําเภาทิพย
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แกสื่อมวลชนไปพรอมกันดวย ราวๆ พ.ศ. ๒๕๑๖ 
เขียนขาวความยาวขาวละ ๓ หนา เพราะตองการใส
รายละเอยีดไวใหสมบรูณเพือ่เปนขอมลูทางประวตัศิาสตร 
ใหสามารถสืบคนเปนประโยชนในอนาคต เชน เสด็จฯ 
โดยเครื่องบินอะไร ผูวาราชการจังหวัด หรือผูเกี่ยวของ
ชื่ออะไรบาง ทําใหเนื้อข าว
ยืดยาว แต  เดี๋ยวนี้นํามาใช 
ประโยชนได การหาขอมูลมี
ขอจํากัดมาก ทั้งเรื่องขอมูล
พื้นที่ ขอมูลบุคคล โดยเฉพาะ
ขอมูลเรื่องพิกัด สมัยนั้นตองมี
รถบรรทุกเครื่องมือ ๑ คัน รอ
ใหดาวเทียมโคจรมาตรงกัน 
จึงจะไดตัวเลขพิกัดทางแผนที่
ยุ งยากกวาสมัยนี้มาก ตอมา
การทํางานยิ่งลําบากมากขึ้น 
เมื่อมีนโยบายใหลดจํานวน
เจาหนาทีท่ีต่ดิตามเสดจ็ “พีว่ฒุ”ิ 
นอกจากจะตองเขียนขาวแลว 
ยังตองเชิญเครื่องเสวย และ
บางครั้ งต องทําหน าที่ถวายความปลอดภัย เช น 
เหตุการณครั้งหนึ่ง มีชาวเขาเขามาใกล พระบาท
สมเด็จพระเจ าอยู หัว มือล วงในยาม จึงตัดสินใจ
เขาไปจับมือชายผูนั้นไว เนื่องจากไมแนใจวาจะมีอาวุธ
อยู ในยามหรือไม แตก็โชคดีที่ชายผู นั้นตองการจะ
ทูลเกลาฯ ถวายฎีกา แตนาทีวิกฤติเชนนี้จําเปนตอง
รวดเร็วไวกอน สวนทหาร ตํารวจ ที่ทําหนาที่ถวาย
อารกัขา จะเปนราชองครกัษเวรเปนสวนใหญ ไมคุนเคย
และไมคอยกลาเขาใกลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ดังนั้น หากเกิดเหตุรายอาจจะไมทันการณ หรือเมื่อ
เสด็จฯ ไปในพื้นที่พรุเปนโคลนลื่น หรือเมื่อประทับนั่ง
ลงมีพระราชดํารัสกับราษฎร ก็ตองคอยระวังอยูใกลๆ 
ปองกันไมใหทรงลื่นหรือหกลม กลาวไดวา ในเวลานั้น
ตองทําหนาที่หลายอยางไปพรอมกัน การที่ทรง
พระประชวรเกีย่วกบัหมอนรองกระดกูสนัหลงั มสีาเหตุ
จากการเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงงานพัฒนา
ในพื้นที่ทุรกันดารหางไกล ซึ่งบางครั้งก็ทรงรถพระที่นั่ง
ดวยพระองคเองอีกดวย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
มีพระราชดํารัสกับแพทยที่ถวายการรักษาเกี่ยวกับ
โรคนีว้า “ใหหมอไปถามวฒุ”ิ ซึง่ไดเขยีนสาเหตขุองอาการ
พระประชวรใหแกคณะแพทย ความตอนหนึ่ง 

ทรงสรางความมั่นคงโดยตอสูกับความหิวโหย 
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั มพีระมหากรณุาธคิณุ

แผไพศาลทุกหมูเหลาดังจะเห็นไดจากทรงตอบคําถามของ

ผูสื่อขาวตางประเทศ ที่กราบบงัคมทลูถามวา “การสรางแหลง

นํ้า ไมกลวัพวกคอมมวินสิตจะไดใชนํ้าดวยหรอื” ทรงตอบวา 

“เราสรางความมั่นคง ตอสูกับความหิวโหย ไมไดสูกับ

คอมมิวนิสต” นอกจากปญหาการขาดแคลนกําลังคนที่

ตดิตามเสดจ็ไปถวายงานดานการพฒันาแลว ฝายปกครอง/

มหาดไทยก็ไมคอยเขมแข็ง ขอมูลหมูบานที่เปนเปาหมาย

เสด็จมีนอย เนื่องจากขาราชการในพื้นที่ก็ไมเคยออกไป

เยี่ยมราษฎรตามหมู บานจึงติดตามเขาไปดูในหมู บาน

นั้นดวย เทากบัวาไดทรงนาํขาราชการออกเยี่ยมราษฎรในพื้นที่

ที่รบัผดิชอบนั่นเอง บางทผีูวาราชการจงัหวดั หรอืขาราชการ

ชั้นผู ใหญของจังหวัดไมเขาใจถึงพระราชประสงคที่จะ

ทอดพระเนตรสภาพปญหาที่แทจริงก็มาตอวา มีเสด็จฯ 

ในพื้นที่ทาํไมไมบอกกอน ถูกตอวามาก ๆ  เขา กต็องตอบโต

ไปบางวา “ที่เสดจ็ฯ เขาไปในพื้นที่โดยไมบอกกอนกเ็พื่อปราบ

ผกัชโีรยหนา” สมยักอนการสงขาวใหรวดเรว็ทนัเวลาตองใช

โทรศัพทบอกขอความกันเปนชั่วโมงกวาจะเสร็จ ผูสื่อขาว

โทรทศันแตละชองแขงขนักนัที่จะเผยแพรขาวกอนชองอื่น ๆ

ตองพยายามบริหารจัดการใหนําเสนอขาวพรอม ๆ กัน 

ซึ่งนอกจากจะตองรอเสด็จใหครบทุกจุดในวันนั้น ๆ แลว 

เพื่อความสมบูรณของการสรุปพระราชกรณียกิจและ

พระราชดาํร ิการเสนอขาวพรอมกนัในวนัรุงขึ้นจะมปีระสทิธภิาพ
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ในการเผยแพรขาวมากกวา การลดจาํนวนเจาหนาที่ตดิตาม

เสดจ็ บางครั้งตดัออกแมแตชางภาพสวนพระองค (คณุนอม) 

ทาํใหการเสดจ็ฯ ในครั้งนั้นหาภาพถายไมได

สํานักงาน กปร.ชวยงานไดมาก 
ในชวงกอนจะกอตั้งสํานักงาน กปร. (กอน พ.ศ. 

๒๕๒๔) เมื่อมพีระราชดาํรหินวยงานในพื้นที่รบัพระราชดาํร ิ

ไปจดัทาํโครงการเสนอของบประมาณไปยงัตนสงักดักต็องมี

การตรวจสอบอีกวา มีพระราชดําริตามที่อางจริงหรือเปลา 

แตเมื่อมีเจาหนาที่ สํานกังาน กปร. ไปตามเสด็จ ก็จะมี

บนัทกึพระราชดาํรทิี่ชดัเจน ชวยเปนพยานใหหนวยงานที่จะ

ทําโครงการ รวมทั้งมีงบประมาณใหการสนับสนนุโครงการ

ดวย “มสีาํนกังาน กปร.ขึ้นมาแลวชวยไดมาก พวกผมตอง

ถอืเปนบญุคณุมาก” สาํนกังาน กปร. ไดเขามาชวยเผยแพร

พระราชกรณยีกจิและพระราชดาํร ิโดยการบรรยายถายทอด

องคความรู จัดทําหนงัสือและสื่อตางๆ มากมายมหาศาล 

อยางไรกต็ามการเผยแพรกต็องระมดัระวงั เชน ไมควรกลาว

ในทาํนองวา ถาพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ไมไดเสดจ็ฯ 

มาที่นี่ ก็จะไมมีโครงการนี้ ไมดีขึ้นแบบนี้ “อยาไปเยินยอ 

เพราะงบประมาณ กปร.เปนงบประมาณแผนดนิ ถาเปนเงนิ

มูลนธิชิยัพฒันา...สรรเสรญิเยนิยอได”

นักพัฒนาตองแข็งแรง...จิตใจตองสู
การทรงงานและพระราชจรยิวตัรของพระบาทสมเดจ็

พระเจาอยูหวั แสดงใหเหน็ถงึความจรงิใจ ซื่อสตัยตอราษฎร 

ดังนั้น เมื่อมีพระราชดํารัสอะไร ราษฎรก็เชื่อถือ ศรัทธา 

เรียกวา ชนะใจประชาชน ครั้งหนึ่งเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยม

ชาวไทยภูเขา มงไดนําเหลาขาวมาทูลเกลาฯ ถวาย “แกว

ใสเหลาเลอะเทอะ ไกฝุนเปอน ก็เสวย” ความจริงใจเชนนี้

ทําใหชายไทยภูเขายอมเปลี่ยนจากการปลูกฝนมาปลูกพืช

เศรษฐกิจทดแทน งานที่เหนื่อยที่สุด คือ โครงการหลวง 

ทรงงานในพื้นที่เปอนฝุนเตม็ไปหมด เสดจ็ฯ กลบัมาที่ประทบัแรม

“ควรที่จะไดอาบนํ้า กนิขาวตม พกัผอนใหสบาย แตเอางาน

มาขึ้นโตะเสวยอีกแลว” ความประทับใจเรื่องหนึ่ง คือ 

การไดเขยีนยกรางพระบรมราโชวาทพระราชทานแกบณัฑติ
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มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร โดยนาํการทรงงานพฒันาเรื่อง

หญาแฝกมาเปรยีบเทยีบวา บณัฑติควรทาํตวัเปนหญาแฝก 

ไมใชวัชพืชขึ้นที่ไหนทําความเดือดรอน...ไปที่ไหนใหสราง

ประโยชน อกีเรื่องหนึ่ง คอืการเตรยีมพระองคเพื่อเสดจ็ฯ ไป

ทรงงานในพื้นที่ตางจงัหวดัตองเรยีกวา “ดแีละเกง” รวมทั้ง

ทรงฝกพระราชโอรส พระราชธดิา ขาราชบรพิารไมใหสาํรวย 

ใหมคีวามพรอมในการขึ้นเขา ลงหวย นอนเตน็ท มทีกัษะใน

การเดนิปา ทรงสอนวา “นกัพฒันาตองแขง็แรง ไมงัน้อาย

เขา จิตใจตองสู” โดยทรงนาํออกกาํลงักายทกุวนั วงัไกล

กงัวล หวัหนิ เปนสถานที่ “ชารจแบต” ที่ด ีทรงเรอืใบเพื่อฝก

ขาราชบรพิารโดนแดด โดนฝน ตอนเยน็ทรงนาํขาราชบรพิาร

และทหารราชองครกัษ เดนิ - วิ่ง ที่หาดทรายใหญ (หาดไทรใหญ)

จากนั้นวิดพื้นอีก ๓๐ ครั้ง ทําใหรางกายแข็งแรงสามารถ

เสดจ็ฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ปาเขา จนแมแตชาวไทย

ภูเขากย็งั “ทึ่ง”

ทรงเปนตัวอยางของการใชเวลาอยางคุมคา
ทรงบริหารเวลาไดอยางยอดเยี่ยม ดังจะเห็นไดจาก

การทรงงานตรวจสอบฎกีาขอพระราชทานอภยัโทษ “เปนปก” 

(ประมาณ ๓๐๐ - ๔๐๐ เรื่อง) ในหองทรงงานเปดวิทยุ

สื่อสารทกุเครอืขาย เพื่อทรงทราบถงึเรื่องฉกุเฉนิตาง ๆ  ที่เกดิขึ้น

อาจกลาวไดวาทรงครองแผนดินโดยใชเครื่องมือสื่อสาร 

ทรงฟงวิทยุ และทรงอานหนงัสือพิมพทุกฉบับ เครื่องมือ

สื่อสารสามารถนํามาใชประโยชนในการพัฒนา รูวาฝนจะ

มาเมื่อไร เชน เหตกุารณพายฝุนรนุแรงจนทาํใหเกดินํ้าทวม

จังหวัดชุมพร (ซึ่งทรงเตือนภัยลวงหนา และมีพระราชดําริ

ใหขุดคลองหัววัง-พนังตัก ใหแลวเสร็จภายใน ๒๘ วัน 

เพื่อระบายนํ้าชวยบรรเทานํ้าทวมชุมพรกอนจะเกิดพายุฝน

ตกหนัก) ทรงมีความเชี่ยวชาญในการอานแผนที่ที่เปน

กระดาษแผนแบน ๆ  ทรงฝกอานจนสามารถเหน็เปนภาพ ๓ มติไิด 

ทรงเปนพระเจาแผนดนิ ที่ทรงรูจกัแผนดนิของพระองคจรงิ ๆ  

แผนที่ ๘๐๐ กวาแผน ทรงทราบหมด (วาอะไรอยูที่ไหน) ทรง

ทราบถงึภูมปิระเทศ แหลงนํ้า ภูเขา ขาราชการบางคนยงัชี้

แผนที่ไมถกูไมรูวานํ้าไหลไปทางไหน มตีวัอยางของพวกที่ไม

รูจกัภูมปิระเทศ เคยกราบบงัคมทูลถามวา ภาคใตมนีํ้ามาก

ทาํไมไมผนันํ้าไปชวยภาคอสีานที่มปีญหาแหงแลง แสดงให

เหน็ถงึความไมรูเรื่องแผนที่ (ไมรูจกัภมูปิระเทศ ไมรูเรื่องลุมนํ้า) 

พระตําหนกัที่ประทับตาง ๆ เปนตัวอยางของการอนุรักษ

ปาไม โดยใชปูนซเีมนตเปนสวนใหญ ใชไมนอยและเปนไมที่

ปลูกได ไมใชในปา เชน ไมยูคาลิปตัส ไมยาง เปนตน 

การเสดจ็ฯ ไปประทบัแรมและเสดจ็ฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่

ทั่วทกุภูมภิาค กอนเสดจ็ฯ กลบัจะมงีานพระราชทานเลี้ยง 

เพื่อใหขาราชการในพื้นที่และราษฎรที่ไดรบัเชญิเขารวมงาน

ที่พระตําหนักในภูมิภาค มีความภาคภูมิใจที่ไดมีโอกาส 

“เขาวงั” คนที่มารวมงานไดทาํความรูจกัคุนเคยกนั มเีรื่องอะไร

กส็ามารถประสานงานกนัได และทรงใชโอกาสนี้มพีระราชดาํริ 

หรือปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการชวยเหลือราษฎรใหได

รับทราบรวมกัน หรือรับไปดําเนินการในคราวเดียวกัน 

ทรงแบงเวลาเกง ในชวงเสดจ็ฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ 

ทรงใหเวลาสวนใหญในการมีพระราชดํารัสกับชาวบาน 

กาํนนั ผูใหญบาน สวนขาราชการที่มาเฝาฯ รบัเสดจ็ จะมี

พระราชดํารัสดวยภายหลังบนโตะเสวยบาง ในการทํางาน

บาง ซึ่งมีโอกาสพบกับขาราชการเหลานั้นอีก แตเวลาที่

เสด็จฯ อยูในพื้นที่และพบกับราษฎรมีนอยและโอกาสที่จะ

ไดเสดจ็ฯ ซํ้าในพื้นที่อกี ยิ่งมนีอยมาก ทรงใชเวลาคุมคาไม

ปลอยใหเสยีไป แมแตระหวางเสดจ็ฯ โดยเครื่องบนิพระที่นั่ง

ระหวางเสวยไปทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ไปดวย ทําให

ทรงทราบถงึสถานที่ที่เสดจ็ฯ ผาน รวมทั้งทรงสอบถามขอมลู

ตาง ๆ  จากนกับนิดวย วธิทีรงงานที่ทาํใหชาวบานกบัราชการ

ไดประสานกัน จะทรงแนะนํากับชาวบานวา “นีน่ายชาง

ชลประทานนะ เดี๋ยวจะมาอีกที ใหนัดกัน” เวลามี

ผูสื่อขาวติดตามเสด็จไปดวยจะทรงนําไปสัมภาษณราษฎร

ใหผูสื่อขาวไดรบัขอมูลจากราษฎรโดยตรง
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ทรงทําทุกอยางเพื่อประชาชน
ชวงเวลากวา ๒ ชั่วโมง ที่ “พี่วฒุ”ิ ไดกรณุาถายทอดความรูประสบการณในการทาํงานถวายอยางใกลชดิ

มากวา ๔๐ ป ดูเหมือนจะผานไปอยางรวดเร็ว คณะผูสัมภาษณจากสํานกังาน กปร. นําโดย นายสุวัฒน  

เทพอารักษ เลขาธิการ กปร. ไดมโีอกาสรบัทราบเบื้องลกึเบื้องหลงั การทรงงานที่ยากลาํบากตรากตราํบาํเพญ็

พระราชกรณียกิจเพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยามอยางแทจริง ผูติดตามเสด็จทํางานถวายในดานการ

ทรงงานพฒันาในยคุแรก ๆ ตองทาํหนาที่ทกุอยาง การเดนิทางยากลาํบาก เครื่องไมเครื่องมอืยงัไมทนัสมยั เชน

ปจจบุนั แมแตพระอาการประชวรในทกุวนันี้ กเ็ปนผลสบืเนื่องมาจากการทรงงานหนกัในพื้นที่ทรุกนัดาร บางเรื่อง

ก็ไมสามารถนํามาถายทอดในที่นี้ได แตก็ยังมีบางเรื่องเปนเกร็ดเล็กเกร็ดนอยที่สามารถเผยแพรได เปนตนวา 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ เสดจ็ฯ ไปทรงเยอืนตางประเทศ ผูสื่อขาวถามวา “ทาํไมไมคอยยิม้” ทรงตอบดวยพระราชอารมณขนั

วา “มีพระราชินี ทรงยิ้มอยูแลว” หลังจากเสด็จฯ นิวัตประเทศไทย จึงมีพระราชดําริใหสรางพระตําหนกั

ภูพงิคราชนเิวศน เปนที่ประทบัแรมในภูมภิาค และทรงใชเปน “ฐานปฏบิตักิารทรงงาน” ในภูมภิาคเปนแหงแรก 

ตอมาจงึไดมพีระตาํหนกัทรงงานทกุภูมภิาค รวมทั้งมฐีานยอย ๆ เชน ทปีางตอง จงัหวดัแมฮองสอน ซึ่งไมเรยีก

วาพระตาํหนกัแตเรยีกวา ที่ประทบัแรมชั่วคราวโครงการพฒันาจงัหวดัแมฮองสอน (สรางอยางเรยีบงายไมหรหูรา) 

ทรงทาํโครงการหลวงเพื่อตดัไฟแตตนลม เพราะตอนนั้น (พ.ศ. ๒๕๑๒) ปาตนนํ้าถูกทาํลาย มกีารปลูกฝนจาํนวน

มาก จึงตองมีการอนุรักษตนนํ้าและสงเสริมการปลูกพืชทดแทน และไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเชิญทูต

ตางประเทศมาเปนพยานถงึความพยายามในการลดพื้นที่ปลูกพชืเสพตดิของประเทศไทยดวย ไมทรงถอืพระองค 

ดงัเชนกรณชีาวไทยภูเขา กราบบงัคมทูลถามวา “มลีูกหรอืยงั...มกีี่ตวั..เอาผวัหรอืยงั” กท็รงตอบโดยไมทรงถอืสา 

การที่มพีระราชดาํรโิครงการพฒันาแหลงนํ้าเปนจาํนวนมาก “พี่วฒุ”ิ เหน็วา “อางพวง..แกมลงิ..ปาเปยก ทกุอยาง

ตองเริ่มจากนํ้า ไมมนีํ้า..กจ็บ..
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ในกรณขีองการรบัเปนโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิถาไมอยูในที่ปาอนรุกัษ กท็รงรบัเปนโครงการหมด

แตถาติดปญหาที่ดิน ถาไมคุม ก็ไมทํา แมจะเปนพระราชดําริ ไมตองทําก็ได พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

จะทรงแนะนาํ สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ และสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีในการ

ทําโครงการพัฒนาใหมีความเกื้อหนุนกันตลอด ตราสัญลักษณของมูลนิธิ

ชัยพัฒนา ที่ทรงออกแบบเปนรูปสังข มีนํ้าหยดออกมาเคยกราบบังคมทูล

ถามวา นาจะเปนสายนํ้าที่ไหลอยางตอเนื่อง ทรงตอบวา “เราประหยัดนํ้า” 

ทรงสอนวา ทํางานอยาเอาหนา ทรงจัดการนํ้าตั้งแตบนฟา บนดิน ใตดิน 

ครั้งหนึ่ง กรมชลประทานมากราบบังคมทูลวา อางเก็บนํ้ารั่ว ทรงตอบวา 

“อางฯ รั่วสดิ ีนํ้าซมึลงใตดนิ ดนิชุมชื้น” ไดประโยชนกบัพื้นที่รบันํ้าทางตอนลาง

ของโครงการ ทายที่สดุ “พี่วฒุ”ิ ไดยํ้าในเรื่องการทาํงานวาตองมทีั้งฝมอื และ 

เครื่องมอื ตองมทีั้งสองอยางนี้จงึจะทาํงานสาํเรจ็.. การกอสรางอยาใหโกมาก 

ตองพอเพยีง สมถะ แตเครื่องมอืตองเตม็เหนี่ยว และฝากใหสาํนกังาน กปร.

