




เจ็ดรอบพระวรรษา   องค์มหาราชิน ี 
ชาวไทยสดุดี   สมเด็จแม่แห่งแผ่นดิน

ยาตราเคียงฝ่าพระบาท   ดับทุกข์ราษฎร์พัฒนาศิลป์
สืบสานการท�ากิน   ปัญญาถ่ินศิลปะไทย

ด�าริฟาร์มตัวอย่าง   เพื่อเลิกล้างความยากไร้
พ้นโศกวิโยคภัย   ได้อาศัยได้ท�ากิน

อนุรักษ์ป่าต้นน�้า   ความชุ ่มงามไม่หมดสิ้น
เสริมงานพระภูมินทร์   ป่ารักน�้าประทานไทย

ฟาร์มทะเลเป็นตัวอย่าง   ที่สรรค์สร้างวิถีใหม่
อุดมสมบูรณ์ได้   ไม่ท�าลายท้องนที
อีกมากเป็นล้นพ้น   พระคุณท้นธรณี

สมเด็จพระราชินี   สมเด็จแม่ของแผ่นดิน 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส�านักงาน กปร.

(นายภัททะพงศ์ เทียนศรี ประพันธ์)
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๔ ข่าวพระราชกรณียกิจ

๑๘ บทความเฉลิมพระเกียรติ

๒๓ ในความทรงจ�า

๓๔
หมู่บ้านยามชายแดน

: ยามเฝ้าระวังตามแนวชายแดน

ร้อยเรื่องโครงการ

นายอุ่นเรือน เกิดสุข
ประชาหน้าใส๓๙

สารบญั

พระเมตตาจาก ภูผา สู่ มหานที

๔๔

๔๘

๓๙

๑๘

บทสัมภาษณ์ นายกิจจา ผลภาษี



ผ้าไหมแพรวา สืบสานพระราชด�าริ
ครัง้หนึ่งในชีวิต (ชีวิตพอเพียง)๔๔

สถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา

“นิทรรศการ ศิลป์แผ่นดิน”

แนะน�าโครงการ๔๘

วิถีเรา...วิถีโลก สู่ความยั่งยืน
เศรษฐกิจพอเพียง๕๒

“คน-ช้างป่า” อยู่ร่วมกันด้วยนวัตกรรม
ท่องไปในโครงการ๕๖

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในการท�า น�้าอ้อยก้อน

อาชีพน่าลอง๖๐

ภูษาไทย...ลายเต่าอันเล่าขาน
เล่าสู่กันฟัง๖๒

ตอน ศิลปาชีพ รักษาไว้คู่แผ่นดินไทย

การ์ตูนตามรอยพระราชด�าริ๖๖

ความเคล่ือนไหว๖๙

๓๔ ๒๓

๔๘



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิไปยงั โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน

บ้านรกัไทย หมูท่ี่ ๖ ต�าบลบ่อภาค อ�าเภอชาตติระการ จังหวดั

พิษณโุลก พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียน 

ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษา

และชั้นปฐมวัย ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และ

ราษฎรในพื้นที่ 

 ในการนี้ ได้มีพระราชด�าริ สรุปความว่า

 “พื้นที่ในบริเวณนี้มีความลาดชัน ควรให้ความรู้

เกี่ยวกับการเกษตรในพื้นที่ลาดชัน และมีข้อกังวลเรื่องครู

ที่เกษียณและไม่มีอัตราทดแทน”
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 จากนั้น เสด็จพระราชด�าเนินไปยังโรงเรียน

ต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านนชุเทยีน หมูท่ี ่๗ ต�าบลบ่อภาค

อ�าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พระราชทานสิ่งของ

แก่ครใูหญ่ และผูแ้ทนนกัเรยีน พระราชทานพนัธุไ์ม้ผลและ

เมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน ทอดพระเนตรโครงการ

ฝึกอาชีพ การสาธิตการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษา

ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎรในพื้นที่

 ในการนี้  ได ้มีพระราชด�าริ ให ้หน ่วยงานที่

เก่ียวข้อง “ควรหานักเรียนไปดูงานด้านการเกษตร

บริเวณใกล้เคียง”

 ต่อมา เสดจ็พระราชด�าเนนิไปยงัโรงเรยีนต�ารวจ

ตระเวนชายแดนบ้านลาดเรอื หมู่ท่ี ๓ ต�าบลบ่อภาค อ�าเภอ

ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พระราชทานสิ่งของแก่

พร
ะร
าช

กร
ณ

ียก
ิจ

ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียน พระราชทานพันธุ์ไม้ผล

และเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน โครงการเกษตร

เพื่ออาหารกลางวัน ทอดพระเนตรโครงการฝึกอาชีพ

และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้าน การแปรรูปและการ

ถนอมอาหาร และห้องครัว ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์

พระราชทาน และราษฎรในพื้นที่ 
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วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปยังโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน

บ้านโป่งตะแบก หมู่ที่ ๑๐ ต�าบลพุทธบาท อ�าเภอชนแดน 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่และผูแ้ทน

นักเรียน ทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การสาธิต

การเรียนการสอน โครงการฝึกอาชีพช่างตัดผมชาย และ

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพบ้านคลองบน  ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์

พระราชทาน และราษฎรในพื้นที่

 ในการนี้  ได ้มีพระราชด�าริ ให ้กรมชลประทาน 

“ด�าเนินการขุดลอกสระเก็บน�้า พร้อมขุดลอกคลองเขาไผ่

ซึง่อยู่ใกล้โรงเรยีน เพือ่ให้สามารถน�าน�า้มาเตมิให้สระเกบ็น�า้

ให้มีน�้ามากขึ้น ซ่ึงจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมการใช้น�้าของ

โรงเรียนและราษฎรบ้านโป่งตะแบกที่อยู่ริมคลองน�าน�้าไป

ท�าการเกษตรต่อไป”

 จากนั้น เสด็จพระราชด�าเนินไปยังโรงเรียนต�ารวจ

ตระเวนชายแดนอาทรอุทศิ ในพระอปุถมัภ์สมเดจ็พระศรนีครนิ

ทราบรมราชชนนี หมู่ที่ ๖ ต�าบลน�้ากุ่ม อ�าเภอนครไทย จังหวัด

พิษณุโลก พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ และผู้แทนนักเรียน

พระราชทานพันธุ์ไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน

ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษา 

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการฝึกอาชีพและ

ผลติภณัฑ์ของกลุม่แม่บ้าน ทรงเยีย่มหน่วยแพทย์พระราชทาน 

และราษฎรในพื้นที่ 

 ในการนี้ ได้มีพระราชด�าริ สรุปความว่า

 “ให้ปรับปรุงสระพร้อมระบบส่งน�้าเดิม และถังดัก

ระบายทราย พร้อมทั้งเพิ่มถังดักตะกอน”
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 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชด�าเนินไปยังโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน

บ้านควนตะแบก หมู่ที่ ๙ ต�าบลเกาะเต่า อ�าเภอป่าพะยอม 

จังหวัดพัทลุง 

 ในการนี้ ได้มีพระราชด�าริ สรุปความว่า

 ๑. ให้ส�านกังาน กปร. และกรมชลประทาน พิจารณา

จัดหาน�้าช่วยเหลือโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้าน

ควนตะแบก โดยการก่อสร้างท่อส่งน�้าเพิ่มเติมจากระบบ

ท่อส่งน�้าของอ่างเก็บน�้าห้วยน�้าใส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก่อสร้างถังเก็บน�้าภายในโรงเรียน และติดตั้งรางรับน�้าฝนใน

อาคารของโรงเรียน พร้อมถังเก็บน�้าฝน

 ๒. พจิารณาขุดสระเกบ็น�า้ในบรเิวณใกล้เคียง ให้แก่

ราษฎรบ้านควนตะแบก หมู่ที่ ๙ ตามความเหมาะสม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา 

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
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วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี

เสด็จพระราชด�าเนินไปยังโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน

บ้านประกอบออก หมูท่ี ่๓ บ้านประกอบออก ต�าบลประกอบ

อ�าเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา และทรงรับฟังการบรรยาย

สรุปผลการด�าเนินงาน และทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ

ของโรงเรียน ได้แก่ การสาธิตการเรยีนการสอนวิชาคอมพวิเตอร์

และห้องสมดุ ห้องพยาบาล โครงการพฒันาศกัยภาพนกัเรยีน

ด้านการใช้ภาษาไทย และการสาธิตการเรียนการสอนระดับ

ชัน้อนบุาล การสาธติการเรยีนการสอนระดับชัน้ประถมศกึษา

และโครงการฝึกอาชีพนักเรียน การท�าเคร่ืองขันหมากมุสลิม 

การถนอมอาหาร และการแปรรูปอาหาร การประกอบเลี้ยง

อาหารกลางวันแก่นักเรียน และห้องครัว โครงการ

เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน แปลงผักสวนครัว และ

กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์

พระราชทานและราษฎรในพื้นที่ 
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 จากนัน้ เสดจ็ฯ ไปโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน

เชญิ พศิลยบุตร หมูท่ี ่๙ บ้านช่อนทอง ต�าบลทบัช้าง อ�าเภอ

นาทวี จังหวัดสงขลา ทรงรับฟังการบรรยายสรุปผลการ

ด�าเนินงาน และทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียน 

ได้แก่ ห้องพยาบาล ห้องการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

การสาธิตการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล โครงการฝึก

อาชีพนักเรียน ห้องตัดผมชาย ห้องสมุด ห้องเรียนวิชา

คอมพิวเตอร์ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรม

สหกรณ์นักเรียน โรงอาหาร ห้องครัว และผลิตภัณฑ์

แปรรูปอาหาร ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและ

ราษฎรในพื้นที่

 จากน้ัน เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดนมหาราช ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านน�้าเชี่ยว ต�าบลเขาแดง 

อ�าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา  ได้มพีระราชด�ารสัความว่า

 ...จะไปติดตามผลการด�าเนินงานของโรงเรียน

ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสตลู  ซึง่อยูใ่นความดแูลของส�านักงาน

มูลนิธิชัยพัฒนา...

 ต่อมาเสด็จฯ ไปยังโรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดนบ้านส�านักเอาะ หมู่ที่ ๕ ต�าบลเขาแดง อ�าเภอ

สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ทรงรับฟังการบรรยายสรุปผล

การด�าเนินงาน และทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของ

โรงเรยีน ได้แก่ ผลติภณัฑ์อาหารแปรรปู การถนอมอาหาร

ห้องครัว การสาธิตการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 

ห้องพยาบาล โครงการฝึกอาชพีนกัเรยีน โครงการเกษตร

เพื่ออาหารกลางวัน ห้องสมุด และกิจกรรมสหกรณ์

นักเรียน การสาธิตการเรียนการสอนระดับชั้นประถม

ศึกษาและอนุบาล ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน

และราษฎรในพื้นที่
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วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชด�าเนินไปยังโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน

การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลมิพระเกยีรตพิระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ หมู่ที่ ๘

บ้านไอร์จาดา ต�าบลโคกสะตอ อ�าเภอรอืเสาะ จังหวัดนราธวิาส 

 ในการนี้ ได้มีพระราชด�าริ สรุปความว่า

 ๑. ขอให้จงัหวดันราธวิาสและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

เข้ามาช่วยดูแลและแก้ไขปัญหาเรื่องการรับซื้อไม้ผลของ

ราษฎรในพื้นที่อ�าเภอรือเสาะ ซึ่งประสบปัญหาเรื่องราคา

ตกต�่า และไม่มีพ่อค้าเข้ามารับซื้อผลผลิต

 ๒. การสอนภาษาไทยของโรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดน ควรใช้รูปแบบการสอนแบบสะกดค�า และมีการ

อธิบายความหมายของค�านั้น ๆ  รวมทั้งฝึกให้เด็กนักเรียน

ได้น�าค�าเหล่านั้น มาลองปรับใช้ในประโยคต่าง ๆ

 ๓. ขอให้ส�ารวจและตรวจสอบผลการด�าเนนิงาน

ของโครงการพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านปีแนมูดอ ต�าบลบูกิต 

อ�าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
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 จากนัน้ เสดจ็ฯ ไปยงัโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน

บ้านตอืงอช่างกลปทมุวันอนสุรณ์ ๑๓ หมูท่ี ่๓  ต�าบลศรบีรรพต

อ�าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 

 ในการนี้ ได้มีพระราชด�าริ สรุปความว่า

 ๑. ขอให้ส�านักงาน กปร. และกรมชลประทาน 

พิจารณาจัดหาน�้าช ่วยเหลือโรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดนบ้านตอืงอช่างกลปทุมวนัอนสุรณ์ ๑๓ และหมูบ้่าน

บรเิวณใกล้เคยีง  โดยการปรับปรุงระบบท่อส่งน�า้เดมิ พร้อม

สร้างถังเก็บน�้าเพิ่มเติม เพื่อให้มีน�้าส�าหรับการอุปโภค

บริโภค และท�าการเกษตรอย่างเพียงพอ

 ๒. ขอให้ส�านักงาน กปร. และจังหวัดนราธิวาส 

พจิารณาจดัหาแหล่งน�า้บาดาลเพิม่เตมิให้แก่โรงเรยีนต�ารวจ

ตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๓ 

 ๓. ขอให้ส�านักงาน กปร. และกรมชลประทาน 

พิจารณาจัดหาน�้าช ่วยเหลือโรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดนบ้านละโอ หมูท่ี ่๒ ต�าบลศรบีรรพต อ�าเภอศรสีาคร 

จังหวัดนราธิวาส และหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียง โดยการ

ปรับปรุงระบบท่อส่งน�้าเดิม พร้อมสร้างถังเก็บน�้าเพิ่มเติม 

เพื่อให้มีน�้าส�าหรับการอุปโภคบริโภค และท�าการเกษตร

อย่างเพียงพอ

 ๔. นอกจากมีการเพาะเห็ดนางฟ้า และเห็ดฟาง 

ให้นักเรียนส�าหรับบริโภคแล้ว โรงเรียนควรท�าการตลาด

เพิ่มเติม โดยการน�าเห็ดมาจ�าหน่าย

 ๕. ขอให้จังหวัดนราธิวาสพิจารณาจัดหา

หม้อแปลงไฟฟ้าเพ่ิมเติมให้แก่โรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดนบ้านตอืงอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๓ 

 ต่อมา เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดนบ้านละโอ หมู ่ที่ ๒ ต�าบลศรีบรรพต อ�าเภอ

ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ทรงรับฟังการบรรยายสรุป

ผลการด�าเนินงาน และทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของ

โรงเรียน ได้แก่ การสาธิตการเรียนการสอนชั้นอนุบาล

โครงการพัฒนาภาษาไทย ห้องสมุด ห้องสาธิตหลักสูตร

เสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนาสมรรถนะ

การจัดการน�้าในชีวิตประจ�าวัน การชลประทานเบ้ืองต้น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

งานแปรรูปถนอมอาหาร และการประกอบเลี้ยงอาหาร

นักเรียน การด�าเนินงานและการรักษาผู้ป่วยผ่านระบบ

การรักษาทางไกล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนห้องฝึกอาชีพ

นกัเรยีน และโครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั ทรงเยีย่ม

หน่วยแพทย์พระราชทาน และราษฎรในพื้นท่ี

 ในการนี้ ได้มีพระราชด�าริ สรุปความว่า

 ให้พิจารณาจัดท�าหลักสูตรการชลประทาน

เบื้องต้นเพิ่มเติม ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับ

ที่สูงกว่า
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วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชด�าเนินไปยังโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ต�าบลสะเตง อ�าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

 ในการนี้ ทรงท�าพิธีเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

๖๐ พรรษา” และทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียน 

ได้แก่ กจิกรรมการเรยีนการสอนวชิาสือ่สารสนเทศ การปลกูพชื

ไร้ดนิจากระบบชีวภาพโดยใช้ปั๊มโซล่าเซลล์ และระบบการผลิต

ก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร กิจกรรมมาตรฐาน Clean food 

good taste การสาธิตการตรวจสารปนเปื ้อนและสารเคมี

ในอาหาร การใช้ระบบก๊าซชีวภาพในการประกอบอาหาร

การสาธติการเพาะถัว่งอก การเพาะเหด็ การท�าสบู ่น�า้ยาล้างจาน

และการท�าบัญชีครัวเรือน ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบาตู เครือข่าย

โครงการพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ การสาธิตการเรียน

การสอนวิชาช่างไฟฟ้า ช่างพื้นฐาน และช่างเชื่อม กิจกรรม

สวนสมุนไพร การด�าเนินงานการให้บริการและบัญชีรายรับ

รายจ่ายของศูนย์บริการพระดาบส

 จากนั้น เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา 

อ�าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ทรงรับฟังการบรรยาย

สรุปผลการด�าเนินงาน และทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ 

ของโรงเรยีน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนทางไกลวิชา

วิทยาศาสตร์ กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ศูนย์เรียนรู้

พระราชกรณยีกจิและขยายผลพระราชด�ารใินสถานศกึษา

การสาธิตการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยตามมาตรฐาน

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน การสาธติการเรียนการสอน ทรงเยีย่ม

ราษฎรในพื้นที่

 ในการนี้ ได้มีพระราชด�าริ สรุปความว่า

 การด�าเนินงานต่าง ๆ ของส�านักงาน กปร. 

และส�านักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ที่ช่วยส่งเสริมและ

สนับสนุนการเรียนการสอนของนักเรียนในพ้ืนท่ี หาก

ได้ผลเป็นอย่างดีแล้ว ควรขยายผลไปสู่กลุ่มนักเรียน

ในพื้นที่อื่น ๆ ด้วย
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 ต่อมา เสดจ็ฯ ไปยงัโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน

เฉลมิพระเกียรต ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรม

ราชกมุาร ีเนือ่งในโอกาสทรงเจรญิพระชนมาย ุ๕๐ พรรษา

๒ เมษายน ๒๕๔๘ (บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จ�ากัด 

อุปถัมภ์) หมู่ที่ ๕ บ้านไบก์ ต�าบลบุดี อ�าเภอเมืองยะลา 

จังหวัดยะลา 

 ในการนี้ ได้มีพระราชด�าริ สรุปความว่า

 ๑. ขอให้พิจารณาช่วยเหลือโรงเรียนต�ารวจ

ตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรง

เจริญพระชนมายุ ๕๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๔๘ 

(บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จ�ากัด อุปถัมภ์) โดยจัดท�า

ระบบกรองน�า้ดบิ ซึง่ได้รบัน�า้มาจากอ่างเกบ็น�า้บ้านไบก์

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เพื่อใช้ส�าหรับการอุปโภค

และบริโภคภายในโรงเรียน

 ๒. ขอให้ส�านักงาน กปร. และกรมชลประทาน 

ด�าเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาระบบกรองน�้าของ

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระศรีนครินทรา ฯ พระบรมราชชนนี ต�าบล

เมืองบุดี อ�าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ซึ่งมีการใช้

งานมานาน

 ๓. ขอให้พิจารณาจัดท�าระบบกรองน�้าดิบ เพ่ือ

ใช้ส�าหรับอุปโภคและบริโภคภายในโรงเรียนต�ารวจ

ตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก อ�าเภอป่าพะยอม 

จังหวัดพัทลุง

 ๔. เพิ่มปริมาณการเลี้ยงไก่ไข่ ถ้ามีโรงเรือนพอ 

นักเรียนควรบริโภคในอัตราส่วน ๑ คน ต่อ ๑ ฟอง แต่

ไม่ควรเลี้ยงไก่เกิน ๓๐๐ ตัว ต่อโรงเรียน ถ้าเล้ียงมาก

ไปจะต้องหาตลาดมารองรับผลผลิต อย่างน้อยนักเรียน 

๒ คน ต่อการเลี้ยงไก่ไข่ ๑ ตัว จะได้ผลผลิตท่ีเพียงพอ 

เพราะนักเรียนส่วนใหญ่บริโภคเนื้อสัตว์อื่นด้วย

 ๕. พิจารณาหาพื้นที่ที่เหมาะสมภายในบริเวณ

โรงเรียน เพื่อให้ท�าการประมงและปลูกไม้ผลเพ่ิมเติม
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วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา ถนนยะลา - โกตา  

ต�าบลโกตาบารู อ�าเภอรามัน  จังหวัดยะลา ทรงรับฟัง

การบรรยายสรุปผลการด�าเนินงาน และทอดพระเนตร

กิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียน ได้แก่ กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 

ห้องสมุด การสาธิตการเรียนการสอนทางไกล ห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ วิชาสามัญ กิจกรรมงานอาชีพของกลุ่มแม่บ้าน

โกตาบารู  การสาธิตตลาดจ�าลอง การสาธิตการเรียน

การสอนเพื่อเตรียมความพร้อมการอ่านออกเขียนได้วิชา

ภาษาไทย ทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นท่ี ในการน้ี ได้พระราชทาน

พระราชด�าริ สรุปความว่า

 ๑. ให้จัดหาหนังสือที่เป็นประโยชน์ เช่น หนังสือ

ทีไ่ด้รบัรางวลัจากการประกวดฯ หนงัสอืดเีด่นในด้านต่าง ๆ

ฯลฯ มาสนับสนุนให้แก่โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา

 ๒. ขอให้น�าระบบสหกรณ์ของโรงเรยีนต�ารวจตระเวน

ชายแดนเข้ามาส่งเสรมิ โดยเฉพาะการท�าบญัชรีายรับรายจ่าย

ของนักเรียนโรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู

หมูท่ี ่๓ ต�าบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ�าเภอหวัหนิ จังหวัดประจวบครีขีนัธ์ 

 โอกาสนี ้ทรงเปิด “อาคารมณีรตัน์” ซึง่ร้านจติรลดา

และประชาชน ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง

พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

 ในการนี้ ได้มีพระราชด�าริ สรุปความว่า

 ให้ด�าเนินการจัดหาน�้าเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนและ

ราษฎรบ้านป่าละอู โดยการขุดลอกสระเก็บน�้าของโรงเรียน

จ�านวน ๒ แห่ง และขุดลอกสระเก็บน�้าของหมู่บ้านป่าละอู

จ�านวน ๑ แห่ง รวมถึงขุดลอกฝายห้วยป่าเลา พร้อม

ปรับปรุงระบบส่งน�้าและอาคารประกอบ เพื่อสนับสนุนน�้า

ส�าหรับการอุปโภคบรโิภคและการเกษตร ตลอดจนโครงการ

เกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียน ให้มีน�้าใช้อย่าง

เพียงพอ

 จากนัน้ เสดจ็ฯ ไปยงัโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน

บ้านป่าหมาก หมู่ที่ ๘ ต�าบลศาลาลัย อ�าเภอสามร้อยยอด 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 ในการนี้ ได้มีพระราชด�าริ สรุปความว่า

 ให้พิจารณาด�าเนินการจัดหาน�้าเพ่ือช่วยเหลือ

โรงเรียนและราษฎรบ้านป่าหมาก ให้มีน�้าใช้อย่างเพียงพอ 

โดยการปรับปรุงฝายดังกล่าวให้มั่นคง พร้อมติดต้ังเครื่อง

สูบน�้าและจัดสร้างถังเก็บน�้าเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

ต่อไป
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วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสดจ็ฯ ไปยงัศนูย์การเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านครีล้ีอม

หมู ่ที่ ๑ ต�าบลช้างแรก อ�าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 

 ในการนี้ ได้มีพระราชด�าริ สรุปความว่า

 ให้จดัหาน�า้ให้ศูนย์การเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน

บ้านคีรีล้อม เพื่อใช้ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

และสนับสนุนการอุปโภคบริโภคของโรงเรียนให้มีน�้าใช้ได้

อย่างเพยีงพอตลอดปี โดยการปรบัปรงุระบบประปาภเูขาเดมิ

พร้อมก่อสร้างถังพักน�้าและถังกรองน�้า รวมถึงขุดลอก

สระเก็บน�้าภายในโรงเรียน

 จากน้ัน เสด็จฯ ไปยังศูนย์การเรียนต�ารวจ

ตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) หมู่ที่ ๖ 

ต�าบลป่าเด็ง อ�าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โอกาสนี้

ทรงเปิดศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา

บ้านปาเกอะญอ ท่ีบรษิทั ปนูซีเมนต์นครหลวง จ�ากดั มหาชน

จัดสร้างขึ้นตามโครงการ “โรงเรียนสีเขียว” เพื่อเฉลิม

พระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ

๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

 ในการนี้ ได้มีพระราชด�าริ สรุปความว่า

 ให้จัดหาน�้าช่วยเหลือศูนย์การเรียนต�ารวจ

ตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) และ

ราษฎรในหมู ่บ้าน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมของ

หน่วยอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ให้มีน�้าใช้อย่าง

เพียงพอ โดยการจัดท�าฝายกึ่งถาวรพร้อมระบบส่งน�้า

และถังเก็บน�้า
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงดำานาโดยทรงรถปักดำา ณ แปลงสาธิตการเกษตร

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก 

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสดจ็พระราชด�าเนนิ ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรยีนนายร้อย

พระจลุจอมเกล้า จงัหวดันครนายก ได้ทอดพระเนตรนทิรรศการ

และทรงรับฟังบรรยายสรุปผลการด�าเนินงานแปลงสาธิต

การเกษตร พร้อมทั้งการช่วยเหลือราษฎรจังหวัดนครนายก

ซึ่งประสบภัยแล้งในปีที่ผ่านมา

 ในการนี้ ได้มีพระราชด�าริ สรุปความว่า

 ๑) พิจารณาขุดลอกหรือตบแต่งก�าจัดวัชพืชปาก

คลองมะขามเฒ่า

 ๒) ตรวจสอบคุณภาพน�้าในคลองพระยาบันลือ

ซึ่งมีคราบสนิมบนผิวน�้า โดยเฉพาะในช่วงต้นฤดูกาล

เพาะปลูก

 ๓) พจิารณาปลกูต้นไม้เพิม่เตมิในศนูย์พนัธ์ุไม้ภาคใต้

ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 ๔) พจิารณาปลกูผกัไฮโดรโปนกิส์ (Hydroponic)

โดยเปรียบเทียบระหว่าง ใช้ปุ๋ยแบบปกติ กับการใช้ปุ๋ย

ชีวภาพจากธรรมชาติ ซึ่งพบว่า โรงเรียนใน กทม. ใช้ปุ๋ย

ชวีภาพจากธรรมชาต ิแล้วมต้ีนทนุถกูกว่าเท่าตวั แต่ผลผลติ

ไม่แตกต่างกนั

 จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงด�านาโดยทรงรถปักด�าและ

ทรงเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร อาทิ น�้าเต้า บวบ และ 

แตงกวา เป็นต้น ทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่
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บทความเฉลิมพระเกียรติ

