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 เนือ่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.) จึงได้จัดท�าหนังสือเผยแพร่องค์ความรู้

ตามแนวพระราชด�ารฉิบบัการ์ตนู ๒ ภาษา ชดุ “ราชนิศีรแีผ่นดนิ” ขึน้ เพือ่เผยแพร่พระราชกรณยีกจิ 
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สตัว์ป่าและสตัว์น�า้ โครงการศิลปาชพีและการส่งเสริมอนรุกัษ์วฒันธรรมไทยอนัทรงคุณค่าให้คงอยู่ 
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มิถนุายน ๒๕๖๐



 On the occasion of Her Majesty Queen Sirikit’s 84th Birthday Anniversary 
on 12 August 2016, the Office of the Royal Development Projects Board (The Office of 
the RDPB) published this bilingual educational comic series “Honorable Queen of the Land” 
to disseminate the royal activities and benevolence Her Majesty Queen Sirikit 
to the Thai people. This is also published to serve as the learning material for the young 
generation in educating them the development works according to her royal initiatives
who has granted these knowledge to dispel hardship and bring prosperity to the people 
across the country including the restoration and conservation of natural resources, the 
development of water sources, the forest, wildlife and aquatic life, the SUPPORT Foundation 
projects and promoting the preservation of valuable Thai culture. All of which lead to the 
stability and sustainability of the people’s quality of life.
 The Office of the RDPB hopes that this educational comic book series the 
“Honorable Queen of the Land” will be able to relay the knowledge from the royal 
works of Her Majesty Queen Sirikit to the young generation of the country in an easily 
understandable format in a fun and enjoyable manner and which can be used to improve 
in their quality of life, in their community and their society as a whole.

The Office of the Royal Development Projects Board
June 2017
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Ohm – The son of Mr. Uwan, the cricket hunting expert of the village.

Aser’s Grandpa – An old-time wiseman, willing to pass on his wisdom to the interested.

Jon (Sean) – A Thai-at-heart foreigner. Fell in love with Thailand and wouldn’t return home.

James – Son of Jiew the Twin. A friend of Sueb and Saan.
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Sueb – Aser’s daughter who is on a journey with the young Hanuman, Tung Ngean.

Saan – Jon’s son. A young boy who dreams of becoming a Khon performer.

Aser – A studious young girl, who disseminates the royal working principles to improve the community.

Teacher Sao – The children’s kind teacher.

Tung Ngean – a young Hanuman who is very knowledgeable about the royal working principles.



ความเดิม : หลังจากอาเซอ ปู่ และชมุชน “บ้านกลางป่าลึก” ได้น้อมน�าหลกัปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพยีง หลกัเกษตรทฤษฎใีหม่ และหลกัการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

มาเป็นแนวทางในการด�าเนนิชีวิต คณุภาพชวีิตของชาวบ้านก็ดขีึ้น มีกิน มีใช้ เป็นแบบอย่างให้

หมู่บ้านข้างเคยีง เป็นศนูย์การเรยีนรู้แก่ผู้สนใจทั่วไป...

 เรื่องราวของการผจญภยัของ “อาเซอ” การเรยีนรู้หลกัการทรงงาน ๒3 ประการ 

และปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง สามารถติดตามได้จากการ์ตนู “ความสขุของแผ่นดิน” ได้จาก

ฉบบั Online ที่ www.rdpb.go.th  หรอืติดตามสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัโครงการอนัเนือ่งมาจาก

พระราชด�าริได้โดยติดตั้ง Application : rdpb project ได้จาก QR Code นี้

ความเดิม : หลังจากอาเซอ ปู่ และชมุชน “บ้านกลางป่าลึก” ได้น้อมน�าหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง หลกัการท�าเกษตรทฤษฎใีหม่ และหลกัการทรงงานในพระบาทสมเดจ็

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช มาเป็นแนวทางในการด�าเนนิชวีิต คณุภาพชวีิตของชาวบ้านก็ดขีึ้น 

มกีิน มีใช้ เป็นแบบอย่างให้หมู่บ้านข้างเคยีง เป็นศนูย์การเรยีนรู้แก่ผู้สนใจทั่วไป...