พจิารณาจดัทาํปายของโครงการตาง ๆ  ใหสามารถเดนิทางไปไดอยางสะดวก 

บอกถึงระยะทางอยางชัดเจนสําหรับในโครงการก็ตองมีปายบอกชื่อตนไม 

หรอืตวัอยางพนัธุไม ถาเปนโครงการที่มนีกนาสนใจ กค็วรมคีูมอืดนูก เปนตน 

และที่สาํคญัที่ทาํใหพวกเราปลื้มปตใิจ “พี่วฒุ”ิ เลาวา การไปเขาเฝาฯ ของ

สํานกังาน กปร. เปนการนํางานที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงศรัทธา 

เปนงานที่อยูในพระราชหฤทยัมาถวายรายงานชวยใหพระพลานามยัดขีึ้น ใชเวลาเฝาฯ นาน ๆ  ไมตอง

เกรงใจ..พวกเราถอืเปนกนัเอง” และรายงานที่จะทูลเกลาฯ ถวายควรใชตวัอกัษรขนาดใหญ ฟอนท ๓๗ 

“การที่ทรงบุกปาฝาดง ที่เราเห็นภาพเหงื่อไหล เดินลุยนํ้าไปชวยประชาชนทรงมีความสุข 

ทรงชอบมาก.. ทรงมีความสุขกับการที่ไดทําเพื่อประชาชน”



ใ นอดีตเขาซับแกงไก่เป็นเทือกเขาที่มีความ

อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ และ

สัตว ์ป ่าอาศัยอยู ่ เป ็นจ�านวนมาก ต้ังอยู ่ ในพื้นที่ 

หมู่ที่ ๕ บ้านล�าน�้าเขียว ต�าบลเขาน้อย อ�าเภอล�าสนธิ  

จังหวัดลพบุรี ครอบคลุมพื้นที่ ๓,๐๒๗ ไร่ อยู ่ใน 

เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าไชยบาดาล ซึ่งอยู่ทางด้านใต ้

สุดของอ�าเภอล�าสนธิ มีอาณาเขตติดต่อกับต�าบล  

ซบัตะเคยีน อ�าเภอชยับาดาล ต�าบลหัวล�า อ�าเภอท่าหลวง 

และต�าบลล�าสมพุง อ�าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ี 

ซึ่งพื้นที่ทั้ง ๔ อ�าเภอเป็นแนวเขาต่อเนื่องกัน มีสภาพ

ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมาก เป็นแหล่งต้นน�้าของ 

แม่น�้าป่าสักตอนล่าง

เมือ่ความเจรญิเข้ามาสูพ่ืน้ทีป่ระกอบกับการเพ่ิม

ขึ้นของประชากร และการพัฒนาเมือง ท�าให้ป่าชุมชน

เขาซับแกงไก่ถูกบุกรุก มีการตัดไม้ท�าลายป่า และการ 

ล่าสัตว์ เพื่อท�าการเกษตร การก่อสร้างถนน การสร้าง 

บ้านเมือง ท�าให้สตัว์ป่าขาดแคลนอาหารและน�า้ มกีาร

อพยพย้ายถิน่และล้มตายเป็นจ�านวนมาก รวมทัง้พชืพรรณ 

ที่หายากได้สูญพันธุ์ไป อาทิ ยางนา ชิงชัน และพะยูง

การพลิกฟื้นของป่าชุมชนเขาซับแกงไก่จากความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วน ท�าให้สภาพมีความอุดมสมบูรณ์ และความ 
หลากหลายทางชีวภาพ

โดย ส�ำนักประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๑

แนะน�ำโครงกำร

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗
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ต้นปรงเขายักษ์

ต่อมาได้มีการจัดต้ังวัดป่าชุมชนขึ้นในพื้นที่ป่า

ชุมชนเขาซับแกงไก่ โดยมี พระปริญญา สุปริญโญ  

เจ้าอาวาสองค์ปัจจบุนั ได้ใช้วดัเป็นศนูย์กลางในการช่วย

อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเขาซับแกงไก่ รวมทั้งได้ท�าความ

เข้าใจกับชุมชนโดยรอบเขาซับแกงไก่ ตลอดจนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ได้หนัมาให้ความส�าคญักบัป่าและ

สัตว์ป่า และในปี ๒๕๕๓ ราษฎรได้รวบรวมสมาชิก 

จัดตัง้กลุม่เพ่ือดแูลรกัษาป่าชมุชน พร้อมกบัได้รบัอนมุตัิ

จากกรมป่าไม้ให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชนอย่างเป็นทางการ

ด้วยพระบำรมี
 แต่เนื่องจากพื้นที่ป่าชุมชนเขาซับแกงไก่ต้ังอยู่
ระหว่างรอยต่อของจงัหวดัลพบรุ ีและสระบรุ ีอยู่ห่างไกล 
จากหมู่บ้าน และหน่วยป้องกันรักษาป่าของกรมป่าไม้  
และยังมีป่าชุมชนอีกหลายแห่งท�าให้การดูแลรักษาป่า 
เป็นไปด้วยความยากล�าบากและไม่ท่ัวถึง ท�าให้มบีคุคล
ภายนอกพื้นที่แอบลักลอบเข้าไปตัดไม้และล่าสัตว์ 
ในเวลากลางคืน

สภาพปัญหาดงักล่าวราษฎรบ้านล�าน�า้เขยีว และ
องค์การบรหิารส่วนต�าบลเขาน้อย อ�าเภอล�าสนธ ิจงัหวดั
ลพบุรี ได้ร่วมประชุมหารือเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา  
โดยขอให้น�าความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอให้
ทรงรับพ้ืนท่ีป่าชุมชนเขาซับแกงไก่ไว้เป็นโครงการ 
อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิซึง่เมือ่วนัท่ี ๑๘ พฤศจกิายน 
๒๕๕๕  สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี  
ได้มีพระราชกระแสว่า 

“ส�านักงาน กปร. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ
ราษฎรในพ้ืนท่ีเตรียมแนวทางปฏิบัติในการดูแลพ้ืนท่ี
ป่าชุมชนเขาซับแกงไก่ไว้แล้วอย่างไรหรือไม่ ถึงแม ้
กรมป่าไม้จะยินดสีนบัสนุนในการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟู แต่ควรจะ 
มีหน่วยงานอื่น เช่น ส�านักงาน กปร. ไปร่วมดูแล
ด้วย โดยอาจจะไปเป็นประจ�าทุกเดือนโดยสม�่าเสมอ  
เพ่ือจะได้เป็นต้นแบบในการดูแลรกัษาป่าไม้อย่างแท้จรงิ”

ส�านักงาน กปร. ร่วมกับจังหวัดลพบุรี กรมป่าไม้  
อ�าเภอล�าสนธิ องค์การบริหารส่วนต�าบลเขาน้อย 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมจงัหวดัลพบรุ ีรวมทัง้ 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมก�าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติในการดูแลพื้นท่ีป่าชุมชนเขาซับแกงไก่ และ
จัดท�ารายงานทูลเกล้าฯ ถวาย ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการพื้นที่ป ่า
ชุมชนเขาซับแกงไก่ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ

ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของ 

ป่าชุมชนเขาซับแกงไก่

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗
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กระบวนกำรแห่งกำรพัฒนำ 
“ตัวอย่ำงกำรจัดกำรป่ำโดยชุมชน”

 โครงการพืน้ทีป่่าชมุชนเขาซบัแกงไก่อนัเนือ่งมาจาก
พระราชด�าร ิได้รบัความร่วมมือจากทกุภาคส่วน อาทิ วัดป่า
ชมุชน องค์การบรหิารส่วนต�าบลเขาน้อย ชมุชน ส่วนราชการ 
ตลอดจนสถานศึกษา โดยมี กรมป่าไม้ และส�านักงาน กปร. 
เป็นแกนกลางในการร่วมประสานและสนบัสนุนงบประมาณ 
จนปัจจุบันได้มีการร่วมแรงร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า
ประกอบไปด้วย

 - การฟื้นฟูป่าชุมชนตามแนวพระราชด�าริ ได้แก่  
การปลกูป่า ๓ อย่าง ได้ประโยชน์ ๔ อย่าง การปลูกป่าธนาคาร
อาหารชุมชน ประกอบด้วยพันธุ์ไม้โตเร็ว ไม้โตช้า ไม้กินได้  
เพื่อการอนุรักษ์และฟื ้นฟูสภาพพื้นที่ป ่าท่ีเส่ือมโทรม 
ชนิดพันธุ ์ไม้ ได้แก่ มะค่าโมง มะขามเปรี้ยว ไผ่รวก  
นุ่น ฝางเสน น้อยหน่า สะเดา เป็นต้น และการก่อสร้างฝาย
ชะลอน�้าเพื่อสร้างความชุ่มชื้นแก่พื้นที่โดยรอบ 

 - การป้องกันรักษาป่าโดยการลาดตระเวนป่า  
การจัดท�าแนวกันไฟ และการจัดท�าแนวเขตป่าเพื่อป้องกัน
การบุกรุก 

 - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร ้างจิตส�านึก 
เช่น การจัดท�าทางเดินศึกษาธรรมชาติ การจัดต้ังกลุ ่ม
อาสาสมัครพิทักษ์ป ่า การฝึกอบรมเยาวชนอนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้ความรู ้เกี่ยวกับแนวพระราชด�าริ  
การอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิระบบนิเวศ และส่ิงแวดล้อม 
การส่งเสริมการรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือลดรายจ่าย
ในครัวเรือน โดยการท�าผลิตภัณฑ์น�้ายาอเนกประสงค์ เช่น 
น�้ายาล้างจาน น�้ายาซักผ้า น�้ายาปรับผ้านุ่ม แชมพูสระผม 
ครีมอาบน�า้ เป็นต้น เพือ่สร้างรายได้และพฒันาคณุภาพชวีติ
ของราษฎรโดยรอบให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

การมส่ีวนร่วมของชมุชนในการอนรุกัษ์ป่าชมุชนเขาซับแกงไก่ 
ด้วยการจัดเวรยามลาดตระเวนป่า

ถ�้าประกายแก้วภายในพื้นที่ป่าชุมชนเขาซับแกงไก่

ก่อสร้างฝายชะลอน�้าแบบก่ึงถาวรจ�านวน ๑๐ แห่ง ด้านทิศ 

ตะวันตกของโครงการ

การจัดท�าทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง ๑.๗ กิโลเมตร
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การจัดตั้งอาสาสมัครพิทักษ์ป่าควบคุมดูแลรักษาป่า และร่วมเป็น 
เครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

ป่ำชุมชนเขำซับแกงไก่
พลิกฟื้นด้วยพระบำรมี

จากสภาพป่าเสื่อมโทรม ปัจจุบันป่าชุมชนเขาซับแกงไก่
ได้พลิกฟื้นคืนสู่สภาพความอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าหลากหลาย
ชนดิมาอาศยัอยู ่อาท ิหมคีวาย เลยีงผา หมปู่า สนัุขจ้ิงจอก ลงิ 
เม่น อเีหน็ ไก่ป่า กระต่ายป่า เป็นต้น มนีกมากกว่า ๑๕๐ ชนดิ เช่น 
นกปรอดหัวจุก นกกางเขนดง ไก่ฟ้าพญาลอ ฯลฯ และมีผีเสื้อ
สวยงามหลากหลายชนดิ ตลอดจนพนัธุไ์ม้หายาก เช่น จนัทน์ผา  
ปรงเขา กล้วยไม้ป่า รวมทั้งพืชสมุนไพรกว่า ๒๐๐ ชนิด ได้เป็น 
ศูนย์การเรียนรู้ด้านป่าชุมชนและอ�าเภอ นอกจากนี้ยังส�ารวจ
พบถ�้าภายในพื้นที่ป่าชุมชนเขาซับแกงไก่ ซึ่งจังหวัดลพบุรีได้
สนบัสนนุและประชาสัมพนัธ์ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชงินิเวศแห่ง
ใหม่ของจงัหวดั ได้มปีระชาชนสนใจเข้าเยีย่มชมเป็นจ�านวนมาก 

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเขาซับแกงไก่อันเนื่องมา
จากพระราชด�าร ินบัเป็นแบบอย่างของการจดัการป่าโดยชมุชน 
เกดิกระบวนการมีส่วนร่วม เกดิความรกัและหวงแหนทรพัยากร
ในท้องถิ่น ในการร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และ 
สตัว์ป่า เป็นศนูย์การเรยีนรูด้้านการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟปู่าชมุชน  
เป็นแหล่งอนรุกัษ์พนัธุไ์ม้หายากใกล้สญูพนัธุ ์สร้างเครือข่ายใน
การอนุรักษ์ป่าต้นน�้า อีกทั้งยังเป็นต้นแบบในการดูแลรักษาป่า
อย่างยั่งยืนต่อไป

การฝึกอบรมเยาวชน หลกัสตูรเยาวชนอนรุกัษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิให้ความรูเ้กีย่วกบัแนวพระราชด�าร ิการอนรัุกษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม

การปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ชนิดพันธุ์ไม้ 
เช่น มะค่าโมง มะขามเปรี้ยว ไผ่รวก ไผ่ซางหม่น นุ่น 
ฝางเสน น้อยหน่า แคบ้าน และสะเดา

การจัดตั้งกลุ่มพ่ึงพาตนเองเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลด
รายจ่ายในครัวเรือน โดยผลิตภัณฑ์น�้ายาอเนกประสงค์ 
เช่น น�้ายาซักผ้า น�้ายาล้างจาน น�้ายาปรับผ้านุ ่ม  
ครีมอาบน�้า เป็นต้น

ตั๊กแตนใบไม้
ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗
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๔๐

จากคําบอกเลาตอๆ กันมา ชุมชนบานหวยยางเริ่มมาตั้งแต พ.ศ. ๒๔๘๙ นายยางกับนายโตะ ไดอพยพมาจาก

เมอืงวงั สปป.ลาว เหน็ปา ลาํหวย จงึไดบกุเบกิสรางบานเรอืน ชมุชน และไดตัง้ชือ่หมูบานตามชือ่ตนเอง

และทําเลวา บานหวยยาง ซึ่งตอมาเปนที่มาของนามสกุลใหญของคนในหมูบาน ไดแก ยางธิสาร และโตะชาลี

“จากแลกขาวเพือ่เลีย้งชพ 
สูกลาไมเรามขีาย”

บานหวยยาง เกดิภาวะฝนแลงตดิตอกนัเปนเวลานาน

ในชวง พ.ศ. ๒๕๑๐ พ.ศ. ๒๕๑๘ และจนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๒๔ 

เกดิภยัแลงใหญ ชาวบานตองนาํสิ่งของที่มไีปใชแลกขาวจาก

หมูบานอื่น (อาชีพแลกขาว) จนถึงขั้นชาวบานกวารอยละ

๙๐ ในหมูบานตองหาหนทางประทังชีพ ดวยการอพยพไป

ขอทานตามจังหวัดใกลเคียง ปรากฏวาเปนขาวใหญพาดหัว

ในหนังสือพิมพเดลินิวสวา “พบหมูบานขอทานแหงแรก” 

ในจงัหวดัสกลนครจนมกีารเรยีกขานกนัตดิปากวา “หมูบาน

ขอทาน” นบัแตนั้นมา
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❚ โดย สํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๒

สูกลาไมเรามขีาย”สูกลาไมเรามขีาย”สูกลาไมเรามขีาย”สูกลาไมเรามขีาย”
โดย สํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๒

สูกลาไมเรามขีาย”
ากคําบอกเลาตอๆ กันมา ชุมชนบานหวยยางเริ่มมาตั้งแต พ.ศ. ๒๔๘๙ นายยางกับนายโตะ ไดอพยพมาจาก

เมอืงวงั สปป.ลาว เหน็ปา ลาํหวย จงึไดบกุเบกิสรางบานเรอืน ชมุชน และไดตัง้ชือ่หมูบานตามชือ่ตนเอง

และทําเลวา บานหวยยาง ซึ่งตอมาเปนที่มาของนามสกุลใหญของคนในหมูบาน ไดแก ยางธิสาร และโตะชาลี

ในชวง พ.ศ. ๒๕๑๐ พ.ศ. ๒๕๑๘ และจนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๒๔ ในชวง พ.ศ. ๒๕๑๐ พ.ศ. ๒๕๑๘ และจนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๒๔ ในชวง พ.ศ. ๒๕๑๐ พ.ศ. ๒๕๑๘ และจนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๒๔ ในชวง พ.ศ. ๒๕๑๐ พ.ศ. ๒๕๑๘ และจนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๒๔ ในชวง พ.ศ. ๒๕๑๐ พ.ศ. ๒๕๑๘ และจนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๒๔ 

เกดิภยัแลงใหญ ชาวบานตองนาํสิ่งของที่มไีปใชแลกขาวจาก

“จากแลกขาวเพือ่เลีย้งชพ “จากแลกขาวเพือ่เลีย้งชพ 

บานหวยยาง เกดิภาวะฝนแลงตดิตอกนัเปนเวลานาน

สูกลาไมเรามขีาย”

ในชวง พ.ศ. ๒๕๑๐ พ.ศ. ๒๕๑๘ และจนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๒๔ 
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“จากแลกขาวเพือ่เลีย้งชพ 
สูกลาไมเรามขีาย”

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนนิทอดพระเนตรภูมิประเทศ

บานโพนงาม บานหวยยาง และมีพระราชดําริใหพิจารณาสรางอางเก็บนํ้าหวยยางโดยเรงดวน เพื่อชวยเหลือฟนฟูพื้นที่

เพาะปลกูของหมูบาน และตอมา

เมื่อวนัที่ ๓๐พฤศจกิายน ๒๕๓๒ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ทรงเปดอางเก็บนํ้าหวยโท-หวยยาง 