 เนื่องในปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา     
๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตลอดระยะเวลากว่า ๖๐ ปี ที่พระองค์ตามเสด็จ พระบาทสมเด็จ           
พระเจ้าอยู ่หัว ในการเย่ียมราษฎรในต่างจังหวัด ตั้งแต่ปี ๒๔๙๕ และเสด็จฯ ไปทั่วทุกภาค
ในปี ๒๕๑๘ ซึ่งเป็นห้วงเวลาที่มีการสู้รบ ระหว่างรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์ ทั้งสองพระองค์
เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎร และทหารในพื้นที่การสู้รบ ได้ทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎร 
โครงการตามพระราชด�าริจึงเกิดขึ้นในพ้ืนที่การสู้รบและช่วยเหลือประชาชนทุกข์ยาก

 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเห็นความทุกข์ยากของราษฎร จึงได้

พระราชทานความช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน ทั้งความทุกข์จากเจ็บป่วย ทุกข์จากการขาดการศึกษา 

ซ่ึงส่งผลกระทบไปแทบทุกด้าน ทุกข์จากการท�ามาหากิน จึงน�ามาสู่โครงการด้านสาธารณสุขและ

สังคมสงเคราะห์ (แพทย์พระราชทาน ยาพระราชทาน หมอหมู่บ้าน) สงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร้ 

พิการ ทรงรับนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์มากมายทั่วทุกภาค และพระราชทานโครงการ

ศิลปาชีพทั่วทุกภาค ให้ความรู้ ให้อาชีพ โดยไม่เลือกเชื้อชาติ และศาสนา แม้แต่ชาวต่างชาติ เช่น 

เหตุการณ์ที่ชาวกัมพูชาอพยพหนีภัยการสู้รบที่ฆ่ากันตายเป็นจ�านวนมากเข้าสู่ประเทศไทยทางด้าน

ตะวันออก พระองค์เสด็จฯ ไปทรงช่วยเหลือด้วยพระองค์เอง



 เมื่อวันที่  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๒๒ ทรงต้ังศูนย ์

สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ท่ามกลางฝนที่ตก

ไม่หยุด การสู้รบก็ยังคงมีอยู่ ท�าให้ชาวกัมพูชารอดชีวิตจาก

ป่วยไข้ และหิวโหย เป็นจ�านวนนับแสน ซึ่งยังคงจารึกอยู่ในใจ

ของคนกัมพูชากลุ่มนี้ตราบทุกวันนี้

 • พระองค์ทรงให้อย่างไม่มีเงื่อนไข ไม่ต้องการอะไร

ตอบแทน ทรงเป็นพระราชินี ที่ประทับพับเพียบกับพื้น 

ไต่ถามทุกข์สุขของราษฎร อย่างไม่เหน็ดเหน่ือย ทรงอ่าน

ความทุกข์จากแววตา

 รบัสัง่ว่า “เขาจะแต่งตวัมาดอีย่างไรกต็าม แต่แววตา

ไม่สามารถปิดบังความทุกข์ได้” สมุดบันทึกส่วนพระองค์

น�าไปสู่ขบวนการแก้ปัญหา ด้วยสายพระเนตรอันเฉียบคม 

และมาเป็นโครงการตามพระราชด�าริอีกมากมาย สุดจะ

พรรณนาให้ครบถ้วนได้ คงจะน�ามาจัดกลุ่มงานที่พระองค์ทรง

ให้กับประเทศชาติ และประชาชนมากมาย ได้ดังนี้

 ๑. ปกป้องผืนป่า  

 ๒. เพิ่มคุณค่าครอบครัว

 ๓. ล้อมรั้วแผ่นดิน

 ๔. สร้างศิลปินชาวบ้าน

 ๕. แหล่งผลิตอาหารแดนไกล

 ๖. มรดกไทยคู่แผ่นดิน

 • ปกป้องผืนป่า พระองค์ทรงรักป่าอย่างยิ่ง รับสั่ง

เสมอว่า ถ้าเราท�าลายป่าต่อไป จะไม่มีน�้า ไม่มีป่าเก็บน�้าฝน

ผืนดินจะแห้งแล้ง หรือน�้าท่วม แล้วไหลลงทะเลหมด พระองค์

ทรงสร้าง “โครงการป่ารักน�้า” ป่า คือ จุดเริ่มต้นความอุดม

สมบูรณ์ของแผ่นดิน แม่น�้าทุกสายในประเทศไทยล้วนมาจาก

ป่าฝนทั้งสิ้น เราไม่มีหิมะให้ละลาย ได้เกิดโครงการสวนป่า

เฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้นหลายแห่ง โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

“ให้คนกับป่า อยู ่ด้วยกันอย่างพ่ึงพาและเก้ือกูล” เกิด

โครงการ “ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า”  (รสทป.) กลุ่ม 

รสทป. ใดที่รักษาผืนป ่าได ้ดี  พระองค ์จะพระราชทาน

“ธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต” จะเห็นว่าทรงให้ความส�าคัญ

กับผืนป่าเป็นอย่างยิ่ง
 • เพิ่มคุณค่าครอบครัว พระองค์ทรงพระเมตตา 

พระราชทานสงเคราะห์แก่ผูเ้จบ็ป่วย คนยากจน คนชรา คนพิการ

รับนักเรียนที่ เรียนดีแต ่ยากจนไว ้ในพระราชานุเคราะห์

มากมาย ตั้งธนาคารข้าว เกิดหมอหมู่บ้าน ยาพระราชทาน 

ทรงตั้ง “มูลนิธิสายใจไทย” เพื่อสงเคราะห์แก่ทหาร ต�ารวจ 

อาสาสมัครที่บาดเจ็บ พิการ จากการสู้รบ รวมท้ังครอบครัว 

ตั้งแต่ป ี ๒๕๑๘ และทรงตั้ง “มูลนิธิส ่งเสริมศิลปาชีพ”

ในปี ๒๕๑๙ ซึ่งได้ช่วยเหลือให้ชาวนา ชาวไร่ ผู้ยากไร้ ได้มี

ความรู้ มีอาชีพ และเป็นบุคคลที่พระองค์ทรงยกย่องว่าเป็น

ศิลปิน มีเงินให้ลูกได้เรียนหนังสือ ช่วยเหลือครอบครัวให้มี

ฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น

เสด็จฯ ไปทรงช่วยเหลือชาวกัมพูชา หนีภัยสงคราม
ที่เขาล้าน จังหวัดตราด



 • ล้อมรัว้แผ่นดิน จะเหน็ได้ว่าโครงการตามพระราชด�าริ

ท้ังของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ

พระบรมราชินีนาถ ส่วนใหญ่จะตั้งอยู ่บริเวณชายขอบของ

ประเทศ โดยเฉพาะเป็นพื้นท่ีเพื่อความมั่นคง บางพื้นที่ก็มี

บ้านยามชายแดน ทรงให้การพฒันาชวีติความเป็นอยูข่องราษฎร

ชาวไทยภเูขา ซึง่ส่วนมากเป็นชนเผ่าต่าง ๆ  ท�าให้เกิดความม่ันคง

ในพื้นที่ตามแนวชายแดน นับได้ว่านี่คือ การล้อมรั้วแผ่นดิน

 • สร้างศลิปินชาวบ้าน เมือ่พระองค์เสดจ็ฯ ไปทรงเยีย่ม

ราษฎรในภูมิภาคต่าง ๆ ทรงคัดเลือกสมาชิกของครอบครัว

ราษฎรที่ยากจนทั่วประเทศ ให้มาเรียนศิลปะแขนงต่าง ๆ

และทรงหาผู้เชี่ยวชาญงานฝีมือมาถ่ายทอดวิชาให้ จนเป็น

ช่างฝีมือ ที่จะอนุรักษ์งานฝีมือที่สืบทอดมาแต่โบราณ เกิด

ผลงานศิลปะอันวิจิตรประณีต เท่ากับพระองค์ ทรงเจียระไน

เพชรของแผ่นดิน โดยแท้

 • แหล่งผลิตอาหารแดนไกล พระองค์ทรงพบราษฎร

จ�านวนมาก ขาดความรู ้ในการประกอบอาชีพ ขาดแหล่ง

อาหาร ความยากจน ท�าให้มีผู ้บุกรุกท�าลายป่า ล่าสัตว์ป่า 

จึงได้พระราชทาน โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในปี ๒๕๔๐ 

ทรงมุ่งหมายให้เป็นแหล่งจ้างงานชาวบ้านที่ยากจน เป็นแหล่ง

ผลิตอาหารที่ปลอดสารพิษ และเป็นแหล่งให้ความรู้ในการ

ประกอบอาชีพในที่ดินของตนเองได้ และทรงตั้ง โครงการ

สถานีพัฒนาเกษตรท่ีสูง ในภาคเหนือหลายแห่ง ซึ่งเป็น

แนวทางคล้ายฟาร์มตัวอย่าง แต่เน้นทางการเกษตรมากกว่า

ปศุสัตว์

 • มรดกไทยคู่แผ่นดิน จากศิลปินชาวบ้านที่พระองค์

ทรงรังสรรค์ให้กลายเป็นสุดยอดฝีมือ ผู ้สืบสานงานศิลป์ 

สืบทอดมาแต่โบราณ ด้วยงานเครื่องทอง เครื่องเงิน คร�่าเงิน

-คร�า่ทอง จกัสานย่านลเิภา จกัสานไม้ไผ่ และสลกัไม้ ทอผ้าไหม

ทอผ้าฝ้าย ทอจก ปักผ้า เครื่องปั้นดินเผา ตกแต่งปีกแมลงทับ 

ช่างไม้ ช่างหวาย ดอกไม้ประดิษฐ์ ลงยาสี เป็นผลงานหัตถศิลป์

ถิ่นสยามที่งดงามยิ่งนัก มาจัดแสดงในงาน ศิลป์แผ่นดิน

มาแล้วหลายครั้ง ท�าให้ชาวไทยได้ภาคภูมิใจในมรดกแห่ง

แผ่นดิน และให้ชาวต่างชาติได้ชื่นชมในเอกลักษณ์แห่งความ

เป็นไทย

พระเมตตา



 ในต้นปี ๒๕๕๕ ช้างป่าที่แก่งกระจาน จังหวัด

เพชรบุรี ถูกฆ่า สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 

มีพระราชด�าริในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕ ความว่า

 “ช้างเป็นสัตว์ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงรัก ทรงห่วงใย โดยเฉพาะช้างทางกุยบุรี และ

แก่งกระจาน ทรงห่วงใยมาโดยตลอด ทรงช่วยหาที่อยู่

ทีก่นิให้ช้าง จะได้ไม่รบกวนคน ช้างกับคนจะได้มีปัญหา

กันน้อยที่สุด เช่น ที่กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ช้างมี

ความส�าคัญมาแต่ครัง้ประวตัศิาสตร์ เคยช่วยรกัษาบ้าน

เมอืง กูบ้้านกูเ้มอืง ดงันัน้ขอให้ช่วยกนัดแูล มใิห้ช้างถกูฆ่า 

อย่างทารุณเยี่ยงนี้ เพื่อจะได้ไม่ผิดพระราชประสงค์ 

ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงตั้งพระราชหฤทัย 

ที่จะให้มีการอนุรักษ์ช้าง ให้เป็นสัตว์คู่แผ่นดินสืบไป”

“ผู้รับพระราชด�าริ ท่านผู้หญิงฉัตรแก้ว นันทาภิวัฒน์

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ พลเอกนพดล วรรธโนทัย

พลโทอุดมเดช สีตบุตร (ครั้งเป็นแม่ทัพภาคที่ ๑) ”

 หลังจากนั้น กองทัพภาคที่ ๑ โดยกองพลทหาร

ราบท่ี ๙ ได้จดัให้มกีารฝึก “ราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษ์ช้าง”

หลายรุ ่น ช่วยดูแลช้างและปลูกพืชอาหารช้าง จนถึง

ทุกวันนี้

 • พระเมตตาต่อสัตว์คู่แผ่นดิน ช้าง เป็นสัตว์คู่บ้าน

คู่เมือง คู่แผ่นดิน ที่เคยร่วมรบป้องกันและกอบกู้บ้านเมืองมา

แต่ประวตัศิาสตร์ ช้าง เป็นสตัว์ชนดิเดยีวทีพ่เิศษกว่าสตัว์ท้ังปวง 

เช่น

 ๑. เป็นสัตว์สัญลักษณ์ในธงชาติ เดิมธงชาติไทยพื้น

สีแดง และมีช้างเผือกอยู่ตรงกลาง แม้ปัจจุบันจะเปลี่ยนเป็น

ธงไตรรงค์แล้ว ก็ยังคงปรากฏอยู่ในธงราชนาวี 

 ๒. เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ 

จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว แม้คนทั่วไปจะยกเลิก

บรรดาศกัดิแ์ล้ว แต่ช้างยงัคงอยู ่เช่น พระเศวตอดลุยเดชพาหล ฯ

เป็นช้างเผือกคู่บารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 ๓. เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่อยู่ในเครื่องราชอิสริยาภรณ์

อันเป็นท่ีเชิดชูยิ่งช้างเผือก สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม

ราชินีนาถ ทรงรักและทรงห่วงใยช้างเป็นอย่างยิ่ง ทรงโปรดฯ

ให้ตั้งโครงการ คืนช้างสู่ธรรมชาติ และได้เสด็จฯ ไปทรงปล่อย

ช้างคืนสู่ธรรมชาติ ในปี ๒๕๔๐ ณ จังหวัดล�าปาง และได้ทรง

ปล่อยอีกหลายคร้ัง ต่อมาได้ต้ังเป็นมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ 

สนองพระราชด�าริสืบมาจนปัจจุบัน



 • พระเมตตาสู่ผืนน�้า ทรงจัดตั้ง “โครงการฟื้นฟู

ทรัพยากรชายฝั่งทะเล” เพื่อการฟื้นฟูแหล่งอาหารชายฝั่ง 

ด้วยการสร้างปะการังเทียม ให้เป็นที่หลบภัย หาอาหาร 

วางไข่ของปลา และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อนุรักษ์

พันธุ์เต่าทะเลที่เกาะมันใน จังหวัดระยอง และโครงการ

อนุรักษ์ป่าชายเลน เช่นที่ วนอุทยานปราณบุรีสิรินาถราชินี

 พระราชทานพระราชด�าริ ให้มีการฟื้นฟูพันธุ์ปลา 

และสัตว์น�้าจืดของไทย โดยการจัดตั้ง วังปลา ที่อ�าเภอ

บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ถวายรางวัล เหรียญเซเรส

(CERES MEDAL) จารึกด ้านหลังเหรียญ ว ่า “TO GIVE WITHOUT DISCRIMINATION” 

แปลว่า “ให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง”

 • องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ถวาย

เหรียญโบโรพุทโธทองค�า (Unesco Borobudur Gold Medal) เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการผดุง

รักษาไว้ซึ่งมรดกวัฒนธรรมของประชาคมโลก เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๕

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้าพลเอกนพดล วรรธโนทัย

ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชด�าริ ส�านักราชเลขาธิการ

ทรงปล่อยเต่าทะเลท่ี โครงการพระราชด�าริสวนป่าหาดทรายใหญ่

 จัดตัง้ฟาร์มทะเลตวัอย่างท่ีอ�าเภอบ้านแหลม จงัหวดั

เพชรบรีุ จะเหน็ได้ว่าสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

ทรงมีพระเมตตา ดูแลประชาชน ตั้งแต่ ภูผา สู ่มหานที

โดยแท้ พระองค์มีรับสั่งว่า “ขาดทุนของฉันคือก�าไรของ

แผ่นดิน”

 ทรงให้โดยไม่มีเงื่อนไข ไม่ต้องการอะไรตอบแทน

 พระมหากรุณาธิคุณอันแผ ่ ไพศาล น้ี  เป ็นที่

ประจักษ์ไปทั่วโลก จนท�าให้ชาวต่างชาติถวายรางวัล

พระองค์มากมาย ขอยกตัวอย่าง เช่น
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 ในความทรงจ�าฉบับนี้ ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.) ได้รับเกียรติจาก นายกิจจา ผลภาษี อดีตอธิบดีกรมชลประทาน และที่ปรึกษา
ส�านักงาน กปร. ซึ่งท่านมีโอกาสท�างานสนองพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง การสนองพระราชด�าริในด้านน�้า 

 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช ทรงห่วงใยในชวีติความเป็นอยูข่องประชาชนเป็นอย่างมาก

จนท�าให้พระองค์ต้องเสดจ็ฯ ไปเยีย่มเยยีนราษฎรของพระองค์ และทุม่เทพระวรกายอย่างเหนด็เหนือ่ย ทรงซกัถาม

ถึงความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เอง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของราษฎร ด้วยทรงเล็งเห็นว่า

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ทรงให้ความส�าคัญกับการพัฒนาและ

การจัดการทรัพยากรน�้า เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ท้ังจากภัยน�้าแล้ง ภัยน�้าท่วม

และภัยน�้าเสีย ด้วยแนวพระราชด�าริการพัฒนาแหล่งน�้าและระบบชลประทาน เพื่อให้ราษฎรมีน�้ากินน�้าใช้ที่

พอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการท�าเกษตรกรรม

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีสายพระเนตรยาวไกลเล็งเห็นปัญหานี้ มา

ก่อนหน้าหลายสิบปีจึงได้วางแนวพระราชด�ารัสและโครงการตามพระราชด�าริไว้เพื่อให้คนไทยสามารถ

ที่จะพ้นวิกฤตน�้ามาได้ และนี่คือหนึ่งเสียงของผู้สนองงานในหลวงรัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับการบริหาร

จัดการน�้า



 จุดเริ่มต้นคือมีปัญหาเกี่ยวกับเร่ืองน�้ามาก่อน

กรมชลประทานก็เข้ามาสนองเบือ้งพระยคุลบาท ในการทีจ่ะ

สนองพระราชด�ารเิก่ียวกับเรือ่งน�า้ เมือ่ก่อนน�า้มปัีญหามาก

ต้ังแต่สมัยส�านักงาน กปร. ยังไม่ก่อตั้ง กรมชลประทานโดย

ท่านอธิบดีตั้งแต่สมัยท่านอธิบดีแสวง พูนสุข พอมีปัญหา

เกี่ยวกับเรื่องน�้า ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงระหว่างปี ๒๕๑๘ ที่มี

งานเกี่ยวกับพัฒนาแหล่งน�า้เข้ามา ท่านอธบิดกีไ็ด้ตามเสด็จ

ที่จะไปสนองนโยบายเรื่องน�้า งานเพิ่งเริ่มต้นตอนนั้นก็คง

ยังไม่มีอะไรมากมาย ต่อมาจากอธิบดีแสวง พูนสุข มาถึง

อธิบดีมนัส ปิติวงษ์ ท่านก็เริ่มที่จะติดตาม ตอนนั้นก็มี

พระต�าหนักภูพิงค์ พระต�าหนักภูพาน พระต�าหนักทักษิณ 

 “น�้า” “จุดเริ่มต้นการสนองพระราชด�าริ”

 โครงการแรกคงจะจ�ากนัได้เป็นโครงการอ่างเกบ็น�า้

เขาเต่า ต้ังแต่สมัยอธิบดีชูชาติ ก�าภู ซ่ึงนานมากแล้ว ช่วงนั้น

ก็มีเฉพาะโครงการอ่างเก็บน�้าเขาเต่าและก็มีโครงการอื่น ๆ

เกีย่วกบัถนน เกีย่วกบัอะไรต่าง ๆ  ขึน้มา งานพฒันาแหล่งน�า้

มีเพิ่มขึ้นมามากก็ตอนสมัยหลังแล้ว ตั้งแต่ ปี ๒๕๑๘ ต่อจาก

นัน้มาเรากข็ยายงานออกไปตามภาคต่าง ๆ  อย่างเช่น จงัหวดั

แม่ฮ่องสอน ตอนนั้นผมได้พบ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ท่ี

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส�านักงาน กปร. ก็มีโครงการเกิดขึ้นมา

กรมชลประทานกับส�านักงาน กปร. ก็เริ่มที่จะท�างานกัน

อย่างใกล้ชิด ช่วงนั้นผมย้ายมาเป็นผู้อ�านวยการส�านักงาน

ชลประทานที่ ๙ คุมภาคตะวันออกทั้งหมด โครงการที่ผม

เข้าไปเกีย่วข้องในช่วงนัน้กม็ศีนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ

โครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร 

พร้อมทั้งโครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรี 

โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง จังหวัดระยอง 

และมโีครงการต่าง ๆ  เริม่ทยอยเข้ามามากมาย พอย้ายเข้ามา

อยู ่ในกรมชลประทาน ทางกรมก็ให้รับผิดชอบงานอื่น ๆ

กรมชลประทานได้ตัง้ส�านกังานกจิกรรมพเิศษ ซึง่จะสนองงาน

โครงการพระราชด�าริขึ้นมา ก็จะเห็นว่าตอนนั้นมีท่านอธิบดี

เล็ก จินดาสงวน ต่อมาก็ ท่านปราโมทย์ ไม้กลัด ท่านสุพจน์ 

รุจิรกุล ตามมา เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ มีหน้าที่รับผิดชอบในการที่

จะติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ส่วนคนอื่นก็

ท�างานตามหน้าที่ คือผู้ปฏิบัติ อย่างเช่น โครงการเขื่อนป่าสัก

ชลสิทธิ์ พอผมเข้ามาเป็นรองอธิบดี ก็เริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกับ

โครงการน้ี ในการจัดหาที่ดิน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของราษฎร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ทรงรับสั่งไว ้

ทรงเป็นห่วงมาก พระองค์เคยรับสั่งว่า “อย่าให้ราษฎรของ

ฉันเดือดร้อนในการก่อสร้าง” งานต่าง ๆ เหล่าน้ีท�าให้งาน

ของกรมชลประทานต้องเข้าไปอย่างเข้มข้น เข้าไปสัมผัส

ใกล้ชิด เข้าไปแก้ไขปัญหา เข้าไปสนองพระราชด�าริต่าง ๆ 

ที่เกิดขึ้นมา

และพระต�าหนักวงัไกลกงัวลน้ันมีมานานแล้ว พระองค์กเ็สด็จฯ

ทุกภาคเกือบจะท้ังปี ช่วงน้ันกรมชลประทานก็ได้เร่ิมที่เข้ามา

สนองพระราชด�าริเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งน�้าต่าง ๆ  ที่มี

ออกมา รวมทั้งโครงการประจ�าปีของกรมชลประทานเอง

เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

“อย่าให้ราษฎรของฉันเดือดร้อน...”
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 โครงการต่าง ๆ  เกดิขึน้อีกมากมาย อย่างเช่น ศูนย์ศกึษา

การพัฒนาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารต่ิาง ๆ  เช่น ห้วยฮ่องไคร้

ภูพาน ห้วยทราย อ่าวคุ ้งกระเบน พิกุลทอง เขาหินซ้อน

ก็ได้เกิดข้ึนมา บางแห่งกรมชลประทานก็เข้าไปรับผิดชอบ 

อย่างเช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ บางแห่งกรมชลประทานก็เข้าไปเป็นผู้สนับสนุน

 การทรงงานของพระองค์ท่านมีความมุ่งมั่น ก่อนท่ี

พระองค์จะลงพื้นที่ต่าง ๆ พระองค์จะศึกษาข้อมูลต่าง ๆ 

อย่างแน่ชดัเลย พร้อมกับในด้านข้อมลูจากราษฎร ซึ่งเราจะ

เห็นภาพพระองค์ลงในพื้นที่ไปสัมผัสกับชาวบ้าน ทรงไปถาม

ข้อมลูต่าง ๆ  เกีย่วกบัเรือ่งน�า้ เรือ่งดนิ เรือ่งพชื เรือ่งป่า ทกุเรือ่ง

พระองค์ก็ทรงเอามารวมกัน ส่วนไหนที่จะแยกออกไปใน

งานด้านต่าง ๆ  กแ็ยกออกไป ซึง่ต่อมาเราเรยีกว่าเป็น “ศาสตร์

ของพระราชา”  

 ส�าหรับโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์พระองค์ทรง

ติดตาม ได้ศึกษา และมีพระราชด�าริให้ก่อนท่ีจะเริ่มโครงการ

ไม่ต�า่กว่า ๓๐ ปี พอเริม่โครงการขึน้มาได้ พระองค์กท็รงตดิตาม

ทีจ่ะร่วมท�างาน อย่างเช่น ศนูย์ศกึษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน

อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิต่าง ๆ  เหล่านี ้งานก็ได้ด�าเนนิการ

สืบเน่ืองมา โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริก็ได้ขยาย

ออกไปมากมาย มีกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ มีโครงการเก่ียวกับ

เรื่องน�้าประมาณ ๓,๐๐๐ กว่าโครงการแล้ว

เรื่องปัญหาที่ดินต่าง ๆ  ท่ีเกิดขึ้น การที่เราไปชดเชยราษฎร

ท่ีเดือดร้อนจากการเวนคืนท่ีดินมาใช้ พระองค์ ได้ติดตาม

เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ต่าง ๆ  ที่มีความไม่เข้าใจบางเรื่อง

ในตอนนั้น แต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ เราก็พยายามแก้ ผู้ว่าราชการ

จังหวัดลพบุรี (ในขณะนั้น) กับกรมชลประทาน ร่วมมือกัน

อย่างใกล้ชิดมาก ลงไปในพื้นที่ที่จะไปแก้ไข เกิดปัญหาราษฎร

เรือ่งใดขึน้มา กจ็ะมาประชมุทีจ่ะมาแก้ไข โครงการเขือ่นป่าสกั

ชลสทิธิ ์มีพระราชด�ารใิห้หลายอย่าง แต่พระองค์ทรงเน้นย�า้เสมอ

“อย่าให้ราษฎรของฉันเดือดร้อน” เรื่องนี้เป็นจดุส�าคญัมาก 

เราก็ได้สนองพระราชด�าริ อย่างเช่น เรื่องการชดเชยค่าที่ดิน

เมื่อก่อนนี้ต้องมีคณะกรรมการ โดยมี ผู ้ว่าราชการจังหวัด

“สายพระเนตรกว้างไกล ก่อก�าเนิดสายน�้า หล่อเลี้ยงชีวิตราษฎร”

“การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พสกนิกรไม่เคยรู้”



หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน 

และก็มีคณะกรรมการต่าง ๆ ก็มีกรมชลประทาน กรมท่ีดิน

นายอ�าเภอส่วนต่าง ๆ  เข้ามาร่วมพจิารณาราคาที่จะต้องชดเชย 

เมื่อก่อนในระเบียบ ข้อก�าหนดต่าง ๆ  ที่ได้วางเอาไว้ค่อนข้าง

ท่ีจะเข้มงวด ที่จะพิจารณาเรื่องค่าชดเชย แต่ส�าหรับโครงการ

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เราได้มีการยกเว้นหลายเรื่อง อย่างเช่น

การจ่ายค่าที่ดิน เราสามารถจ่ายได้ทั้งผู ้ที่มีเอกสารสิทธิ์และ

ผู ้ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ แต่ครอบครองที่ดินนั้น ราคาอาจจะไม่