 เรื่องราวของการผจญภยัของ “อาเซอ” การเรยีนรู้หลกัการทรงงาน 23 ประการ 

และปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง สามารถติดตามได้จากการ์ตนู “ความสขุของแผ่นดิน” ได้จาก

ฉบบั Online ที่ www.rdpb.go.th  หรอืติดตามสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัโครงการอนัเนือ่งมาจาก

พระราชด�าริได้โดยติดตั้ง Application : rdpb project ได้จาก QR Code นี้



From the previous episode, ever since Aser, Grandpa and the 
“Little House in the Woods” Community has adopted the Philosophy of Sufficiency 

Economy, the New Theory Farming Practice and HM King Bhumibol Adulyadej’s 
working principles into their way of life, the quality of life in the community has 

steadily improved and become self-sufficient, becoming a role model for the 
nearby villages as well as a learning centre for those who are interested…

The stories of Aser’s adventures, learning about HM King Bhumibol Adulyadej’s 23 
Working Principles and the Philosophy of Sufficiency Economy can be found online 

in the comic “Joy of the Land” at www.rdpd.go.th, and through 
other medias related to the Royal Development Projects through

 the application : rdpb Project via this QR code.
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สุขได้ด้วยพระบารมี
Happiness Under the 

Royal Aegis

…Since the day we’ve adopted
the royal working principles in our daily lives.

Our village has been progressively 
developed with abundant resources, 

หมู่บ้านของเรา

ก็เจริญก้าวหน้า มคีวาม

อดุมสมบูรณ์ 

มพีอกิน พอใช้

และมคีวามสขุ

... ตั้งแต่วนัที่

พวกเราได้น�ามา

ประยกุต์ใช้ในชวีิต

...having enough to eat and to live on 
with happiness.



11องค์ความรู้ตามพระราชด�าริ 

You’re confused about everything that isn’t related to cartoons or celebrities. 
If you don’t understand, go read it on your own.
Why are you speaking to your friend like that, Sueb?

So, can anyone here tell me 
what it is?

I’m still a bit confused.
Can you say it one more time, please?

The King and the Queen has 
emphasized the Philosophy of 

Sufficiency Economy

ในหลวงและพระราชินทีรงเน้นย�้าเรื่อง

หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง มนัคืออะไร มใีคร

บอกได้ไหมจ๊ะ

สานยงังงๆ

อยู่ฮะ

ขออกีรอบ

ฮะ

สานก็งงทุกเรื่อง

ที่ไม่เกี่ยวกบัการ์ตนู

หรอืดารานั่นแหละ

ท�าไมพดูกบัเพื่อน

แบบนั้นล่ะสบื

ถ้าไม่เข้าใจ ก็ไป

หาหนงัสอือ่านทบทวน

เอาเองเถอะ

ทะเลาะกนัแบบนี้

ตลอดล่ะครบั

They’re always 
arguing like this.
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Wow wow~ Both of you are blushing red!

So much that the kids at school are joking that 
they’re a couple.

Alright, that’s enough chatting.
   Back on topic. So, who can summarize 
what I just talked about? 

Hahaha. Kids these days…

 จนที่โรงเรยีน

เขาแซวกนัว่า

สองคนนี้ เป็น

แฟนกนัแล้วฮะ

ไม่ใช ่!!!

เจ้าเด็กพวกนี้

นี่ทะเล้นจริงๆ

เอ้าๆ ออกทะเล

กนัไปไกลแล้วนะ 

กลบัมาก่อน

ว้าวๆ เขินกัน

ใหญ่เลย ดสูิ

 ใครจะเป็นคน

สรปุได้มั่งฮึ

Noooo, not like that!
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“... ท�าอะไรต้องพอเพยีง หมายความว่า

พอประมาณ ไม่สดุโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสขุ

พอเพยีงนี้อาจจะมมีาก  อาจจะมขีองหรหูราก็ได้ แต่ว่าต้อง

ไม่ไปเบยีดเบยีนคนอื่น  ต้องให้พอประมาณตามอตัภาพ   

พดูจาก็พอเพยีง  ท�าอะไรก็พอเพยีง

ปฏิบตัิตนก็พอเพยีง...”