ที่ก อสรางแลวเสร็จ ความจุ

๗,๗๕๐,๐๐๐ ลานลูกบาศกเมตร 

และพระราชทานชื่อเรียกว า 

“พัทธยานอย” จากนั้นมา

ส งผลให บ านห วยยางและ

หมูบานขางเคียงในเขตตําบล

เหลาโพนคอมีนํ้าทําการเกษตร 

และมีทางเลือกในการประกอบ

อาชีพเพิ่มขึ้น นับจากวันนั้น 

หมู บ านขอทานก็กลายเป น

คาํเรยีกขานของอดตีหนทางทาํกนิใหม ๆ กเ็ปดกวางและอาชพีเพาะพนัธุกลาไมเพื่อวถิชีวีติที่ดขีึ้นกเ็ริ่มตน

ชาวบานหวยยางเริ่มตนเรยีนรู ทดลอง เพาะพนัธุกลาไม เชน มะกรูด มะนาว แลวออกไปเรขาย

จนกระทั่งตั้งกลุมเพาะพนัธุกลาไมขึ้นในป ๒๕๔๒ มสีมาชกิเริ่มตน ๒๗ คน ผลดาํเนนิงานของกลุมมคีวาม

เจรญิกาวหนาตอเนื่อง จนเมื่อวนัที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ นายหวล ยางธสิาร ผูใหญบานไดประชมุ

ชาวบานและจัดตั้ง “วิสาหกิจชุมชนกลุมเพาะพันธุกลาไมบานหวยยาง” ขึ้น โดยมีวิสัยทัศนกลุม 

“สรางงาน เพิ่มรายได กระจายการเรยีนรู นาํไปสูการพฒันานาํพาความสามคัค ีมชีวีติที่ด ีพออยูพอกนิ”

กลุมเพาะพนัธุกลาไมบานหวยยางมกีารเกบ็ออมจากสมาชกิเดอืนละ ๔๐ บาท มกีารเพาะพนัธุ

กลาไมกวา ๖๒ ชนดิ เชน ผกัหวาน ยางนา ติ้ว มะนาว มะกรูด มะขาม ไมหอม มะละกอ เปนตน 

ปจจบุนัมสีมาชกิกลุม จาํนวน ๑๒๗ ราย (จาก ๓๖๔ ครวัเรอืนในหมูบาน) 
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การตลาดของกลุมแบงเปนพอคามารับซื้อที่สวนจะขายถุงละ ๒ บาท (เวนผักหวานจะขายถุงละ ๕ บาท, 

๑๐ บาท, ๒๐ บาท) แตบางรายนาํออกเรขายเองหรอืหากกลุมไปออกบธูกจ็ะไดราคาที่สงูกวา โดยขายในราคากลาไมถงุละ 

๑๐ - ๒๐ บาท

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย ๐.๙๐ บาท ตอกลาไม ๑ ถุง 

ประกอบดวย คาแรง ๐.๑๕ บาท ถงุดาํ ๐.๒๕ บาท เมลด็พนัธุพชื 

๐.๒๕ บาท แกลบเผา ๐.๑๔ บาท และดนิผสม ๐.๑๑ บาท

ปจจุบันสมาชิกกลุมเพาะชํากลาไมเฉลี่ยรายละ ๑ ไร 

หรอืคดิเปน ๘๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ ถงุ/ไร/ราย

สมาชกิกลุมมรีายไดสทุธเิฉลี่ย ๑๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท/

คน/ป ชวยเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับบานหวยยางไดปละกวา 

๑๕ - ๒๕ ลานบาทตอป

นายพายัพ  โตะชาลี ผูใหญบานหวยยาง และสมาชิกกลุม

เพาะพนัธุกลาไมบานหวยยาง กลาวโดยสรปุไววา

“ตั้งแตในหลวงมาสรางอางหวยโท-หวยยาง ชาวบานมโีอกาสมหีนทาง

มากขึ้น ไมตองทาํไร ทาํนาแบบผนัผวนตามฤดูกาลอยูอยางเดยีว มนีํ้า ชวีติกด็ขีึ้น 

เราเอานํ้ามาใชพฒันาคณุภาพชวีติไดหลายอยาง”

ตนทนุเฉลี่ย
ในการเพาะชาํกลาไม ๑ ถงุ = ๐.๙๐ บาท

สมาชกิกลุมมรีายไดสทุธเิฉลี่ย ๑๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท/

คน/ป ชวยเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับบานหวยยางไดปละกวา 

๑๕ - ๒๕ ลานบาทตอป

เพาะพนัธุกลาไมบานหวยยาง กลาวโดยสรปุไววา

มากขึ้น ไมตองทาํไร ทาํนาแบบผนัผวนตามฤดูกาลอยูอยางเดยีว มนีํ้า ชวีติกด็ขีึ้น 

เราเอานํ้ามาใชพฒันาคณุภาพชวีติไดหลายอยาง”

เพาะพนัธุกลาไมบานหวยยาง กลาวโดยสรปุไววา

 เมลด็พนัธพุชื ๐.๒๕ บาท

       แกลบเผา ๐.๑๔ บาท

   ดนิผสม ๐.๑๑ บาท
     ถงุดาํ ๐.๒๕ บาท

    แรงงาน ๐.๑๕ บาท



โ ครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 

พอเพยีงต้นแบบ ธ.ก.ส. เกดิขึน้จากความร่วมมอื 

ของส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.) 

และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธ.ก.ส.) เพื่อร่วมสร้างกระบวนการเรียนรู้การพัฒนา

ชุมชน และเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู ้เพ่ือการ

พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. กับศูนย์ศึกษา

การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ โดยมุ่งเน้นให้

เกษตรกรเรียนรู้ เพิ่มทักษะอาชีพการเกษตรร่วมกันใน

ลักษณะ น�ำท�ำ น�ำพำ (learning by doing) * ภายใต ้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวเป็นหลักส�าคัญ  

ซึง่เริม่ด�าเนนิการในปี ๒๕๕๒ โดยสนบัสนนุให้ปราชญ์ 

ชาวบ้านถ่ายทอดความรู ้วธิคีดิ วธีิปฏบิตั ิและประสบการณ์  

ตลอดจนกระบวนการพฒันาการเกษตรตามแนวทฤษฎี 

ใหม่ให้กับเกษตรกรน�าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

กับสภาพภูมินิ เวศและภู มิ สั งคม และยกระดับ 

คุณภาพชีวิตของเกษตรกรด้วยการยึดคนและชุมชน

เป็นศูนย์กลาง สนับสนุนและพัฒนาให้เกิดความสมดุล 

ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ที่มีลักษณะตามตัวชี้วัดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ (KPI) ดังรูป

เศรษฐกิจพอเพียง

น�ำท�ำ น�ำพำ (Learning by doing) 
ศูนย์เรียนรู้เพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.

โดย ส�ำนักศึกษำและขยำยผลกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริ

* โครงการจดัตั้งศูนย์เรยีนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกจิพอเพยีงชมุชนต้นแบบ  www.rp-baac.com

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗
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พอประมำณ มีเหตุผล

ภูมิคุ้มกัน
ควำมรู้

คุณธรรม

- มแีผนชมุชน
- กระบวนการเรยีนรู้/เวทชีมุชนการเรยีนรู้
- การมสี่วนร่วม
- สร้างระเบยีบข้อบงัคบั
- การจดัการข้อมูล

- ปรบัโครงสร้างกลุม่เพิ่มศกัยภาพการผลติ
- สบืทอดผู้น�า
- สร้างวทิยากรกระบวนการ

- คณุธรรมของผู้น�า
- ประชมุเป็นประจ�า

- การรวมซื้อ-รวมขาย
- การออม
- การมกีลุ่มอาชพี/การเงนิ
- การมสีวสัดกิาร
- สิ่งแวดล้อม/วฒันธรรม

- ลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้
- สร้างโอกาส
- จดัท�าบญัชคีรวัเรอืน

ผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำที่ผ่ำนมำมี ดังนี้

๑. จดัท�ามาตรฐานศนูย์เรยีนรูเ้พือ่การพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. เพ่ือเป็น

เครื่องมือในการประเมินระดับการพัฒนาของศูนย์เรียนรู้ฯ

๒. จัดท�าระบบฐานข้อมูลชุมชนศูนย์เรียนรู้เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

ต้นแบบ ธ.ก.ส. เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

๓. ลงพ้ืนที่ทดสอบใช้ร่างมาตรฐานศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

ต้นแบบ ธ.ก.ส. ในศูนย์น�าร่อง 4 แห่ง ได้แก่

 • ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ธ.ก.ส. บ้านป่ายาง อ�าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

 • ณ ศนูย์เรยีนรูฯ้ ธ.ก.ส. บ้านดอนหม ูอ�าเภอตระการพชืผล จังหวดัอบุลราชธานี

 • ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ธ.ก.ส. บ้านดอนศาลเจ้า อ�าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

 • ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ธ.ก.ส. บ้านล�าสินธุ์ อ�าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

4. ประเมินศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. ๘4 แห่ง ซึ่ง

คณะท�างานฯ ได้เดินทางตรวจประเมินศนูย์เรยีนรูฯ้ ท้ัง ๘4 แห่ง ผ่านเวทีการน�าเสนอของ

ศูนย์เรียนรู้ฯ ศูนย์ละ ๓ คน ตามรายภาคเรียบร้อยแล้วดังนี้
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การด�าเนินการโครงการนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้ชุมชน
มีความเข้มแข็งพร้อมก้าวสู่เศรษฐกิจเสรีในอนาคต ภายใต้
แนวคิดที่ว่า “เม่ือเกิดกระบวนการพัฒนาอย่างย่ังยืนใน

ภาคการเกษตรของไทย ซึง่เป็นรากฐานทางเศรษฐกจิที่

ส�าคญัของประเทศแล้ว ผลลพัธ์ทีไ่ด้คอื เศรษฐกิจของไทย 

จะมีความมั่นคงเข้มแข็ง และพร้อมที่จะแข่งขันใน 

เวทีโลกได้อย่างยั่งยืน”

• ครั้งที่ ๑ ศนูย์เรยีนรู้ฯ ภาคกลาง ตะวนัออก และตะวนัตก 
เมื่อวนัที่ ๖ - ๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ ณ ธ.ก.ส. ส�านกังานใหญ่  
มศีูนย์เรยีนรู้ฯ เข้าร่วมจ�านวน ๒๖ แห่ง และมผีู้บรหิาร ธ.ก.ส. 
ผู้บริหารส�านักงาน กปร. คณะท�างานฯ พนักงาน ธ.ก.ส.  
เจ้าหน้าที่ส�านักงาน กปร. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม  
๔๐๐ คน

• ครั้งที่ ๒ ศนูย์เรยีนรู้ฯ ภาคใต้ตอนบนและล่าง เมื่อวนัที่ 
๑๒ - ๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์อ�านวยการและประสาน
การพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
มศีูนย์เรยีนรู้ฯ เข้าร่วม ๑๕ แห่ง และมผีู้เข้าร่วม ๑๕๐ คน 

• ครั้งที่ ๓ ศูนย์เรียนรู้ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนและล่าง เมื่อวนัที่ ๒๗ - ๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ ณ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรตสิกลนคร 
จงัหวดัสกลนคร มศีนูย์เรยีนรูฯ้ เข้าร่วม ๒๒ แห่ง และมผีูเ้ข้าร่วม 
๒๐๐ คน 

• ครั้งที่ ๔ ศูนย์เรียนรู้ฯ ภาคเหนือตอนบนและล่าง  
เมื่อวนัที่ ๑๑ - ๑๓ ธนัวาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ศกึษาการพฒันา 
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเชียงใหม่  
มศีนูย์เรยีนรูฯ้ เข้าร่วม ๒๑ แห่ง โดยเป็นศนูย์เรยีนรูฯ้ ในเขตภาคเหนอื  
๑๙ แห่ง และภาคกลาง ๒ แห่ง (นครนายก และฉะเชงิเทรา)  
มผีู้เข้าร่วมรวม ๑๖๐ คน
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กระผมมีความปลื้มใจเปนพิเศษ เพราะเปนครั้งแรกที่ไดมาสํานักงาน กปร. อาคาร

อันรโหฐานแหงนี้นับตั้งแตยายจากตึกแดงในทําเนียบรัฐบาล ซึ่งครั้งใดที่มีโอกาส

ไปประชุมที่อาคารตึกแดงก็รูสึกใจหาย แตเมื่อมาเห็นสถานที่แหงใหมนี้แลว ก็คิดวาไมควรจะ

ใจหาย เพราะที่นี่สวยงามกวาเดิม มีความเปนระเบียบเรียบรอย ซึ่งเปนตัวชี้วัดความเจริญ

ขององคกรตามทีส่าํนกังาน ก.พ.ร. กาํหนดไวประการหนึง่ ขณะทีข่บัรถเขามานัน้รูสกึเหมอืนกาํลงัไป 

ณ สถานเอกอัครราชทูตในตางประเทศ งดงามมาก หากประเทศไทยเรียบรอยเชนนี้ไดทั้งหมด

ตามที่พระองคทานพระราชทานสอนไว นั่นก็คือ การบริหารจัดการดวยความพอเพียง อยูอยาง

เปนระเบียบเรียบรอย มีอัธยาศัยไมตรีแบบคนไทย ใครไปใครมาก็อยากกลับมาเยี่ยมอีก กระผม

หมายถึงชาวตางประเทศที่ไดมาสัมผัสบรรยากาศที่ทําใหคนไทยเปนคนที่ศิวิไลซ เปนที่นับถือ

เกรงอกเกรงใจจากประชาคมตางประเทศ

สถาบันพระมหากษัตริย
กับสังคมไทย

Í§¤�¤ÇÒÁÃÙŒ/ÊÒÃÐ¹‹ÒÃÙŒ

วันศุกรที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๗
ณ อาคารสํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

❚  บรรยายโดย หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

เรียบเรียงโดย สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดําริ
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วันนี้สํานกังาน กปร.มอบหมายใหกระผมมาพูดคุย

ในเรื่องที่ทานนายกเทศมนตรทีั้งหลายตางกม็คีวามตระหนกั

ดอียูแลว มคีวามเขาใจที่ชดัเจนอยูแลว ดงันั้น ในเวลาที่มี

อยูนี้ จงึเปนการแลกเปลี่ยนทศันคตริะหวางกนั ซึ่งหากทาน

ทั้งหลายมไีมตรจีติที่จะใหขอคดิเหน็ตาง ๆ  กระผมกจ็ะไดนาํกลบั

ไปพูดจากับหัวหนาสวนราชการของหลายกระทรวง เพราะ

ปจจบุนัทั้งสาํนกังาน ก.พ. และสาํนกังาน กพร. ไดไววางใจ

มอบใหประสานงานกับหลายกระทรวง มีโครงการเสวนา

กับผูดํารงตําแหนงระดับรองอธิบดี ซึ่งมีจํานวนมากที่เปน

คนรุนหนุมสาว บางคนเรียกวา Boy line หรือเด็กเสน 

ซึ่งจรงิ ๆ  แลวเขาใชคาํวา Feverite Person ซึ่งหมายถงึบคุคลที่มี

ความรูความสามารถตามเกณฑที่สํานักงาน ก.พ. และ

สาํนกังาน กพร. กาํหนด สมยันี้ผูบงัคบับญัชาดูออกครบัวา

ใครเกงจรงิหรอืไมเกงจรงิ เรามตีวัชี้วดัที่สามารถวดัไดหมด

ทานผูมีเกียรติครับ สถาบันพระมหากษัตริยของ

ปวงชนชาวไทยในยามนี้ถกูสั่นคลอนมากสบืเนื่องมาจากเรื่อง

การเมือง วันนี้กระผมขอคุยกับพวกทานอยางไมออมคอม 

สําหรับทานนายกเทศมนตรีที่รูจักกระผม

จะทราบดีว ากระผมเปนคนไมมีนอก

ไมมใีน ไมมสี ีเปนขาราชการในพระบาท

สมเดจ็พระเจาอยูหวั ซึ่งยดึมั่นมาจนอายุ

เทานี้แลว เหลอือกี ๒ ปในชวีติราชการ 

กระผมไมอยากใชคาํวาเหนื่อย แตอยาก

เรียนวาไมเคยนึกฝนวาจะมาเห็นเมือง

ไทยในยุคที่ตกตํ่าที่สุดในชีวิต เพราะ

กระผมเริ่มเขารับราชการในเวลาที่เมือง

ไทยมคีวามสงางามมาก ๆ ผูคนสมคัร

สมานสามัคคี ไมหยาบคาย เดี๋ยวนี้

อานในเฟซบุกซึ่งลกูชายทาํให เหน็การ

ใชถอยคาํเหมอืนไมใชคนไทย เหมอืน

ไมใชชาตทิี่มวีฒันธรรม ไมคดิถงึการดาํรงอยูของ

ชาติเพื่อที่จะใหลูกหลานไดอาศัยอยูในแผนดินตอไปไดดวย

ความสงบรมเย็น หากแตคิดถึงแตตนเองเหมือนกับวาเรา

จะอยูคํ้าฟา

เมื่อวานกระผมอานบทความในหนงัสอืพมิพ Bangkok 

Post เขาบอกวาความแตกแยกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

ในเวลานี้เกิดจากการบริหารจัดการการเมืองการปกครองที่

ไมเปนระเบยีบเรยีบรอย นาํมาสูความแตกแยกอยางชนดิที่

เราไมเคยมปีระสบการณมากอน

ทานนายกเทศมนตรีทําหนาที่เพื่อประชาชนจึงตอง

ชวยสบืสานแนวทางการดาํเนนิชวีติตามรอยพระบาทสมเดจ็

พระเจาอยูหวั ซึ่งพระองคไดบาํเพญ็พระราชกรณยีกจิเพื่อคน

ไทยทกุคนมาโดยตลอดอยางทุมเทมาก ทั้งทานและกระผม

ลวนเปนคนไทยที่เกิดในแผนดินรัชกาลที่ ๙ หลายทานคง

จาํไดวาเราไดฝาฟนวกิฤตติางๆ มาหลายครั้งไดดวยด ีและ

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั สมเดจ็พระนางเจา ฯ พระบรม

ราชนินีาถ ตามคาํพูดของหมอมเจาพูนพศิมยั ดศิกลุ ทาน

ทรงใชคาํวา เปน “คูทกุขคูยากของแผนดนิไทย” ที่ไดดาํรง

รกัษาประเทศของเราจนปรากฏความสงางามในสายตาของ

ประชาคมโลก

หากทานผู มีเกียรติได อ านบันทึกของทานอดีต

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ พันเอก (พิเศษ) 