เท่าเทียมกัน แต่เราก็มีการชดเชยให้ อันนี้คือข้อแรก ข้อที่ ๒

เรามอบค่าชดเชยให้กับบ้านเรือน ต้นไม้ ผลไม้ อะไรต่าง ๆ

ที่ชาวบ้านได้ปลูกไว้ที่มีอยู่ในที่ดิน ข้อที่ ๓ เราต้องจัดหาท่ีดิน 

ท่ีเขาสามารถย้ายจากพ้ืนท่ีท่ีเราเวนคืนเข้าไปอยู่ โดยการที่เรา

ต้องจัดสรรท่ีอยู่ให้ด้วย ถ้าเขาไม่เอา อยากจะไปอยู่ที่อ่ืน เราก็

สามารถเปลี่ยนเป็นเงินค่าชดเชยให้เขาต่างหาก จะเห็นว่า

โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เราชดเชยให้เขาถึง ๓ อย่าง ๓ 

อย่างดังกล่าวนี้เราไม่เคยท�ามาก่อน หลังจากท่ีเราท�าแล้ว

โครงการนี้ ก็ค่อย ๆ แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ จนส�าเร็จ

 ตอนน้ันผมจ�าได้นายสวัสด์ิ วัฒนายากร อดีตอธิบดี

กรมชลประทาน คิดว่าถ้าประมูลจ้างเหมาจะช้า เราต้องการ

สร้างให้เสรจ็ท่ีจะฉลองครบรอบ ๗๒ พรรษา ให้ทัน ก็เลยตดัสินใจ

สร้างเอง โดยรับความช่วยเหลือจากทหารช่างบางส่วน ท�าให้

งานส�าเร็จลุล่วงทัน แล้วก็สามารถประหยัดเวลาค่าก่อสร้าง

ได้มาก เมื่อก่อนงานกรมชลประทานเป็นลักษณะงานท�าเอง

เป็นส่วนใหญ่ ต่อมารัฐบาลหลายสมัยในช่วงนั้นก็พยายามท่ีจะ

ให้บริษัทผู้รับเหมาเข้ามารับงาน โดยการให้กรมชลประทาน

ลดงานท�าเองลง แล้วก็แบ่งเป็นงานประมูลจ้างเหมา ซึ่งงานนี้

ถ้าพูดถึงแล้วก็มีทั้งส่วนดีและส่วนเสีย

 หลังจากสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เสร็จ ผลส�าเร็จ

ที่เกิดขึ้นประการแรกคือ แม่น�้าป่าสัก เมื่อก่อนนี้ไม่มีระบบ

ชลประทานที่จะเข้ามาควบคุมและบรหิารจัดการโครงการได้เลย 

แม่น�้าป่าสักเป็นแม่น�้าที่ค่อนข้างจะสัน้และชันมาก ปริมาณน�า้มี

มากประมาณ ๓,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ปริมาณน�้า

อนันีม้าสมทบกับแม่น�้าเจ้าพระยา ในช่วงที่น�้าเหนือไหลบ่าลงมา 

แม่น�้าปิง วัง ยม น่าน ไหลลงมาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

แม่น�้าป่าสัก จนมาพบกัน เราลองมองภาพดูว่าน�้าเหนือก็เยอะ

ไหลลงมา พร้อมกับแม่น�้าป่าสัก ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้

น�า้เหนอืนีค้อื แม่น�า้ปิง วัง น่าน ยงัคุมได้ ยกเว้นแม่น�า้ยม แม่น�า้ยม

ก็มาก ปีหน่ึงไม่ต�่ากว่า ๓,๐๐๐ – ๔,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร

ต่อปี ในเมื่อน�้าเหนือไหลบ่าลงมา น�้าป ่าสักไหลบ่าลงมา

มาพบกันเกดิเป็นมวลน�า้กองมหึมาขึน้มาทีจ่ะท่วมตัง้แต่จงัหวดั

พระนครศรีอยุธยาเรื่อยลงมาจนถึงกรุงเทพมหานคร พอมีเขื่อน

ป่าสักชลสิทธิ์ ทรงมีรับสั่งกับผม ตอนเปิดสะพานพระราม ๘ 

ในช่วงนั้นมีน�้ามาก ผู ้ว ่ากรุงเทพมหานครก็กลัวว ่าจะเกิด

น�้าท่วมกรุงเทพมหานคร ท่านก็กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชว่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ควบคุมน�า้

อย่างไรที่จะไม่ให้น�้ามาท่วมกรุงเทพมหานคร พระองค์ทรง

อธิบายให้ฟัง ก่อนนั้นพระองค์ทรงมีรับสั่งกับผมว่า การบริหาร

จัดการน�้าป่าสัก ต้องบริหารให้ดี เวลาน�้ามาจะต้องค�านวณ

ปริมาณน�้าที่อยู ่ในอ่างเก็บน�้า ปริมาณน�้าเหนือท่ีจะเข้ามา

เติมให้อ่างเก็บน�้าว่าจะควบคุมอย่างไร เราจะต้องควบคุม

น�้าในอ่างให้เหลือในระดับเท่าไร เพียงพอที่จะรับน�้าป่าสักที่

จะไหลเข้ามาเติม ท�านองเดียวกันในการระบายน�้าออกจาก

โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิก็ต้องพิจารณาให้ดว่ีาการระบาย 

ไม่ได้ปล่อยพรวดลงมาทีเดียว ปล่อยพรวดออกมาอาจจะเกิด

น�้าสูง น�้าท่วม น�้าอะไรต่าง ๆ ราษฎรก็เดือดร้อนมาก ต้ังแต่

สองข้างล�าน�้าป่าสักลงมา พระองค์รับสั่งว่าการปล่อยน�้า 

พิจารณาปล่อยน�้าให้ดี ปล่อยให้เป็นระยะ เป็นช่วง ต้องคิด

พิจารณาและก็ต้องค�านวณให้ดี อันนี้ทรงสอนเอาไว้ พระองค์

ก็รับสั่งกับผู้ว่ากรุงเทพมหานครว่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีวิธีการ

ท่ีจะบริหารจัดการน�้า เพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครไม่ต้อง

เป็นห่วงแล้วผลที่ออกมาก็คือน�้าไม่ท่วม

“เอกกษัตริย์แห่งการบริหารจัดการน�้า ทรงใช้เขื่อนป่าสักสอนผู้ว่าฯ แก้ปัญหาน�้าท่วม”
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“บรรเทาน�้าท่วม ป้องกันน�้าเค็ม
เก็บกักน�้าจืดเพ่ือการเกษตร การอุปโภค-บริโภค”

 โครงการที่ผมอยากจะกล่าวถึงมีอีกโครงการหนึ่ง คือ

โครงการพัฒนาพ้ืนทีลุ่ม่น�า้ปากพนงัอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนังฯ พระองค์รับสั่งว่าลุ่มน�้า

ปากพนังตั้งแต่โบราณเป็นพื้นที่อู่ข้าวอู่น�้า ของภาคใต้ มนีาข้าว

เยอะแยะไม่ต�่ากว่า ๕๐๐,๐๐๐ ไร่ เวลาผ่านไป การใช้ลุ่มน�้า

ปากพนังไม่มีการควบคุมดูแลเท่าที่ควร ท�าให้พื้นที่ลุ ่มน�้า

ปากพนังเสื่อมโทรม นาข้าวหายไปเหลือไม่ถึง ๑๐๐,๐๐๐ ไร่

ผลผลิตข้าวต�่ามาก มีการบุกรุกเข้าไปท�านากุ้ง ท�าพ้ืนที่ต่าง ๆ

ก็เกิดการขัดแย้งในระหว่างราษฎรท�านาข้าวกับท�านากุ ้ง

ซึ่งสองอย่างตรงข้ามกัน ใช้น�้าเค็มกับไม่ใช้น�้าเค็ม อันนี้ไม่เคยมี

ใครคิดหรอก พระองค์ทรงทราบ ทรงรู้เรื่องราวต่าง ๆ

ของลุ่มน�้าปากพนัง พระองค์รับส่ังออกมา

ทุกคนงง กรมชลประทานก็รับสนอง

เบื้องพระยุคลบาทในเร่ืองน้ี

ได้พิจารณาพัฒนาลุ่มน�้าปากพนังฯ พระองค์รับสั่งย�้าว่า “เรา

ต้องการพัฒนาลุ่มน�้าปากพนังให้คืนมา ถึงแม้จะไม่เหมือน

เดิม แต่อย่างน้อยก็ไม่ให้เสื่อมโทรม” โครงการพัฒนาพ้ืนท่ี

ลุ่มน�้าปากพนังฯ ถึงได้เกิดขึ้นมา กรมชลประทานกไ็ด้วางเขือ่น

ระบายน�้า พร้อมทั้งกั้นน�้าเค็ม งานต่าง ๆ เหล่านี้ ถ ้ากล่าวไป

คงยาวมาก แต่สรุปผลออกมาก็คือ หลังจากได้ท�างานนี้

มาช่วงหนึ่ง พื้นที่นาข้าวกลับมา ผลผลิตของนาข้าวกลับมา

ปัจจุบันถ้าใครไปดูโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนงัฯ จะเหน็

ว่าน�า้เคยท่วมในพืน้ทีเ่ป็นเวลานานมาก ปัจจบุนันีเ้หลอืสั้นมาก 

พื้นท่ีนาข้าวเกิดข้ึนมาเยอะแยะ นากุ้งก็ยังมีอยู ่ เขาอยูก่ันได้ 

ท้ังนาข้าวและนากุง้ ประชาชนไม่ทะเลาะเบาะแว้งกนัการขดัแย้ง

หมดไป โครงการนีเ้ป็นโครงการหนึง่ ซึง่น่าศกึษามาก เป็นโครงการ

ที่ส�าคัญในภาคใต้ของเรา

อยากจะกล่าวอีกโครงการ

หนึง่สัน้ ๆ  คอื โครงการปรบัปรงุ

คลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ ผมเข้าไปท�างานเกี่ยวกับ

โครงการนี้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ท�าทั้งหมด 

ก็ตาม กรมชลประทานมีการสานต่อตลอดมา 

โครงการปรบัปรงุคลองลดัโพธิอ์นัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ

ไม่เคยมีใครรู้จัก ไม่มีใครคิดแม้กระท่ังกรมชลประทานเอง

ก็ไม่รูจ้กั ซึง่พระองค์รบัสัง่ออกมาน้ัน น�า้เหนือทีไ่หลออกมาพอมา

ถึงคุ้งบางกระเจ้า ช่วงนั้น ระยะทาง ๑๘ กิโลเมตร น�้าเหนือ

ต้องมาอ้อมกระเพาะหม ู๑๘ กโิลเมตรกว่าจะออกสูท่ะเลช้ามาก

เพราะต้องวิ่งอ้อมเมื่อก่อนนี้พระองค์ตรัสว่ามีคลองเล็ก ๆ  ท่ีตัด

ผ่านกระเพาะหมูแต่คลองเหล่านี้ปัจจุบันหายไปเหลือเพียง

เส้นจาง ๆ พระองค์ทรงลากบนแผนที่ กรมชลประทานก็ได้

ออกไปส�ารวจดูก็ปรากฏว่าแนวคลองมีจริง แต่ปัจจุบันตื้นเขิน

ราษฎรบุกรุกเข้ามาจนแคบ คลองนี้ก็ไม่ได้ใช้งานอะไรพอเรา

กลับไปกราบบังคมทูล พระองค์มีรับสั่งว่า ให้ปรับปรุงคลองนี้

ให้เหมือนเดิมหรือให้ดีกว่าเดิม เพื่อท่ีเวลาน�้าเหนือออกมา 

แทนท่ีจะวิ่งอ้อม ๑๘ กิโลเมตร เพ่ือระบายออกสู่ทะเลได้ช้ามาก

คลองลัดโพธิ์มีความยาวเพียง ๖๐๐ เมตร แต่ให้น�้าไหลผ่าน

ซึ่งจะออกสู่ทะเลเร็วข้ึน พื้นท่ีน�้าท่วมข้างบนก็จะสามารถลด

ปริมาณน�้าได้เร็ว ท�านองเดียวกันในฤดูแล้งเกิดความเดือดร้อน

น�้าทะเลหนุนข้ึนมาถึงปทุมธานี ท�าความเดือดร้อนให้กับการ

ประปา ราษฎร พืชสวน ไร่นา พระองค์รับสั่งว่า น�้าทะเลหนุน

ขึ้นมาเราก็ปิดประตูคลองลัดโพธิ์ไม่ให้น�้าผ่าน ให้น�้าทะเลไหล

อ้อม ๑๘ กิโลเมตร จะเห็นว่าน�้าทะเลจะขึ้นช้ามาก ถ้าปล่อยให้

น�า้ทะเลวิง่ ๖๐๐ เมตรใกล้นดิเดยีว โครงการปรับปรงุคลองลดัโพธิฯ์

เป็นโครงการท่ีไม่เคยมีใครรู้ และเป็นผลงานท่ีทรงพระราชด�าริ

โดยตรง กรมชลประทานก็ภมูใิจทีไ่ด้สนองโครงการฯ นี ้จนกระท่ัง

มผีลส�าเรจ็ พระองค์เสดจ็พระราชด�าเนนิทางชลมารคไปทรงเปิด

ประตูระบายน�้าคลองลัดโพธิ์ เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน 

๒๕๕๓

“ด้วยพระปรีชา น�้าไม่ท่วม ไม่ต้องผ่านกระเพาะหมู”
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 โครงการอื่นก็ยังมีอีกเยอะไม่ได้มีแต่โครงการนี้ 

ผมอยากท่ีจะพูดถึงศาสตร์ของพระองค์เกี่ยวกับการบริหาร

จัดการน�้า และได้น�าไปออกโทรทัศน์ ผมดูหลายช่อง เมื่อวันที่

๔ ธนัวาคม ๒๕๓๘ ทีพ่ระต�าหนกัจติรลดารโหฐาน ศาลาดสุดิาลยั

พระองค์ทรงน�าแผนทีม่าไม่ได้มีโน้ตสักตัว พระองค์ได้อธิบาย

แผนที่ เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ  ขึ้นมา เมื่อก่อนนี้ไม่มี

ใครเคยที่จะยกอันนี้ขึ้นมา มันเป็น ศาสตร์ของพระราชา

อย่างหนึง่ทีว่่า “การบรหิารจดัการน�า้” ซึง่เมือ่ก่อน ค�า ๆ  นี้

ยังไม่เกิด ไม่มีใครพูด พระองค์ทรงพิจารณาถึง

ลุ ่มน�้าต่าง ๆ ท่ัวประเทศไทย พระองค์ได้

ทรงศึกษาว่าลุ่มน�้าต่าง ๆ  มีความเก่ียวพัน

ซึง่กนัและกนั เขือ่นแต่ละเขือ่นสร้างไว้

ก็มีการบริหารจัดการตัวเอง

แต ่ท�านองเดียวกันถ้ารวม

ประเทศเข้ามาแล้วจะมี

ความเกี่ยวพันกันระหว่าง

ลุ่มน�้าต่าง ๆ  จะเห็นว่าแม่น�า้ปิง 

วัง ยม น่าน ป่าสัก ทางเหนอื ถ้าแยก

ไปอีก เช่น แม่น�้าน่าน ซึ่งมีแม่น�้าใหญ่

อีกสามสายมารวมกัน ท�าให้เกิดน�้าท่วม

พระองค์ทรงทราบและทรงวางแนวทางท่ีจะ

บริหารจัดการ แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ เป็นเร่ืองของ

ประเทศ เพราะฉะนั้นในการด�าเนินงานก็เข้าใจว่า เราไม่อาจ

ท�าได้ทันที แต่งานต่าง ๆ เหล่านี้ ถ้าคิดจะแก้ปัญหา ถ้าคิดจะ

บริหารจัดการน�้าของประเทศมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ปรบัปรุง

เพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ดีขึ้น ศาสตร์ของพระราชาต่าง ๆ

เหล่านี้ ควรที่จะน�าเอามาปฏิบัติถึงแม้จะช้าหรือเร็วก็ขอให้ท�า

 อีกโครงการหน่ึงคือ โครงการอ่างเก็บน�้าคลองหลวง

ที่จังหวัดชลบุรี มีความเดือดร ้อนเกี่ยวกับเร่ืองน�้ามาก 

คลองหลวงเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ กรมชลประทานได้วางเอา

ไว้นาน แต่ก็สร้างไม่ได้ เน่ืองจากกินพื้นที่มาก มีราษฎร

เข้าไปอยู่เยอะมาก พระองค์รับสั่งว่าให้ลดขนาดให้เล็กลง 

ถ้ามีความจ�าเป็นทอนลงไป จะเหน็ได้ว่า ศาสตร์ของพระองค์ 

ไม่ใช่แค่ว่าเราจะท�าแต่เรื่องเข่ือนใหญ่ ถ้าเข่ือนใหญ่ไม่ได้

ท�าเขื่อนขนาดกลาง กลางไม่ได ้ท�าเล็ก ซ่ึงอันน้ี

เป็นการทีจ่ะช่วยเหลอืราษฎรทีมี่ความเดอืดร้อนได้

อย่างมากทีเดียว นอกจากนี้ ยังมีโครงการอีก

เยอะแยะมาก เป็นโครงการที่มีรูปแบบ

แตกต่างกนัอย่างสิน้เชงิ เช่นโครงการ

พฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ กไ็ปเร่ือง

ป่าชายเลน เรื่องเกี่ยวกับ

ประมง เรื่องเก่ียวกับ

อะไรต่าง ๆ โครงการ

อันหนึ่ง ซ่ึ ง เราไม ่ เคยคิด

พจิารณามาก่อน อย่างเช่น โครงการ

พฒันาลุม่น�า้ล�าพะยงั ทีเ่รามอ่ีางเกบ็น�า้

ขนาดเลก็อยูต่อนบน ตอนล่าง เรามอ่ีางเกบ็น�า้

ขนาดกลางค่อนข้างใหญ่ แต่สองอันมีความ

แตกต่างกนั อ่างเก็บน�า้ตอนบนขนาดเลก็แต่น�า้เยอะมาก

อ่างเก็บน�้าตอนล่างขนาดใหญ่แต่มีน�้าน้อย พระองค์ก็มี

พระราชด�าริ เอาน�้าจากข้างบนมาเติมอ่างเก็บน�้าตอนล่างใช้

ประโยชน์ได้ทัง้สองฝ่าย อนันีเ้ป็นศาสตร์ของพระองค์ซ่ึงบางคน

อาจจะทราบ แต่ความคิดท่ีจะท�าเรื่องน้ีออกมาเป็นรูปแบบ

เป็นผลที่ได้ ออกมาอย่างจริงจังพูดถึงแล้วไม่มีใครท�า แล้วก็

อีกอย่างหน่ึง ความเข้าใจของคนไม่เหมือนกนั กรมชลประทาน

อาจจะวางโครงการไว้เสนอขึ้นมา แต่ไม่ได้รับการอนุมัติ

จะเห็นได้ว ่าวันนี้มาคุยกันเฉพาะเรื่องน�้า แต่เรื่องอื่นอีก

ร้อยอย่างพันอย่างก็มีมาก เรื่องน�้ายังมีอีกเยอะมากใช้เวลา

วันหนึ่งไม่พอ

“น�้า : ต้นทุนหลักของชีวิต”



 โครงการพระราชด�าริต่าง ๆ อาจจะมีผู้คนบาง

กลุ่มที่ไม่เห็นด้วย อันนี้เป็นจุดส�าคัญ ความขัดแย้งต่าง ๆ

เหล่านี้ เป็นสิ่งที่ผมมองในภาพรวมของประเทศแล้ว

ค่อนข้างจะหนัก พระองค์ทรงมีพระราชด�าริกับเรา ที่พูด

ถึงเสมอ ๆ ว่า “น�้าคือชีวิต” คนไทยมี ๖๐-๗๐ ล้านคน

ข้างหน้าต้องขยายอีก น�้าที่เราจะใช้ปัญหายังมีอีกมาก

ไม่ว่าจะเป็นน�้าแล้งหรือน�้าท่วม ความขัดแย้งต่าง ๆ

จะเป็นสิ่งที่ท�าให้การพัฒนาประเทศเราช้าลง ไม่ก็หายไป

จะเป็นไปได้ไหม ท่ีส�านักงาน กปร. จะช่วยในการที่จะเอา

คน ๒ กลุ่ม คือเราจะเห็นว่าคนพัฒนาจะมีความเห็นของ

เขารูปแบบหน่ึง คนคัดค้านความเห็นเขาจะอีกแบบหนึ่ง 

เราเอาคน ๒ กลุ่มมาคุยกัน คุยกันให้ได้ ผมเคยพยายาม

แต่ผมท�าไม่ได้ ผมเคยคิด ผมเคยชวนเขามาบอกว่า

ท�าไมเราไม่มานั่งคุยกัน ประเทศชาติต้องเดินหน้าต่อไป

คนมากข้ึนทุกอย่างเปลี่ยนแปลงข้ึน สิ่งแวดล้อมก็ต้อง

เปลี่ยนแปลง ท�าไมเราไม่มานั่งคิดกันว่า ประเทศเรา

แผนหลักเราม ีกรมชลประทานวางไว้มี ทัง้พฒันาแหล่งน�า้

พัฒนาประเทศ ท�าไมเราไม่มาคุยกัน อันน้ีจะท�าหรือ

ไม่ท�า อันน้ีควรท�าไหม ถ้าไม่ดีไม่ควรท�า แต่อันอื่นต้องท�า

ไม่ใช่คุณจะให้หยุดหมด หยุดไม่ได้ ประเทศชาติเราต้อง

ไปอีกเยอะ ท�านองเดียวกันกรมชลประทานจะไปท�าทุก

อย่างไม่ได้อีก เราต้องพิจารณาถึงความจ�าเป็น พิจารณา

ถึงประโยชน์ที่ได้รับว่าคุ้มไหม สิ่งต่าง ๆ ถ้าคนไทยหันมา

คุยกัน ผมว่าอุปสรรคต่าง ๆ พวกนี้ที่ท�าให้ประเทศเรา 

การพัฒนาแหล่งน�้านี้ไม่ทันกับความต้องการของราษฎร 

จะแก้ไขอย่างไรต่อไป

“น�้าคือชีวิต”  
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 ถ้าพดูถงึเร่ืองความประทบัใจ แบบทีก่ล่าวมาแล้ว

ผมไม่ได้มีหน้าที่ที่จะตามเสด็จพระองค์ท่าน แต่ผมมี

ความภูมิใจว่าได้รับสนองพระราชด�าริโครงการใหญ่ ๆ 

แต่โครงการเล็กก็มี ไม่ใช่ใหญ่อย่างเดียว พร้อมทั้งอยาก

จะกล่าวบางสิง่บางอย่างท่ีมคีวามรูส้กึ ผมอยากจะกล่าวถงึ

เข่ือนขุนด่านปราการชล คือแรกเริ่มเดิมที ตรงบริเวณใกล้

เขื่อนขุนด่านปราการชล กรมชลประทานมีฝายท่าด่าน

ฝายเล็ก ๆ ฝายเล็กอันนี้ทดน�้าเข้าในพื้นที่โครงการ

นครนายก ซึ่งเกิดผลประโยชน์ได้น้อยมาก แต่ก็บรรเทา

ความเดือดร ้อนราษฎรได ้ กรมชลประทานได้เคย

พิจารณาไว้ว่าลุ ่มน�้านครนายกจะไปพบกับปราจีนบุรี

ท�าให้เกิดน�้าท่วม ท่วมทั้งจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัด

นครนายก แล้วก็น�้านครนายกที่มีต้นก�าเนิดจากเขาใหญ่ 

มันมีพื้นท่ีที่กรมชลประทานได้คิด คือตัวเหนือเขื่อน

เหวนรก ผมเคยไปดดู้วยตวัเอง พืน้ทีน่ีท้างฝ่ายสิง่แวดล้อม

เขาบอกว่าเป็นพื้นที่เขาใหญ่ แต่สิ่งท่ีผมเคยไปเห็นมามัน

เป็นทุ่งหญ้าว่างเปล่า เขาก็บอกเป็นพื้นที่ที่เสืออยู่ ช้างอยู่

ผมก็ไม่ได้เถียงเพราะว่าผมเองก็ไม่ทราบ แต่พื้นที่นี้

ตามหลักการในการพัฒนาแหล่งน�้ามีความเหมาะสม

ทีจ่ะสร้างอ่างเกบ็น�า้ขนาดใหญ่บนพืน้ทีน่ี ้ซึง่ความเสยีหาย

จากน�้าท่วมมีอยู่บ้าง แต่ผมยืนยันว่าไม่มาก ถ้าพูดถึง

ความคุ้ม พูดง่าย ๆ ว่าคุ้ม แต่ก็เกิดแรงต่อต้าน ทั้ง ๆ ที่

การพิจารณาของเรา พิจารณาได้หลายรูปแบบ น�้าตก

เหวนรกเป็นน�้าตกที่สวยมาก แต่หน้าแล้งนี้แห้งสนิท 

การท่องเที่ยวคนไปเที่ยวก็เห็นความแล้ง แต่เข่ือนตัวน้ี

เราวางเหนือน�้าตก สามารถระบายน�้าได้จากเขื่อนมาให้

“ความภูมิใจในการสนองพระราชด�าริ”
กับน�้าตกน้ีในหน้าแล้งได้ และอีกอย่างหน่ึงน�้าตกเหวนรก

เป็นน�้าตกที่ชันมาก ผลประโยชน์จากเขื่อนตัวนี้ถ้าใช้ผลิต

กระแสไฟฟ้า เราจะได้กระแสไฟฟ้ามาก เราได้ก�าไรจาก

ความสงูของเข่ือน อาจจะลดน�า้มันเตา ถ่านหนิเท่าไร ผมคง

ไม่พูดรายละเอียด แต่แรงต่อต้านมีเยอะ งานนี้ได้เคยท�า

เรื่องถวายกราบบังคมทูลให้ทราบ พระองค์ก็ทรงทราบ 

แต่มีแรงต่อต้านจากสิ่งแวดล้อมเยอะแยะมาก ถึงขนาด

ไปยืมมือต่างประเทศ เจ้าชายฟิลลิปเข้ามาต่อต้านเร่ืองน้ี

ซึง่ผมกไ็ม่ทราบว่าเอามายุง่เกีย่วกบัประเทศไทยได้อย่างไร

แต่ความเดือดร้อนราษฎรข้างล่าง ทรงเห็นมากกว่าที่

กรมชลประทานได้วางไว้ พระองค์ได้ไปพิจารณาถึงพ้ืนที่

อ�าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นทุ่งนาใหญ่มาก 

เป็นพื้นที่ดินเปรี้ยว พื้นที่ตรงนี้ผลผลิตต�่ามาก ชาวนาปลูก

ข้าวผลผลิตน้อยมากและปลูกยากมาก พระองค์ได้มี

พระราชด�าริให้กับกรมชลประทานว่า ในเม่ือเราไปสร้าง

ตอนบนไม่ได้ เราเอาลงมาพิจารณาตอนล่าง เขาต่อต้าน

ตอนบน เรากเ็อามาพจิารณาตอนล่าง ซ่ึงกระทบกับเขาใหญ่

น้อยมาก เราสร้างเข่ือนถึงแม้ว่าจะแพงผลประโยชน์อาจจะ

น้อยกว่าตอนบน แต่อย่างน้อยท่ีสุดเราก็ยังมีน�้าที่ให้

ราษฎรได้ใช้ เราสามารถฟื้นพื้นที่นาของอ�าเภอองครักษ์ 

ซึ่งเป็นดินเปร้ียว ชะล้างดินเปรี้ยว แก้ไขดินเปร้ียวได้

พร้อมกบับรรเทาอทุกภยัในลุม่น�า้นครนายกและปราจนีบรุี

ได้บางส่วน โครงการนีก้ไ็ด้เกดิขึน้มา เป็นโครงการอนัเนือ่ง

มาจากพระราชด�าริ ซึ่งแสดงถึงพระอัจฉริยภาพของ

พระองค์ ถ้าทรงพิจารณาท�าไม่ได้แล้ว ก็ปล่อยไป ทิ้งไป 

ไม่ใช่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริของพระองค์ 

ท่านแน่นอน
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ผมเคยเข้าไปทูลถวายงาน สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช ฯ

สยามมกฎุราชกมุาร ทีวั่งสโุขทยั ๒ ครัง้ และทางภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ ๑ ครั้ง เกี่ยวกับโครงการอ่างเก็บน�้าทางจังหวัด

นครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย ์  และป ัจจุบันก็ยังอยู ่

มีพระราชด�าริให้สร้าง พื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าพื้นที่

สีแดง เป็นพื้นที่ที่รุนแรง ทรงเสด็จฯ ไป ผมได้สนองงาน

เกี่ยวกับงานชลประทาน และทรงมีพระราชด�าริให้เพิ่มเติม

ผมอยากจะกล่าวอีกนิดหนึ่งว่า ส�านักงาน กปร. สามารถ

สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริให้เกิดขึ้น จากสิง่ที่

เราวางเอาไว้ต้องรอระยะเวลานานมาก ส�านกังาน กปร. สามารถ

ท�าให้สั้นได้ เพราะส�านักงาน กปร. มีเงินสนับสนุนจาก

งบประมาณ แล้วนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน สามารถเสนอ

โครงการต่าง ๆ แล้วสิ่งที่ส�าคัญที่สุดที่ส�านักงาน กปร. ให้

สนบัสนนุส�าหรบัโครงการท่ีไม่มงีบประมาณกบัหน่วยงานต่าง ๆ

เพื่อจะตั้งงบประมาณสมทบต่อไป ถ้างานเสร็จภายในปีเดียว

ส�านักงาน กปร. ให้หมดได้ แต่ถ้างาน ๓-๕ ปี เขาก็ตั้ง

งบประมาณเพิ่มเติม ซึ่งกรมประชลประทานเอง ปัจจุบัน

ก็ด�าเนินการประสานงานใกล้ชิดกับส�านักงาน กปร.

งานโครงการพระราชด�าร ิผมว่าไม่มวีนัหมด มงีานอกีเยอะ

ผมคิดว่า ส�านักงาน กปร. เอง มีหน้าท่ีจะต้องท�าอีก

มากมาย กรมชลประทานเองหลังจากท่ีได้สนองงาน

โครงการพระราชด�าริ งานของกรมชลประทานเองก็ได้

น�าแนวพระราชด�ารไิปใช้เสมอ พระราชด�าริเป็นต้นแบบ

ได้เลย อนัน้ีเป็นผลพ่วงอนัหน่ึง ทีเ่กดิมาจากความพจิารณา

จากการท�างาน แต่เน่ืองจากพระราชด�าริกว้างและไกลมาก

มีผลประโยชน์เกิดขึ้นเห็นผล กรมชลประทานกส็ามารถ

ขยายงานของกรมชลประทานออกมาได้เยอะมาก โดยการน�า

พระราชด�าร ิซึง่ไม่ใช่โดยตรง แต่อาศยัโครงการพระราชด�าริ

ที่ทรงพระราชทานให้เป็นตัวอย่างที่กรมชลประทานจะ

เอาไปขยายงานของกรมได้ 
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 ผมมเีกรด็ให้ฟังนดิหนึง่ ผมเคยไปประชมุทีป่ระเทศจนี

เก่ียวกับเรื่องแหล่งน�้า ประเทศจีนในปี ๒๕๔๔ ผมถามเขา

คุณมีเข่ือนมีอ่างเก็บน�้าเยอะไหม เขาบอกก็ไม่มากนะมี

ประมาณ ๔๐,๐๐๐ กว่าแห่ง ต่อมาผมได้ไปอีกในปี ๒๕๕๒ 

๒๕๕๓ ผมก็ใช้ค�าถามเดิม ประเทศจีนการพัฒนาแหล่งน�้า

เป็นอย่างไร เขาบอกเมืองจีนก็ยังพัฒนาช้ามาก เพราะว่ามี

เข่ือน ๖๐,๐๐๐ แห่ง ผมถามว่า จากการทีผ่มอยากรู้อยากเหน็

ผมเคยนึกขึ้นมาประเทศจีนมีคนกว่า ๑,๐๐๐ ล้านคน แต่เคย

น�้าแล้งไหม ไม่เคยไม่มี มีแต่น�้าท่วม อันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งหน่ึง

ซึง่ท�าให้มคี�ากล่าวของคนว่า เขือ่นมนัเลวร้าย ท�าลายสิง่แวดล้อม

ผมอยากให้เขาไปศึกษา ผมถามประเทศจีนว่า NGO มี

ความคิดเห็นแบบไหน ดูเขางง ๆ เขาบอกว่าประเทศจีนไม่มี

NGO ,NGO คืออะไร เรื่องนี้อาจเป็นเรื่องยาก แต่มันไม่ยาก

“เร่ืองเล่า จากต่างแดนที่เราอาจยังไม่รู้”

ถ้ามันมีคนจุดประกายขึ้นมา ให้หันหน้ามาคุยกันผมมองเห็น

ส�านักงาน กปร. ถ้าเริ่มต้นในจุดนี้ได้ ที่จะสานเรื่องน้ี โดยให้

ผู ้ใหญ่ รัฐบาลรับรู ้ และก็มีความเห็นว่าอย่างไร เอาคนที่

เคยหันหลังชนกัน หันหน้ามาตรงกันมาคุยกัน มันจะเกิด

ความหมายขึ้นเยอะ



 บริเวณแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ พื้นท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตาก มีสภาพเป็นป่ารกทึบ

ภูเขาสูงสลับซับซ้อน ห่างไกลและกันดาร การแบ่งเส้นเขตแดนในหลายพื้นที่ไม่มีความชัดเจน ระยะทางประมาณ 

๑,๐๒๐ กิโลเมตร เป็นสันเขา ๕๔๘ กิโลเมตร เป็นล�าน�้า ๔๗๒ กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นท่ีอยู่อาศัยและ

ท�ากินของกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าต่าง ๆ   รวมถึงเป็นแหล่งพักพิงของกองก�าลังชนกลุ่มน้อย ในบางครั้งก่อให้เกิดปัญหา

ความขัดแย้งระหว่างประเทศ เกิดปัญหาการรุกล�้าอธิปไตยของชาติ รวมทั้งปัญหาชนกลุ่มน้อย ใช้เป็นที่พักพิง 

หลบซ่อน และสะสมก�าลังเพื่อต่อต้านรัฐบาลเมียนมาร์ ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ

...ยามเฝ้าระวังตามแนวชายแดน

หมู่บ้านยาม
ชายแดน

เรียบเรียงโดย : นางสาวสใบทิพย์ ศรีทองสุข

กองประสานงานโครงการพืน้ท่ี ๓ ส�านกังาน กปร.



 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงตระหนักต่อ

ปัญหาน้ี เมือ่คร้ังเสดจ็แปรพระราชฐานประทบัแรม ณ พระต�าหนกั

ภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างประทับได้เสด็จ

พระราชด�าเนินทรงเยี่ยมราษฎรในท้องถ่ินต่าง ๆ พื้นที่

ภาคเหนือ ทรงมีกระแสพระราชด�ารัสความตอนหนึ่งว่า 

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงเป็นห่วงความมั่นคง

ตามแนวชายแดน ทรงเป็นห่วงว่าราษฎรชาวเขาท่ีอยู่

ในพื้นที่ห่างไกล ฝ่ายตรงข้ามที่เขาไม่หวังดีต่อประเทศ

เขาจะใกล้ชิดคนเหล่านี้มากกว่าเรา ถ้าเราไม่ใกล้ชิด

เขาก็จะมายุยงส่งเสริมให้เป็นอื่น เราก็จะล�าบาก จะต้อง

รกัษาคนเหล่าน้ีไว้ จะต้องรกัษาประเทศชาตไิว้ รกัษาคน รักษา

ประเทศ ทหารก็ดี ต�ารวจชายแดนก็ดี หรือกรมป่าไม้ก็ดี ไม่ได้

อยู่ในพื้นที่ตลอดเวลา ถ้าราษฎรที่เขาอยู่ตลอด เขามีความส�านึก

เป็นไทย เขารักประเทศไทย เขาหวงแหนแผ่นดิน เขาก็จะเป็นยามที่ดี” 

 ตามแนวพระราชด�าริดังกล่าว คณะกรรมการ

บริหารโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ เห็นชอบให้ด�าเนินการใน ๒ พ้ืนที่

น�าร่อง คือบ้านมะโอโคะ จังหวัดตาก และบ้านปางคอง 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จัดตั้งเป็น โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน

ยามชายแดนอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิบ้านมะโอโคะ

ต�าบลแม่จัน อ�าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และโครงการ

จัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

บ้านปางคอง ต�าบลนาปู่ป้อม อ�าเภอปางมะผ้า จังหวัด

แม่ฮ่องสอน

 จากน้ันเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๕ สมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชด�าริกับ

พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ ผู้อ�านวยการโครงการพัฒนา

ตามพระราชด�าร ิจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ณ เรอืนประทบัแรม

ปางตอง อ�าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ ่องสอน ความว่า

“ให้พิจารณาหาแนวทางในการด�าเนินงานจัดต้ัง

หมู่บ้านในรูปแบบบ้านยามชายแดนด้านทิศตะวันตก

ของตัวเมืองแม่ฮ่องสอน เพ่ือพัฒนาราษฎรในพื้นที่ 

ให้เข้มแข็งมีส่วนร่วมรักษาอธิปไตยของชาติอย่าง

มีระบบตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว”

ร้อ
ยเ
รื่อ
งโค
รง
กา
ร

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๒ สมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชด�าเนินทรงเยี่ยมราษฎรที่

บ้านรวมไทยพัฒนาที่ ๑ ต�าบลรวมไทยพัฒนา อ�าเภอพบพระ 

จังหวัดตาก ในการนี้ได ้มีพระราชด�าริกับ พลตรีชัยยุทธ

เทพยสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๓ “ให้พิจารณา

น�าราษฎรชาวไทยภูเขาที่สมัครใจไปเป็นยามตามชายแดน

ตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 

เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงของประเทศ” 

ในปีเดียวกัน เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๒ สมเด็จ

พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานแนวทาง

เพิม่เตมิกับกองทัพบก ดังนี้

๑. ให้หมู่บ้านยามชายแดนเป็นหมู่บ้านท่ีจัดตั้งข้ึนใหม่

บนภูเขาเพราะชาวเขามีความคุ ้นเคยกับการอยู ่บนภูเขา

มากกว่าพื้นราบ และเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยพอสมควร

๒. พื้นที่จัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนเป็นพื้นที่ที่สามารถ

ท�าการเกษตรได้ ดงัเช่นดอยอ่างขาง มแีหล่งน�า้ มพีืน้ทีเ่พยีงพอ

ส�าหรับหมู่บ้านประมาณ ๔๐ - ๕๐ ครอบครัว

๓. ให้ทหารช่วยฝึกอบรมระบบป้องกันภัยและฝึกการ

รายงานข่าว เพื่อให้ราษฎรช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับทางราชการ

๔. ให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสนับสนุนอาชีพ และทหาร

ช่วยในการจัดตั้งหมู่บ้าน
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โครงการจัดตั้งหมู ่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ ด�าเนินการ ๕ หมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดตากและ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนี้  

๑. โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ บ้านมะโอโคะ ต�าบลแม่จัน อ�าเภออุ้มผาง จังหวัด

ตาก อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ ้มผาง

สูงจากระดับน�้าทะเลปานกลาง เฉลี่ย ๖๕๐ เมตร มีแหล่งน�้า

ธรรมชาติส�าคัญได้แก่ ห้วยแม่จอผาโด้ และห้วยแม่จัน มีพ้ืนที่

ท�ากินและอยู่อาศัย รวม ๘๗๓ ไร่ ราษฎรเป็นชาวเขาเผ่า

กะเหรี่ยง มีจ�านวน ๔๗ ครอบครัว ประชากร ๒๓๓ คน ได้รับ

สัญชาติไทย ๑๖๘ คน ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน ๖๕ คน

๒. โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ บ้านปางคอง ต�าบลนาปู่ป้อม อ�าเภอปางมะผ้า 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน สภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนและ

ที่ราบระหว่างหุบเขาสองฝั่งล�าห้วย อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 

ถ�้าปลา-ผาเสื่อ  มีความสูงจากระดับน�้าทะเลปานกลางเฉล่ีย 

๑,๓๐๐ เมตร มีแหล่งน�้าธรรมชาติส�าคัญ ได้แก่ ห้วยปางอุ๋ง 

พื้นที่โครงการประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ เป็นพื้นที่ท�ากินและที่อยู่

อาศัยรวม ๒๕๘ ไร่ ราษฎรเป็นชนเผ่าไทยใหญ่และเผ่ามูเซอ 

มีจ�านวน ๓๔ ครอบครัว ๑๖๕ คน  ในจ�านวนนี้ได้รับสัญชาติ

ไทย ๑๒๕ คน สถานะบุคคลพื้นที่สูง ๒๖ คน ผู้ไม่มีสถานะ

ทางทะเบียน ๑๔ คน 

 เพื่อเป็นการสนองพระราชด�าริ กองทัพภาคที่ ๓ จึงได้

คัดเลือกพื้นที่ส�าหรับจัดต้ังหมู่บ้าน โดยได้พิจารณาพื้นท่ีว่าง

บริเวณแนวชายแดนด้านทิศตะวันตกของ อ�าเภอเมือง จังหวัด

แม่ฮ่องสอน ซึ่งแต่เดิมพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของบ้าน

แม่ส่วยอูและบ้านขุนห้วยเดื่อ เนื่องจากความไม่ชัดเจนของ

เส้นเขตแดนประกอบกับมีการสู้รบกันระหว่าง กองก�าลังกลุ่ม

คะยากับทหารพม่า และมีการรุกล�้าอธิปไตยของประเทศไทย

บ่อยครั้ง เป็นเหตุให้ราษฎรกลุ่มบ้านดังกล่าวละทิ้งถิ่นฐาน

อพยพบ้านเรือน ปล่อยให้พื้นท่ีแห่งนี้เป็นช่องว่างล่อแหลมต่อ

การเข้ามาของภัยคุกคามต่าง ๆ  จึงเกิด โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน

ยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ บ้านแม่ส่วยอู

ต�าบลผาบ่อง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในพืน้ท่ีดงักล่าว

 เมื่อ ๔ มีนาคม ๒๕๔๙ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรบ้านเมืองแพม 

ต�าบลถ�้าลอด อ�าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการ

เสด็จฯ ครั้งนี้ ได้มีพระราชด�าริกับพลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์

ผู ้อ�านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด�าริ  จังหวัด

แม่ฮ่องสอน “ให้หมู่บ้านปางคาม ต�าบลปางมะผ้า อ�าเภอ

ปางมะผ้า และหมู่บ้านปายสองแง่ ต�าบลเวียงเหนือ อ�าเภอ

ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหมู่บ้านโครงการจัดตั้งหมู่บ้าน

ยามชายแดน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรและเพื่อ

ประโยชน์ด้านความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป”

 กองทัพภาคที่ ๓ จึงได้ด�าเนินการส�ารวจข้อมูลพื้นที่

เพ่ือต้ังหมู่บ้านตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนบริเวณ

พื้นที่ว่าง ซึ่งสามารถควบคุมช่องทางบ้านปางคาม อ�าเภอ

ปางมะผ้า และช่องทางบ้านปายสองแง่ อ�าเภอปาย จังหวัด

แม่ฮ่องสอน เกิดเป็นโครงการจัดตั้งหมู ่บ้านยามชายแดน

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริขึ้นอีก ๒ หมู่บ้าน คือ โครงการ

จัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

บ ้านอาโจ้ ต�าบลนาปู ่ป ้อม อ�าเภอปางมะผ้า จังหวัด

แม่ฮ่องสอน โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ บ้านดอยผักกูด ต�าบลเวียงเหนือ อ�าเภอ

ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสนองพระราชด�าริ
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 การด�าเนินงานในระยะแรก ได้จัดตั้งหมู่บ้าน ก่อสร้าง

ที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรที่สมัครใจเข้าร่วมไปตั้งถิ่นฐานในพ้ืนที่

โครงการ จ�านวน ๓๐ หลัง โดยจัดสรรพื้นที่ครอบครัวละ

ประมาณ ๑ ไร่ ส�าหรับปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือน

มีพื้นที่ส่วนกลางเป็นลักษณะแปลงรวมส�าหรับปลูกข้าวและ

พืชไร่ชนิดต่าง ๆ เพื่อน�าผลผลิตมาบริโภค ส่งเสริมราษฎรมี

การประกอบอาชีพในลักษณะเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้ตนเอง

มีศักยภาพเพียงพอต่อการบริโภคตลอดปี พื้นที่โดยรอบบ้าน

ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกพืชยืนต้น พืชสมุนไพรเพื่อเป็นอาหาร

และยา ในลักษณะธนาคารอาหารชุมชน และได้ส่งเสริมการ

เลี้ยงสัตว์ในครอบครัวเพื่อเป็นอาหารโปรตีนโดยไม่พึ่งพาตลาด 

เลี้ยงสุกร ไก่ และปลาดุกไว้เป็นอาหารในครัวเรือนให้ความรู้ใน

การใช้ปุ ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อลดการใช้สารเคมี ตลอดจน

ส่งเสรมิการเลีย้งโคและกระบอืเพือ่ใช้เป็นแรงงานด้านการเกษตร 

๓. โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ บ้านแม่ส่วยอู เป็นหมู่บ้านบริวารของหมู่บ้าน

ห้วยเสือเฒ่า ต�าบลผาบ่อง อ�าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

สภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนและที่ราบระหว่างหุบเขา

สองฝั่งล�าห้วย อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งขวา

ตอนล่าง มีความสูงจากระดับน�้าทะเลปานกลาง เฉลี่ย ๖๘๐

เมตร มีแหล่งน�้าธรรมชาติส�าคัญ ได้แก่ ห้วยจอง มีพื้นท่ี

รวม ๑,๘๕๗ ไร่ เป็นพื้นที่ท�ากินและที่อยู่อาศัยรวม ๓๑๕ ไร่ 

ราษฎรเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง (คะยา) มีจ�านวน ๒๘ 

ครอบครัว ๑๑๕ คน ได้รับสัญชาติไทย ๑๐๕ คน บุคคลพื้นที่

สูง ๑ คน  ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน ๙ คน 

๔. โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าร ิบ้านอาโจ้ เป็นหมูบ้่านบริวารของ หมูบ้่านปางบอน

ต�าบลนาปู่ป้อม อ�าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ใน

เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งขวา มีความสูงจากระดับน�้า

ทะเลปานกลาง เฉลี่ย ๑,๐๐๐ เมตร มีแหล่งน�้าธรรมชาติส�าคัญ 

ได้แก่ ห้วยสาขาแม่น�้าละนาและแม่น�้าโป่งแสนปิด ราษฎร

เป็นชนเผ่ามูเซอแดง (ล่าหู่) มีจ�านวน ๒๗ ครอบครัว ๙๖ คน 

ได้รับสัญชาติไทย ๙๑ คน สถานะบุคคลพื้นที่สูง ๑ คน ไม่มี

สถานะทางทะเบียน ๔ คน 

๕. โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าร ิบ้านดอยผกักดู  เป็นหมูบ้่านบรวิารของหมูบ้่านผลีู

ต�าบลเวียงเหนือ อ�าเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน สภาพพื้นที่

เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนมีที่ราบระหว่างหุบเขาสองฝั่งล�าห้วย 

อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติห้วยน�้าดัง มีความสูงจากระดับน�้า

ทะเลปานกลาง เฉลี่ย ๑,๔๐๐ เมตร เป็นแหล่งต้นน�้า มีน�้า

ไหลตลอดทั้งปี ราษฎรเป็นชนเผ่ามูเซอแดง (ล่าหู่) มีจ�านวน

๑๓ ครอบครัว ๔๗ คน ได้รับสัญชาติไทย ๓๗ คน ผู้ไม่มีสถานะ

ทางทะเบียน ๑๐ คน
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 รูปแบบหมู่บ้านยามชายแดน จัดเรือนลักษณะสนัโดษ

สมถะ เรียบง่าย กระจายอยู่ตามพื้นที่ป่าธรรมชาติ ตามขนบ

ธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมของชนเผ่า จากนั้นได้

ท�าการคัดเลือกราษฎรอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยได้มี

การวางแผนร่วมกับหน่วยก�าลังรบเพื่อวางกลุ่มบ้านให้เก้ือกูล

ต่อการปฏิบัติการทางทหาร สามารถสังเกตการณ์ตามช่องทาง

แทรกซึมของข้าศึก มีการติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะทางไกล

ชนบทผ่านดาวเทียม รวมถึงการติดตั้งระบบแจ้งเตือนภัยและ

หอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน เพื่ออ�านวยความสะดวกในการ

ติดต่อสื่อสารและแจ้งเตือนภัย มีการฝึกอบรมราษฎรในการ

รักษาความปลอดภยัหมูบ้่าน การรายงานข่าวสาร เป็นหเูป็นตา

ให้กับทางราชการ ท�าหน้าที่เป็นยามชายแดน นอกจากนั้นยัง

สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยให้ราษฎรท�าประชาคมร่วม

กันเพื่อมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา รวมถึงปลูกจิตส�านึกใน

ความเป็นไทยโดยรณรงค์การใช้ภาษาไทย ทั้งการพูด การอ่าน

และการเขียน

 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้าน ได้ด�าเนินการ

ตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทติย์ ปรบัปรงุเส้นทาง

คมนาคมเพื่ออ�านวยความสะดวกในการสัญจร ระบบประปา

ภูเขา ก่อสร้างฝายต้นน�า้เพือ่การเกษตร การอปุโภคและบรโิภค 

เสริมด้วยฝายชะลอความชุ่มชื้นเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์

ให้กับพื้นที่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ให้ราษฎรยึดถือ

ด�าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงการอนุรักษ์ดิน

และน�้า การส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก ตลอดจนการบริหาร

จดัการทรัพยากรป่าไม้อย่างถกูวิธี น�าไปสู่การอยูร่่วมกันระหว่าง

คนกับป่าอย่างยั่งยืน

 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้จัดตั้งศูนย์สาธารณสุข

มูลฐานชุมชนหรือกระต๊อบยาเพื่อบริการด้านการแพทย์

ในเบื้องต้น ด้านการศึกษา ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู ้ชุมชน

ชาวไทยภเูขาแม่ฟ้าหลวง จดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรการ

ประถมศกึษาและการศึกษาผูใ้หญ่ จดัตัง้ศูนย์สงเคราะห์ประจ�า

หมู่บ้าน และจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเตรียมความพร้อม

ของเดก็ทีจ่ะเข้าสูร่ะบบการศกึษาต่อไป มลูนธิส่ิงเสรมิศลิปาชพี

เข้ามาสนับสนุนอาชีพและสร้างอาชีพเสริม เกิดการรวมกลุ่ม

อาชีพ ซึ่งกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านมะโอโคะ ได้รวมตัวกันทอ

ผ้าพื้นเมืองชาวกะเหรี่ยง เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เลื่องชื่อ

ของจังหวัดตาก                   

                                                                                                                                                                                                          

 ทุกวันนี้ เด็ก ผู้หญิง ชายฉกรรจ์ หรือคนชรา บน

เทือกเขาสูงตอนเหนือของประเทศไทย ต่างท�าหน้าที่ส�าคัญ

ในการปกป้องประเทศ เป็นยามตามแนวชายแดน หมู่บ้าน

ยามชายแดนจึงถือเป็นหัวใจส�าคัญในงานรักษาความปลอดภัย

ของประเทศ เป็นก�าลังส�าคัญของงานด้านความม่ันคงของ

หน่วยราชการ แม้คนกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งจะยังประสบปัญหาการ

ไร้สัญชาติ แต่กระน้ันพวกเขายังคงปฏิบัติหน้าท่ีน้ีด้วยความ

ภาคภูมิใจที่ได้ท�าหน้าท่ีตอบแทนคุณแผ่นดินไทย สนองตอบ

พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

อย่างไม่เคยย่อท้อ



 เมื่อดินบนเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ถูกเติมเต็มด้วยกิจกรรมการเกษตรต่าง ๆ ผสมผสานกัน โดยยึด

หลักความสอดคล้องที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และสภาพภูมิสังคมของท้องถ่ิน

ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า สู่ประโยชน์สูงสุด จึงเกิด “หลายหลากเรื่องราวในพื้นที่ ถ่ายทอดผ่านกิจกรรม

การเกษตร ที่หลากหลาย” ผลผลิตจากกิจกรรมที่ด�าเนินการ เกิดเป็นแหล่งอาหารให้กับครอบครัว

ได้รับประทานตลอดปี และสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง เติมเต็มซึ่งกันและกันสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้

ครอบครัวได้เป็นอย่างดี  

 นีคื่อเรือ่งราวของอุน่เรือน เกดิสขุ เกษตรกรวยั ๕๗ ปี หนึง่ในบคุคลผูซ้ึง่น้อมน�าแนวพระราชด�าริ

ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั จากศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

มาเป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพ และสิ่งที่ส�าคัญไปกว่านั้น คือ การได้น้อมน�าหลักการด�าเนิน

ชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นเสมือนแสงเทียนส่องน�าทางชีวิตให้กับ

ครอบครัว จนประสบความส�าเร็จมาถึงทุกวันนี้

ปร
ะช
าห

น้า
ใส

นายอุ่นเรือน เกิดสุข
ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ ด้านเกษตรผสมผสาน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ
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 “สี่มือสองแรง เปลี่ยนแปลงไร่เมี่ยง เป็นเกษตร