ดร.ถนดั คอมนัตร ในสมยัรฐับาล จอมพล สฤษดิ์ ธนะรชัต

จนถึงสมัยรัฐบาล จอมพลถนอม กิตติขจร  ดร.ถนัดฯ 

เปนคนที่เกงมากไปกลาวสนุทรพจนที่ไหน นกัการทตูยงัตอง

เปดพจนานกุรมตาม เพราะทานใชคําพูดที่สละสลวยมาก 

คุณพอกระผมในระหวางที่เปนเอกอัครราชทูตไทย ณ 

กรงุเบริน ประเทศสวติเซอรแลนด และ

สาํนกัวาตกินั เลาวา เวลา ดร.ถนดัฯ ไป

กลาวสุนทรพจนที่ใด ชาวตางประเทศ

จะชื่นชมมาก บอกว าประเทศไทย

สงางามเหลือเกินที่มีบุคคลเชนนี้เปน

รฐัมนตรวีาการกระทรวงการตางประเทศ 

เขาชื่นชมไปถงึผูแตงตั้ง โยงไปถงึคนไทย

ทั้งประเทศวาเปนผูมกีารศกึษา

สมัยกอนผูนําตองเปนผูที่มีศักดิ์

มศีร ีไมวาจะเปนขาราชการพลเรอืน อยัการ 

ทหาร หรอืเอกอคัรราชทูต จะมคีาํพูดเรยีก

ขาราชการชั้นผูใหญวา “ขาตางพระเนตร

พระกรรณ” เปนผูที่จะทําอะไรตองเฉดิ

ฉายถวายพระเกียรติตอลนเกลาฯ ทั้งสองพระองคซึ่ง

ตองอยูในหัวใจของผูเปนขาราชการเสมอ ทาํใหกระผม

นกึถงึคาํพูดของ เซอรวนิสตนั เชอรชลิ นายกรฐัมนตรขีอง

สหราชอาณาจกัรสมยัสงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่วา ทกุฝกาว

ของการเดนิของผูบรหิารประเทศ ทกุฝกาวของขาราชการใน

ประเทศอังกฤษ คือทําอยางไรใหประเทศอังกฤษเกิดความ

สงางาม และเปนบญุญาบารมถีวายเปนพระบรมเดชานภุาพ

ตอองคพระมหากษตัรยิของประเทศ
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ทานนายกเทศมนตรีที่มาจากเชียงใหมหรือหลาย ๆ

จังหวัดที่รู จักกระผมนั้น จะทราบวากระผมพูดเสมอวา

อยากใหทองถิน่กบัภมูภิาคคานกนั ภมูภิาคตองไมทาํตวัเปน

บิก๊บอส หากแตตองตรวจสอบกนั ไมใชกอดคอกนัทาํในสิง่

ที่ไมถูกตองใหประชาชนดูถูก เพราะประชาชนหวังพึ่งเรา

การบริหารราชการสวนภูมิภาคในบริบทที่สํานกังาน 

ก.พ. พิจารณาก็คือ ทําหนาที่เปนตัวแทนของรัฐบาลที่

กรงุเทพฯ เนื่องจากเราเปนเอกรฐั มรีฐับาลเดี่ยว ที่พดูนี่ไมใช

เพราะกระผมอยูมหาดไทยนะครบั เพราะอกี ๒ ปกเ็กษยีณ

อายุราชการแลวแตประเทศตองดํารงอยูตลอดไป หากเรา

ไมมีราชการบริหารสวนภูมิภาคแลว 

องคกรใดจะทําหนาที่เชื่อมโยงความ

เปนหนึ่งเดยีวกนัใหเกดิขึ้นได หากทาน

ผูบริหารมีเวลาเขาไปเยี่ยมชมเว็บไซต

ของกรมสรรพากรจะเห็นไดวาแตละ

พื้นที่มีความแตกตางกันในเรื่องรายได

จากภาษีใหแกประเทศไทย อยางที่

ปทุมธานีมีรายไดจากภาษีสูง หรือ

ทานนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดเปน

ผูบรหิารทองถิ่นอยูนั้น ไดชาํระภาษใีห

ประเทศปหนึ่งเปนจาํนวนมหาศาล เชน

เดียวกับนครปฐม และสมุทรสาคร สําหรับสมุทรสาครนั้น

ภาษทีี่ชาํระมากกวาจงัหวดัคูแฝดอยางจงัหวดัสมทุรสงคราม

มาก แตในทางกลบักนัตวัชี้วดัของสาํนกังาน กพร. ๑๗ ตวั 

ที่กระผมอยูรวมในคณะนิเทศงานตัวชี้วัดดวย ตัวหนึ่งคือ

เรื่องจังหวัดอยูดีมีสุข ประชาชนมีความสุข ขาราชการ

ผูปฏิบัติงานมีความสุข สมุทรสงครามกลับอยูในระดับ

ที่สูงกวา ดังนัน้ความรํ่ารวยไมไดแสดงถึงความอยูเย็น

เปนสุขเสมอไป ที่สมุทรสงครามนัน้ ทองถิ่นกับภูมิภาค

เขาไปดวยกันไดอยางงดงามยิ่ง

มอียู ๔ จงัหวดัที่เราเฝามองเปนกรณศีกึษาของความ

พอเพยีง ยดึมั่นในปรชัญาของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั

อยางเรยีบรอยงดงามกค็อื จงัหวดัสโุขทยั พงังา นครพนม 

และสมุทรสงคราม อันที่จริงยังมีอีกหลายจังหวัด แตเรา

คัดมาจากแตละภาคเพื่อเปนแบบอยางของภูมิภาคนั้น ๆ 

สําหรับนครพนม การทํางานของนครพนมทั้ง ๑๒ อําเภอ

นั้น ไมมีความฟุงเฟอ อยูบนพื้นฐานของความพอเพียง 

เกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม ก็อยากใหทานนายก

เทศมนตรนีาํไปใชเพื่อใหประชาชนในพื้นที่เกดิประโยชนสขุ

กระผมขอกลับเขาสู ประเด็นการคานกันระหวาง

ภูมิภาคกับทองถิ่นซึ่งขณะนี้เปนประเด็นที่รอนแรงมาก 

มีการเสนอให จั งหวัดเลือกตั้งผู  ว  าราชการโดยตรง 

ขอกราบเรยีนตามความคดิเหน็ของกระผม

ซึ่งไดเกริ่นนําไปแลววาภูมิภาคเปน

ตัวแทนของราชการส วนกลาง ถ า

ไมมีราชการบริหารสวนภูมิภาค ใคร

จะทําหนาที่เชื่อม ซึ่งกระผมใชคําวา 

connectivity ใหเปนประเทศเดยีวกนั ทาํให

กระผมนึกถึงแนวคิดที่ชาญฉลาดของ 

ศาสตราจารย ดร.ปรุะชยั เปยมสมบรูณ 

รัฐมนตรีว าการกระทรวงมหาดไทย

ในเวลานั้นที่เสนอใหเปลี่ยนชื่อผูวาราชการ

กรุงเทพมหานครไปเป นเหมือนใน

อดีตคือ นายกเทศมนตรีกรุงเทพมหานคร ซึ่งคุณสมัคร 

ผูวาราชการกรงุเทพมหานครในสมยันั้นเหน็ชอบดวย  ทาน

ปลัดกระทรวงทานชนะศักดิ์ ยุวบูรณ ก็เห็นชอบเพื่อไมให

สับสนวากรุงเทพมหานครเปนราชการสวนภูมิภาคเชนเดียว

กับจังหวัดอื่นๆ หากเรียกนายกเทศมนตรีก็จะเขาใจอยาง

ถองแทวา กรุงเทพมหานครเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น

รปูแบบพเิศษ เชนเดยีวกบัเมอืงพทัยา คาํวานายกเทศมนตร ี

ในตางประเทศเรยีกวา Lord Mayor คาํวา Mayor หมายถงึ

มาจากประชาชน มาจากการเลือกตั้ง ในขณะที่ตําแหนง

ผูวาราชการซึ่งเปนขาราชการหรอื Public Servant ซึ่งยงัคงมอียู

ในหลายประเทศนั้นเขาใชคาํวา Governor คอื ผูวามกีาํหนด

หมอมหลวงปนดัดา  ดศิกลุ

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗
๔๘



เกษยีณอายตุามกาํหนดอายตุวัการปกครองทองถิ่นประเทศ

ตาง ๆ นี่ มีกรุงเทพมหานครเทานั้นที่ใชคําวา Governor 

นาเสยีดายที่เมื่อ ดร.ปรุะชยัฯ ทานพนจากตาํแหนง สดุทาย

ทางกรงุเทพมหานครกไ็มเปลี่ยนชื่อ ซึ่งเปนเรื่องที่เราไมสามารถ

บงัคบัเขาได เพราะตองใหเกยีรตอิงคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตองใหเขาสมคัรใจเอง ซึ่งเขาเกรงวาตองไปแกไขถอยคาํใน

กฎหมายหลายฉบบัซึ่งจรงิ ๆ แลวเปนเรื่องที่แกไขไดไมยาก  

ผูวาราชการจังหวัดในภูมิภาคเองก็เชนกัน ตองไม

เขาใจวาตนเองเหมือนกับผู วาราชการกรุงเทพมหานคร 

เพราะเปนตวัแทนของราชการบรหิารสวนกลาง ผูวาราชการ

กรงุเทพมหานครนี่ กระทรวงมหาดไทยใหเกยีรตทิานเหมอืน

ที่ใหเกียรติแกทานนายกเทศมนตรีทั้งหลาย กระผมไปเปน

ผู วาราชการจังหวัดที่ใดก็ใหเกียรติทานนายกเทศมนตร ี

เพราะเปนตัวแทนของประชาชน จึงอยากใหทานทั้งหลาย

ชวยกนัรกัษาหลกัการคานอาํนาจนี้ไว

กระผมเปนหวงเรื่องศักยภาพในการชําระภาษี

ซึ่งแตกตางกนัในแตละจงัหวดัอยางมาก เพราะมคีาํพดูอยูวา

คนไทยนั้นใชกระเปาสตางคเดยีวกนั จงัหวดัที่ชาํระภาษมีาก

อยางเชน ชลบรุ ีปทมุธาน ีถาพูดถงึจงัหวดัปกครองตนเอง

กม็โีอกาสเปนไปไดสูง นอกจากนี้ยงัมนีครปฐม สมทุรสาคร 

ระยอง ภูเก็ต พระนครศรีอยุธยา ซึ่งชําระภาษีไดสูง ๆ ทั้งนั้น 

รัฐบาลในสวนกลางก็เอาเงินภาษีเหลานี้ไปจัดสรรใหแก

จังหวัดตาง ๆ ตามความจําเปน ชลบุรีที่เสียภาษีมากอาจ

ไดรับกลับไปไมมาก อยางเชียงใหมซึ่งพูดไดอยางเต็มปาก

เต็มคําวาเปนจังหวัดที่มีวัฒนธรรมประเพณี เปนเมืองการ

ศกึษา เมอืงทองเที่ยว มนีกัศกึษาตางประเทศเขามาเตม็ไป

หมด พื้นที่ภาคเหนอืกเ็ปนเชนนี้ หลาย ๆ จงัหวดัเปนเมอืง

การศกึษา เปนเมอืงวฒันธรรม อตุสาหกรรมไมมาก ภาษทีี่

ไดไมพอเลี้ยงตวัเอง กต็องอาศยัภาษจีากจงัหวดัอื่น ๆ แต

เราไมเสยีใจเพราะเราเปนคนไทยดวยกนั

เพราะฉะนั้นคนไทยอยาแบงแยกประเทศนะครับ 

กระผมเห็นป ายก็ตกใจ อะไรกันคนไทยจะแบงแยก

ประเทศไทย อะไรจะโกรธกัน จะไปแยกประเทศไดอยางไร 

คนไทยดวยกัน มีพระมหากษัตริย มีสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินนีาถพระองคเดียวกัน ตองชวยกันพูดชวย

กันสอนลูกหลานของเราวา เรารักจังหวัดของเราได 

แตตองรกัประเทศไทยยิง่กวา ตอนนี้ระบบการเมอืงแบงแยก

คนเปนภาค เปนจงัหวดั เปนส ีซึ่งกระผมไมแนใจวาจะตอง

ใชเวลาสกัเทาใดกวาที่จะละลายพฤตกิรรมเหลานี้ได กระผม

หวังวากอนที่จะตายคงไดเห็นความรมเย็นเปนสุขกลับคืนสู

ประเทศไทย เมื่อครั้งที่กระผมรับราชการที่จังหวัดเชียงใหม 

เวลาจะรับประทานอาหารกับใครจะมีเจาหนาที่มาใหขอมูล

วา คนที่กระผมจะสนทนาดวยเปนใคร เปนสอีะไร จนกระผม

ตองบอกวาไมตองใหรายละเอียดขนาดนั้นก็ได เราคนไทย

ดวยกัน มองไปนี่หนาทุกคนเปนคนไทยทั้งนั้น เรื่องนี้ทาน

นายกเทศมนตรีตองชวยกัน ชวยเตือนภูมิภาคดวยในบาง

พื้นที่วาอยาทาํอะไรสดุโตงเกนิไป ทาํอยางสดุโตงโดยอาศยั

บารมทีางการเมอืงทาํอะไรที่ผดิ ๆ ถูก ๆ ไมดหีรอกครบั ขอ

ใหยึดมั่นในหลักคุณธรรม จรรยาที่ผูบริหารในสวนภูมิภาค

หลาย ๆ ทานไดทําไวเปนแบบอยาง เชน ทานชนะศักดิ์ 

ยวุบูรณ กระผมไปกราบทานวนัปใหม เรยีนถามทานวาทาน

ไมกลับไปที่กระทรวงในโอกาสตาง ๆ บาง ทานตอบวา 
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“ทกุอยางจบแลวหมอม ขอใหเราออกมาดวยความทรง

จําที่ดีๆ” กระผมเชื่อวาหลกัคดิของทานไดรบัพระราชทาน

สอนมาจากองคพระผูเสมอดวยดวงใจของคนไทยทั้งแผนดนิ

สาํหรบักระผมที่เหลอือายรุาชการอกี ๒ ป ตั้งใจจะ

แขงขันกับตนเองในเวลาที่มีอยูใหเหมือนกับมีเวลาเพิ่มเปน 

๒ เทา เปน ๕ ป เพราะฉะนั้น ทานนายกเทศมนตรมีอีะไร

ใหรบัใช กรณุาอยาไดเกรงใจ ตาํแหนงตาง ๆ นี่เปนหวัโขน

ทั้งนั้น วันที่กระผมยายมาดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง 

มีประชาชนชาวเชียงใหมมาสงกระผมจนทาอากาศยาน

จังหวัดเชียงใหมแนนไปหมด จนทานขนสงจังหวัดเอยปาก

วาไมเคยเหน็ใครมคีนมาสงมากมายขนาดนี้  กอนขึ้นเครื่อง

มคีนมาถามวา “เปนรองปลดักระทรวงมหาดไทยดกีวาเปน

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมตรงไหน” กระผมตอบไปตาม

มโนสํานึกวา “เปนขาราชการอยูที่ไหนนานจะกลายเปน

มาเฟย” พวกเขาเลยหวัเราะกนัใหญ ยอมใหกระผมขึ้นเครื่อง 

ตรงนี้เราก็ภูมิใจวาเราไดทําหนาที่ขาราชการในพระบาท

สมเดจ็พระเจาอยูหวัอยางเตม็ที่แลว

กระผมขออนุญาตเขาสูหัวขอที่เตรียมมานําเสนอ

นะครบั เปนสิ่งละอนัพนัละนอยที่กระผมไดจดจาํ  อยางเมื่อวนั

ที่สมเดจ็พระสงัฆราชเสดจ็สูนพิพานนั้น วนันั้นทุมกวาจาํได

วายงัประชมุกนัอยู คณะแพทยมแีถลงการณออกมาเปนชวง ๆ

ซึ่งเรากเ็ริ่มทาํใจเนื่องจากพระองคทานมพีระชนัษามากแลว ตอง

เรยีนทานนายกเทศมนตรวีากระผมนกึไปทนัทถีงึทั้ง ๒ พระองค 

ที่เวลานั้นประทับอยูที่หัวหิน เพราะจําไดวาหมอมเจาพูนพิศมัย

ดิศกุล ยาของกระผมไดทรงบันทึกไววาทั้ง ๓ พระองค

รักกันมาก พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว และสมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีความรักความ

เคารพในสมเด็จพระสังฆราชพระองคนี้อยางมาก ได

ทรงเห็นประเทศไทยผานขั้นตอนฝาฟนปญหาอุปสรรค

ตางๆ มาดวยกัน ทานนายกเทศมนตรีคงจําไดวาในขณะที่

เรายงัอายนุอย มโีทรทศันอยู ๒ ชอง คอื ชอง ๔ กบัชอง ๗

สัญญาณยังไมชัด แตเชาสายบายคํ่าเราจะไดเห็นคูทุกข

คูยากของแผนดนิทั้ง ๒ พระองคนี้ตลอด ทรงพระราชดาํเนนิ

แคลวคลองวองไว สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ 

นั้นทรงเปนคูพระราชหฤทยัที่สงางามอยูในดวงใจคน

ไทย กระผมยงัจาํไดวาคณุยาของกระผมตาํหมากอยู

หนาโทรทศัน จาํไดวาทานทรงบอกวา “พระเจาอยูหวั

มาแลว สมเด็จฯ มาแลว” แลวทรงกราบที่หนา

โทรทศัน

ลักษณะแบบนี้ของคนไทยในประเทศไทยไมใช

เพิ่งเกดิเมื่อ ๗ หรอื ๘ ป ไมเหมอืนกบัโซเชยีลมเีดยี

ที่หลายแหงกลายเปนที่ปนนํ้าเปนตัว มีเพื่อนกระผม

โทรมาใหกระผมเขาไปดูใน youtube วาหยาบคาย 

ดหูมิ่นพระองคทาน ใหรบีเขาไปด ูเพราะไมนานทางการเขาก็

จะลบทิ้ง เนื่องจากทางการในเวลานั้นเขมงวดมาก มผีูคอย

เฝาดูแล ทานนายกเทศมนตรทีราบไหมครบัวา เดี๋ยวนี้เปน

เดอืน เปนอาทติยกย็งัอยู เหมอืนเขาไมลบแลว พอดูจาํนวน

คนที่เขาไปชมซึ่งมีบันทึกไวก็ปรากฏวาเปนหลักหมื่น นี่เขา

ทาํอะไรกนัอยู ทาํไมเขาไมสงสารพระองคทานซึ่งเปนเสมอืน

กบัปูยาตายายของเรา เดี๋ยวนี้ปลอยปละใหมเีปนสบิ ๆ  เรื่อง 

ความรับผิดชอบอยูตรงไหนครับทานขาราชการ หนวยไหน

ทานนายกเทศมนตรีทราบไหมครับ กระผมไมอยากเผชิญ

หนาดวย ไดแตพยายามทาํหนาที่ของตนใหดทีี่สดุ แตขอให

ท านนายกเทศมนตรีช วยกันเป นกระแสของความรัก

วาไมเคยเหน็ใครมคีนมาสงมากมายขนาดนี้  กอนขึ้นเครื่องวาไมเคยเหน็ใครมคีนมาสงมากมายขนาดนี้  กอนขึ้นเครื่อง
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ความหวงแหนแผนดนิไวเถดิ รวมกนัสบืสานคณุงามความดขีองทั้งสองพระองค ของสมเดจ็ยา สมเดจ็พระเจาพี่นางฯ 

ที่ไดทรงวางรากฐานไว กระผมขึ้นไปตามภูเขาทางภาคเหนอื พวกเขาบอก “ทานผูวาฯ มาดูนี่ มีไรสตรอวเบอรรี 

ลกูฉนัไดเรยีนทีม่หาวทิยาลยัเชยีงใหม ทัง้ทีเ่มือ่กอนยงัปลกูฝนกนัอยูเลย ลกูฉนัมอีาชพีการงานดาํรงชวีติได