พอเพียง ตามปรัชญาของพ่อ” นี่คือแนวคิดสู่หลักปฏิบัติที่

ตนเองและครอบครัวได้ใช้ด�าเนินชีวิต อุ่นเรือน เกิดสุข เล่าว่า

ตนและภรรยา นางดรุณี เกิดสุข มีลูกสาว จ�านวน ๒ คน มี

ภูมิล�าเนาอยู่บ้านปางน�้าถุ ซึ่งเป็นหมู่บ้านหนึ่งในสองของกลุ่ม

บ้านปางอั้น หมู่ท่ี ๑ ต�าบลป่าเมี่ยง อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม่ เดินทางตามถนนสายเชียงใหม่-แม่สรวย (ทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข ๑๑๘) บริเวณกิโลเมตรที่ ๕๐ จากตัวเมือง

เชียงใหม่ เข้าไปในหมู่บ้าน อีก ๑ กิโลเมตร เป็นหมู ่บ้านที่มี

สภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูง มีพื้นท่ีป่าเป็นส่วนใหญ่มีบ้านเรือน

ผู้คนกระจายอยู่ในพื้นที่ อาชีพเดิมก่อนจะท�าเกษตรผสมผสาน

ได้ประกอบอาชีพท�าไร่เมี่ยง ร่วมกับท�าสวนกาแฟ ซ่ึงเป็น

อาชีพที่ยึดถือปฏิบัติมาตามบรรพบุรุษ ซึ่งเมี่ยง หรือชาเมี่ยง 

เป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับต้นชา ลักษณะเป็นไม้พุ่ม มักขึ้นตาม

ที่สูงในเขตร้อน โดยเฉพาะตอนเหนือของประเทศไทยไปถึง

เขตประเทศจีน ทางภาคเหนือใช้ใบอ่อนน�ามาประกอบอาหาร 

เช่น ย�าใบเมี่ยง น�ามาเป็นผักเคียงรับประทานคู่กับอาหารภาค

เหนือ เช่น ลาบ แกงหน่อไม้ ใบอ่อนและยอดอ่อนน�ามาแปรรูป

เป็นผลิตภัณฑ์ชา และใบอ่อนของเมี่ยงสดน�ามามัดเป็นก�า

นึ่งแล้วหมักไว้จนใบชาเปลี่ยนสภาพเป็นสีเหลือง ลักษณะยุ่ย 

แล้วจึงน�ามาบริโภค รับประทานเป็นของว่างหลังอาหาร มี

รสชาติเปรี้ยวและฝาด เมื่อต้นเล็ก ๆ  จะโตช้า แต่เมื่อเวลาผ่าน

ไปมากกว่าหนึ่งปีอัตราการเจริญเติบโตจะเป็นปกติ สามารถ

เก็บใช้ประโยชน์ได้เมื่อมีอายุสี่ปี การเก็บเมี่ยง จะเก็บประมาณ

ปีละ ๔ ครั้ง ครั้งแรก ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม อีกสามรุ่น

ต่อมาเว้นระยะการเก็บ ๑ - ๒ เดือน เป็นช่วงเดือนกรกฎาคม 

กันยายน และตุลาคม การท�าไร่เมี่ยงของชาวบ้านเป็นตัวอย่าง

ท่ีดีอย่างหนึ่งกับสังคมชุมชนท่ีอยู่ร่วมกับป่า โดยการปลูกเมี่ยง

ตามวิธีของชาวบ้าน คือการลงกล้าไม้ หรือเมล็ดแทรกระหว่าง

ต้นไม้ป่าที่มีอยู่เดิม และจะไม่ใช้วิธีตัดไม้ถางป่า เพื่อเพิ่มพ้ืนที่

ปลกู แต่กระนัน้แม้วถีิดัง้เดมิทีบ่รรพบรุุษได้ท�ามา ยงัไม่สามารถ

สร้างรายได้ ให้เพียงพอกับค่าครองชีพที่นับวันยิ่งสูงขึ้น 

ประกอบกับรายได้หลักของครอบครัวที่มาจากการจ�าหน่าย

ผลผลิตจะได้เฉพาะช่วงเวลาที่พืชให้ผลผลิตเท่านั้น ส่วนเวลา

ที่เหลือในรอบปีตนเองต้องไปประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป

ตามที่ได้รับการว่าจ้าง ซึ่งรายได้ที่ได้รับยังไม่มีความแน่นอน 

ท�าให้รายได้ไม่เพยีงพอกบัรายจ่ายในครอบครวั มปัีญหาหนีส้นิ

เพิ่มมากข้ึน แต่ก็ยังไม่ละความพยายามหันมาท�าการเกษตร

เชิงเดี่ยว ได้แก่ ปลูกขิงและข้าวโพด แต่ประสบปัญหาการใช้

ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงในปริมาณสูงเสียต้นทุนด�าเนินการมาก 

ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน

  จนกระท่ังศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ โดยการน�าของ ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร ได้เข้ามา

ส่งเสริมอาชีพการเกษตร และน�าราษฎรไปศึกษาดูงานที่ศูนย์

ศึกษาฯ ราษฎรมีความสนใจในกิจกรรมการเกษตรหลายด้าน 

มีความตั้งใจน�ามาปรับใช้ในพื้นท่ี โดยผ่านกระบวนการฝึก

อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต

จากศูนย์ศึกษาฯ แต่ทว่าราษฎรไม่สามารถด�าเนินกิจกรรม

การเกษตรต่าง ๆ ที่มีความสนใจได้ เนื่องจากน�้าใช้ในพื้นที่มี

ไม่เพียงพอ ราษฎรจึงขอรับการสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาฯ

ในการแก้ปัญหา จัดหาแหล่งน�้าส�าหรับอุปโภคบริโภค และ

เพียงพอเพื่อท�าการเกษตรให้หลากหลาย สร้างเป็นกิจกรรม

เกษตรผสมผสาน ศูนย์ศึกษาฯ จึงเข้ามาส�ารวจพื้นที่และ

สนับสนุนสร้างฝายบ้านปางน�้าถุขึ้น ซึ่งเป็นฝายถาวรแบบฝาย

เก็บกักน�้า (ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก) พร้อมวางระบบท่อส่งน�้า

ฝั ่งซ้ายให้กับหมู ่บ้าน สร้างประโยชน์มหาศาลให้กับพ้ืนที่

การเกษตร จ�านวน ๒๐๐ ไร่ และครัวเรือนราษฎร

บ้านปางน�้าถุ ท�าให้ราษฎรในหมู ่บ ้าน

มีน�้าส�าหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค

และน�้าใช้ส�าหรับที่จะท�า

การเกษตรต่าง ๆ
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 เมื่อมีทรัพยากรต้นทุนในพื้นที่ สภาพน�้าท่าอุดมสมบูรณ์เพียงพอส�าหรับการใช้อุปโภค บริโภค 

และการท�าการเกษตร รวมถึงสภาพภูมิอากาศที่ไม่ร้อนจนเกินไป มีความเย็นอย่างต่อเนื่อง ตนจึงได้เริ่ม

ขับเคลื่อนกิจกรรมเกษตรผสมผสานที่เลือกไว้อย่างเต็มท่ี ค่อย ๆ เปล่ียนแปลงไร่เม่ียง โดยการเพิ่มเติม

กิจกรรมต่าง ๆ ลงบนพื้นที่ดินของตนให้มีความหลากหลายของกิจกรรม สามารถใช้ประโยชน์ของพื้นท่ีให้

เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเกื้อกูลกันโดยไม่ละทิ้งไร่เมี่ยงและสวนกาแฟที่ท�าอยู่เดิม กิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ 

ประกอบด้วย การปลูกไม้ผล ชนิดและสายพันธุ์ไม้ผลท่ีปลูกจะมุ่งเน้นพันธุ์พืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีใน

สภาพพ้ืนที่ ทนทานต่อโรคและแมลงรบกวน สามารถจ�าหน่ายสร้างรายได้ให้ครอบครัวได้ ได้แก่ ส้มโอพันธุ์

ขาวใหญ่ ขาวทองดี และท่าข่อย  เงาะโรงเรียน มะไฟ ทุเรียน กระท้อน มะขามป้อม ซึ่งเป็นผลไม้พื้นบ้าน

ทีจ่�าหน่ายได้ราคาดีไม่ต้องดูแลมาก ปลูกพชืผกัสวนครวั ทีใ่ช้บรโิภคและประกอบอาหารเป็นประจ�า ผกัพ้ืนบ้าน

ในท้องถิ่น เช่น ลิงลาว ผักกูด ที่เป็นที่นิยมของคนในชุมชน และเหมาะสมกับสภาพลักษณะภูมิประเทศ

ในพื้นที่ป่า นอกจากน้ีในพื้นที่ยังขุดสระน�้าไว้ส�าหรับกักเก็บน�้า และเลี้ยงปลาต่าง ๆ ไว้เป็นแหล่งอาหาร 

และกิจกรรมที่ส�าคัญที่สร้างรายได้หลักให้ครอบครัวข้อได้เปรียบของสภาพพื้นท่ี บนพื้นท่ีสูง ซึ่งมีสภาพ

อากาศค่อนข้างเย็นตลอดปี กิจกรรมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจจึงเป็นทางเลือกที่ดีของครอบครัวและเลือกที่

จะเพาะเห็ดในถุงพลาสติก โดยเฉพาะ เห็ดหอมท่ีชอบอากาศเย็น สามารถเพาะเลี้ยง และมีผลผลิตจ�าหน่าย

ได้ตลอดปีเป็นข้อได้เปรียบหากเปรียบเทียบกับเกษตรกรพื้นราบที่สามารถเพาะได้ในเฉพาะ

ช่วงฤดูหนาวเท่านั้น  โดยวางแผนการผลิตเห็ดหอมเป็นรุ่น ๆ  ค�านึงถึงสถานการณ์ของ

ตลาด เทศกาลส�าคัญต่าง ๆ และค�านึงถึงมาตรฐานของผลผลิตที่ดี จึงเป็นที่นิยม

ของพ่อค้าแม่ค้า และผู้บริโภค ผู้สนใจเข้าไปเยี่ยมชมกิจกรรมในพื้นที่สามารถ

เลือกซื้อผลผลิตที่สดใหม่ นอกจากเห็ดหอมแล้วได้เพาะเห็ดชนิดต่าง ๆ เข้ามา

เสริมรายได้ เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดลมป่า และเห็ดหลินจือ รายได้จากกิจกรรม

ภาคการเกษตรในปี ๒๕๕๘ สามารถแบ่งได้ดังนี้

๑) เพาะเห็ดเศรษฐกิจ    

    -  เห็ดหอม    จ�านวน ๔๑๒,๐๐๐ บาท

    -  เห็ดหลินจือ   จ�านวน ๙๐,๐๐๐  บาท

    -  เห็ดลมป่า    จ�านวน ๑๐,๐๐๐ บาท

    -  เห็ดนางฟ้า    จ�านวน ๓๐,๐๐๐ บาท

๒) ปลูกไม้ผล    จ�านวน ๕๐,๐๐๐ บาท

๓) ปลูกพืชผักสวนครัวและผักพื้นบ้าน จ�านวน ๒๐,๐๐๐ บาท

๔) ไร่เมี่ยง    จ�านวน ๑๒,๕๐๐  บาท

๕) สวนกาแฟ    จ�านวน ๑๕,๐๐๐ บาท

รวมรายได้ภาคการเกษตร  จ�านวน ๖๓๙,๕๐๐ บาท

รวมรายจ่ายภาคการเกษตร  จ�านวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท

ก�าไรสุทธิที่ได้รับ    จ�านวน ๔๕๙,๕๐๐ บาท
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 การด�าเนนิชวีติตามแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ของตนเองและครอบครัวทุกวันนี้ ได้น้อมน�ามาพิจารณาถึง

ความเหมาะสมกับวิถีชีวิตให้สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริงและ

เกิดประโยชน์สูงสุด สรุปได้ดังนี้

 ๑) ความพอประมาณ ได้มีการประเมินความพร้อม

ของตนเองและคนในครอบครัว ความพร้อมในทุก ๆ  ด้าน  ทั้ง

ก�าลังทุนทรัพย์ ก�าลังแรงงาน ก�าลังความรู้และความสามารถ 

โดยกิจกรรมเกษตรผสมผสานที่ด�าเนินการอยู่ ประกอบด้วย

หลากหลายกิจกรรม การดูแลเอาใจใส่และระยะเวลาของ

การให้ผลผลิตต่างกัน การวางแผนระบบการผลิตอย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 

 ๒) ความมีเหตุผล ท�ากิจกรรมใด ๆ  ต้องยึดความสุข 

การยอมรับของสมาชิกในครอบครัวเป็นหลัก ค�านึงถึงผลที่จะ

ได้รับ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนรอบข้างและชุมชน โดย

การท�ากิจกรรมที่เกิดจากความรัก ความพอใจ จะช่วยส่งผล

ให้งานนั้นบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทุกวันนี้

ตนและครอบครัวมีความสุขจากการท�างาน สุขจากความ

พอเพียง สุขจากการได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือ ถ่ายทอด

องค์ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ ให้หลาย ๆ คนได้น�าไป

ปฏิบัติจนประสบความส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

ความสุขที ่เกิดขึ ้น
ทุกวันนี ้ คือ ความสุข
บนความพอเพียง

 ๓) การสร้างภมูคิุม้กนั เมือ่เปรยีบเทยีบการท�าไร่เมีย่ง

และกาแฟอย่างเดียว ไม่สามารถให้ผลผลิตตลอดปี ท�าให้

รายได้ท่ีได้รับไม่ต่อเน่ืองไม่เพียงพอกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น 

เม่ือปรับเปลี่ยนมาท�าเกษตรผสมผสานท�าให้มีหลากหลาย

กิจกรรม มีการวางแผนการผลิตท่ีดี ทุกวันนี้สามารถสร้าง

แหล่งอาหารในครัวเรือน และสร้างรายได้ให้ครอบครัวอย่าง

ต่อเนื่อง จนสามารถมีเงินเก็บออม พึ่งตนเองได้และเป็นที่พ่ึง

ให้เพื่อนบ้าน 

 ความสขุทีเ่กดิขึน้กบัตนเอง ครอบครวั และคนรอบข้าง

ทุกวันน้ี คือความสุขบนความพอเพียง สุขท่ีได้เดินตามรอย

พระราชด�าริ ความสุขที่ไม่เป็นหนี้ใคร และสามารถส่งลูก

เรียนในระดับอุดมศึกษาได้ โดยลูกสาวทั้งสองคนก�าลังศึกษา

ระดับปริญญาโท คณะเกษตรศาสตร์ และปริญญาตรี คณะ

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามล�าดับ สิ่งส�าคัญ

ที่สุด คือ ได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวทุกวัน และตนเองตระหนัก

อยู่เสมอว่าคนเราจะอยู่คนเดียวเพียงล�าพังไม่ได้ ต้องค�านึงถึง

ประโยชน์ส่วนรวมและการท�างานอย่างมีส่วนร่วมถือเป็นสิ่ง

ส�าคัญ เพราะจะช่วยเสริมสร้างความรัก ความเอ้ืออาทร ความ

สามัคคี ความส�าเร็จในชุมชนให้เกิดขึ้น  เมื่อมีโอกาสตนและ

ครอบครัวจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลืองานต่าง ๆ  ของชุมชน

อย่างเต็มที่และเต็มใจ 
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 ส่ิงที่ภาคภูมิใจเป็นที่สุดในชีวิต คือ การมีพ่อที่ประเสริฐในชีวิตถึงสองคน โดยพ่อคนแรก คือ พ่อผู้ให้

ก�าเนิดชีวิต ให้สมบัติและให้ที่ดิน ส่วนพ่อคนที่สอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพ่อผู้ให้แนวความคิด

น�ามาปรับใช้จนมีวันนี้ขึ้นมา.....ซึ่งตนเองได้ตั้งปณิธานไว้ในการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจะตั้งมั่นในการท�าความดี คิดดี พูดดีและท�าดี ท�าทุกอย่างเพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดี 

โดยเฉพาะการน้อมน�าองค์ความรู้และแนวพระราชด�าริต่าง ๆ จากศูนย์ศึกษาฯ มาเป็นแนวทางในการ

ประกอบอาชีพ การน�าปรัชญาของเศรษฐกิจมาเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต โดยสามารถสร้างผลส�าเร็จ

ออกมาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างแนวคิดและการแสดงตัวอย่าง

ให้ผู้สนใจน�าไปปฏิบัติ เร่ิมจากเพื่อนบ้านสู่ชุมชนภายนอก ซึ่งตนเองและครอบครัวคิดว่าแม้จะเป็นก�าลัง

เพียงน้อย แต่จะขอแบ่งเบาภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจะน�าผลจากการปฏิบัติสะท้อน

ให้ทุกคนได้เห็นว่า สิ่งที่พระองค์ท่านพระราชทานทุก ๆ  เรื่อง นั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ และเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็น

ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และจะเป็นส่วนส�าคัญในการสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ท�าให้คนในชุมชนมีชีวิต

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นตัวขับเคลื่อนการส่งเสริมการสร้างจิตส�านึกของคนในชุมชนรักแผ่นดินถิ่นก�าเนิด 

รักสมบัติของบรรพบุรุษ ไม่เบียดเบียนพ้ืนท่ีป่า ไม่ท�าลายอาชีพเดิมของบรรพบุรุษ โดยการปรับเปลี่ยน

และสร้างความหลากหลายของกิจกรรมการเกษตร เพื่อให้เกิดรายได้ในแต่ละครอบครัว เกิดความรักความ

หวงแหน เกิดก�าลังใจที่จะสู้ชีวิต จนสามารถพึ่งตนเองได้ และสิ่งส�าคัญจะเป็นตัวขับเคลื่อนในการรวมกลุ่ม

ในการสร้างอาชีพให้เกิดความเข้มแข็งบนความรัก ความเอื้ออาทรและความสามัคคีของสมาชิกในกลุ่ม

จนพัฒนาสู่ความยั่งยืนต่อไป 

 ปัจจุบัน อุ่นเรือน เกิดสุข ได้รับการคัดเลือกและยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ

ด้านเกษตรผสมผสาน เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน ส�าหรับผู้สนใจทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ประชาชน

คนไทย และชาวต่างประเทศ ผู้สนใจเรียนรู้สามารถมาขอรับบริการในรูปแบบการศึกษาดูงาน การพักแรม 

เพื่อเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้วิถีการด�าเนินชีวิตแบบอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูล และการสร้างเครือข่าย

ด้านการขยายผล ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิด เกิดเป็นเกษตรกรเครือข่ายผู้เพาะเห็ดหอม

ในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียง เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิต การจ�าหน่าย และการตลาด 

เรียบเรียงโดย : นายทศพล เทพจันทร์

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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เรียบเรียงโดย : นางสาวจุไรรัตน์ อินทร์โต

กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๒ ส�านักงาน กปร.

ผ้าไหมแพรวา
สืบสานพระราชด�าริ
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 ชาวภูไทเป็นกลุ่มชนที่อพยพมาจากประเทศจีนตอนใต้ ข้ามแม่น�้าโขงเข้ามาตั้งหลักแหล่ง

อยู่แถบเทือกเขาภูพาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเป็นส่วนใหญ่ ผู้หญิงชาวภูไทจะถูก

ฝึกทอผ้าแพรวาตั้งแต่อายุ ๙ - ๑๕ ปี การทอผ้าไหมแพรวาต้องใช้ภูมิปัญญาในการทอด้วยการ

เก็บลายหรือเก็บขิดแบบจกเพื่อให้ได้ลวดลายที่โดดเด่น ซึ่งวิธีการทอจะถูกถ่ายทอดมาจาก

บรรพบุรุษและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการเลือกใช้เส้นไหมน้อย หรือไหมยอดที่มี

ความเลื่อมมัน ด้วยเหตุนี้ผ้าไหมแพรวาจึงถือว่าเป็นของล�้าค่าและมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต

ของชาวผู้ไทย โดยแต่ละครัวเรือนจะมี ผ้าแซ่ว เป็นผ้ามรดกที่ทอลวดลายต่าง ๆ  ของผ้าแพรวา

เป็นลายแบบด้ังเดิมแต่โบราณที่ทอไว้บนผืนผ้า เพื่อใช้เป็นต้นแบบท่ีเป็นมรดกท่ีสืบต่อมาจาก

บรรพบุรุษของครอบครัว ซึ่งบนผ้าแซ่วผืนหน่ึง ๆ  อาจมีลวดลายมากถึงประมาณกว่าร้อยลาย โดย

จะจัดวางลายใดตรงส่วนไหนหรือให้สีใดขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ทอ จนเกิดเป็นเอกลักษณ์

ของผ้าแพรวาจากการวางองค์ประกอบของลวดลายต้นแบบและการให้สีสันของผู้ทอ 

จุดกำ�เนิดของผ้าไหมแพรวา

 เป็นผ้าทอมืออันเป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทยหรือภูไท การทอผ้าแพรวามีมาพร้อมกับ

วัฒนธรรมของชาวภูไท ที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ และการแต่งกาย 

แพรวา หรือ ผ้าไหมแพรวา 

คร
ั้งห
นึ่ง
ใน
ชีว
ิต
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 นอกจากการจัดวางลายใดตรงส่วนไหนหรือให้สีใด

ข้ึนอยู ่กับความต้องการของผู ้ทอจนเกิดเป็นเอกลักษณ์

ของผ้าแพรวาแล้ว ผ้าแพรวายังมีลักษณะเฉพาะที่ทออยู่

ในปัจจุบัน แบ่งเป็น ๓ ประเภทใหญ่ ๆ  ได้แก่ ผ้าแพรวา

ลายล่วง ผ้าแพรวาลายจก และผ้าแพรวาลายเกาะ

 ผ้าแพรวาลายล่วง หมายถึง ผ้าแพรวาที่มีลวดลาย

เรียบง่าย มีสองสี สีหนึ่งเป็นสีพื้นส่วนอีกสีเป็นลวดลาย

 ผ้าแพรวาลายจก หมายถึง ผ้าแพรวาลายล่วงที่มี

การเพิ่มความพิเศษโดยการจกเพิ่มดอกเข้าไปในลายล่วงบน

ผืนผ้า เพื่อแต้มสีสันให้สวยงามยิ่งขึ้นแต่สีจะไม่หลากหลาย 

สดใสเหมือนแพรวาลายเกาะ

อัตลักำษณ์ของผ้าไหมแพรวา

 ผ้าแพรวาลายเกาะ หมายถึง ผ้าแพรวาที่มี

ลวดลายและสีสันหลายสีเกาะเกี่ยวพันกันไป ลวดลายที่

ใช้ทอแพรวาลายเกาะส่วนใหญ่เป็นลายดอกใหญ่ซึ่งเป็น

ลายหลักของการทอผ้าแพรวา อาจจะทอไม่ให้ซ�้าลายกัน

เลยในแต่ละแนวก็ได้

 การผลิตผ้าไหมไทย จึงเป็นภูมิปัญญาไทยที่สร้าง

ความภาคภูมิใจให้กับคนไทยท่ีต้องหวงแหนและอนุรักษ์

ไว้ให้กับเยาวชนรุ่นต่อไป

 เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยี่ยม พสกนิกรชาวอ�าเภอค�าม่วง 

จังหวัดกาฬสินธุ์ และทอดพระเนตรเห็นชาวภูไทบ้านโพนแต่งกายแบบผู้ไทยเต็มยศ คือนุ่งผ้าถุงไหมมัดหมี่มีตีนซิ่น สวมเส้ือ

แขนกระบอกสีด�าและคราม คอตั้ง ผ่าหน้าตลอด ติดแถบสีแดง ห่มสไบผ้าแพรวาสีแดงตามแบบสไบเฉียง หรือเรียกว่า ผ้าเบี่ยง

ส่วนผู้ชายชาวภูไทก็น�าผ้าแพรวาสีแดงมาคาดเป็นผ้าขาวม้า มารอรับเสด็จ ทรงสนพระราชหฤทัยมาก ได้มีพระราชด�าริและ

ทรงไต่ถามจากชาวบ้านได้ความว่า เป็นผ้าที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ และลูกหลานได้น�ามาใช้สืบต่อกันมาแต่ไม่มีวางขาย 

หรือมีไม่กี่ครัวเรือนที่มีผ้าแพรวาใช้ เมื่อยามมีงานส�าคัญที่ต้องนุ่งจะอาศัยหยิบยืมกันใช้เรื่อยมา ทั้งนี้ พระองค์ทรงเล็งเห็น

ว่าผ้าแพรวานั้นเป็นเสมือนเพชรในตม เป็นภูมิปัญญาไทยท่ีมีคุณค่า จึงทรงมีพระเมตตาธิคุณให้น�ามาสืบทอดแก่ลูกหลาน

และพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดรายได้สู่ชุมชน โดยให้ราชเลขานุการในพระองค์น�าเส้นไหมมามอบให้แก่ชาวบ้าน

เพื่อทอถวาย ได้พระราชทานเส้นไหมมาให้แก่ชาวบ้านโพนเพื่อทอผ้าไหมแพรวาและทรงรับการทอผ้าแพรวาไว้ในโครงการ

ศิลปาชีพนับตั้งแต่นั้นมา 

ปฐมบทแห่งกำารสืบสานวัฒนธรรมผ้าไหมแพรวา
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สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชปฏิสันถารกับราษฎร
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๐

“ผ้านี ้มาจากไหน”
ชาวบ้านกราบทูลว่า “ทำากันเอง”

สมเด็จฯ ตรัสต่อว่า “อยากได้...
สวย...มีไหม...

จะทำาให้...ไดไหม”
ชาวบ้านกราบทูลตอบด้วยความปลื ้มปิติว่า 

“ได้ค่ะ”

 ปัจจบุนั กลุม่ทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนได้จัดตัง้เป็น “สหกรณ์ทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน”

ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวาของสมาชิกใน ๔ อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอ

ค�าม่วง อ�าเภอสมเด็จ อ�าเภอสหัสขันธ์ และอ�าเภอสามชัย เพื่อจ�าหน่ายอย่างเป็นทางการ โดย

มีศูนย์รวมอยู่ที่ศิลปาชีพบ้านโพน

 สหกรณ์ทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน มีสมาชิกเริ่มก่อตั้งจ�านวน ๗๐ คน และเพิ่มเป็น 

๔๕๐ คน จนปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมดจ�านวน ๘๒๕ คน สมาชิกส่วนใหญ่ในอดีตมีรายได้จาก

การท�าเกษตร เช่น ข้าว และการทอผ้าไหมแพรวา มีรายได้ประมาณปีละ ๑๕,๐๐๐ บาทต่อ

ครัวเรือน  ปัจจุบันแต่ละครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการขายข้าว อ้อย มันส�าปะหลัง พุทรา 

และการทอผ้าไหมแพรวา ท�าให้มีรายได้ เพิ่มขึ้นปีละ ๖๕,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผ้าไหมแพรวา สืบสานพระราชปณิธาน

47
ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙



แนะน�โครงการ
บทความโดย : นางสาวมทิรา ภัคทิพวดี กองประชาสัมพันธ์ ส�านักงาน กปร.
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 ตลอดระยะเวลาเกือบ ๔๐ ปี โรงฝึกศิลปาชีพ สวนจิตรลดา ได้พัฒนาการด�าเนินงาน

ด้วยความก้าวหน้า ผลงานทีส่ร้างขึน้ล้วนเป็นประณตีศลิป์ชัน้สงู มคีวามวจิติรงดงามยิง่ ปัจจบัุน

โรงฝึกศิลปาชีพ สวนจิตรลดา ยกสถานะขึ้นเป็น “สถาบันสิริกต์ิิ” ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน 

๒๕๕๓ เป็นต้นมา

 สถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จึงได้คัดเลือกผลงานที่มีความ

งดงามทรงคุณค่าถือเป็นศิลปวัตถุของแผ่นดิน จัดแสดงให้ประชาชนได้เข้าชม ณ พระที่นั่ง

อนันตสมาคม เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยพิเศษต่าง ๆ  นับเนื่องถึงปัจจุบัน จ�านวน ๗ ครั้ง 

โดยใช้ชื่อว่างาน“ศิลป์แผ่นดิน”

 เนื่องในวาระมหามงคลย่ิงที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ
พระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ กว่า ๗๐ ปี ในรัชสมัยที่ผ่านมา 
เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาพสกนิกรไทย โดยทั่วถ้วนถึงพระวิริยะอุตสาหะ และความอดทน
ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตลอดมาพระองค์ทรงช่วยเหลือราษฎรไทยให้พ้นจาก
ความยากจน ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะงานส่งเสริมศิลปาชีพ ยังผลให้
เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในกาลต่อมา

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน พระที่นั่งอนันตสมาคม

แน
ะน
�าโค

รง
กา
ร

สถาบนัสิรกิติิ ์สวนจิตรลดา
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 เรือนยอดบรมมังคลานสุรณย์ี หมายความว่า 

“เรือนยอดที่สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในโอกาส

อันเป็นมงคลยิ่งใหญ่”

 ในปัจจุบัน “พิพิธภัณฑ์ศลิป์แผ่นดิน พระท่ีนัง่
อนนัตสมาคม”  มีชิ้นงานส�าคัญที่จัดแสดงขึ้นใหม่ อาทิเช่น

 เรือพระท่ีนัง่มงคลสบุรรณจ�าลอง สร้างจ�าลองจาก

เรือพระที่นั่งมงคลสุบรรณ ซึ่งเป็นเรือพระท่ีนั่งกิ่ง ที่สร้างขึ้นใน

สมัยรัชกาลท่ี ๓ ต่อมารัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ให้เสริมรูปพระนารายณ์ประทับยืนบนหลังพญาสุบรรณเพื่อเพิ่ม

ความสง่างาม

 วานเรศบวรอาสน์ คอื พระทีน่ั่งกงคร�า่ทองมลัีกษณะ

เป็นพระราชอาสน์ขนาดเล็ก ใช้ได้ท้ังเป็นพระราชบัลลังก์ และ

พระราชยานในบางโอกาส

 ห้องปีกแมลงทับ ฝาแต่งด้วยงานสานย่านลเิภา

สอดปีกแมลงทับ เพดานห้อยโคมไฟระย้ารูปหงส์ และ

พญานาค แต่งด้วยปีกแมลงทับประดับประดาด้วยแก้ว

เจียระไน

 ทั้งน้ี ยังมีผลงานชิ้นเอกที่ส�าคัญอีกมากมาย อาทิ

บทร้อยกรองศลิป์แผ่นดนิคร�า่ทอง, เรอืพระทีน่ัง่ศรปีระภศัรไชย

จ�าลอง , ฉากปักไหมน้อยเร่ืองอิเหนา , ฉากจ�าหลักไม้เร่ือง

สังข์ทอง และฉากถมทองเรื่องรามเกียรติ์ ให้ผู้เข้าชมได้เห็น

ถึงความงดงามถึงระดับ “ฝีมือช่างหลวง” หรือ “ช่างแห่ง
กรุงรัตนโกสนิทร์”  ล้วนทรงคุณค่ายิ่ง

เรือนยอดบรมมังคลานสุรณย์ี

วานเรศบวรอาสน์

เรือพระท่ีนั่งมงคลสุบรรณจ�าลอง

ห้องปีกแมลงทับ
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 พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน พระที่นั่งอนันตสมาคม

เปิดให้เข้าชมเป็นการถาวร มีรายละเอียดดังนี้

- เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์

- เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

  (เวลาจ�าหน่ายบัตร ๐๙.๔๕ – ๑๕.๓๐ น.)

- พิพธิภัณฑ์ฯ ปิดท�าการทกุวนัจนัทร์ เทศกาลปีใหม่

เทศกาลสงกรานต์ และวันรัฐธรรมนูญ (๑๐ ธันวาคม)

- ราคาค่าบัตรเข้าชม

 • นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

คนละ ๑๕๐ บาท (บริการหูฟังค�าบรรยายชิ้นงาน)

 • นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป 

(โปรดแสดงบัตรประจ�าตัว) คนละ ๗๕ บาท

 • เด็กสูงไม่เกิน ๑๒๐ เซนติเมตร เข้าชมฟรี

 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ

พระบรมราชินีนาถ (วันที่ ๑๒ สิงหาคม) และวันเด็ก 

เข้าชมฟรี

 “เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์” เข้าชมโดย

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

 - การแต่งกาย

 • สุภาพสตรี กรุณาใส่กระโปรงสุภาพคลุมเข่า 

หรือผ้าซิ่น งดสวมเสื้อไม่มีแขน

 •  สภุาพบรุษุ กรณุาใส่กางเกงขายาว งดสวมเสือ้

ไม่มีแขน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก 

: สถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา

  มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

: www.artsofthekingdom.com

: ภาพประกอบจาก ส�านักงาน กปร.
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เศรษฐกิจพอเพียง 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับนานาชาติ

สู่ความยั่งยืน

เรียบเรียงโดย : รศ.ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร

รองคณบดีงานวิจัย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
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 แม้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทาน

พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทรงชี้แนะ ตักเตือนให้คนไทย

ใช้ชีวิตด้วยความรอบคอบ ไม่ฟุ้งเฟ้อ พออยู่พอกิน และพึ่งพาตนเองมาตลอดอย่าง

ต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ทว่าแนวทางการใช้ชีวิตอย่างพออยู่พอกิน อย่างพอเพียง

ไม่ได้รับความสนใจมากนัก เพราะคนส่วนใหญ่ใช้เงินเกินตัว ขาดวินัยการใช้เงิน

จนกระทั่งหลังจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงจึงได้รับความสนใจมากขึ้น 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ (สศช.) เพื่อเผยแพร่เป็นแนวปฏิบตัขิองประชาชน

และผูน้�าไปใช้ในการด�าเนนิชีวติและพฒันาประเทศ โดยยดึ

ทางสายกลางและความพอเพียงเป็นหลัก

เศ
รษ
ฐก
ิจพ
อเ
พีย
ง
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 เม่ือช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้ รัฐบาลไทยในฐานะประธาน G77 ได้เชิญผู้แทน

ระดับสูงจากกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนา G77 มาประชุมร่วมกันท่ีกรุงเทพมหานคร โดย

กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ได้เชิญนายมาชาเรีย คาเมา เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวร

แห่งประเทศเคนยาประจ�าสหประชาชาติ และประธานร่วมของคณะท�างานของสมัชชา

สหประชาชาติว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (17 SDGs) และเป็นทูตพิเศษในเรื่อง

เอลนีโญและภูมิอากาศ เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งนายมาชาเรีย คาเมา ได้ให้ความเห็นต่อ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็นแนวทางหนึ่งที่ประเทศต่าง ๆ  สามารถน�าไปใช้

เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ เป้าหมาย (17 SDGs)

 นับเวลามากกว่าหนึ่งทศวรรษแล้ว ที่ภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศ ได้น้อมน�า

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตัวอย่างผลส�าเร็จเผยแพร่ขยายผล

แนวคิดและแนวปฏิบัติในสังคมไทย แต่หลายคนอาจมีค�าถามในใจว่า ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติมากน้อยแค่ไหนอย่างไร
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 ส�าหรับค�าว่า “มีเหตุผล” หมายถึง การใช้เหตุผลท่ีถูกต้องและหนักแน่น ก่อนท่ีจะตัดสินใจ

ท�าการใด ๆ โดยไม่ท�าลงไปด้วยอารมณ์ “การมีภูมิคุ้มกัน” คือการมีความรอบคอบ ระมัดระวัง 

มีความสามารถในการปรับตัวและมีการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง เช่น เราสามารถสร้างภูมิคุ ้มกันให้เด็ก ๆ 

เติบโตข้ึนเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงได้ด้วยการฉีดวัคซีน ในเรื่อง

เศรษฐกิจก็เช่นเดียวกัน เราสามารถป้องกันความเสี่ยงที่

จะเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้และทั้งนั้นเราต้องเป็น “คนดี” และ

มี “ความรู้” เป็นพื้นฐานด้วยเพื่อที่จะสามารถประมวล

ใช้ความ “พอประมาณ” “มีเหตุผล” และสามารถสร้าง 

“ภูมิคุ้มกัน” ได้

  นายมาชาเรีย คาเมา กล่าวว่า ตนได้เดิน

ทางไปทั่วโลกในช่วง ๓ - ๔ ปี ที่ผ่านมา เพื่อแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์และแนวทางการพัฒนา และพบว่าปัจจุบัน หาก

พูดถึงเรื่องของการน�า SDGs ไปปฏิบัติอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมแล้ว 

จะนึกถึงประเทศไทยเป็น ๑ ใน ๕ ประเทศแรก ร่วมกับสวีเดน นอร์เวย์ 

เยอรมนี คอสตาริกา และสหรัฐอเมริกา ส่วนประเทศคิวบา สาธารณรัฐประชาชนจีน และสหราช

อาณาจักร อยู่ในขั้นตอนการเริ่มด�าเนินการเท่านั้น และกล่าวชื่นชมประเทศไทยว่า สามารถฟื้นตัว

จากวิกฤตต้มย�ากุ้งในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวเป็นเครื่องน�าทาง ซึ่งประเทศอื่น ๆ  สามารถเรียนรู้และน�าไปปรับใช้ให้เหมาะกับสภาพ

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศของตนได้ โดยอธิบายว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลัก

ส�าคัญ ๕ ประการได้แก่ ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน มีความรู้และคุณธรรม ซึ่งส�าหรับ

คนไทยแล้ว ค�าว่า “พอประมาณ” คือ การไม่ละโมบจนเกินไป จึงเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับการ

พัฒนาที่ยั่งยืน

เศรษฐกิจพอเพียง นั ้น
นอกเหนือจากผลดีที ่ ได้ในเชิง

เศรษฐกิจแล้ว ยังสามารถน�าไปสู ่

ความยั ่งยืนอย่างแท้จริง



โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ต�าบลท่าศาลา อ�าเภอภูเรือ จังหวัดเลย

อยู่ร่วมกันด้วยนวัตกรรม
คน-ช้างปา่

เรียบเรียงโดย : นางสาวสุดารัตน์ ชัยชะนะ

กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๒ ส�านักงาน กปร.
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	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย เป็นพื้นที่อนุรักษ์ มีพื้นที่กว้างใหญ่ กว่า 

๕๖๐,๕๙๓ ไร่ ถูกแวดล้อมด้วยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนและการขยายตัวของพื้นที่การเกษตรของ

ราษฎร เช่น ข้าว ข้าวโพด มันส�าปะหลัง อ้อย กล้วย ลูกเดือย เป็นต้น โดยเฉพาะพื้นที่ที่ราษฎร

ได้ขยายพ้ืนท่ีท�ากินนั้น เดิมเป็นแหล่งอาหารของช้างป่า ประกอบกับพืชไร่ส่วนใหญ่เป็นพืชท่ีเป็น

อาหารช้างป่าได้ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้ช้างป่าออกไปหากินนอกเขตฯ และท�าความเสียหายต่อ

พืชไร่ของราษฎรที่ปลูกไว้ได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะทางด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ของ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ซึ่งอยู่ในท้องที่อ�าเภอวังสะพุง และอ�าเภอภูหลวง ช้างป่าได้ออกไป

หากินนอกเขตฯ และท�าความเสียหายท�าลายพืชไร่ของราษฎรท่ีปลูกไว้อยู่เป็นประจ�า โอกาสท่ีช้างป่า

จะถูกท�าร้ายบาดเจ็บเสียชีวิตจึงมีมากไปด้วยเช่นกัน

 เมื่อปี ๒๕๔๒  สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชด�าริให้ด�าเนินโครงการ

ปลูกพืชอาหารช้าง ในพื้นที่ป่าธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง เพื่อเป็นหนทางหนึ่งที่

จะช่วยป้องกันไม่ให้ช้างออกไปหากินนอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งช้างจะออกไปท�าความเสียหาย

ให้กับพืชสวนไร่นาของชาวบ้าน และเป็นสาเหตุให้ช้างถูกท�าร้ายถึงกับเสียชีวิต

 ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองพระราชด�าริ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในการ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว จึงได้มีโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเน่ืองมาจาก

พระราชด�ารขิึน้ ตัง้แต่ปี ๒๕๔๓ เป็นต้นมาจนถงึปัจจบุนั ซึง่ได้ด�าเนนิการปรบัปรงุแหล่งน�า้ส�าหรบัสัตว์ป่า

โดยการจัดท�าฝายชะลอความชุ ่มชื้น (Check dam) แบบต่าง ๆ สร้างโป่งเทียมเพื่อเพิ่มแหล่ง

เกลือแร่ให้กับสัตว์ป่า เพาะช�ากล้าไผ่หนามเพื่อปลูกเป็นรั้วป้องกันช้างป่า เพาะช�ากล้าไผ่เพื่อปลูก

เป็นอาหารส�าหรับช้างป่า ปลูกพืชอาหารส�าหรับช้างป่า เช่น ไผ่ กล้วย หว้า มะม่วงป่า มะไฟป่า

เป็นต้น จัดท�าทุ่งหญ้าส�าหรับสัตว์ป่า ติดตามช้างป่าออกนอกพื้นท่ี และในปี ๒๕๕๙ ได้มีการจัด

อบรมส่งเสริมเกษตรกร

ต้นแบบการใช้รั้วรังผึ้ง

ป้องกันพื้นที่เกษตรจาก

การท�าลายของช้างป่าเรียบเรียงโดย : นางสาวสุดารัตน์ ชัยชะนะ

กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๒ ส�านักงาน กปร.



รั้วรังผึ้ง : นวัตกำรรมท�ได้

 ด้วยหลักคิดท่ีจะท�าให้คนกับช้างป่าที่อยู่ร่วมกัน

ได้อย่างยั่งยืนจึงมีความส�าคัญ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติใน

พื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจึง

คิดค้นนวัตกรรมรั้วรังผึ้งป้องกันช้างป่า ซึ่งได้องค์ความรู้

มาจาก Beehive fence construction manual โดย 

Dr.Lucy E. King . 2012 ได้ท�าการศึกษาประสิทธิภาพ

การใช้รั้วรังผ้ึงป้องกันพื้นท่ีเกษตรจากช้างป่าในประเทศ

เคนยา ดังนั้น สถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย จึงได้

น�านวัตกรรมนี้ไปขยายผลในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก

ช้างป่าที่เข้ามาหากินในพื้นที่เกษตรกรรมรอบเขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง (อ�าเภอภูเรือ อ�าเภอภูหลวง และ

อ�าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย)

 รั้วรังผึ้งนั้น ได้เริ่มต้นที่ประเทศเคนยา โดยการ

สงัเกตพฤตกิรรม หลายครัง้ทีช้่างป่าว่ิงหรอืเดินหนีออกห่าง

จากฝูงผึ้งและรังผึ้ง พื้นท่ี ท่ี

มีผึ้ งอาศัยอยู ่  คลื่นเสียง

ความถี่ต�่าของการบินของ

ผึ้ง มีผลต่อการระแวดระวัง

ภัยของช้าง โดยช้างป่าท่ี

มีประสบการณ์จะถ่ายทอดพฤติกรรมการจดจ�าด้านลบ 

มาสู่รุ่นต่อรุ่น ซึ่งผึ้งจะบินวนรอบ ๆ ที่ดวงตา ปลายงวง 

และบริเวณผิวหนังที่บางตรงหูของช้างป่า สามารถท�าให้

ช้างป่า เกิดความเจ็บปวดหรอืร�าคาญได้ โดยผึง้ท่ีใช้เลีย้งนัน้

เป็นผึ้งพันธุ์จากต่างประเทศ ที่น�ามาเลี้ยงเมื่อ ๒๐ ปีก่อน 

มนีสิยัไม่ดรุ้าย สามารถเกบ็น�า้หวานได้ปรมิาณมาก เรยีกว่า

พันธุ์อิตาเลียน ลักษณะตัวจะมีสีเหลือง สามารถเลี้ยงใน

บ้านเราได้ดี

 การติดตั้งเสารั้วรังผ้ึง จะประกอบไปด้วย เสา

ไม้ไผ่ ยาว ๑.๖๕ เมตร ๒ ต้น ขุดหลุมฝังเสาลึก ๐.๓ เมตร

โดยมีระยะห่างจากเสา ๑.๗ เมตร ติดตั้งคานไม้ไผ ่

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑.๖ เมตร เพื่อ

เสรมิสร้างความแข็งแรงในการรองรับน�้าหนักของกล่องผ้ึง

ระยะห่างของรังผึ้งแต่ละชุด ชุดละ ๖ เมตร ควรทาน�้ามัน

เครื่องเก่า ทาบริเวณรอบเสาเพื่อป้องกันมดแดงหรือ

ศัตรูของผึ้ง ต้องทาอย่างน้อย ๓ วัน หรือหมดกล่ิน 

เตรียมเชือกส�าหรับแขวนกล่องผึ้ง โดย ๑ กล่อง ใช้เชือก 

๒ เส้น ความยาว ๑.๘ เมตร กล่องผึ้งแต่ละกล่องห่างกัน

ประมาณ ๗ เมตร



 โครงการฟื ้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เป็นอีกหนึ่งใน

พระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ด�าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง

ในหลากหลายกิจกรรมได้ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง ช่วยท�าให้มีแหล่งน�้าและแหล่ง

อาหารส�าหรับช้างป่า จ�านวน ๑๐๕ ตัว ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ให้มีความอุดมสมบูรณ์ข้ึน

ตลอดจนการใช้นวัตกรรมรั้วรังผึ้งป้องกันพื้นท่ีเกษตรจากการท�าลายของช้างป่า ขณะนี้ได้ด�าเนิน

การน�าร่องในแปลงของเกษตรกร ๓ ราย หากประสบผลส�าเร็จจะได้น�าไปขยายผลให้แก่พื้นที่

ใกล้เคียงและพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป 

“เรียนรู้อยู่ร่วมกำัน”  ช้างป่า : คน : ธรรมชาติ



วิธีการท�าน�้าอ้อยก้อน

นายขวัญใจ  แก้วหาวงค์

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำา

น�้าอ้อยก้อน
เรียบเรียงโดย : นางสาวกาญจนา ค�าปาน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

 น�้าอ้อย เป็นน�้าตาลชนิดหนึ่งที่ท�าจากน�้าอ้อย

โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินของนายขวัญใจ แก้วหาวงค์ 

เกษตรกรต้นแบบของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ การปลูกอ้อยคั้นน�้า เป็นอาชีพเสริม

หลังการท�านา เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว แต่การตัด

อ้อยค้ันน�า้ขายอย่างเดยีว ท�าให้มรีายได้เพิม่ขึน้เพียงเลก็น้อย

เกษตรกรจึงคิดน�าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาแปรรูปน�้าอ้อยให้มี

มลูค่าเพิม่ โดยการท�าน�า้อ้อยให้เป็นก้อน โดยวิธเีทลงแม่พิมพ์

ซึ่งท�าได้เร็วและได้ปรมิาณเยอะหลายก้อนตามจ�านวนหลมุ

ในแม่พิมพ์ การท�าน�้าอ้อยถือได้ว่าเป็นการแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยเกษตรกรเอง การแปรรูป

อ้อยจะเริ่มตั้งแต่การปลูกอ้อยครั้งแรกในช่วงปลายฤดูฝน 

ประมาณเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน พอครบ ๑ ปี

ก็สามารถตัดอ้อยมาแปรรูปได้ 



 น�าน�้าอ ้อยที่ เตรียมไว ้ เทใส ่ลงใน

กระทะแล้วใส่น�้าปูนใส ประมาณ ๑ ทัพพี ต่อ

น�้าอ้อย ๑ ลิตร เพื่อให้น�้าอ้อยแข็งตัวโดยเร็ว 

เมื่อน�้าอ้อยเริ่มเดือด ท�าการช้อนฟองและ

สิ่งเจือปนออกให้สะอาด

 เมื่อน�้าอ้อยเดือดมากข้ึนให้กวนไป

เรื่อย ๆ  พร้อมกันนั้นให้ช้อนฟองสีคล�้า ๆ  ออก

ด้วย และต้องกวนน�า้อ้อยให้ทัว่ ๆ  กระทะ ถ้าไม่

กวนจะท�าให้น�้าอ้อยไหม้ที่ขอบกระทะได้ และ

สังเกตไฟตลอดเวลา

 ตดัอ้อยมาท�าการหบี เพือ่ให้ได้น�า้อ้อย

ในปรมิาณทีต้่องการ แล้วน�าน�า้อ้อยไปกรองด้วย

ผ้าขาวบางให้สะอาด และเตรียมเคี่ยวน�้าอ้อย

ภายในวันนั้น ถ้าทิ้งไว้ข้ามคืนน�้าอ้อยจะเสีย

 ท�าการกวนน�้าอ้อยไปเรื่อย ๆ จนเร่ิม

เหนยีวข้น แล้วยกกระทะลงจากเตา พกัไว้สกัครู่

เพื่อให้น�้าอ้อยเย็นลง

 ก่อไฟเตรียมไว้ ความร้อนปานกลาง 

แล้วตั้งกระทะเตรียมไว้เพื่อใส่น�้าอ้อยโดยการ

ใส่น�้าเปล่าทิ้งไว้ก่อน

 จากนั้น เตรียมแม่พิมพ์มาวางเรียงไว้ 

และปูทับด้วยผ้าขาวบางชุบน�้าบิดหมาด แล้ว

น�าน�้าอ้อยมาเทลงในแม่พิมพ์ให้เต็มทุกหลุม

รอเวลา ๑๐ นาที น�้าอ้อยแข็งตัว ก็แกะออก

จากแม่พิมพ์ ก็จะได้น�้าอ้อยก้อน เป็นอันเสร็จ

วิธีการท�าน�้าอ้อยก้อน
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...ลายเต่าอันเล่าขาน

ภูษาไทย
โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด�าริ

กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : มิติวัฒนธรรม



 เป็นประจักษ์โดยทั่วกันว่าสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงทุ่มเทพระวรกาย

พระราชทรพัย์และเวลากับโครงการศลิปาชีพ เพือ่ช่วยเหลอืราษฎรให้มีความเป็นอยูท่ีด่ข้ึีน เม่ือพระองค์

เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร ณ ที่แห่งใดก็ตามจะพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพ สามารถเลี้ยง

ตนเองและครอบครัวบนหลักการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน และล้วนแต่เป็นอาชีพซึ่งอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ

สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติผ่านโครงการศิลปาชีพต่าง ๆ  ดังพระราชด�ารัส

ของพระองค์ท่าน ความว่า

 “...การที่ข้าพเจ้าเริ่มงานศิลปาชีพขึ้นนั้น ข้าพเจ้าตั้งใจจะสรรหาอาชีพให้ชาวนาที่

ยากจน เลี้ยงตนเองได้เป็นเบื้องต้น ทั้งนี้ เนื่องจากข้าพเจ้าได้มีโอกาสตามเสด็จ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมราษฎรตามชนบทมาหลายสิบปี ได้พบว่าราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวนา

ชาวไร่ที่ต้องท�างานหนัก และต้องเผชิญอุปสรรคจากภัยธรรมชาติมากมาย เช่นฝนแล้ง น�้าท่วม 

ศัตรูพืชระบาด เป็นต้น ท�าให้ชาวนาชาวไร่เหล่านี้มีฝีมือทางหัตถกรรมส่วนใหญ่เป็นส่ิงที่เขา

ใช้สอยอยู่ในชีวิตประจ�าวัน... สิ่งนี้จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าเริ่มงานส่งเสริมการทอผ้าไหม

ขึ้น เพื่อให้ชาวนาชาวไร่น�าความสามารถของเขาเองมายกระดับความเป็นอยู่ รวมทั้งเพิ่มพูน

ศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจในงานของเขา จนในที่สุดจึงเกิดเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ...”