ทกุวนันีก้เ็พราะพระบารมปีกเกลาฯ” แลวพวกเขากย็กมอื

ไหวทวมหวั มบีางคนถามวา “ทาํไมทั้ง ๒ พระองคไมเสดจ็ฯ

มาพระตาํหนกัภูพงิคราชนเิวศนอกี อยากใหเสดจ็มา เราจะ

ไดไมเผาปา” กระผมกถ็ามวาทาํไม พวกเขาตอบวา “เกรงใจ

ทาน ทานมาเราเผากม็คีวนัไปรบกวนทาน” กระผมกเ็ลยตอง

บอกวาทานไมเสดจ็มากต็องไมเผา กห็วัเราะชอบใจกนั รุนปู

รุนพอนี่ยงัพูดสาํเนยีงชาวเขาอยูเลย พอรุนลูกนี่สาํเนยีงเดก็

เชียงใหม แตงตัวทันสมัยเลนเฟซบุกชีวิตเปลี่ยนแปลงไปได

อยางนาอศัจรรย 

อะไรก็ตามที่ เราอยู กันฉันพี่ฉันน อง เราต อง

ธาํรงไวใชไหมครบั อยาไปพูดกนัเปนภาค เปนจงัหวดั เปน

พรรคการเมือง กระผมคิดวาเราเอาเรื่องการบานการเมือง

มาเปนชีวิตของเรามากมายจนเลยเถิด ถาเราไมสุดโตงเสีย

อยาง อยูกนัดวยความมอีธัยาศยัไมตร ีนํ้าใจนองพี่มคีวาม

เปนคนไทยดวยกัน บานเมืองจะเกิดความรมเย็นขึ้นจนได 

กระผมเลนเฟซบุกครับ เดี๋ยวนี้เลนเอง มีเพื่อนคอยชวยอยู

สองสามคนเวลากระผมไปราชการตางจังหวัด กระผมเคย

โพสตขอความสี่บรรทดั สกัครูเดยีวมผีูกดไลคเขามามากมาย 

กระผมพยายามจะสื่อวาความเปนคนไทยและความเปน

ขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของกระผมไมมีใครที่จะเปลี่ยนแปลงจิตสํานกึของกระผมไปไดเปนอัน

ขาด ขอความสี่บรรทดันั้นม ีดงันี้

เปนภาพของวดับวรฯ ซึง่เปนวดัทีส่มเดจ็พระสงัฆราชประทบัอยู คณุพอคณุแมสมยัทีท่านยงัมชีวีติอยูจะพา

กระผมไปกราบอยูเสมอ นีก่ระผมก็ตั้งใจอยูวาจะไปกราบอีก เพราะไปครั้งใดรูสึกวากระผมและครอบครัวจะมี

ความสุขจะเกิดโชคดี และบานเมืองจะไดมีความเปนสุขรมเย็นเสียที กระผมเปนลูกศิษยของวัดนี้ เปนลูกศิษย

ของทานเจาคณุหลายทาน ทกุทานไดจากกระผมไปหมดแลว ดาํรงไวแตคณุงามความด ีซึง่ทาํใหกระผม ภรรยา

และลูกชายไดเรียนรูวาความหมายของคนดีคืออะไร

“ถวายจิตขาบูชาพระองคทาน

ยึดภักดิ์มั่นศรัทธาไมมีเปลี่ยน

พระศาสนากษัตราคือความเพียร

สติตั้งยึดอยูเหนี่ยวรั้งมั่นคง...”
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สําหรับภาพนี้ ทําขึ้นเพื่องายในการทํากรณีศึกษา

ซึ่งกระผมไปบรรยายที่วทิยาลยัปองกนัราชอาณาจกัร ผูบรหิาร

จากหลายสวนราชการบอกวาชอบ เขาใจงาย และงายตอ

การนาํไปตอยอด กระผมแบงออกเปนสามกรอบ กรอบขางบน

สดุคอืความเปนองคพระประมขุที่ทรงเปนทั้งพระมหากษตัรยิ

และทรงเปนพอของแผนดิน ซึ่งหากทานผู มีเกียรติมี

โอกาสศึกษาในเรื่องนี้ก็จะทราบวา มีไมกี่ประเทศที่

พระมหากษัตริยจะทรงไดรับความผูกพันในฐานะพอ

ของแผนดิน มีอยูประเทศหนึ่งที่กระผมเคยศึกษาวิจัยมา

ก็คือ นอรเวย ซึ่งชาวนอรเวยเรียกสมเด็จพระราชาธิบดีวา 

My Father ในขณะที่กระผมไมเคยไดยินชาวอังกฤษเรียก

สมเดจ็พระราชนิอีลซิาเบธวา My Mother ไมเคยไดยนิชาว

ญี่ปุนเรียกสมเด็จพระมหาจักรพรรดิวา “พอ” ซึ่งอาจเปน

เพราะเหน็วาพระองคเปนพระเจา อกีประเทศหนึ่งที่ใชคาํวา

พอ คาํวาแมในฐานะที่เปนญาตผิูใหญกค็อืภฏูาน ที่เขาเรยีก

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี  นอกนั้นจะเห็นวาพระมหา

กษตัรยิมฐีานะเปนประมขุของประเทศ หรอื Head of State 

แตถาทานไปอังกฤษไปรวมงานพระราชพิธี ความรูสึกของ

ชาวอังกฤษซึ่งอาจารยทานหนึ่งจากมหาวิทยาลัยลอนดอน 

เลาใหกระผมฟงวา “ปนดัดา เราชาวยุโรปและอังกฤษนี้

มีพิธีการอะไรอาจมโหฬาร มีความขลังและศักดิ์สิทธิ์ ใช

เวลายาวนาน ที่จริงทั้งหลายทั้งปวงนี้แฝงไวดวยแนวคิด

และปรชัญาเชนเดยีวกบั ทีพ่ระเจาอยูหวัทรงสอนในเรือ่ง

ความพอเพียง” เขาไมไดพูดตําหนิอีกประเทศหนึ่งวาไม

พอเพียง แตกระผมก็เขาใจวาเขาหมายถึงอีกประเทศหนึ่ง

ที่อยูคนละฟากมหาสมุทรแอตแลนติก กระผมเคยทํากรณี

ศกึษาและสรปุวาตนแบบทนุนยิมคอื สหรฐัอเมรกิา กระผม

มีโอกาสไดไปสหรัฐอเมริกาหลายครั้ง

เห็นวาชีวิตของเขาเสรีมาก ซื้ออาวุธปน

กันไดอยางเสรี ตึกรามบานชองใหญโต

มโหฬาร เปนตัวนําในการสรางตึกสูง ๆ 

ทั้ง ๆ ที่ประเทศมพีื้นที่กวางใหญไพศาล 

เปนสิ่งที่สะทอนถงึความคดิที่ทาํอะไรตอง

มโหฬารตามแบบทนุนยิม ทานสงัเกตไหม

ครับ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจะไป

ที่ไหนจะมีขบวนขนาดใหญ กระผมเคย

ฝกงานที่กรมพิธีการทูต มีโอกาสชวยจัด

พิธีตอนรับประธานาธิบดี เขาจะตองเอา

รถมาเอง คาดิลแลคคันใหญขนใสเครื่อง

บินมาเปนขบวน ถาเปนผูนําประเทศอื่น 

เขาจะใชรถยนตของประเทศเจาภาพ เครื่องบนิ

ก็เปนของตนเอง แอรฟอรซวัน ๗๔๗ 

เดินลงจากเครื่องตองแสดงความเขมแข็ง

ดวยการวิ่งเหยาะออกมา ตางจากผูนํา

ประเทศอื่นที่เดนิลงมาตามปกต ิ ภรรยา

ประธานาธิบดีเรียกเฟรสท เลดี้ ถือเปน

ตนแบบที่เรยีกภรรยาประมขุเชนนี้ กอนที่

จะมีประเทศอื่นเรียกตามอยางเกาหลีใต

หรือฟลิปปนส ฝรั่งเศสเองก็เปนประเทศที่มีประธานาธิบดี

เปนประมุข ก็ยังไมคอยเห็นเรียกกันเทาใด มีเพื่อนกระผม

ซึ่งไปทาํงานเปนผูบรหิารโรงแรมที่สหรฐัอเมรกิาเลาวา แมแต

หัวหนาพอครัวของประธานาธิบดียังเรียก First Chef หรือ

พอครวัหมายเลขหนึ่งเลย ทกุสิ่งทกุอยางนี่คอืวฒันธรรมใหม

แบบอเมรกิา ซึ่งถาทานผูมเีกยีรตบินิขามฟากมาที่ลอนดอน

หรอืประเทศยโุรปอื่นๆ กจ็ะเหน็วาพวกเขามวีถิชีวีติที่แตกตาง

ออกไปอยางสิ้นเชงิ  ไมมตีกึสงู ๆ  มากนกั ทั้ง ๆ  ที่พื้นที่จาํกดั

กวาสหรัฐอเมริกามาก นายกรัฐมนตรีของอังกฤษเดินไป

สถาบันพระมหากษัตริยเปนสมบัติอันลํ้าคาของสังคมไทย

พระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหนประมุขของประเทศ

ทรงสละความสุขสวนพระองค หรือแมกระทั่งพระชนมชีพ

เพื่อดํารงรักษาไวซึ่งเอกราช อธิปไตย และความผาสุก

ของพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหลา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐

(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ใหยกยองพระมหากษัตริย

ในฐานะเสาหลักการสรางภูมิคุมกันของประเทศ

ใหสามารถพัฒนาไดอยางกาวหนาและมั่นคง

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดรับการยอมรับจากองคการ

สหประชาชาติ เพื่อนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศโลกที่สาม

เพื่อจจัดความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

เปนภูมิคุมกันในการอยูรอดทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
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สมานสามัคคีของประชาชน และพระบรมเดชานุภาพ

ของพระมหากษัตริย คําพูดในลักษณะที่นายโทนี แบลร 

กราบบงัคมทูล ยอมจะไมมใีนสหรฐัอเมรกิา เพราะวาผูนาํ

ของเขาจะดีไมดีอยางไรก็อยูในวาระ ๔ ป หรือ ๘ ปเปน

อยางมาก  กระผมจงึขอสรปุวาทั้งสองระบบเปนเรื่องที่นานา

อารยประเทศตองจดัระบบความคดิกนัเองวาเราอยูตรงไหน

อยางไร จะไดดํารงประเทศไดอยางถูกตองตามครรลอง

คลองธรรม เกดิความรมเยน็เปนสขุ มชีื่อเสยีงมเีกยีรตภิูมิ

กระผมไดรับมอบหมายใหทํางาน ดูแลในเรื่อง 

๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ตั้งแตกลับมาจากเชียงใหม จริง ๆ 

ตอนไปอยูเชียงใหมเมื่อ ๔ ปกอน ก็ไปในยามที่บานเมือง

มีปญหาเหมือนกัน อาจจะไมนอยไปในกวาขณะนี้ดวยซํ้า 

ก็จนชาวนครปฐมตามไปสงกันเยอะแยะดวยความหวงใย 

กระผมมองลึก ๆ เลยคิดวาเรื่องสําคัญมาจากขาราชการ

นี่เอง ทําใหทางการเมืองไขวเขวตามไปดวย ถาขาราชการ

เปนตัวอยางเปนหลักเสียอยาง มีเจตคตินิยมที่ชัดเจน 

เพื่อบานเพื่อเมือง นี่บางทีไปนําเขาเองดวยซํ้านะครับ 

ทานผูมเีกยีรตคิรบั เมื่อสกัครูกระผมนาํเสนอทานไปในกรอบ

ขางบนเปนกรณีศึกษา อยากใหทานมองถึงความเปนองค

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว กับความที่ทรงเปนพอของ

แผนดิน ที่เชียงใหมเราเรียกเจาพอหลวงแหงลานนาไทย 

ทานนายกเทศมนตรีที่มาจากเชียงใหมคงทราบ เมื่อครั้ง

เจาดารารัศมี พระราชชายา รัชกาลที่ ๕ พระเจากรุง

องักฤษเตรยีมที่จะสถาปนาใหเจาดารารศัมเีปนพระราชธดิา

บญุธรรมของกษตัรยิกรงุองักฤษ กลาวขานเรยีกพระองคทาน

วาปริ๊นเซสเชยีงใหม ยื่นหมยูื่นแมวแลกเปลี่ยนกนั คอืจะขอให

ลานนาทั้งหมด ภาคเหนอืตอนบน ไปขึ้นอยูกบัพมา เปนเมอืง

ขึ้นอังกฤษวางั้นเถอะ ทานผูมีเกียรติตองรําลึกถึงพระเดช

พระคณุของสมเดจ็พระบดิาของเจาดารารศัม ีพระราชชายา 

ทานทรงปฏิเสธขออยูกับสมเด็จพระพุทธเจาหลวงรัชกาลที่ 

๕ สงผลใหลานนาไทยยงัคงเปนประเทศไทยมาตราบจนวนั

นี้ได ไมเชนนั้นคงจะไปเที่ยวเชียงใหมไมไดนะครับ คงตอง

ทําวีซานะครับ เชนเดียวกับทานนายกเทศมนตรีที่มาจาก

เชยีงใหมวนันี้คงจะมานั่งอยูที่สาํนกังาน กปร. ไมไดนะครบั 

ทานตองไปอยู ที่เนปดอวแทน ไปอยู ที่ยางกุ ง และเรา

คงจะขาดสัมพันธภาพในเชิงของความเปนคนไทยดวยกัน

อยางสิ้นเชิง (โปรดติดตามเรื่องเลาจากการทรงงานที่นา

ประทบัใจในฉบบัหนา)

  

ทาํงานจากบานเลขที่ ๑๐ ถนนดาวนิ่ง เดนิไปคนเดยีวไมมี

บอดี้การดหนาแนนอยางประธานาธบิด ียนืใหสมัภาษณคน

เดยีว บางทจีนพนจากตาํแหนงคนองักฤษบอกวายงัจาํชื่อ

หรอืหนาตาภรรยาหรอืลกูๆ ไมไดเลย นายกรฐัมนตรอีงักฤษ

ไมอยูแบบยดึตาํแหนงอยางสหรฐัอเมรกิา เพราะของเขาเปน

ระบอบรัฐสภา นายกรัฐมนตรเีขาไดออกไดเสมอ ในขณะ

ที่สหรัฐอเมริกานั้น เมื่อดํารงตําแหนงประธานาธิบดีแลวก็

จะอยูในตําแหนงไปจนกวาจะครบวาระ ๔ ป หรือ ๘ ป 

ถาไดรับเลือกดํารงตําแหนงสองวาระติดตอกัน จะเห็นวา

สองฟากมหาสมุทรนี้มีวัฒนธรรม มีวิถีชีวิตที่แตกตางกัน 

ระหวางสหรัฐอเมริกากับอังกฤษ ซึ่งถือเปนตัวแทนยุโรป

ได แมวาจะยงัไมไดเปลี่ยนมาใชเงนิสกลุยูโร นี่กเ็พราะเขา

ยงัเคารพรกัสมเดจ็พระบรมราชนิอียู มนัตางกนัในหลกัคดิ 

ในบรบิทหลายๆ อยาง โดยเฉพาะในเรื่องเชงิสญัลกัษณ

หลายทานอาจไมไดอานบนัทกึกรณกีารสิ้นพระชนม

ของเจ าหญิงไดอานา ในชวงเวลานั้นผลการสํารวจ

ความเห็น คนอังกฤษรู สึกโกรธเคืองสถาบันพระมหา

กษตัรยิ โดยเฉพาะอยางยิ่งสมเดจ็พระราชนิ ีที่ไมทรงแสดง

ความเศราโศกเสียพระทัย นายกรัฐมนตรีในเวลานั้นคือ 

นายโทนี แบลร ตองเขาเฝากราบบังคมทูลผลสํารวจ

ความเห็น ซึ่งสมเด็จพระราชินกี็ทรงถามวา พระองคควร

จะแสดงทาทีอยางไร ในเมื่อเจาหญิงไดอานาไดหยาขาด

อยางเปนทางการกับสมเด็จเจาฟาชายชารลสแลว และ

ประสบอุบตัิเหตรุวมกบัผูชายคนอื่น โทนี แบลร ไดกลาว

ขอพระราชทานอภยัโทษ และทูลเกลาฯ ถวายรางพระราช

ดาํรสั พรอมกราบบงัคมทลูวา “ในฐานะทีข่าพระพทุธเจา

เปนนายกรัฐมนตรีในพระมหาปรมาภิไธยของใต

ฝาละอองธุลีพระบาท มีหนาที่รักษาไวซึ่งพระบรม

เดชานุภาพของพระองคทานและสถาบันพระมหา

กษัตริยแหงประเทศอังกฤษ ขาพเจาจึงไดเตรียมราง

พระราชดาํรสันีม้าทลูเกลาฯ ถวาย” สมเดจ็พระราชนิทีรง

แกรางดงักลาว ๔ แหง และมพีระราชดาํรสัผานโทรทศัน

รวมการเฉพาะกิจ ตรัสถึงเจาหญิงไดอานาในฐานะที่เปน

เจาหญิงในดวงใจของชาวอังกฤษ และของทั้งโลก นายก

รฐัมนตรอีงักฤษดใีจมากที่พระราชดาํรสันั้นทาํใหประชาชน

หันมาถวายความเคารพแดสมเด็จพระราชินีสูงยิ่งขึ้นกวา

เดิม กระผมจึงไมแปลกใจที่มีตําราเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรี

ประเทศอังกฤษวา ผู บริหารประเทศและขาราชการ

ตองคํานงึถึงความสงางามของประเทศชาติ ความสมัคร
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๒๔ นาฬกา วนัที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จะตองขึ้นเครื่องทีสุ่วรรณภูม ิรวมตวักับเพือ่นๆ 

จากศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริทั้ง ๖ แหง ซึ่งเปนครั้งแรกที่

เดินทางไปตางประเทศของผม หลังจากผานการสัมภาษณของเจาหนาที่สายการบิน El Airline กอนขึ้น

เครื่องตั้ง ๓ ชั่วโมง แตก็คุมนะครับ เพราะนั่งบนเครื่องอีก ๑๑ ชั่วโมง ประทับใจอาหารบนเครื่องจริงๆ 

เพราะไมเคยกนิมากอน รสชาตหิวานๆ เปรีย้วๆ มสีเตกเนือ้ไกดวย แลวกส็ลดัผกัสดทีไ่มเหมอืนเมอืงไทย 

นั่งๆ นอนๆ แปบเดียวพระอาทิตยขึ้นเสียแลว มองลอดหนาตางผานเนินเขาเตี้ยๆ แตไมคอยเห็นตนไม

ใหญเลย ออนี่เราถึงอิสราเอลแลวละ

เชาวนันี้ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ คณุศภุโชค หรอื คณุเอ เลขาฯ เอกสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรงุเทลอาวฟี

ที่เคยพาผูเชี่ยวชาญจากอิสราเอลไปเยี่ยมศูนยศึกษาฯ มาตอนรับตรงทางออกพาลงไปรับกระเปาเดินทาง 

àÅ‹ÒÊÙ‹¡Ñ¹¿˜§

ทอง อิสราเอล
เที่ยวกับศูนยศึกษาฯ

❚ นายผานฟา  ณ เชียงใหม หัวหนางานศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว 
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ จังหวัดเชียงใหม