พระราชด�ารัสสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

พระราชทานไว้เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๕

เล
่าส
ู่กัน
ฟัง

 เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม

๒๕๕๙ ส�านักงาน กปร. ร่วมกับส�านักสิริพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้น�านักศึกษา

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ รุ่นท่ี ๕ เข้าศึกษาดูงานโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชด�าริ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่า อ�าเภอ

หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งนับได้ว่าเป็นโครงการศิลปาชีพแห่งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

ผู้เข้ารบัการศึกษาอบรมในโครงการได้ประจกัษ์ถงึผลสมัฤทธิข์องการทรงงานของสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ

พระบรมราชินีนาถที่มีพระราชด�าริไว้ เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ขณะเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรท่ีหมู่บ้าน

เขาเต่า ด้วยทรงเหน็ว่าในช่วงมรสมุ ครอบครวัชาวประมงซึง่เป็นราษฎรส่วนใหญ่ในหมูบ้่านจะว่างงาน

ประกอบอาชีพไม่ได้ จึงโปรดเกล้าฯ ให้จัดหาครูจากจังหวัดราชบุรีมาสอนทอผ้าและงานจักสานจาก

ป่านศรนารายณ์ พระราชทานกี่ทอผ้าและอุปกรณ์ในการทอผ้าแก่ชาวบ้านและเม่ือมีผลผลิตก็ทรง

รับซื้อผ้าของชาวบ้านซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผ้าขาวม้าและผ้าซิ่นไว้ และได้พระราชทานรางวัลเป็นเหรียญ

ทองค�าให้แก่นักเรียนทอผ้าที่มีความขยันหมั่นเพียรจ�านวน ๑๓ ราย

...ลายเต่าอันเล่าขาน

ภูษาไทย
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กลุ่มทอผ้าบ้านเขาเต่าได้มีการพัฒนาองค์ความรู้

ในเชิงทฤษฎแีละปฏบิตัใินการทอผ้าตามแนวพระราชด�าริ

อย่างต่อเนื่องทางกลุ่มยังคงอนุรักษ์การทอผ้าฝ้ายด้วย

กี่กระตุก ใช้เส้นใยฝ้าย ๑๐๐% สินค้าที่ผลิต ได้แก่

๑) ผ้าขาวม้าลายสก็อตใหญ่ ๒) ผ้าเมตรตัดเสื้อ มีทั้ง

ผ้าลายและผ้าสีพื้น และ ๓) ผ้ายกดอกเดิม มี ๓ ลาย คือ

ลายบานชื่น ลายดาหลา และลายแก้วสุวรรณสาร และ

ขณะนี ้มกีารพฒันาเพิม่อกี ๓ ลาย ได้แก่ ลายเต่า ลายสีท่ศิ

และลายดอกเกศ ซึ่งเป็นลวดลายที่เน้นเอกลักษณ์

ของชุมชนและจังหวัด รวมทั้งได้มีการพัฒนาเส้นฝ้าย

ธรรมชาติให้เป็นเส้นฝ้ายขัดมัน ที่มีลักษณะเป็นฝ้าย

เส้นเล็กไม่มีขน และมีความมันเหมือนไหม ท�าให้เป็น

ที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งลายผ้า

ทั้งหมดได้ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และ

ได้รับการคัดสรรให้เป็นสินค้าในโครงการหนึ่งต�าบล

หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ระดับ ๕ ดาว ทั้งระดับจังหวัด

และระดับประเทศ

ในปัจจุบันศูนย์หัตถกรรมฯ นอกจากเป็นแหล่ง

ผลิตผ้าฝ้ายพื้นเมืองทอมือคุณภาพดีแล้วยังเป็นแหล่ง

เรียนรู้ให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้ศิลปะการทอผ้า 

และเปิดโอกาสให้นกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ

ได้เข้าชมการทอผ้า และจับจ่ายเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ถึง

แหล่งผลิตจากมือผู้ผลิตโดยตรง 

ความเป็นมาของศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่า

ในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ – ๒๕๐๙ เมื่อนายประสิทธิ และ

นางเจียม ยอดย้อย ได้ทูลเกล้าถวายท่ีดิน จ�านวน ๓ 

ไร่เศษ และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด ได้ด�าเนินการ

สร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมทอผ้า ทูลเกล้าถวาย จ�านวน 

๑ หลัง ซ่ึงใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาในปี ๒๕๑๑

กรมการพัฒนาชุมชน โดยพัฒนากรอ�าเภอหัวหิน ได้เข้า

มาดูแลกลุ่มทอผ้าเขาเต่า ด้วยการสอนทอผ้า ย้อมสี

และการตัดเย็บเสื้อผ้า รวมทั้งการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์

จากป่านศรนารายณ์

อย่างไรกต็ามศูนย์ฝึกอบรมฯ ได้หยดุการทอผ้าในปี

๒๕๓๖ – ๒๕๔๕ รวม ๙ ปี ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่าง

เช่น ค่าจ้าง จ�านวนสมาชิกกลุ ่มทอผ้าและขาดการ

สนับสนุนด้านการตลาดจนกระทั่งในปีพ.ศ. ๒๕๔๕ 

นกัเรยีนทอผ้ารุน่แรก น�าโดย นางอมลวรรณ เอีย่มส�าอางค์

ประธานกลุ่มสตรทีอผ้าบ้านเขาเต่าคนปัจจุบนั และสมาชิก

ทีแ่ยกย้ายไปท�างานทีอ่ืน่ ได้กลบัมาทีบ้่านเขาเต่า ช่วยฟ้ืนฟู

และพัฒนาศิลปะการทอผ้าพื้นเมืองตามพระราชด�าริ

และเปิดศูนย์ทอผ้าขึ้นใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจาก

นายประสงค์ พทิรูกจิจา ผูว่้าราชการจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

นายนิพันธ์ ชลวิทย์ นายอ�าเภอหัวหิน และเทศบาล

เมืองหัวหิน และได้เปล่ียนชื่อเป็น ศูนย์หัตถกรรมทอผ้า

บ้านเขาเต่า มาจนถึงปัจจุบัน



 การศึกษาดูงานที่ศูนย์หัตถกรรมฯ ท�าให้ผู ้ที่

เข้ารับการอบรมหลักสูตร นบร. รุ ่นที่ ๕ ได้เห็นถึงการ

ส่งเสรมิและอนรุกัษ์ภมูปัิญญาไทย ในการทอผ้าฝ้ายทอมอื

ด้วยกี่กระตุก ซึ่งเป็นการคงไว้ซึ่งมรดกงานหัตถศิลป์ไทยที่

งดงาม เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของชาติ ซ่ึงมีอยู่

ในแต่ละท้องถิ่นและประจักษ์ในพระมหากรุณาธิคุณและ

สายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จฯ พระบรมราชินีนาถ 

ในอันที่จะท�าให้ราษฎรได้ทั้งอาชีพและการอนุรักษ์มรดก

ทางวัฒนธรรมไทย

 กี่กระตุกกระทบฝ้ายขึ้นลายเด่น

ทอผืนเป็นลายเต่าอันเล่าขาน

เอกลักษณ์รักษ์ศิลป์ไทยในต�นาน

 เพราะพระราชทานด�ริไว้ให้พึ่งตน
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การ์ตูนตามรอยพระราชด�าริ ตอน “ศิลปาชีพ รักษาไว้คู่แผ่นดินไทย”

 “...การแสดงโขนครั้งนี้ไม่ใช่จะประสบความส�าเร็จ

เพยีงแค่ได้เผยแพร่ศลิปะ การแสดงช้ันสงูของไทยเราเท่านัน้ 

แต่ยังเกิดสิ่งที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นมาอีก คือพวกเราได้สร้าง

ช่างฝีมือรุ่นใหม่เอี่ยมขึ้นมา รุ่นใหม่ที่เข้าใจถ่องแท้ถึงศิลปะ

การสร้างเครื่องแต่งกายโขน และได้เห็นความผูกพันอย่าง

ใกล้ชิดแบบสังคมไทยสมัยโบราณ ลูกหลานจูงพ่อแม่ ปู่ย่า

ตายาย คนแก่ในบ้าน ไปดูโขนครัง้นี ้ ได้เหน็การแสดงความรกั 

เอื้ออาทรต่อกันในครอบครัว ก็เป็นภาพที่สร้างความสุขใจ

แก่ผู้พบเห็นทุกคน...”

พระราชด�ารัส สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒

สุดยอดเลยฮะ ชุดพวกนี้

เป็นประกายระยิบระยับ

สวยงามที่สุด

ว้าว!!! พี่ถุงเงิน

ท�าไมวันนี้หล่อจัง
พี่ถุงเงินอยู่ทางนี้

นั่นชุดโขนตัวหนุมานนะ

ไม่ใช่พี่
ชุดพวกนี้

เป็นฝีมือใครกันคะ

พี่ถุงเงิน

According to the Royal Initiatives Comic: “Preserving Thai Arts and Crafts to be with the Nation”

 “…The Khon performance today does not 

accomplish only the objective of promoting our high 

culture of performance art but also bringing about another 

valuable achievement. We have created a new generation 

of skilled artisan. A new generation who deeply understands 

the art in producing Khon costumes. We also see the 

old Thai-style intimate family bond. The picture of children 

bringing their parents, grandparents and elders to see 

the performance shows us the love and care in the fam-

ily. It is a scene that brings happiness to everyone who 

sees it…”
Her Majesty Queen Sirikit’s speech

Given at Dusidalai Hall, Chitralada Villa, on 11 August 2009.

These costumes are amazing! They’re so glittery and beautiful!

Not me.        Who made all these costumes, Tung Ngern?

Wow! Tung Ngern! You’re so handsome today.

I’m over here. That’s the Hanuman costume.
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ในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ

ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถยังไงล่ะ

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

มีหน้าที่ท�าโขนเหรอฮะ?

หน้าที่ส่งเสริมให้

คนไทยในภูมิภาคต่างๆ 

ผลิตงานด้านศิลปหัตถกรรม

เป็นอาชีพต่างหากล่ะสาน

สืบรู้มาว่า มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ด้วยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ

ต่อราษฎรที่ยากไร้ ให้น�าภูมิปัญญาแต่โบราณ มาถ่ายทอดอบรมจนพลิกฟื้น

ศิลปหัตถกรรมในท้องถิ่นที่หลายๆ อย่างก�าลังจะสูญหายหลงลืมไป กลับมา

เป็นอาชีพ สร้างรายได้ให้ราษฎรที่ว่างเว้นจากงานเกษตรกรรม ได้สืบทอด

ศิลปวัฒนธรรมอันมีค่าไว้ให้เป็นสมบัติของชาติได้สืบต่อไปค่ะ

โห เก่งอ่ะสืบ

พี่ไม่รู้จะอธิบาย

อะไรเพิ่มเลย
เอางี้ มาคุยกันเรื่อง

การอนุรักษ์ดีกว่า 

ลองยกตัวอย่างให้พี่ฟังหน่อย

ว่ามีศิลปะอะไรบ้าง ที่ทรงน�ากลับมาเป็น

สมบัติของชาติได้ส�าเร็จ ไม่สูญหายไป

สานรู้ฮะๆ 

ทั้งหมดนี้

เป็นฝีมือของช่าง

ผู้ช�านาญ 

แล้วสานล่ะ

รู้อะไรบ้าง

All of these costumes were made by the skilled artisans in the SUPPORT Foundation of Her Majesty Queen Sirikit.

Is it the SUPPORT Foundation’s job to make Khon costumes?

 The foundation supports the Thai people in different regions to produce handicrafts as an occupation. 

 I knew that the SUPPORT Foundation was founded on 21 July 1976, through Her Majesty the Queen’s royal grace 

for the poor, to revive and disseminate the ancient wisdom on handicraft making that were disappearing in many different 

localities through trainings, to help create jobs as a source of supplementary income for farmers between planting seasons 

and to preserve the traditional arts and crafts for the future generations.

 Wow, you’re really good, Sueb. I don’t know what to say more.

 And what about you, Saan? Right, then let’s talk about preservation. 

 Give me an example of the arts that have been revived and preserved as national treasures?        Oh! I know!
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นี่ไง โขน! อันนี้ถึงจะถูก

แต่ใกล้ตัวไปไหม

เป็นจุดศูนย์รวม

ของศาสตร์และศิลป์

หลากหลายแขนง

เช่น วรรณศิลป์คือบทร้อง 

นาฏศิลป์คือการร่ายร�า คีตศิลป์คือดนตร ี

การดีด สี ตี เป่า จนถึงหัตถศิลป์เช่นผ้าทอ 

เย็บปักถักร้อย และเครื่องประดับโลหะ

และอัญมณี ส่วนฉากอันอลังการก็เป็น

สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าด้วย

เรียกว่าเป็นการอนุรักษ์

อย่างครบเครื่องเลยทีเดียวฮะ

สืบมีค�าตอบอื่นอีกไหมล่ะ

ผ้าไหมค่ะ ทรงให้อนุรักษ์

ฟื้นฟูผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าแพรวา ผ้าขิด 

ของทางจังหวัดภาคอีสาน

แล้วก็ส่งเสริม

การเลี้ยงไหม 

โป๊ะเช๊ะ! เก่งมากเลยสืบ ผ้าไหมนี่ล่ะ เป็นงานศิลปาชีพ

ทีส่่งเสริมเศรษฐกิจอย่างแท้จริง ชาวบ้านได้ลืมตาอ้าปาก 

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม กลายเป็นสินค้า

ส่งออกที่สร้างมูลค่าหลายร้อยล้านบาทต่อปี

  นอกจากงานด้านการอนุรักษ์แล้ว ยังท�าให้

ศิลปะเกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจได้ด้วย 

ทรงพระปรีชาสามารถมากเลยฮะ
แน่นอน ทรงเป็น

“พระมารดาแห่งไหมไทย”

 เลยนะ

ท่านเห็นความส�าคัญของไหมไทยมากๆ เลยล่ะ

จงึนบัเป็นบญุของชาวไทย ทีม่พีระราชนิทีีม่พีระมหากรุณาธคิณุ

อันประเสริฐ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

  ก็ถูกของสานนะ

เพราะโขนเนี่ย

 Beside the preservation aspect the efforts are also beneficial to the economy. Our Queen is really very ingenious.

 Of course. Her Majesty the Queen is known as “The Mother of Thai Silk,” after all.

 Her Majesty the Queen sees the importance of Thai silk. It is therefore the good fortune of the Thai people that we 

have Her Majesty the Queen with great benevolence for the nation. Long live the Queen.

This, right here! Khon! 

Well, you’re right, but that’s a little too easy.

 Yes, correct. Because Khon is a collection of 

many different kinds of arts.

 Such as the songs which are part of literature, dancing 

which is part of performance arts, the music which is part of musical 

arts, the cloth weaving, sewing and jewelry which are part of 

handicrafts, and the stage props which are part of architecture.

 And that can be called a fully integrated preservation of various arts!. Anything more to add, Sueb?

 Silk. Her Majesty the Queen has revived the weaving of mudmee silk, Praewa silk and Khid silk of the Northeastern 

region, as well as promoted the raising of silkworm.        Very good, Sueb! Silk is exactly the handicraft that has truly helped  

to promote the economy, making the people’s quality of lives substantively improved, with an annual value of hundreds 

of million baht in export.
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๑
มิถุนายน ๒๕๕๙ 

วันที่

 นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตร ีเป็นประธาน

เปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้าง

เครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริและ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ ๕ โดยมีผู้เข้ารับ

การอบรมจากส่วนราชการและองค์การที่เกี่ยวข้องใน

การสนองพระราชด�าริจากทั่วประเทศจ�านวน ๔๖ คน 

ส�านักงาน กปร. มุ ่งหวังให้เกิดเครือข่ายในการพิทักษ์

๓
มิถุนายน ๒๕๕๙ 

วันที่

 นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี นายดนุชา

สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้อง ติดตามการด�าเนินงานโครงการป้องกันและ

บรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชด�าริ (แก้มลิง)

ต�าบลบางลึก อ�าเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยรับฟังบรรยาย

สรุปแนวพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว

ในปี ๒๕๔๐ ที่พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบ

ปัญหาน�้าท่วมและพระราชทานพระราชทรัพย์จากมูลนิธิ

ราชประชานเุคราะห์ในการขดุลอกคลอง ส่งผลให้ชาวจงัหวดั

รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ซ่ึงเป็นศูนย์รวมจิตใจ

ของคนไทย และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูน ความรู้

ประสบการณ์ และมคีวามเข้าใจท่ีชัดเจนอย่างเป็นองค์รวม

ในหลักการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริและหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และการน�าไปประยุกต์ใช้ที่เป็น

รูปธรรมของผู้เข้ารับการอบรมฯ ในครั้งนี้ 

ชุมพรไม่ประสบกับปัญหาน�้าท่วมอีกเลย ปัจจุบันมีแหล่ง

เก็บกักน�้าส�ารองที่สามารถท�าเพื่อเกษตรในช่วงฤดูแล้ง

มีแหล่งน�้าดิบส�าหรับผลิตน�้าประปาการอุปโภค บริโภค 

สามารถผลักดันน�้าเค็มท่ีจะรุกล�้าเข้าสู ่คลองท่าตะเภา

ได้เป็นอย่างด ีนอกจากนี ้ยงัเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงอนรุกัษ์

ราษฎรชาวชมุพรต่างส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุอย่างหา

ทีส่ดุมไิด้ ได้รวบรวมเงนิถวายพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว

ในเดือนธันวาคมของทุกปีมาอย่างต่อเนื่อง คว
าม
เค
ลื่อ
นไ
หว



๒๒-๒๓
มิถุนายน ๒๕๕๙ 

วันที่

 วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายพลากร 

สุวรรณรฐั องคมนตร ีนายดนชุา สนิธวานนท์ รองเลขาธกิาร

กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามการด�าเนินงาน

ของอ่างเก็บน�้านฤบดินทรจินดาของโครงการห้วยโสมง

วนัที ่๒๓ มถุินายน ๒๕๕๙ นายพลากร สวุรรณรัฐ

องคมนตรี นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร.  

และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ติดตามการด�าเนินงานตามแผน

ยทุธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวพระราชด�าริ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน�้า

พระปรงอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน ๑๔ 

อ่างเก็บน�้า ในการบริหารจัดการน�้าของโครงการพัฒนาพ้ืนที่

ราบเชิงเขาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดสระแก้ว-

ปราจีนบุรี  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน

พระราชด�ารใินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรจาก

ความยากจนประกอบกับมีปัญหาความมั่นคงตั้งแต่ปี ๒๕๒๐ 

อันเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิจังหวัดปราจีนบุร ีพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู ่หัว ได้พระราชทานพระราชด�าริให้พัฒนาต้นน�้า

ล�าธารปราจนีบรุ ีโดยให้พิจารณาสร้างเขือ่นเกบ็กกัน�า้ ๓ เขือ่น 

ได้แก่ เขื่อนห้วยพระปรง เขื่อนห้วยยาง และเขื่อนห้วยโสมง 

เพื่อจัดหาแหล่งน�้าให้ราษฎรใช้ท�าการเพาะปลูกท้ังในช่วงฤดู

ฝนและฤดูแล้ง เพื่อการอุปโภค – บริโภค ลักษณะโครงการ

เป็นเขื่อนดิน มีความจุ ๒๙๕ ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับ

ประโยชน์ ๑๑๑,๓๐๐ ไร่

 โอกาสนี ้องคมนตร ีและคณะได้ปลกูต้นพะยงู เพือ่เป็น

ที่ระลึกและจุดประกายให้ราษฎรน้อมน�าแนวพระราชด�าริ

ปลูกป่าในใจคนไปปฏิบัติ 
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๒๗
มิถุนายน ๒๕๕๙ 

วันที่

 นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานใน

พิธเีปิดโครงการเครือข่ายสถาบนัการศึกษาสบืสานพระราชด�าริ

รุ ่นที่ ๓ ด้วยมุ ่งหวังให้เกิดเครือข่ายจากสถาบันการศึกษา

 จากน้ัน องคมนตรีและคณะ เดินทางไปยังโครงการ

อ่างเก็บน�้าคลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว รับฟังบรรยาย

สรุปผลการด�าเนินงานโครงการฯ ต่อมาวันที่ ๒ มกราคม 

๒๕๕๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ได้พระราชทานพระราชด�าริ 

 “ให้กรมชลประทานด�าเนินการเร่งรัดการก่อสร้าง

อ่างเก็บน�้าคลองพระสะทึง ให้แล้วเสร็จตามแผนงานการ

ก่อสร้างของกรมชลประทานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เพื่อให้สามารถส่งน�้าให้พื้นที่การเกษตรและบรรเทา

อุทกภัยในเขตจังหวัดสระแก้ว” และเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม 

๒๕๕๙ ได้มีพระราชด�าริให้ “ท�าท่อส่งน�้าจากโครงการ

อ่างเก็บน�้าคลองพระสะทึง เพื่อส่งน�้ามาเข้าบ่อน�้าของ

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน ให้มีปริมาณเพียงพอที่

จะใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ และให้ชาวบ้านใช้ท�าน�้าประปา

หมู่บ้านด้วย” 

ท่ัวประเทศท่ีจะท�าหน้าท่ีในการทรงงานพระราชด�ารทิีส่ามารถ

น�าไปปรับใช้ในหลักสูตรการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรู้

ของเยาวชนให้ตระหนักถึงความส�าคญัของทรพัยากรธรรมชาติ

ดิน น�้า ป่าไม้ พลังงาน และอาชีพ ตลอดรวมถึงหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่มภูมิคุ ้มกันให้แก่ตนเองให้

มีความม่ันคงในชีวิตอย่างสมดุลและสร้างประโยชน์ให้แก่

ส่วนรวมต่อไป 

 ในการนี้ องคมนตรีได้ให้โอวาทเกี่ยวกับการท�างาน

ในฐานะ “ครตู้นแบบตามแนวพระราชด�าร”ิ ให้กบัคณาจารย์

จ�านวน ๙๑ ท่าน จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ทั่วประเทศจ�านวน ๕๑ แห่ง  
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 วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายพลากร 

สุวรรณรัฐ องคมนตรี นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ

กปร. ผูว่้าราชการจังหวดัเชยีงราย และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

เดินทางไปติดตามการด�าเนินงานและเยี่ยมราษฎรใน

โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยดีหมีพร้อมระบบส่งน�้าอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ ณ บ้านประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๑๐ ต�าบล

ป่าซาง อ�าเภอเวียงเชียงรุ้ง โอกาสนี้ นายพลากร สุวรรณรฐั 

องคมนตร ีและคณะรบัฟังการบรรยายสรปุผลการด�าเนนิงาน

และความส�าเร็จจากการบริหารจัดการน�้าจากโครงการ

อ่างเก็บน�้าห้วยดีหมี พร้อมระบบส่งน�้าอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าร ิส่งผลให้ราษฎรจ�านวน ๑๔๐ หมูบ้่าน มนี�า้ใช้ใน

ปัจจบุนั ๑๕๓,๐๐๐ ลกูบาศก์เมตร ส�าหรับการอุปโภคบรโิภค

๓๐
๒๕๕๙ 

วันที่

 วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายพลากร 

สุวรรณรัฐ องคมนตรี นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ 

กปร. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้บริหารและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เดินทางไปติดตามและรับฟังรายการสถานการณ์

การใช้ถนนพระราชทาน ๒ เส้น ประกอบด้วย ถนนมหาจักรี

ด�าเนนิและถนนเทพรตันวถิ ีต�าบลเทอดไทย อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง

- ๑
มิถุนายน กรกฎาคม

ได้อย่างเพียงพอ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น�้าในรูปแบบของ

กลุ่มประชาธิปไตย เพ่ือเตรียมการส�าหรับบริหารจัดการน�้า

ต่อไป

จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้ด�าเนินการก่อสร้างขึ้นตามพระราชด�าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี 

๒๕๕๘ ให้ด�าเนินโครงการปรับปรุงเส้นทางสายบ้านระตี-ผาจ ี

ต�าบลเทอดไทย อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

 และเมือ่วันที ่๑๒ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน

ไปยังถนนบ้านผาจี-จะตี-บ้านป่าซางแสนสุดแดน ต�าบล

เทอดไทย อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อทรงเปิด 

ปา้ยชือ่ถนนและพระราชทานนามถนนว่า “มหาจกัรดี�าเนนิ” 

และพระราชทานนามถนนบ้านพญาไพรลิทู่โครงการศึกษา

และพฒันาการปลกูชาน�า้มนับ้านปางมะหนัว่า “เทพรตันวถิ”ี

ซึ่งในปัจจุบันราษฎรได้ให้ประโยชน์จากถนนทั้ง ๒ เส้น

เพือ่การสญัจรและน�าผลผลติไปจ�าหน่ายได้อย่างสะดวกยิง่ข้ึน 
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 วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายพลากร 

สวุรรณรฐั องคมนตร ีนายดนชุา สนิธวานนท์ รองเลขาธิการ 

กปร. และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เดนิทางไปยงัโครงการฟาร์ม

ตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และ

โครงการส่งเสริมศิลปาชพีบ้านก�าพี ้ต�าบลก�าพี ้อ�าเภอบรบอื 

จงัหวดัมหาสารคาม ซึง่ก�าเนดิขึน้ตามพระราชด�ารใินสมเดจ็

พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ ทีท่รงมพีระราชประสงค์

ให้ราษฎรมอีาชพี รายได้ และความรู้ในการประกอบอาชีพ

ที่ยั่งยืน 

 วันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายพลากร

สุวรรณรัฐ องคมนตรี นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ

กปร. และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้เดินทางไปรับฟังการ

ด�าเนินงานการบริหารจัดการน�้าตามพระราชด�าริ โครงการ

เขื่อนน�้าเชิญอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอชุมแพ 

จังหวัดขอนแก่น เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานความช่วยเหลือ

ราษฎรตั้งแต่ปี ๒๕๒๐ มีพระราชด�าริให้กรมชลประทาน

พจิารณาวางโครงการเป็นเขือ่นทดน�า้คอนกรตีเสรมิเหลก็ขึน้

จากนั้น ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรบริเวณที่

จะสร้างเขื่อนทดน�้า และมีพระราชด�าริให้กรมชลประทาน

ก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยด่วน เร่ิมก่อสร้างปี ๒๕๒๐ และ

แล้วเสร็จปี ๒๕๒๒ มีระบบส่งน�้าสายใหญ่ ๒ สาย คือฝั่งขวา

๗-๘
กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

วันที่
 ในโอกาสน้ี องคมนตรีได้ปลูกต้นพะยูงและร่วม

ปล่อยปลา จ�านวน ๓๐,๐๐๐ ตัว ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลา

สร้อยขาว และปลานวลจันทร์ 

 โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ 

พระบรมราชินีนาถ บ้านก�าพี้ จัดตั้งขึ้นในปี ๒๕๔๙ ตาม

พระราชด�าริของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 

ในพื้นที่บ้านก�าพี้ จ�านวน ๑๕๗ ไร่ ๒ งาน เพื่อรับราษฎรที่

ยากจนในพื้นที่ เข้ามาท�างานในโครงการฯ

 จากน้ัน นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมตรี และคณะฯ 

ได้เดินทางไปโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านก�าพ้ี ต�าบลก�าพ้ี 

อ�าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้จัดตั้งข้ึนตามแนว

พระราชด�าริในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อ

ปี ๒๕๑๕ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับราษฎรบ้านก�าพี้

เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใน

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

ยาว ๖๓๐ กม. และฝั่งซ้ายยาว ๙๙๖ กม. สามารถส่งน�้าให้

พื้นท่ีการเกษตรของสมาชิกกลุ่มสหกรณ์น�้าเชิญ ในฤดูฝน

จ�านวน ๒๐,๐๐๐ ไร่ และฤดูแล้ง ๑๕,๐๐๐ ไร่ ต่อมาโครงการ

สหกรณ์น�้าเชิญสามารถขยายพื้นท่ีส่งน�้าเพื่อการเพาะปลูกใน

ฤดูฝนเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่ 
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๑๕
กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

วันที่

 นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานใน

พิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมี หม่อมหลวง

จิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิทัง้ ๖ แห่ง และหน่วยงานที่

เกีย่วข้องเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้ประมาณ ๑๕๐ คน การประชุม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท�าแผนแม่บทโครงการศูนย์ศึกษา

การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่ระดมความคิดเหน็จากทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง

ในการร่วมจดัท�าแผนแม่บทของศูนย์ศึกษาการพฒันาฯ ในระยะ

ต่อไปสู่การปฏบัิตแิละเกดิผลสมัฤทธิท่ี์เป็นรูปธรรม รวมทัง้เสนอ

ความคดิเหน็ และให้ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัทศิทางการด�าเนนิงาน

๑๔
กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

วันที่

 นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธาน

การประชมุคณะท�างานก�าหนดแนวทางการบรหิารจัดการป่าพรุ

โต๊ะแดง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เพื่อสนองพระราชด�าริพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยและมีพระราชประสงค์ให้

ประชาชนตระหนกัถงึความส�าคญัของป่าพรโุต๊ะแดง การดแูล

รักษาป่าพรุโต๊ะแดงให้อุดมสมบูรณ์ตลอดไป 

 การประชุมในครั้งนี้ เกิดจากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่า