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗
๕๔



เหน็กระเปาตวัเองแทบหมดแรง หหูิ้วกระเปาหกัพงัไปขางหนึ่ง

ไมรูจะทาํอยางไร กระเปาเปาโลใชมาสบิปเองพงัซะแลว แต

ยงัดทีี่กญุแจยงัใชได ลากกระเปาอยางทลุกัทเุลไปขึ้นรถบสั 

โชเฟอรแกใจดีแจกอินทผลัมของขึ้นชื่อมาใหชิมคนละลูก 

แลวทําเปนวางไวตรงบันไดทางขึ้นรถ พรรคพวก

ตดิใจขออกีคนละ ๓ - ๔ ลกู มกีารแอบเอาทชิชหูอ

เมลด็อนิทผลมั หวงัวาจะเอาไปปลกูที่ประเทศไทย

ดวยนะครบั

หนาตากไ็มไดลาง ฟนไมตองแปรง ตรงไป

องค การวิจัยการเกษตร (Agricul ture 

Research Organization: ARO) กนัเลย นั่งฟง

บรรยายจาก Mr. Meir  Bazelet และคณะ เกี่ยวกบั

ภาพรวมของประเทศอสิราเอล จงึรูวาบานเขามฝีน

ตกลงมาตอปนอยกวาบานเราแค ๘๐๐ มลิลเิมตร/

ป ซึ่งฝนจะตกในชวงเดือนตุลาคม-เมษายน ทาง

ตอนเหนอืของประเทศจะอดุมสมบรูณกวาทางตอน

กลางและตอนใต เขาจึงพยายามตอสูเอาชนะธรรมชาติให

ได นาชื่นชมครบั 

ฟงบรรยายเสร็จก็เริ่มดูงานกันเลย เดินออกจากตัว

อาคารไปนดิเดยีวกถ็งึอาคารวจิยัการเกบ็เกี่ยว (Post harvest 

Department) มีการวิจัยวิธีรักษาความสดของผักผลไมได

นานๆ การทดสอบรสชาติของผักผลไมโดยผู เชี่ยวชาญ 

การวจิยับรรจภุณัฑใหผกัผลไมคงสภาพ การทดสอบความ

หนาแนนของกะหลํ่าปล ีการใชสารยดือายกุารเบงบานของ

ดอกไม การใชเทคโนโลยแีละอปุกรณอเิลก็ทรอนกิสสาํหรบั

การเลี้ยงโคนมซึ่งนาสนใจครบั แตละงานทดลองวจิยัเขานาํ

ไปใชไดจรงิและมปีระสทิธภิาพมาก และไมนาเชื่อวาองคการ

วิจัยนี้มีนกัวิจัยระดับปริญญาเอกถึง ๒๐๐ กวาคน รวม

นกัวจิยัระดบัปรญิญาตร ีผูชวยนกัวจิยั เจาหนาที่ นกัศกึษา

ฝกงาน รวมพนัคนเชยีวครบั วนันี้มาถงึอสิราเอลแลวดูงาน

เลย รูสกึเพลยี ๆ  ขอพกัที่โรงแรมในเมอืง Natania กอนละครบั

อรุณรุงที่ Netanya วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

ก็รับประทานอาหารเชาเอร็ดอรอยเชนเคยครับ แอบหยิบ

ไขเคม็ไปตนุกลางทางดวย โดนตาํหนจิาก Mr. Meir นดิหนอย 

เพราะนดักนั ๗ โมงเชา กวาจะรวมตวักนัได รถตดิอกีกเ็กอืบ

แปดโมง ชมบานเมอืงเขาตื่นตาดคีรบั ถนนมากมายตดักนั

ไปมา แตในเมอืงมองหาเสาไฟฟาไมมเีลย เขาทาํ

ที่อยูเปนอพารตเมนต เนื่องจากที่ดินเปนของรัฐ 

ฟง Mr. Meir เลาความภาคภูมใิจที่คนยวิเขากอ

ตั้งประเทศได เพราะเขารกักนั หรอืวาไมมทีางไปก็

ไมแนใจนะครบั ทราบวาคนยวิไปอยูตางประเทศ

มเีงนิมทีองสงมาใหรฐับาลซื้อที่ดนิเพื่อตั้งประเทศ

ก็ไดมาเทานี้ละครับ เลยตองดิ้นรนเอาชนะทั้ง

ธรรมชาติและศัตรูตลอดเวลา เราเดินทางไป 

Kibbutz Naandanjain Irrigation เยี่ยมชม

การสาธติวธิกีารใหนํ้าระบบตาง ๆ  เชน ระบบนํ้า

หยด ระบบสปรงิเกอร แลวก็การปลูกพชืผักใน 

Green house หลาย ๆ แบบ เขารบัปรกึษาและ

ออกแบบใหเหมาะสมกบัการลงทนุของเกษตรกรดวยนะครบั

เดินทางตอไปดูงานสวนสมที่ใชระบบนํ้าหยอด ตน

สมเขาดูแลขนาดเทากนัหมดเลยสดุลูกหูลูกตา มองไปมอง

มาสงัเกตวาปาย “หามดื่มนํ้า” ภาษาไทยนี่นา สกัพกัเหน็

คนงานเดนิมาถงึรูวา ๘๐% ของแรงงานที่นี่เปนคนไทยครบั 

เดินทางตอเพื่อไปดูแปลงปลูกมะเขือมวง เห็นลูกมะเขือ
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เรี่ยรายใตตนมะเขอื เขาบอกวาไมเอาแลว ตกเกรด 

เปนบานเราเอามาตาํขายสบายเลย เขาเลอืกเอาแต

ของคุณภาพสงขายนะครับ ตอไปอีกนดิก็ไรดอก

ทานตะวันใชระบบสปรงิเกอรเคลื่อนที่เปนวงกลม 

รศัม ี๕๐๐ เมตร สงสยัวาเขาเอานํ้ามาจากไหน ก็

ตองไปดูอางเกบ็นํ้าที่เกษตรกรซื้อจากรฐับาล โดย

รฐัจะรวบรวมนํ้าเสยีจากชมุชนสงมาให แตเขาตอง

บาํบดักอนนะครบั ถงึจะเอามารดพชืผกัได แลวก็

ตองแยกวานํ้าที่บําบัดมากครั้งจะใชกับผักกินใบ 

บําบัดนอยครั้งก็ใชกับผลไม เปนตน ถึงวาซิครับ

ทาํไมมปีาย “หามดื่มนํ้า” เอาไว นํ้าที่เขาใชกนิจะ

แยกไวอกีตางหากครบั เพราะเขาอธบิายที่สขีองทอ

สงนํ้าที่ตางกันครับ เย็นแลวตองกลับโรงแรมสักท ี

อากาศเยน็ ๆ  เพราะตั้งอยูตดิทะเลเมดเิตอรเรเนยีน

ครบั และโชคดทีี่เขามกีารจดังานแตงงานที่โรงแรม

ฝงตรงกนัขาม โรแมนตกิจงัเลยครบั
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วนันี้ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ไปเยี่ยมเกษตรกรผูปลกูแตงซกูนิใีนโรงเรอืนโดยใชระบบนํ้าหยด กพ็บคนไทยเปน

ผูดูแลอยูที่นี่ ลูกชายเจาของฟารมมาตอนรบักอน

กลบัฝากแตงใหเราทานกนัดวย ขอบคณุครบั ไปดู

การใชใยโพลโีพรพลินีคลมุแปลงซกูนิทีี่เพิ่งปลกู ซึ่ง

ใยโพลโิพรพลินีมลีกัษณะพเิศษคอืปองกนัไมใหตน

ออนถูกแมลงกัดกิน แลวเดินทางตอไปยังบริษัท 

Netafilm ผูออกแบบระบบนํ้าหยดที่ดังกระฉอน

ไปทั่วโลก แมแตเมอืงไทยกม็ตีวัแทนจาํหนายครบั 

ไดรับของชํารวยเปนสมุดจดบันทึกกับหมวกซึ่งมี

ประโยชนมากครบั ตอจากนั้นเดนิทางไป Moshav 

Gan Hashamron เหมอืนนคิมสหกรณบานเรา เขา

รวมกันปลูกดอกไมเมืองหนาว เชน ลิลลี่ ทิวลิป 

แกลดโิอลสั บโีกเนยี เปนตน 

สงขายแถบยโุรปครบั แลว

กแ็รงงานสวนใหญเปนคน

ไทย มีบางคนตองสงตัว

กลบัประเทศไทย เพราะเมาตลอดไมทาํงาน เจาของบอกวาคนไทยจรงิ ๆ แลวทาํงานเกง ทาํไดหลายอยาง อดทน แต

ประเทศเขาใหคนงานแตละคนทาํงานไดแค ๕ ป ๓ เดอืนเทานั้น ไมรูเพราะอะไรครบั

เชาวนัที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ไปดูงาน Moahav Nizaney Oz เปนฟารมปลูกหญาไรดนิ มผีกัหลายชนดิ

โดยเฉพาะผกัสลดั ใชเทคโนโลยคีวบคมุอณุหภูมคิวามชื้นและปุย ควบคมุโดยคนงาน

ไทยเชนเคย เขาทาํกจิกรรมการปลูกผกัมารวม ๘๐ ปแลว มกีารเพาะถั่วงอกจากดอก

ทานตะวันดวย เคยได

ลองทานแลวที่โรงแรม 

มกีลิ่นหอมและตนใหญ

ดีครับ  รับประทาน

กับมะกอกดอง พริก

หวาน มะเขอืเทศ ปลา

แซลมอนดองเกลือ อรอยอยาบอกใครทีเดียว ไดเวลา

ก็เดินทางไป Kibbutz Ein Caramel ที่นี่เขาปลูก

กลวยหอมกลางทะเลทรายเปนลํ่าเปนสนั ลงทนุทาํโรงเรอืน

ปองกนัลมพดัแรง ใชระบบนํ้าหยดควบคมุการใหนํ้าและ

ปุย กลวยหอมแตละตนเครอืใหญรวม ๔๐ กโิลกรมัเชยีวครบั สงออกไป

อาหรบัครบั เดนิทางตอไปยงั Kibbutz Maagan Michael เปนฟารม

เลี้ยงปลา มทีั้งปลาสวยงาม เชน ปลาคารฟ ปลาใน สวนปลาทะเลจะ

แยกเลี้ยงในคอนเทนเนอรที่ควบคุมอุณหภูมิ มีนกัศึกษาจากพมามา

ฝกงานหลายคน แตที่ประทับใจคือวิทยากรชาวอิสราเอลบรรยายได

มนัมากครบั 
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วนัที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ไปเยี่ยมสถานศีกึษาวจิยัและพฒันาเพือ่แกปญหาการเกษตรภาคตะวนัออก

ของอิสราเอล EdenR+D farm 

for Bet Shen Vally ที่นี่จะมนีกัวชิาการ

ประจําคอยรับปญหาจากเกษตรกรมา

ทําแปลงศึกษาทดลองแลวก็ตอบโจทย

ปญหานั้น ๆ แตละงานทดลองลงทุน

คอนขางมาก เชน ดวงเจาะยอดอนิทผลมั 

ใชงบ ๑๕๐,๐๐๐ ดอลลาร (ประมาณ 

๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท) เพื่อศึกษาวงจร

ชีวิต และหาวิธีการกําจัดมันซะ ที่นี่เขา

ใชผึ้งบมัเบลิ (Bumble bee) เปนผึ้งที่ไม

ผลิตนํ้าหวาน ชวยผสมเกสรมะเขือเทศ

ในโรงเรอืน เขาวาสามารถเพิ่มผลผลติถงึ 

๒๕% ยงัมกีารศกึษาวจิยัอกีหลายอยาง

ครับ ตอจากนั้นก็ไปดูฟารมปลานิลที่ 

Kibbutz Rasha Fim Reservoir เขาใช

นํ้าจากนํ้าใตดนิ ใชเทคโนโลยคีวบคมุการใหอาหารปลาอตัโนมตั ิเครื่อง

วดัคาออกซเิจนในนํ้า เครื่องเตมิออกซเิจนเมื่อออกซเิจนในนํ้าตํ่า แมแต

ถึงเวลาจับปลาก็ใชอวนอิเล็กทรอนกิสสามารถแยกขนาดปลาไดดวย

ครบั ตอไปกด็ูงานที่ Kibbutz Sde Eliyan เขาเนนผกัผลไมออรแกนกิ

ไรสารเคม ี โดยเฉพาะอนิทผลมัของเขา อรอยและปลอดภยั และเปน 

Kibbutz ที่ผลติ Bumble bee สงขายใหกบัเกษตรกรครบั แลวเดนิทางไป

เยี่ยมชมทะเสสาบแกลลิี่ และแมนํ้าจอรแดน สถานที่ศกัดิ์สทิธิ์สาํหรบั

ครสิเตยีนที่จะมาดาํนํ้าในพธิแีบบตสินะครบั  
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วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ วันศุกรที่อิสราเอลเปนวันหยุดครับพวกเราเลยไดพัก เราเดินทางไปชม

เมืองเกาโบราณสมัยโรมัน Ceasarea Nation Park  สวยดคีรบั 

ลมแรง แลวเขาเมืองเทลอาวีฟไปเยี่ยมตลาดสดคาเมล ซื้อของฝาก

นดิหนอย ไปเที่ยวเมอืงทาจฟัฟาซึ่งเปนเมอืงทาสาํคญัในอดตี พบคณะ

แมชจีากประเทศไทยมาทศันศกึษาจงึขอถายรปูดวยกนั ตอนเยน็ไปเดนิ

เลนชายหาดทะเลเมดเิตอรเรเนยีน สบาย ๆ ครบั

วนัที่ ๑ มถินุายน ๒๕๕๖ เปนวนัเสารมาอยู Tel - Aviv เปนวนัหยดุพกัผอนของเราอกี ๑ วนั มโีอกาสไดไป

เยี่ยมชมเมืองเยรูซาเล็ม ดูขางทางเห็นเขาปลูกดอกไมแบบบานเรานะครับ มียี่เขงมากหนอย 

เฟองฟากม็ ีแลวกผ็กากรอง สวยดคีรบั เขาใชนํ้าหยด

ใหตนไมเขียวชอุมไปหมด พอถึงเยรูซาเล็มก็ตอง

เดินเขาประตูเมืองไปตามทางแคบ ๆ ที่ปูดวยหิน 

บานเขาก็ทําดวยหินเชนกัน ชาวยิวที่นี่แตงตัวเปน

เอกลกัษณ ผูชายไวเครายาว สวมหมวกใสเสื้อเชิ้ต

สขีาวทบัดวยเสื้อนอก ชายเสื้อยาวถงึขาสดีาํ ผูหญงิ

แตงตวัมดิชดิ ผาสเีทาหรอืดาํ วนันี้เปนวนัสวดของ

เขา มนีกับวชมาทองคมัภรีตรงกาํแพงรองไหเตม็ไป

หมด พอดมีนีกัทองเที่ยวชาวบราซลิเดนิลยุเขาไปถงึกาํแพง พวกเราจงึเดนิ

ตามไปจงึเขาไปสมัผสักาํแพงรองไหได เสยีดายเขาหามถายรปูครบั หลงั

จากนั้นกเ็ดนิตามคณุเอ เพื่อไปยงัจดุที่พระเยซถูกูจบัตวัมาพพิากษา ตรงึ

ไมกางเขน แลวเดนิไปลมลง จนถงึหองที่สวรรคต คนเยอะมากกวาจะออก

มาขางนอกได เลยไปชอปปงกนัหนอย กอนเดนิทางตอไปยงัทะเลสาบ

เดดซีตอนเย็น กวาจะเขาโรงแรมไดตองรอใหแขกเช็กเอาตกอน ก็เลยไปลอยตัวในทะเลสาบ หมดเวลาเขาบริการ

หองอาบนํ้าจืดเลยตองเดินขึ้นโรงแรมดวยเนื้อตัวที่เปนคราบเกลือ แขกที่ขึ้นลิฟตมาดวยคงรังเกียจ เห็นยืนหาง ๆ 

ผมอยูเลย
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วนัที่ ๒ มถินุายน ๒๕๕๖ ไปดงูาน Ya’ir Research station, Arava Researc & Development และ  Moshav: 

Ein - Yahav ทางตอนใตของประเทศอิสราเอล แหงแลง

มากครบั เขาเอานํ้าทะเลมาผสมกบันํ้าบาดาลที่เจาะ

ลกึถงึ ๑,๕๐๐ เมตร มาปลูกอนิทผลมั นํ้าที่จดืหนอย

กส็งตามทอไปปลกูผกัในโรงเรอืนกลางทะเลทราย เหน็

ความพยายามเขาแลวนานับถือครับ เขาศึกษาการ

ใชแมลงวันทองอาบรังสี เพื่อใหแมลงตัวผูเปนหมัน

ไปผสมกบัตวัเมยี ตวัเมยีจะไดไขแตฟกไมออก มกีาร

เพาะปลาการตูนดวย แลวก็นําเราไปชมการคัด

พรกิหยวกเพื่อบรรจหุบีหอสงขาย เราลองชมิพรกิหยวก

ของเขาอรอยมาก หวานกรอบ แตไมมกีลิ่นฉนุเหมอืน

ของบานเราเลยครบั

วนันี้วนัสดุทายที่จะอยูในอสิราเอล วนัที่ ๓ มถินุายน ๒๕๕๖ ไปดูงานฟารมโคนมขนาดเลก็แค ๔๐๐ ตวั มคีนงาน 

๔ คน กบัเครื่องยนตปดกวาดอาหาร เวลารดีนมกใ็ชเครื่องรดี นาสนใจที่หลงัคาคอกโคนมเขาเลื่อนเปด-ปดได แถมยงัตดิตั้ง

แผงโซลารเซลลผลติไฟฟาขายใหกบัรฐับาล ขี้ววักไ็ปทาํไบโอแกสปนไฟฟาขายอกี 

เขาไมตองมีแปลงหญาเพราะไมมีนํ้า 

จงึมบีรษิทัรบัทาํอาหารสาํเรจ็รปูสงมา

ให กใ็ชฟางขาวบารเลยเปนหลกั เอา

มาหมกัผสมกบักากถั่วเหลอืง เปลอืก

มะเขอืเทศ ฯลฯ เขาวาโคนมของเขา

เป นโคนมที่ดีที่สุดในโลก ได นม

วนัละ ๔๐ ลติร สดุยอดเลยครบั แลว

เดนิทางตอไปยงั Irrigation and Fertigation Demonstration Unit เปนศูนยเรยีนรู

และสาธติระบบการใหนํ้าที่บรษิทัตาง ๆ  นาํมาจดัแสดง แลวกเ็ตรยีมตวัขึ้นเครื่อง

กลบัประเทศไทยครบั 

ของเขาอรอยมาก หวานกรอบ แตไมมกีลิ่นฉนุเหมอืน

ของบานเราเลยครบั

วนันี้วนัสดุทายที่จะอยูในอสิราเอล วนัที่ ๓ มถินุายน ๒๕๕๖ ไปดูงานฟารมโคนมขนาดเลก็แค ๔๐๐ ตวั มคีนงาน 
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ตองขอบคณุทานทตู ทานเอกอคัรราชทตู และเจาหนาที่ทกุทาน 

ที่ใหการตอนรบัและเปนไกดจาํเปน สาํนกังาน กปร. ที่ประสานงานจน

พวกเราจากศูนยศึกษาการ

พัฒนาฯ ทั้ง ๖ แหง ไดไป

เปดหูเปดตา นําเอาความรู

ดานการเกษตรมาปรับใชให

เกดิประโยชนตอไปครบั
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พลอากาศเอก กําธน สินธวานนท องคมนตรี
ตรวจเยี่ยมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗

พลอากาศเอก กาํธน สนิธวานนท องคมนตร ีได

เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา

สิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายมณเฑียร ทองนติย ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุร ี

นายสมบรูณ วงศกาด ผูอาํนวยการสาํนกัประสานงานโครงการพื้นที่ ๑ รศ. ดร.เกษม จนัทรแกว ผูอาํนวยการโครงการศกึษา

วจิยัและพฒันาสิ่งแวดลอมแหลมผกัเบี้ยอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิและเจาหนาที่มูลนธิชิยัพฒันา ใหการตอนรบั

ในการนี้ ไดชมวดีทิศันและรบัฟงบรรยายสรปุเกี่ยวกบัโครงการศกึษาวจิยัและพฒันาสิ่งแวดลอมแหลมผกัเบี้ย

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมทั้งเสนอแนะการขยายผลสําเร็จไปสูชุมชนใกลเคียง ตลอดจนชุมชนอื่นๆ และเพื่อ

ใหการบาํบดันํ้าเสยีเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ ควรมกีารตดิตามผลของการศกึษาดูงาน  วามชีมุชนหรอืหนวยงาน

นําความรูไปปฏิบัติตามแนวพระราชดําริมากนอยเพียงใด จากนั้นไดนั่งรถพวงตรวจเยี่ยมภายในบริเวณโครงการฯ 

อาท ิการบาํบดันํ้าเสยีโดยใชบอบาํบดั ระบบพชืและหญากรองนํ้าเสยี ระบบพื้นที่ชุมนํ้าเทยีม แปลงพชืปาชายเลน 

และการกาํจดัขยะโดยใชกลองคอนกรตี

ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายมณเฑียร ทองนติย ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุร ีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายมณเฑียร ทองนติย ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุร ีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายมณเฑียร ทองนติย ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุร ี
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นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พรอมดวย 

ม.ล.จริพนัธุ ทววีงศ   รองเลขาธกิาร กปร. และกรมอทุยาน

แหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื เดนิทางไปตรวจเยี่ยม โครงการ

ฟ นฟูอาหารชางปาภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย และโครงการบานเลก็ในปาใหญ 

ผานาง-ผาเกิ้งอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเอราวัณ 

จงัหวดัเลย

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 
ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ ๒๔ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ 

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗
๖๓



สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ ไดพระราชทานพระราชดาํร ิเมื่อวนัที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๒ 

ใหดําเนนิการโครงการปลูกพืชอาหารชาง ในพื้นที่ปาธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง และ

เปนหนทางหนึ่งที่จะชวยปองกนัไมใหชางออกไปหากนินอกเขตรกัษาพนัธุสตัวปา ซึ่งชางจะออกไปทาํความ

เสยีหายใหกบัพชืสวนไรนาของชาวบานและเปนเหตใุหชางถกูทาํรายถงึกบัชวีติได ปจจบุนันี้จากการสาํรวจ

นับรายตัว (Direct Count) พบวา มีประชากรชางจํานวน ๙๕ เชือก มีอัตราการเพิ่มของประชากรชาง 

รอยละ ๙.๘๔ สามารถสรางแหลงอาหารโปงเทียม พืชอาหารชาง และแหลงนํ้าใหเหมาะสม พอเพียง

ตอการอยูอาศยัของชางปา

นอกจากนี้ทรงมคีวามหวงใยราษฎรในพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืที่สวนใหญมฐีานะยากจนและ

ตองประสบกับวิกฤตการณตาง ๆ จึงทรงมีพระราชเสาวนียใหจัดทําโครงการสําหรับไวชวยเหลือราษฎร

ยากจนและขาดแคลนที่ทาํกนิใหเขามาอยูในพื้นที่ พรอมจดัสงเสรมิอาชพีและพฒันา

คณุภาพชวีติใหราษฎรมรีายไดและความเปนอยูด ีโดย

ใชชื่อ “โครงการบานเลก็ในปาใหญ ผานาง-ผาเกิง้ฯ” 

มพีื้นที่อนรุกัษ ๑,๕๐๐ ไร และจดัสรรพื้นที่ใหราษฎร

อาศัยและทํากิน ๕๔๑ ไร สมาชิกเขารวมโครงการ 

๓๐๐ คน โดยการสงเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชวีติใน ๙ กลุมกจิกรรม ทาํใหรายไดโดยรวมของราษฎร

เพิ่มขึ้นเปน ๕๑๓,๒๘๐ บาทตอป

ยากจนและขาดแคลนที่ทาํกนิใหเขามาอยูในพื้นที่ พรอมจดัสงเสรมิอาชพีและพฒันายากจนและขาดแคลนที่ทาํกนิใหเขามาอยูในพื้นที่ พรอมจดัสงเสรมิอาชพีและพฒันา

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗
๖๔



นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พรอมดวย นายสุวัฒน เทพอารักษ เลขาธิการ กปร. ผูวาราชการจังหวัดลําปาง 

อธบิดกีรมชลประทาน ผูบรหิารสาํนกัราชเลขาธกิาร ผูบรหิารสาํนกัพระราชวงั และเจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมพธิี

เปดโครงการอางเก็บนํ้าหวยแมยอนตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง พรอมกับมอบประกาศ

เกยีรตบิตัรใหกบัราษฎรที่เสยีสละที่ดนิใหกบัโครงการฯ จาํนวน ๑๐ ราย

โครงการอางเก็บนํ้าหวยแมยอนตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตั้งอยูที่อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง เกิดขึ้นสืบ

เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกลาวมีแตโครงการพัฒนาแหลงนํ้าประเภทเหมืองฝาย ซึ่งมีขอจํากัดดวยปริมาณนํ้าที่มีนอยในชวง

ฤดูแลง ทาํใหที่ผานมาราษฎรจาํนวน ๙ หมูบาน ไมสามารถทาํการเกษตรไดตลอดทั้งป ตอมาชาวบานโดยนายกเทศมนตร ี

ตาํบลศริริาช ไดรวมกนัทาํหนงัสอืขอพระราชทานความชวยเหลอืผานมายงัสาํนกัราชเลขาธกิาร และไดรบัพระมหากรณุาธคิณุ

จากพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั  โปรดเกลาฯ รบัไวเปนโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิและสาํนกังาน กปร. ไดสนอง

พระราชดาํรแิละใหการสนบัสนนุงบประมาณ จาํนวน ๒๕,๕๗๙,๐๐๐ บาท ใหกรมชลประทานดาํเนนิการกอสราง เพื่อชวยเหลอื

ราษฎรในการเก็บกักนํ้าในชวงฤดูฝนที่มีมากเกินความตองการไวใชในชวงที่ขาดแคลน ซึ่งอางเก็บนํ้าแหงนี้มีความจุประมาณ 

๒๕๔,๕๐๐ ลูกบาศกเมตร หลงัจากสรางแลวเสรจ็สามารถเกบ็นํ้าไดเพิ่มขึ้นประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร พรอมกบัได

กอสรางระบบสงนํ้าฝงซายและฝงขวาเปนระบบคลองสงนํ้าดาดคอนกรตี เพื่อสงนํ้าตอไปยงัระบบเหมอืงฝายเดมิในพื้นที่ แลว

ทดนํ้าเขาสูพื้นที่เพาะปลูกของราษฎร สามารถสงนํ้าไปยงัพื้นที่เพาะปลูกครอบคลมุพื้นที่ในชวงฤดูฝน ๖๕๐ ไร และในฤดูแลง 

๒๐๐ ไร ตามแผน โครงการอางเกบ็นํ้าหวยแมยอนตอนบนอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิถอืเปนโครงการพฒันาแหลงนํ้าขนาด

เล็กที่มาจากความตองการของประชาชน และประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนนิการโดยยอมเสียสละที่ดินของตนเองใน

การดําเนนิการกอสรางอางเก็บนํ้าแหงนี้ฯ ซึ่งราษฎรจะไดรับประโยชนจากแหลงนํ้าในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดตลอด

ทั้งป อนัจะสงผลในการสรางชวีติความเปนอยูที่ดขีึ้นใหแกราษฎรบานสนัดอน และจงัหวดัลาํปางตอไปดวย

องคมนตรีเปนประธานในพิธีเปดโครงการ
อางเก็บนํ้าหวยแมยอนตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลําปาง

วันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๗

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗
๖๕



นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี เปนประธานในพิธีเปดการฝกอบรมหลักสูตร “นกับริหารการพัฒนาตามแนว

พระราชดําริสําหรับผูบริหารเทศบาล (นบร.ท.)” รุนที่ ๑ พรอมปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ทองถิ่นกับการพัฒนาตามแนว

พระราชดําริ” โดยม ีนายสวุฒัน เทพอารกัษ เลขาธกิาร กปร. พรอมผูบรหิาร สาํนกังาน กปร. รวมพธิเีปดในครั้งนี้ดวย

การฝกอบรมหลกัสตูร “นกับรหิารการพฒันาตามแนวพระราชดาํรสิาํหรบัผูบรหิารเทศบาล (นบร.ท.)” รุนที่ ๑ ในครั้ง

นี้ เกดิขึ้นภายหลงัการลงนามในบนัทกึขอตกลง ระหวางสาํนกังานคณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเนื่องมา

จากพระราชดาํร ิ(สาํนกังาน กปร.) กบัสมาคมสนันบิาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) เมื่อวนัที่ ๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ 

ที่ผานมา โดยมวีตัถปุระสงคเพื่อเสรมิสรางความรู ความเขาใจ ทศันคต ิสมรรถนะดานภาวะผูนาํที่จาํเปนสาํหรบัผูบรหิาร

เทศบาล ในการดาํเนนิงานพฒันาและขบัเคลื่อนการพฒันาตามแนวพระราชดาํร ิและปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ไปสูการ

ประยกุตใชกบัการบรหิารงานพฒันาทองถิ่น ตลอดจนสรางและพฒันาเครอืขายนกับรหิารของเทศบาลในการขบัเคลื่อนและ

ขยายผลการพฒันาตามแนวพระราชดาํรแิละปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง นอกจากนี้ ยงัเปนการเสรมิสรางความเขาใจใน

บทบาทความสาํคญัของสถาบนัพระมหากษตัรยิกบัการพฒันาของสงัคมไทย โดยผูเขารบัการอบรม ประกอบดวย นายก

เทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ีและผูบรหิารเทศบาล จาํนวน ๔๐ คน 

สํานักงาน กปร. จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ

สําหรับผูบริหารเทศบาล (นบร.ท.) รุนที่ ๑

วันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ 

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗
๖๖



นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เปนประธานเปดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลโครงการ

สถานพีฒันาการเกษตรที่สูงตามพระราชดาํร ิ โดยม ี นายสวุฒัน เทพอารกัษ เลขาธกิาร กปร. กลาวรายงานถงึ

วัตถุประสงคของการจัดสัมมนา และนายพงษศักดิ์ วังเสมอ ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย กลาวตอนรับ โดยม ี

ผูบริหารและเจาหนาที่สํานักงาน กปร. พรอมเจาหนาที่

หนวยงานที่เกี่ยวของรวมดวย ณ โรงแรมดุสิต ไอสแลนด 

รสีอรท เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ในการนี้ องคมนตร ีและ

คณะไดติดตามผลการดําเนนิงานและตรวจเยี่ยมโครงการ

อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิในเขตพื้นที่อาํเภอแมสาย และ

อาํเภอเวยีงปาเปา จงัหวดัเชยีงราย 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลโครงการ

สถานพีฒันาการเกษตรที่สงูตามพระราชดาํร ิมวีตัถปุระสงค

เพื่อสงเสริมอาชีพ และเพิ่มศักยภาพดานการเกษตรกรรม 

การปศุสัตว ใหเพียงพอตอการดํารงชีพของราษฎรในพื้นที่

เปาหมาย รวมถงึเพื่อจดัหาและปรบัปรงุแหลงนํ้าไวใชในการ

อปุโภคบรโิภคและการเกษตรกรรมในพื้นที่ ตลอดจนฟนฟูและอนรุกัษสภาพปาตนนํ้า สรางความชุมชื้นครอบคลมุ

พื้นที่เปาหมาย พรอมทั้งจดัระเบยีบชมุชน พฒันาคณุภาพชวีติ สงเสรมิใหราษฎรมทีางเลอืกในการประกอบอาชพี 

เพิ่มศักยภาพเรื่องความพอเพียงของราษฎร และสรางจิตสํานกึความเปนไทยใหแกราษฎร โดยมีขอบเขตพื้นที่

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
เปนประธานเปดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

การประเมินผลโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ 

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗
๖๗



เป าหมายของการประเมิน

โครงการสถานีพัฒนาการ

เกษตรที่สูงตามพระราชดําร ิ

จาํนวน ๓ โครงการ ประกอบดวย

สถานีสาธิตและถ ายทอด

การเกษตร ปาไม สิ่งแวดลอมฯ

บ  า น แป ก แซม  จั ง ห วั ด

เชียงใหม สถานีพัฒนาการ

เกษตรที่สูงตามพระราชดําร ิ  

ปางขอน จังหวัดเชียงราย 

และสถานีพัฒนาการเกษตร

ที่สงูตามพระราชดาํร ิภพูยคัฆ 

จงัหวดันาน การประเมนิผลฯ 

ประกอบดวยเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในโครงการฯ หนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการ และประชาชนในพื้นที่

รบัประโยชนจากโครงการฯ ไดแก ชาวไทยภูเขาเผาลซีอ จาํนวน 

๒ หมูบาน ประมาณ ๑๙๕ ครวัเรอืน ๘๐๐ คน ในพื้นที่จงัหวดั

เชียงใหม ชาวไทยภูเขาเผาอาขา และเผามูเซอ จํานวน ๓ 

หมูบาน ประมาณ ๔๐๐ ครวัเรอืน ๒,๒๐๐ คน ในพื้นที่จงัหวดั

เชยีงราย และชาวไทยภเูขาเผาลวัะ จาํนวน ๒ หมูบาน ประมาณ 

๒๐๐ ครวัเรอืน ๙๘๐ คน ในพื้นที่จงัหวดันาน โดยใชการศกึษา 

ค นคว า รวบรวมเอกสาร 

และผลการดําเนินงานของ

โครงการฯ นํามาเปนขอมูล

พื้นฐานประกอบการประเมนิผล

ในสวนของภาคสนามจะใช

แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ

ในการเก็บขอมูล และสํารวจ

ขอมูลตามสภาพความเปนจรงิ

ในการสัมมนาฯ ครั้งนี้ 

ผู เข าร วมสัมมนาจะไดทราบ

ถึงแนวทางการดําเนนิงาน รูปแบบการบริหารจัดการโครงการที่ทําใหเกิดผลสําเร็จเปนรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น 

ส งผลใหราษฎรในพื้นที่โครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีจิตสํานึกในการอนุรักษและฟ นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติไดอยางยั่งยืน ตลอดจนสามารถนําผลของการประเมินมาใชประโยชนในการกําหนด

นโยบายและแนวทางในการพฒันาโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํรบินพื้นที่สูงไดตอไป

ถึงแนวทางการดําเนนิงาน รูปแบบการบริหารจัดการโครงการที่ทําใหเกิดผลสําเร็จเปนรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น ถึงแนวทางการดําเนนิงาน รูปแบบการบริหารจัดการโครงการที่ทําใหเกิดผลสําเร็จเปนรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น 
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สํานกังานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานกังาน กปร.) จัดอบรม

หลกัสูตร นกับรหิารการพฒันาตามแนวพระราชดาํร ิ (นบร.) รุนที่ ๓ 

โดยม ีนายอาํพล เสนาณรงค องคมนตร ีเปนประธานในพธิเีปด โดย

ความรวมมือระหวางสํานกังาน กปร. และสํานกัสิริพัฒนา สถาบัน

บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร (นดิา) ผูเขารบัการฝกอบรมครั้งนี้มจีาํนวน 

๔๐ คน ประกอบดวย ผูบรหิารของหนวยงานทั้งภาครฐัและเอกชน

องคกรตางๆ ที่ปฏบิตังิานเกี่ยวของกบัการพฒันาตามแนวพระราชดาํริ

การฝ กอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาตามแนว

พระราชดาํร ิ(นบร.) รุนที่ ๓ เปนสวนหนึ่งของโครงการพฒันาทรพัยากร

บุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดําริของสํานกังาน กปร. เปนการ

สงเสรมิและพฒันาองคความรูในการพฒันาตามแนวพระราชดาํร ิและ

เพื่อพฒันาเครอืขายความรวมมอืระหวางหนวยงานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ 

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดําริ และปรัชญาของเศรษฐกิจ พรอมที่จะนําไปเปนแนวทางปฏิบัต ิ

ตลอดจนรวมกันพัฒนาองคความรู และสามารถเปนตัวแทนของหนวยงานในการเผยแพร การประยุกตใชพรอมไดอยาง

ถูกตองชดัเจน รวมทั้งมกีารสรางและพฒันาเครอืขายของผูบรหิารในภาคสวนตาง ๆ ตอไป

องคมนตรีเปนประธานในการเปดอบรมหลักสูตร

นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ (นบร.) รุนที่ ๓

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗
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นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี เปนประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนา

อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิโดยม ีนายสวุฒัน เทพอารกัษ เลขาธกิาร กปร. นายโกวทิย เพงวาณชิย รองเลขาธกิาร กปร. 