โดยเฉพาะบรเิวณรอบขอบพรโุต๊ะแดงในพืน้ทีจ่งัหวดันราธวิาส

เม่ือเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งทางจังหวัดนราธิวาสและ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันควบคุมสถานการณ์ไว้ได้

และมีพืน้ทีป่่าพรโุต๊ะแดงเสยีหายไม่มากนกั ดงันัน้ เพือ่วางแผน

การดูแลรักษาและป้องกันการเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าพรุ

โต๊ะแดงในอนาคต ส�านักงาน กปร. จึงจัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น

เพื่อปรึกษาหารือการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงต่อไป 

ปัจจุบนัมีส่วนราชการเข้าร่วมด�าเนินงานประมาณ ๓๐ หน่วยงาน

โดยมกีรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื เป็นหน่วยงาน

หลกัในการด�าเนนิกรศกึษาค้นคว้าและจดัการทรพัยากรป่าไม้

ในพื้นที่โครงการให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด

ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริใน

อนาคต ท�าหน้าท่ีอย่างสมบูรณ์แบบในการเป็นแหล่งเผยแพร่

องค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริ ขยายผลสู่ประชาชนให้มี

ภูมิคุ้มกันที่ดีก่อเกิดความมั่นคงและอย่างยั่งยืน บนพื้นฐาน

ของการบริหารจัดการที่ดิน น�้า ป่าไม้ อาชีพ และพลังงาน

ทดแทนท่ีเป็นรากฐานส�าคัญการน�าไปสู ่วิถีชีวิตตามหลัก

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

ตลอดไป
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 วนัที ่๒๑  กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายอ�าพล 

เสนาณรงค์ องคมนตร ีนายดนชุา สนิธวานนท์ รองเลขาธิการ

กปร. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเยี่ยมชมโครงการป่ารักน�้า

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ บ้านถ�้าติ้ว ต�าบลปทมุวาปี 

อ�าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร และโครงการลุ ่มน�้า

สงครามบริเวณวัดถ�้าอภัยด�ารงธรรม (วัดถ�้าพวง) ต�าบล

ปทุมวาปี อ�าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โดยมีราษฎร

ในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ป่าที่ช่วยสร้างน�้าตามแนว

พระราชด�าริในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 

ความว่า “พระเจ้าอยูห่วัเป็นน�า้ ฉนัจะเป็นป่า ป่าทีถ่วาย

ความจงรักภักดีต่อน�้า... พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน�้า  

ฉันจะสร้างป่า” ทรงเริ่มต้นโครงการป่ารักน�้าข้ึนที่บ้าน

ถ�้าติ้วเป็นแห่งแรกเมื่อปี ๒๕๒๕ ปัจจุบันเป็นต้นแบบ

การพัฒนาตามแนวพระราชด�าริที่สมบูรณ์แบบโดยใช้

 วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายอ�าพล

เสนาณรงค์ องคมนตร ีนายดนชุา  สนิธวานนท์ รองเลขาธกิาร

กปร. และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเยีย่มชมโครงการเสรมิสร้าง

เกษตรกรต้นแบบตามแนวพระราชด�าร ิในพืน้ทีข่ยายผลของ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ของนายทองปาน พิมพานิชย์ บ้านค�าประมง ต�าบลสว่าง 

อ�าเภอพรรณนานคิม จงัหวัดสกลนคร ซ่ึงปัจจบุนัมีรายได้

ถึง ๖๖๕,๐๐๐ บาท หลังจากได้รับองค์ความรู้ตามแนว

พระราชด�ารติามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง อีกทั้ง

จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ในการต่อยอดและขยายผลส�าเร็จ

ให้กับราษฎรรายอื่น ๆ ได้ต่อไป

 จากน้ัน องคมนตรี ได้เดินทางไปเยี่ยมชมผล

การด�าเนินงานของโครงการส่งน�้า และบ�ารุงรักษาน�้าอูน 

บ้านหนองบัว ต�าบลแร่ อ�าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 

เป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่ในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ด�าเนินการเมื่อปี ๒๕๑๐ เป็นเขื่อนดินสูง 

๒๑-๒๒
กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

วันที่

กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสร้างผืนป่า

และพัฒนาแหล่งน�้า 

 ในโอกาสนี้ องคมนตรี และคณะฯ ได้ปลกูต้นพะยงู

และปล่อยพันธุ์ปลาในอ่างเก็บน�้าค�าจวง รวมถึงได้เยี่ยมชม

พื้นท่ีสวนป่าทรงปลูก ในโครงการป่ารักน�้าอันเน่ืองมาจาก

พระราชด�าริ 

 จากน้ัน องคมนตรี และคณะฯ เดนิทางไปยงัโครงการ

ลุม่น�า้สงครามบรเิวณวดัถ�า้อภยัด�ารงธรรม (วดัถ�า้พวง) ต�าบล

ปทุมวาปี อ�าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ได้รับฟังการ

บรรยายสรุปถึงความเป็นมาและประโยชน์ของลุ่มแม่น�้า

สงคราม ซึ่งมีต้นก�าเนิดจากภูผาเหล็ก (เทือกเขาภูพาน) 

อ�าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร นับเป็นลุ ่มน�้าที่ส�าคัญ

ลุ่มน�้าหนึ่งของภาคอีสาน

๓๐ เมตร ขนาดสันเขื่อนกว้าง ๘ เมตร ยาว ๓,๓๐๐ เมตร 

มีความจุ ๕๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้างอาคาร

ระบายน�้าล้น ก่อสร้างประตูปากคลองส่งน�้าสายใหญ่ฝั่งซ้าย 

ยาว ๕๐.๘๐ เมตร ฝั่งขวา ยาว ๔๘.๔๐ เมตร และก่อสร้าง

คลองส่งน�้าสายใหญ่ฝั่งซ้ายยาว ๒๘.๐๔ กิโลเมตร ฝั่งขวา 

ยาว ๔๕.๗๐ กิโลเมตร คลองซอยและคลองแยกซอยจ�านวน 

๗๙ สาย รวมความยาว ๒๓๙.๖๓ กิโลเมตร สามารถส่งน�้า

สนับสนุนพื้นที่ชลประทานรวม ๒๑๐,๐๐๐ ไร่



๒๗
กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

วันที่

 ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิ(ส�านกังาน กปร.) จัดงาน

แถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 

ราชนิศีรแีผ่นดิน ชุด แสงส่องไทย โดยม ีนายพลากร สุวรรณรฐั

องคมนตร ีให้เกียรติเป็นประธานในพธีิ เนือ่งในโอกาสพระราช

พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม 

๒๕๕๙ ส�านักงาน กปร. ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้พระราชทาน

โครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ  เพือ่ช่วยเหลอืพสกนกิรให้มคีณุภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ถึง ๗๐ ปี ทรงเคียงคู่

ทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อบรรเทาปัญหา

ความทุกข์ยากเดือดร้อนของพสกนิกรทั่วทั้งประเทศ 

 ดังน้ัน จึงได้จัดท�าภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติฯ 

โดยการประมวลเรื่องราวการทรงงาน แนวพระราชด�าริ และ

ผลส�าเร็จที่ก่อเกิดจากแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สึก

ในมุมมองที่แตกต่างกันของนักแสดง ทั้งน้ี ส�านักงาน กปร.

ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนจากสถาบันการศกึษาระดบัอุดมศกึษา

ทัว่ประเทศ มส่ีวนร่วมในการผลติภาพยนตร์สัน้เฉลมิพระเกยีรตฯิ

โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ ครัง้นีจ้�านวน ๘ สถาบนั ๕๓ คน

โดยจะน�าไปเผยแพร่ทางสือ่ออนไลน์ทกุประเภท ทัง้ YouTube ,

Facebook ,www.rdpb.go.th ,www.rdpb84queen.com 

นอกจากน้ียังได้รับความร่วมมือจากบริษัท ทรู ในการน�า

ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ ไปเผยแพร่ทางเว็บไซต์ “I will 

do for King” พร้อมกันนี้ จะน�าไปฉายให้กับประชาชนได้

รับชมภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ ในงาน “ฉลองราชย์ ๗๐ ปี 

เคียงคู่ทรงงาน ๘๔ พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน” ณ ศูนย์ศึกษา

การพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิทัง้ ๖ แห่ง ทัว่ประเทศ 

อีกด้วย 
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 วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายพลากร  

สุวรรณรฐั องคมนตร ีพร้อมด้วยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ตรวจเยีย่ม

การด�าเนินงานของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง

ตามพระราชด�าริดอยม่อนล้าน ต�าบลป่าไหน่ อ�าเภอพร้าว 

จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมกิจกรรมปลูกข้าวในพื้นที่โครงการฯ

 วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายพลากร 

สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับฟัง

การบรรยายสรุปพร้อมกับตรวจเยี่ยมโครงการสถานีพัฒนา

การเกษตรทีส่งูตามพระราชด�าร ิดอยแบแล ซึง่แต่เดมิถูกบกุรุก

สถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชด�ารดิอยม่อนล้าน

ได้ด�าเนินการพัฒนาพ้ืนที่ป่า จ�านวน ๕,๕๖๑ ไร่ รวมทั้ง

ก่อสร้างฝายต้นน�้าล�าธารแบบผสมผสาน ปลูกป่าไม้ใช้สอย 

ป่าไม้ฟืน ปลกูป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ในพืน้ที ่๒,๒๐๐ ไร่

เพื่อให้สภาพป่ามีความสมบูรณ์ดังเดิม จากผลการพัฒนาตาม

แนวพระราชด�าร ิ ท�าให้สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ได้รบัการพืน้ฟแูละกลบัคนืความสมบรูณ์อกีคร้ัง ท�าให้เป็นสถานที่

ท่องเที่ยวที่ส�าคัญอีกแห่งของจังหวัดเชียงใหม่ มีนักท่องเทีย่ว

สนใจข้ึนมาเยีย่มชมสถานกีารเกษตรฯ เป็นจ�านวนมาก ราษฎรมี

รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

อย่างเห็นได้ชัด

๒๘-๒๙
กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

วันที่

แผ้วถางเป็นบริเวณกว้างนับพันไร่ ท�าให้พื้นที่ป่าต้นน�้าบริเวณ 

ห้วยอมแฮด ห้วยแบแล ห้วยแม่ตื่น ห้วยพะอัน ห้วยกองซาง 

และห้วยไคล้นุ่น ประสบปัญหาแห้งแล้งขาดแคลนน�้าในพ้ืนที่

อ�าเภออมก๋อย ในปี ๒๕๔๕ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม

ราชินีนาถ ทรงให้จัดตั้งสถานีทดลองเกษตรในพ้ืนที่สูงข้ึน 

ปัจจุบันได้ด�าเนินการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติใน

พื้นที่ ๑๓,๓๗๐ ไร่ โดยด�าเนินการก่อสร้างฝายต้นน�้าล�าธาร 

ปลูกหวาย ปลูกป่า ปรับปรุงระบบนิเวศ ปลูกป่าไม้ใช้สอย 

และเพาะช�ากล้าไม้ การปลูกผักอินทรีย์ เพื่อจ�าหน่ายในพ้ืนที่

จังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนของกาแฟอาราบิก้า มีผลผลิตปีละ 

๑,๐๐๐ กิโลกรัม ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับราษฎร สามารถ

เลี้ยงตนเองได้ มิต้องบุกรุกแผ้วถางป่า ระบบนิเวศในผืนป่าฟื้น

คืนมาได้เป็นอย่างดี
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 วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายพลากร 

สุวรรณรัฐ องคมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไป

โครงการวัดทิพย์สุคนธารามอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ต�าบลดอนแสลบ อ�าเภอห้วยกระเจา จงัหวดักาญจนบรุ ีรบัฟัง

การบรรยายสรุปผลการด�าเนินงานและการเตรียมการในพิธี

ปลูกป่า เพ่ือสร้างระบบนิเวศในพื้นที่ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้า ฯ

พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับโครงการฯ 

ไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ต้ังแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

 ทั้งนี้  เพื่อเป็นการร�าลึกถึงสมเด็จพระมหาธีราจารย์

รวมทั้งจะได้มีศาสนสถานที่ส�าคัญเป็นศูนย์รวมจิตใจและ

ความเคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนชาวไทย และแหล่ง

ท่องเทีย่วทางวฒันธรรมแห่งใหม่ วดัทพิย์สคุนธาราม บนเนือ้ที่

๓๑
๒๕๕๙ 

วันที่

- ๑
สิงหาคมกรกฎาคม

กว่า ๓๐๐ ไร่ ซึ่งวัดนี้ มีสิ่งที่โดดเด่น คือ “พระพุทธเมตตา

ประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์” จัดสร้างเนื่อง

ในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว เฉลิม

พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และในโอกาสทีส่มเดจ็พระนางเจ้า ฯ

พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

ปี ๒๕๕๕ โดยมีความหมาย ๓ ประการ คือ เป็นที่พึ่งของ

ประชาชน เป็นที่พึ่งของ ๓ โลก เป็นพระพุทธรูปปางขอฝน

เนื้อส�าริดที่ใหญ่ที่สุดในไทย ซึ่งพระปางขอฝนได้ถูกใส่ไว้

ให้เป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวตามต�านานเขาเล่าว่าของ

การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยว่า “ครัง้หนึง่ในสมยัพทุธกาลนัน้

ฝนแล้งมากแต่ด้วยพระพุทธบารมีได้ทรงพลิกพื้นที่แห้งแล้ง

ให้มีน�้าฝนหลั่งไปทั่วทุกสารทิศ”

 วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายพลากร สุวรรณรัฐ

องคมนตรี และคณะ เดินทางไปโครงการวัดทิพย์สุคนธาราม

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอห้วยกระเจา เพื่อสักการะ

พุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ 

  จากนั้น  องคมนตรีและคณะ เดินทางไปยังโครงการ

สถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้าบ้านหนองโรง ๒ อ�าเภอพนมทวน 

จังหวัดกาญจนบุรี รับฟังบรรยายสรุปโครงการสถานีสูบน�้าด้วย

ไฟฟ้าบ้านหนองโรง ๒ และเยี่ยมชมโครงการฯ ในการพัฒนา

แหล่งน�้าขนาดเล็ก พร้อมปรับปรุงแหล่งน�้าเดิมเพื่อเก็บกักน�้า

ไว้ใช้ในฤดูแล้ง ในการนี้ ได้ด�าเนินการขุดสระเก็บน�้าในระดับ

ไร่นา ความจุ ๑,๔๑๐ ลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่การเกษตรของ

ราษฎร ๑๖ หมู่บ้าน ต�าบลหนองโรง อ�าเภอพนมทวน จังหวัด

กาญจนบุรี รวมเป็น ๕๖๒ แห่ง พร้อมกับด�าเนินการก่อสร้าง

สถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้าบ้านหนองโรง ๒ พร้อมระบบส่งน�้า 
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 วนัที ่๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายพลากร สวุรรณรฐั

องคมนตรี นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปยังโครงการสถานีพัฒนา

เกษตรท่ีสูงตามพระราชด�าริสันติสุข ต�าบลขันควร อ�าเภอปง 

จังหวัดพะเยา เพื่อรับฟังรายงานการพัฒนาต้นตาว พันธุ์ไม้

ท้องถิ่นที่ก�าลังจะสูญพันธุ์ได้ส่งเสริมให้มีการฟื้นฟูและสร้าง

รายได้เพิ่ม

 จากนัน้ องคมนตร ีและคณะได้ปลกูต้นตาวคูก่บักาแฟ

พร้อมกบัท�าฝายชะลอน�า้ร่วมกบันกัเรยีนโรงเรยีนบ้านสนัตสิขุ

และได้ร ่วมด�านาปลูกข้าวในพื้นที่ ๑ ไร่ ของนายสมหวัง

วรกิจพาณิชย์ โดยจะปลูกต้นข้าว ๓ พันธุ์ ได้แก่ ข้าวพันธุ์

๔-๖
สิงหาคม ๒๕๕๙ 

วันที่
 วนัที ่๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายพลากร สวุรรณรฐั

องคมนตรี เดินทางไปยังโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง

ตามพระราชด�าริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ ต�าบลแม่สลอง อ�าเภอ

แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย รับฟังบรรยายสรุปผลการ

ด�าเนินงาน และติดตามการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ราษฎรพืน้ทีส่งู และร่วมกิจกรรมปลูกข้าวด�านาข้าวพนัธุข์าหยี่

(ข้าวเจ้า) โดยจะให้ผลผลติ ๔๐๐-๔๕๐ กิโลกรมัต่อไร่ การปลูก

ข้าวในครั้งนี้ใช้พื้นที่ประมาณ ๕ งาน หรือ ๑ ไร่ ๑ งาน จาก

พื้นที่ทั้งหมดจ�านวน ๑๖ งาน (๔ ไร่) ซึ่งเป็นของนายลีกุ จะแส

โดยปีที่ผ่านมาได้ผลผลิต ๕๐-๓๗๐ กิโลกรัมต่อไร่ โดยมี

ประชาชน นักเรียน เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการที่เก่ียวข้อง

ร่วมด�านาในครั้งนี้  ประมาณ ๓๐๐ คน

เบล้เลี้ยะ ปลูกจ�านวน ๑ งาน คาดว่าจะให้ผลผลิตประมาณ 

๓๗๐ กิโลกรัมต่อไร ่ ข ้าวพันธุ ์มะลิดอย จะปลูกจ�านวน

๑ งาน คาดว่าจะได้ผลผลิตประมาณ ๓๙๒ กิโลกรัมต่อไร่

และข้าวพันธุ์ กข.๓๙ จะปลูกจ�านวน ๒ งาน คาดว่าจะให้

ผลผลิตประมาณ ๔๙๐ กิโลกรัมต่อไร่ ปีที่ผ่านมาเจ้าของ

พื้นที่ปลูกข้าวพันธุ์ กข.๓๙ ได้ผลผลิต ๔๙๐ กิโลกรัมต่อไร่ 

โดยมีข้าราชการ ประชาชน และเยาวชนจ�านวน ๔๐๐ คน 

เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้



๙
สิงหาคม ๒๕๕๙ 

วันที่

 นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธาน

ในพิธีเปิดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และงาน

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โครงการศึกษาวิธีการฟื ้นฟู

ดินเสื่อมโทรม เขาชะงุ ้มอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายพลากร สุวรรณรัฐ

องคมนตรี และคณะเดินทางไปยังโครงการพัฒนาพื้นที่  

บ้านกอก-บ้านจูนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบลภูคา 

อ�าเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อรับฟังรายงานการด�าเนินงาน

สนองพระราชด�าริสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 

ด้านการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรตามหลักการ

ทรงงาน ระเบิดจากข้างใน รวมถึงการพัฒนาแหล่งน�้า 

พัฒนาป่าไม้โดยการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง 

สร้างฝายชะลอความชุ่มช้ืนในพื้นที่ทั้งสิ้น ๑๔,๔๖๕ ไร่ จาก

พื้นที่ป่าเดิมมีสภาพสมบูรณ์ ประมาณ ๑,๓๐๐ ไร่ และ

ป่าเส่ือมโทรมจากการถูกบุกรกุมพีืน้ทีป่ระมาณ ๑๐,๘๐๐ ไร่

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ ได้มีการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน�้า

ล�าธารและลดการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของราษฎร จนป่า

รับการฟื้นฟูเพิ่มขึ้น รวมทั้งสิ้น ๗,๒๐๙ ไร่ นอกจากนี้ได้

ส่งเสริมให้ราษฎรท�าการเกษตร (นาขั้นบันได) มีพื้นที่ทั้งสิ้น

๕๐๔ ไร่ ปัจจุบันได้ผลผลิตข้าว จ�านวน ๑๒,๔๕๙ ถัง 

 ในการนี้  องคมนตรีได้สนับสนุนอุปกรณ์การเกษตร 

ให้แก่ราษฎร ได้แก่ รถไถเดินตาม ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ พร้อมกันนี้

องคมนตรีและคณะ จ�านวน ๒๐๐ คน ร่วมปลูกข้าวโดยการ

ด�านาขั้นบันได ได้ใช้พันธุ์ข้าวก�่าเจ้า ในการปลูกครั้งน้ี

อ�าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส

มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน 

๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม

ราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

๗ รอบ ๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๙ “ตามรอยแม่ของแผ่นดนิ”
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๑๑
สิงหาคม ๒๕๕๙ 

วันที่

 นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธาน

เปิดงานเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินนีาถ 

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดศรีสะเกษ

 ในการนี้ องคมนตรี ได้มอบรางวัลให้แก่เกษตรกรที่มี

ผลงานดีเด่นของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเน่ืองมาจาก

๑๕
สิงหาคม ๒๕๕๙ 

วันที่

 นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธาน

ในพิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส

มหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย

ราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเน่ืองใน

โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ 

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ

ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน 

กปร.) ร่วมกบั ศนูย์ศึกษาการพฒันาเขาหนิซ้อนอันเน่ืองมาจาก

พระราชด�าริ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้

ประชาชนจากทัว่ประเทศได้รบัรูร้บัทราบ และสามารถน้อมน�า

แนวพระราชด�าริไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน 

พระราชด�าริ พร้อมกับเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ 

พระบรมราชินีนาถ ผลส�าเร็จจากแนวพระราชด�าริด้านดิน น�้า 

ป่า อาชีพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน รวมถึง

นทิรรศการด้านวชิาการ การขยายผลส�าเร็จจากหน่วยงานต่าง ๆ

การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น จ�านวน ๘ หลักสูตร การประกวด

ผลผลิตทางการเกษตร

สังคม และสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และเพ่ือ

เป็นการน้อมร�าลกึถงึพระมหากรณุาธคุิณท่ีทรงมต่ีอประชาชน

และประเทศชาตมิาตลอดระยะเวลาอนัยาวนาน ผ่านโครงการ

อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริท่ีกระจายอยู่ท่ัวทุกภูมิภาคของ

ประเทศถึง ๔,๖๘๕ โครงการ 

 ในโอกาสนี้ องคมนตรีและคณะได้มอบต้นนนทรี

ยางนา พะยูง ให้แก่ประชาชน ๘๔ ราย ท่ีร่วมกิจกรรมเฉลิม

พระเกียรติปลูกป่าในใจคน เพื่อเป็นตัวแทนที่จะตั้งปณิธาน

ในการสานต่อหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้า

อยู่หัว เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
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๒๒
สิงหาคม ๒๕๕๙ 

วันที่

 นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี

เปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 

๗๐ ปี ๙ มถุินายน ๒๕๕๙ และเนือ่งในโอกาสพระราชพธีิมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยส�านักงาน

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าร ิ(ส�านกังาน กปร.) ร่วมกบั ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยทราย

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ระหว่าง วันที่ ๒๒ – ๒๔ สิงหาคม 

๒๕๕๙ เพื่อให้ประชาชนจากทั่วประเทศได้มาร่วมแสดงความ

จงรักภักดีและชมผลส�าเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ทั้งนี้เพื่อจะได้น�า

ความรู้และแนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น�้า 

ป่า และอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับ

ใช้ในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และองค์กร ได้อย่างเหมาะสม

และชัดเจนอันจะส่งผลถึงการสร้างภูมิคุ้มกันในการด�าเนิน

ชีวิตให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น 

 โอกาสนี้ องคมนตรีได้มอบพันธุ์กล้าไม้ต้นหว้าซึ่ง

เป็นต้นไม้ประจ�าจังหวัดเพชรบุรี ให้แก่ประชาชน ๘๔ ราย 

ที่ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติภายใต้ชื่อปลูกป่าในใจคน

82
ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙



๒๕
สิงหาคม ๒๕๕๙ 

วันที่

 นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธาน

ในพิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส

มหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย

ราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเน่ืองใน

โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ 

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ

ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ (ส�านักงาน 

กปร.) ร่วมกบัศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ ระหว่างวันท่ี ๒๕ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ภายใต้ชื่อ “ฉลองราชย์ ๗๐ ปี เคียงคู่ทรงงาน ๘๔ พรรษา 

ราชินีศรีแผ่นดิน” เพื่อให้ประชาชนจากทั่วประเทศ

ได้รับรู้รับทราบ และสามารถน้อมน�าแนวพระราชด�าริไป

ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคม และสถาบัน

การศกึษาทัง้ภาครฐัและเอกชน และเพือ่เป็นการน้อมร�าลกึถงึ

พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนและประเทศชาติ

มาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ส่งผลให้เกษตรกรและผู้สนใจ

สามารถเข้ามาเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชด�ารเิพือ่พฒันาคณุภาพชีวิตความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ 

 จากน้ัน องคมนตรีได้มอบพันธุ์กล้าไม้ประจ�าจังหวัด

นราธิวาส (ต้นตะเคียนชันตาแมว) ให้แก่ประชาชน ๘๔ ราย 

ที่ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติปลูกป่าในใจคน
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เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความในหัวข้อ “ศูนย์รวมดวงใจ” โดยเขียน
บทความเล่าเรื่องท่ีถ่ายทอดความรู้สึกตามหัวข้อ “ศูนย์รวมดวงใจ” ที่มาจากความรู้สึก และ
การรับรู ้เรื่องราวท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อถ่ายทอดสู่สาธารณชน ได้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรไทยมาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน

กิจกรรมการประกวดบทความ ในหัวข้อ

“ศูนย์รวมดวงใจ”

สนใจข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ www.rdpb.go.th / Facebook : RDPBProject หรือ สอบถามได้ที่ ๐๒-๔๔๗๘๕๐๐ ต่อ ๑๑๙

- ส่งบทความในหัวข้อ “ศูนย์รวมดวงใจ” 
  ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A4
- ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้จนถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
- ประกาศผลในวารสารอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริแต่ละฉบับ
  และทาง www.rdpb.go.th

๑. ทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเอง มาที่กองประชาสัมพันธ์   
    ส�านักงาน กปร. 
    เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์ 
    แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
๒. ทาง Facebook : www.facebook.com/ RDPBProject
๓. ทาง E-Mail : rdpb_project@hotmail.com

กติกา การส่งผลงาน

   คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
  บุคคลทั่วไปอายุตั้งแต่ ๙ ปีขึ้นไป ไม่จ�ากัดเพศ วัย การศึกษา

   รางวัล จ� นวน ๓ รางวัล 
         รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท ใบประกาศนียบัตร 
         พร้อมหนังสือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จ�านวน ๓ ชุด

กรรมการ
         ผู้ทรงคุณวุฒิจากส�านักงาน กปร.

ประกำาศผลกำิจกำรรม
กำารประกำวดบทความ หัวข้อ

“แผ่นดินของเราใต้ร่มพระบารมี”
วารสารฯ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๙
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นางสาวรุจิรา กมลสุทธิไพจิตร
นายวศิน ศักดิ์ประทีป

นางพิไลลักษณ์ เจาะใจดี
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