หมอมหลวงจริพนัธุ ทววีงศ รองเลขาธกิาร กปร. นายดนชุา สนิธวานนท ที่ปรกึษาดานการประสานงานโครงการฯ และ

ผู อํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

พรอมหนวยงานที่เกี่ยวของประมาณ ๘๐ คน รวมเขาประชุม

ในครั้งนี้ดวย

การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหที่ประชุมรับ

ทราบถึงการดําเนินงานดานบริหาร และเผยแพรประชาสัมพันธ 

ไดแก การอนุมัติงบประมาณการดําเนนิงานโครงการศูนยศึกษาฯ 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ ประมวลขอมูลตนไมทรงปลูกใน

พื้นที่ศูนยศึกษาฯ โครงการคายเยาวชนรูงานสืบสานพระราชดําร ิ

รุนที่ ๔ การดาํเนนิงานดานวชิาการ ไดแก การตดิตามและทบทวน

ประสิทธิภาพ การจัดตั้งศูนยเรียนรูฯ ของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ และการสรุปผลสําเร็จจากการดําเนนิงานตามตัวชี้วัด

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การดําเนนิงานดานขยายผล ไดแก ความกาวหนาในการดําเนนิงาน “โครงการฝก

อบรมเกษตรกรภายใตผลสําเร็จของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ” (โครงการความรวมมือระหวางกระทรวงมหาดไทย และ 

สาํนกังาน กปร.) รวมถงึตวัอยางความสาํเรจ็ของราษฎรที่เขารวมกบัศูนยศกึษาการพฒันาฯ และศูนยฯ สาขา

ในการนี้ ที่ประชมุยงัไดรวมกนัพจิารณาการดาํเนนิงานของศูนยศกึษาการพฒันาทั้ง ๖ แหง ประกอบดวย การดาํเนนิ

งานดานวชิาการ โดยกาํหนดจดัประชมุสมัมนาวชิาการโครงการศกึษา วจิยั ทดลองของศนูยศกึษาการพฒันาอนัเนื่องมาจาก

พระราชดาํร ิในชวงเดอืนกรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งปจจบุนัศูนยศกึษาการพฒันาฯ ไดดาํเนนิงานโครงการศกึษา วจิยั ทดลอง 

ผู อํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิผู อํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

ไดแก การอนุมัติงบประมาณการดําเนนิงานโครงการศูนยศึกษาฯ ไดแก การอนุมัติงบประมาณการดําเนนิงานโครงการศูนยศึกษาฯ 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ ประมวลขอมูลตนไมทรงปลูกใน

พื้นที่ศูนยศึกษาฯ โครงการคายเยาวชนรูงานสืบสานพระราชดําร ิ

รุนที่ ๔ การดาํเนนิงานดานวชิาการ ไดแก การตดิตามและทบทวน

องคมนตรี เปนประธานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนา

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ 
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ทั้งสิ้น ๑,๑๙๖ โครงการ แบงสถานะออกเปนโครงการวจิยัฯ ที่ดาํเนนิการสิ้นสดุแลว จาํนวน ๑,๐๖๙ โครงการ โครงการ

วจิยัฯ ที่อยูระหวางดาํเนนิการ จาํนวน ๑๒๗ โครงการ โครงการวจิยัฯ ที่ประสบผลสาํเรจ็สามารถนาํไปเผยแพรและขยายผลได

จาํนวน ๙๓ โครงการ ทั้งนี้ไดกาํหนดใหมรีูปแบบการนาํเสนอผลงานวจิยั ประกอบดวย ๒ สวน คอืการนาํเสนอผลงานวจิยัฯ 

บนเวทกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรูทางวชิาการ (นาํเสนอโดยคณะผูทาํการวจิยัฯ) การนาํเสนอผลงานในสวนแสดงผลงานนทิรรศการ

และความสาํเรจ็ในการนาํไปเผยแพรขยายผล รวมถงึการออกรานผลติภณัฑของศนูยศกึษาฯ นอกจากนี้ที่ประชมุไดพจิารณา

ถงึการดาํเนนิงานดานขยายผล การตอยอด โครงการพฒันาแหลงนํ้าอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิในลกัษณะเชงิบูรณาการ 

โดยการฝกอบรมของศนูยศกึษาฯ ใหแกกลุมผูใชนํ้า ทั้งนี้จากการที่สาํนกังาน กปร. ไดใหการสนบัสนนุโครงการพฒันาแหลง

นํ้าอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิทั้งขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเลก็ กระจายอยูทกุจงัหวดัทั่วประเทศ และแหลงนํ้า

ตาง ๆ  เหลานี้เมื่อกอสรางแลวเสรจ็ มกีาร

บรหิารจดัการสงเสรมิการใชประโยชนจาก

นํ้าผานกระบวนการจดัตั้งกลุมผูใชนํ้า ซึ่ง

ในบางพื้นที่ประสบผลสําเร็จ และในบาง

พื้นที่ยงัขาดการบรหิารจดัการที่ด ีดงันั้นจงึ

กําหนดใหมีการจัดฝกอบรมฯ เปนการ

เผยแพรแนวพระราชดาํรเิกี่ยวกบัศนูยศกึษาฯ 

และตอยอดความรูที่จะทําใหเกษตรกรได

รบัประโยชนนาํไปปฏบิตัไิดอยางครบวงจร 

รวมถึงเปนการขยายเครือขายการเรียนรู

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชดาํรไิปสูประชาชนอยางทั่วถงึ ซึ่ง

กอใหเกดิประโยชนที่ยั่งยนืตอไป 

พรอมกนันี้ที่ประชมุยงัไดพจิารณา

ถึงแนวทางในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสทรงเจริญ

พระชนมาย ุ๖๐ พรรษา ในวนัที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ภายใตชื่องาน “๖๐ พรรษา ๖๐ หมูบาน ๖ ศูนยศึกษา สรางคน 

สรางปา พัฒนาชีวิต” โดยสาํนกังาน กปร. รวมกบัศูนยศกึษาการพฒันาฯ ทั้ง ๖ แหง ทั่วทกุภูมภิาค กาํหนดจดัโครงการ

ฝกอบรมเชงิปฏบิตักิารสาํหรบัประชาชนจาก ๖๐ หมูบาน และศูนยศกึษาการพฒันาฯ ๖ ศูนย ศูนยละ ๑๐ หมูบาน มกีลุม

เปาหมาย คอื เกษตรกรจากโครงการฝกอบรมเกษตรกรภายใต

ผลสําเร็จของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ รวมกับกระทรวง

มหาดไทย ประชาชนที่ยากจน (Poverty tine) และมคีวาม

ตั้งใจจริง และเยาวชนในสังกัดโรงเรียนสํานักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน โรงเรยีนตาํรวจตระเวน

ชายแดน และสถาบนัการศกึษาที่ใกลเคยีง ทั้งนี้เพื่อใหเกดิ

ผลสาํเรจ็ดงัพระราชประสงคในสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ

สยามบรมราชกุมารี ที่ไดพระราชทานพระราชดํารัส

ความวา “การสรางคน ๑ คน ดีกวาการสรางเจดีย 

๗ ชัน้” “ควรสรางคนใหเหน็เปนรปูธรรมชดัเจน และ

จากทีไ่ดไปดงูานทีโ่รงเรยีนตาํรวจตระเวนชายแดน จงัหวดักาญจนบรุ ีมกีารทาํเกษตรกรรม ปศสุตัว 

มีรายได จึงอยากใหการดําเนนิงานดังกลาวขยายผลตอไปในระดับครัวเรือน... ”
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นายสวุฒัน เทพอารกัษ เลขาธกิาร กปร. เปนประธานการประชมุศูนยศกึษาการพฒันาอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ
สญัจร ผูบรหิารสาํนกังาน กปร. ผูอาํนวยการศูนยศกึษาการพฒันาอนัเนื่องมาจากพระราชดาํรทิั้ง ๖ แหง ผูอาํนวยการ
ศูนยสาขา และสวนราชการที่เกี่ยวของเขารวมประชมุ

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ 
ณ ศูนยศกึษาการพฒันาหวยทรายอนัเนื่องมา
จากพระราชดาํร ิจงัหวดัเพชรบรุ ี

สํานกังาน กปร. รวมกับศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ จัดโครงการขยายผลสําเร็จศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีนายสุวัฒน
เทพอารกัษ เลขาธกิาร กปร. และนายโกวทิย เพงวาณชิย รองเลขาธกิาร กปร. 
รวมบรรยายพเิศษ ดงันี้

เลขาธิการ กปร. เปนประธานการประชุมศูนยสัญจรฯ 

การประชุม อปท. 

วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 เริ่มเวลา 08.30 น. - 17.30  น.   

 เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤษภาค
ม 2557 เวลา 08.30 น. นาย

สุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กป
ร.  เป็นประธานเปิด  

“อาคารต้อนรับ  ศูนย์ศึกษาก
ารพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจ

ากพระราชด าริ จังหวัดสกลน
คร บ้านนานกเค้า ต าบลห้วย

-

ยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสกล
นคร  พร้อมการติดตามการก

้าวหน้าจากการประชุมศูนย์ส
ัญจร ครั้งที่ 9” ปลูกต้นไม้

เฉลิมพระเกียรติ และประชุมศ
ูนย์สัญจร โดยนายสุรชาติ  มาลาศร

ี  ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาภูพานฯ พร้อมด้วย

เจ้าหน้าท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ให้การต้อนรับ  

การประชุมศูนย์ส
ัญจร  ครั้งที่  9  

พร้อม  พิธีเปิดอา
คารต้อนรับ  

 ณ  ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาภูพานอัน

เนื่องมาจากพระร
าชด าริ  จังหวัดส

กลนคร 

วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 เริ่มเวลา 08.30 น. - 17.30  น.   

 เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 น. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร.  เป็นประธานเปิด  
“อาคารต้อนรับ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดสกลนคร บ้านนานกเค้า ต าบลห้วย-
ยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  พร้อมการติดตามการก้าวหน้าจากการประชุมศูนย์สัญจร ครั้งที่ 9” ปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ และประชุมศูนย์สัญจร โดยนายสุรชาติ  มาลาศรี  ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ พร้อมด้วย
เจ้าหน้าท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ให้การต้อนรับ  

การประชุมศูนย์สัญจร  ครั้งที่  9  พร้อม
  พิธีเปิดอาคารต้อนรับ  

 ณ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จ
ังหวัดสกลนคร 

วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 เริ่มเวลา 08.30 น. - 17.30  น.   

 เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 น. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร.  เป็นประธานเปิด  
“อาคารต้อนรับ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดสกลนคร บ้านนานกเค้า ต าบลห้วย-
ยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  พร้อมการติดตามการก้าวหน้าจากการประชุมศูนย์สัญจร ครั้งที่ 9” ปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ และประชุมศูนย์สัญจร โดยนายสุรชาติ  มาลาศรี  ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ พร้อมด้วย
เจ้าหน้าท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ให้การต้อนรับ  

การประชุมศูนย์สัญจร  ครั้งที่  9  พร้อม
  พิธีเปิดอาคารต้อนรับ  

 ณ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จ
ังหวัดสกลนคร 

ครัง้ที ่๒/๒๕๕๗ วนัที ่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
ณ ศนูยศกึษาการพฒันาภพูานอนัเนื่องมาจาก
พระราชดาํร ิจงัหวดัสกลนคร

ครั้งที่ ๑  วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ 
จงัหวดัเพชรบรุ ีมผีูเขารวมจาํนวนทั้งสิ้น ๑๔๔ คน

ครั้งที่ ๒  วันที่ ๑๘ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๗ จงัหวดั
ราชบุรี มีผู เขารวมจํานวน
ทั้งสิ้น ๑๙๗ คน

ครั้งที่ ๓  วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ มผีูเขารวมจาํนวนทั้งสิ้น 
๘๖ คน

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗
๗๒



นายสวุฒัน เทพอารกัษ เลขาธกิาร กปร. เปนประธานในการปลอย
ปูมาและปูทะเลจาํนวน ๕ แสนตวั เพื่อเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจาฯ 
พระบรมราชนินีาถ ณ โครงการฟนฟูและอนรุกัษปาทุงทะเลอนัเนื่องมาจาก
พระราชดาํร ิอาํเภอลนัตา จงัหวดักระบี่ โดยม ีนายกฤช รงัสเิสนา ณ อยธุยา 
รองผูวาราชการจงัหวดักระบี่ กลาวรายงาน  

สมเดจ็พระนางเจา ฯ พระบรมราชนินีาถ ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ 
รับปาทุงทะเล จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ประมาณ ๔,๒๐๐ ไร ไวเปนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อการอนุรักษและฟนฟูปาไม สัตวปา และ
สัตวนํ้า ใหมีความอุดมสมบูรณ ตลอดจนรักษาไวซึ่งระบบนิเวศจากแนว

พระราชดํารินําไปสู การจัดตั้งศูนยศึกษา
ธรรมชาต ิเสรมิสรางความรูความ
เขาใจ และสรางจิตสํานึกใหกับ
ประชาชน ใหเขามามีสวนรวมใน
การพฒันา อนรุกัษ ปองกนั รกัษา
พื้นที่ปาทุงทะเล พฒันาโครงการสราง
พื้นฐาน ในพื้นที่ปาทุ งทะเลตาม
ความจํ า เป  น  และ เหมาะสม 
สอดคลองกับระเบียบขอกฎหมายของรัฐที่มีอยู ยกระดับรายไดของประชาชน

รอบพื้นที่โครงการฟนฟูฯ ปาทุงทะเล ใหพออยูพอกินสามารถพึ่งตนเองได โดยเนนใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในกระบวนการพฒันา

พระราชดํารินําไปสู การจัดตั้งศูนยศึกษาพระราชดํารินําไปสู การจัดตั้งศูนยศึกษา

พื้นที่ปาทุงทะเล พฒันาโครงการสราง
พื้นฐาน ในพื้นที่ปาทุ งทะเลตามพื้นฐาน ในพื้นที่ปาทุ งทะเลตาม
ความจํ า เป  น  และ เหมาะสม ความจํ า เป  น  และ เหมาะสม 
สอดคลองกับระเบียบขอกฎหมายของรัฐที่มีอยู ยกระดับรายไดของประชาชน

ปลอยปู ๕ แสนตัว 

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ 

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗
๗๓



โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาองคความรู กระตุนใหเกิดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม ในเรื่องของการบริหาร
จัดการนํ้าแกกลุมผูใชนํ้า ตลอดจนรวมระดมความคิดเห็น การปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางแหลงนํ้า และรูปแบบการ
บรหิารจดัการแหลงนํ้า ตลอดจนเกดิเปนตวัแบบความสาํเรจ็ที่สามารถนาํไปสูการปฏบิตัทิี่เปนรปูธรรม และตอยอดกจิกรรม
การพฒันาบนพื้นฐานการมสีวนรวมจากทกุภาคสวน เพื่อกอใหเกดิประโยชนสงูสดุ และสรางความยั่งยนืแกผูใชนํ้าในพื้นที่
ตาง ๆ โดยม ีนายสวุฒัน เทพอารกัษ เลขาธกิาร กปร. เปนประธานเปดการประชมุและบรรยายพเิศษ ดงันี้

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการนํ้าอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ในลักษณะการพัฒนาเชิงบูรณาการ

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ 
ณ หองประชมุศาลากลางจงัหวดัอดุรธาน ี

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗  
ณ หอประชมุ เปรม ตณิสลูานนท ศาลากลางจงัหวดั

นครราชสมีา 

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ 
ณ หองประชุมพญาตานี ชั้น ๔ ศาลากลาง

จงัหวดัปตตาน ี

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ 
ณ หองประชุมภัชรัตน คอนเวนชั่น ฮอลล 

โรงแรมวฒันา พารค จงัหวดัตรงั

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗
๗๔



แบบสอบถามความคิดเห็น
วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗

 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 ..............................................................................................................................................................................................

ขอขอบคณุที่กรณุาใหขอคดิเหน็ตอวารสารอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิความเหน็ของทานจะเปนประโยชนตอการปรบัปรงุวารสารฯ ใหดยีิ่งขึ้น  

กรณุาสงคนืมาที่   สาํนกังานคณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ

    ตามที่อยูดานหลงั หรอื โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๑ - ๒

    หากตอบรบักลบัไป ๑๐ ทานแรก สาํนกังาน กปร. มขีองที่ระลกึมอบให

    สามารถตรวจสอบรายชื่อไดที่ www.rdpb.go.th มมุวารสาร

¤ÍÅÑÁ¹�
¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨/ä´ŒÃÑº»ÃÐâÂª¹�

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



(พื้นที่ส่วนนี้ส�ำหรับโฆษณำ)

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

ส�ำนกังำน กปร.

ตู้ ปณ. ๗

ปณฝ. ท�ำเนียบรัฐบำล

กรุงเทพมหำนคร

๑๐๓๐๒

บริกำรธุรกิจตอบรับ



จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

และพระบรมวงศ เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกภูมิภาคของประเทศ 

กอใหเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริกวา ๔,๐๐๐ โครงการ ซึ่งเปนทั้ง ศูนยศึกษา

การพัฒนาฯ ศูนยสาธิต และศูนยเรียนรูตามแนวพระราชดําริ ที่ประชาชนทั่วไป หนวยงาน

ภาครัฐ เอกชน สามารถเขาไปเรียนรู สัมผัส และนํามาปรับประยุกตใชในการดําเนินชีวิต

ประจําวันไดจริง

สาํหรบัวารสารอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํรฉิบบันี ้ไดรวบรวมเนือ้หาทีน่าสนใจไวมากมาย

อีกเชนเคย เชน บทความพิเศษของนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ที่เลาเกี่ยวกับ 

“สถาบันพระมหากษัตริยกับมุสลิมในแผนดินไทย” นายวุฒิ สุมิตร รองราชเลขาธิการ 

ถายทอดประสบการณตามเสด็จ จึงรูสึกวาพระองคทาน “ทรงมีความสุข...ที่ไดทําเพื่อ

ประชาชน” และพบกบัชมุชนบานหวยยาง สปป.ลาว “จากแลกขาวเลีย้งชพี สูกลาไมเรามขีาย” 

เปนตน เมื่ออานเรื่องราวนารูและเปนประโยชนแลว อยาลืม!!! กรอกแบบสอบถามทายเลม

เพือ่รวมลุนของทีร่ะลกึจาก สาํนกังาน กปร. แลวสงกลบัมาโดยไมตองตดิแสตมป ทานสามารถ

ตรวจสอบรายชื่อผูโชคดีไดในเว็บไซต สํานักงาน กปร. (มุมวารสาร) ที่ www.rdpb.go.th 

แลวพบกันในวารสารฉบับตอไป.....

คณะอํานวยการ

เลขาธิการ กปร. (นายสุวัฒน เทพอารักษ)
รองเลขาธิการ กปร. (นายโกวิทย เพงวาณิชย)
รองเลขาธิการ กปร. (ม.ล.จิรพันธุ ทวีวงศ)
รองเลขาธิการ กปร. (นางสุวรรณา พาศิริ)
ที่ปรึกษาดานการประสานงานโครงการฯ (นายดนุชา สินธวานนท)
ที่ปรึกษาดานการประสานงานโครงการฯ (นายชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์)
ที่ปรึกษาดานการพัฒนา (นายลลิต ถนอมสิงห)
ผูอํานวยการสํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๑
ผูอํานวยการสํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๒
ผูอํานวยการสํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๓
ผูอํานวยการสํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๔
ผูอํานวยการสํานักงานเลขาธิการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ
ผูอํานวยการสํานักศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดําริ
ผูอํานวยการสํานักติดตามและประเมินผล
ผูอํานวยการสํานักแผนงานและวิเทศสัมพันธ
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ

คณะบรรณาธิการ

นายอนันต   ทองประชุม   หัวหนาคณะบรรณาธิการ
นายตรีวิทย   วินิชสําเภาทิพย ผูอํานวยการกลุมประสานงานพื้นที่ ๔/๑
นางกมลินี   สุขศรีวงศ   ผูอํานวยการกลุมวิเทศสัมพันธ
นายหทัย   วสุนันท    ผูอํานวยการกลุมประสานงานพื้นที่ ๑/๑
นางสุพร   ตรีนรินทร    ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ
นางศศิพร    ปาณิกบุตร    ผูอํานวยการกลุมประชาสัมพันธ
นายภัททะพงศ   เทียนศรี   ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
นายศุภรัชต   อินทราวุธ   ผูอํานวยการกลุมประสานงานพื้นที่ ๓/๒
นางสาวศีตกร   ตันกําแหง   ผูอํานวยการกลุมสื่อสารองคกร
นางสาวสมลักษณ บุนนาค   ผูอํานวยการกลุมเศรษฐกิจพอเพียง
นายปริญญวัฒน   วัชรอาภากร   ผูอํานวยการกลุมประสานงานพื้นที่ ๒/๒
นายวัชระ   หัศภาค   ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร
นางสาวมานิกา   ณ กาฬสินธุ   สํานักติดตามและประเมินผล
นางเบญจรัตน    อัครพลวงศ   สํานักประชาสัมพันธ
นางสาวมทิรา   ภัคทิพวดี   สํานักประชาสัมพันธ  
เจาหนาที่สํานักประชาสัมพันธ

ภาพประกอบ

นายวิโรจน   เทียมเมือง  สํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๔
นายวิชาญ   ธีระสืบสกุล  สํานักงานเลขาธิการ
นายทวีศักดิ์   แปนคุมญาติ   สํานักประชาสัมพันธ
นายพิสิทธิ์   วิเชียรทศพร   สํานักประชาสัมพันธ
นายพลวรรธน   สายะเสวี    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 
 ประชาชนหนวยงานภารัฐ เอกชน และสื่อมวลชน 
 ใหไดรบัทราบขอมลูอยางถกูตองและกวางขวางยิง่ขึน้

ดําเนินการโดย

 กลุมสื่อสารองคกร สํานักประชาสัมพันธ
 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
พระราชดําริเปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน ไมใช
ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(สํานักงาน กปร.)
- หากมีความประสงคจะนําขอมูลไปเผยแพรโปรดระบุ
แหลงที่มาของขอมูลดวย

(วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

จัดทําขึ้นเพื่อแจกจาย หามจําหนาย)
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อางเก็บนํ้าหวยโท-หวยยาง จังหวัดสกลนคร
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