“Sufficiency means to lead a reasonably comfortable life, without excess,
or overindulgence in luxury, but enough. Some things may seem to be extravagant,

but if it brings happiness, it is permissible as long as it is within the means 
of the individual…”

I remember that His Majesty the King once said…
“…Sufficiency means moderation and reasonableness…”

That’s too short. I’m still confused.
The King said…

สรปุสั้นไปฮะ

ไม่เข้าใจอยู่ดี

ในหลวงทรง

สอนว่า...

“… ความพอเพยีงนี้

ก็แปลว่าความพอประมาณ

และความมเีหตผุล…”

ปู่จ�าได้ว่าในหลวงท่าน

เคยมรีบัสั่งว่า...
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 Awesome!      Cool!     You’d rather put more effort to understanding it.    
Here comes the sermon…

Let’s have dinner here together, Mr. Jon!     The more, the merrier!

Hey, Saan!    Your mom said dinner’s ready. Let’s go home.

มากินด้วยกนั

ที่นี่ไหมล่ะ พ่อจ้อน

บ่นอกีแล้ว

ไปพยายาม

ท�าความเข้าใจ

ดกีว่านะ

เก่งจงัสดุยอด

แม่เขาเตรยีมอาหารเย็น

เสร็จแล้ว กลบับ้านเห๊อะ

สานเอ๊ย

กินหลายๆ คน

สนกุนะ
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Grandpa! His name is Sean, not Jon!
Too difficult to pronounce.

Ah, what a quick fellow. It’s OK.

Daddy likes it when people call him Jon. 
He says it sounds very Thai. Daddy loves everything that’s Thai.

อ้าว แว๊บเดยีว

ไปนู่นแล้ว

แด๊ดดี้ชอบให้ใครๆ

เรยีกว่า จ้อน อยู่แล้ว

บอกว่าฟังแล้ว

ไทยๆ ด ีแด๊ดดี้รกัทกุอย่าง

ที่เป็นไทยๆ น่ะฮะ

ปู่ก็ เขาชื่อฌอน

ไม่ใช่จ้อน

เรยีกยาก

ไม่เป็นไรฮะ
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วนันี้พวกเรา

ขอกลบับ้านก่อน

นะฮะ

อื้อ เรากลบัด้วย

ต้องรบีไปให้อาหารจิ้งหรดี

กะไส้เดอืน

ถ้าไปไม่ทนั

พ่อต้องดแุน่ๆ งั้นทุกคน

แยกย้าย 

หนขูอ

ไปส่งเพื่อน

นะคะ

จ้ะ

Please excuse us for today.
Yeah. Me, too. I have to go home to feed the crickets and earthworms.

Well then, let’s get going.      I’ll go see my friends off.      Sure.
If I don’t hurry, Dad’s gonna get mad at me again!

Knowledge on the Royal Initiatives
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แล้วก็อย่าลมืการบ้าน

ที่ครสูั่งล่ะ

ลมืเลย

นี่ ของเรา

เสร็จแล้ว

โว้ว... 

ปกมภีาพด้วย!!! 
เจ๋งอ่ะ

แค่พิมพ์ภาพส ี

ไม่เท่าไหร่หรอก

ฮะฮ่า

Oh, and don’t forget to do your homework.
I forgot!

See. Mine’s already done.      Ha ha!
Whoa! You even have a picture on 

the cover!      Awesome!

It’s just a printing in colour. No big deal.

องค์ความรู้ตามพระราชด�าริ 
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พรุ่งนี้ดขูองโอมบ้างนะ

เห็นแล้วจะหนาว

ครสูั่งให้ท�าเรื่อง

การทรงงานของ

พระราชนินีะโอม

เข้าใจใช่ไม๊พระราชินี

น่ะเป็นใคร

เอ้อ... โอม! สนใจแต่อะไรไม่รู้

จะรู้ไม๊ว่าพระราชินขีองเราท�าอะไร

ให้คนไทยบ้าง

Just wait and see mine tomorrow.
 You’ll be shocked!

The teacher said we have to do a report 
on the Queen’s projects, Ohm!

You know who the Queen is, right?

Heh, Ohm. Do you even know how many things the Queen has done for the Thai people?

Knowledge on the Royal Initiatives
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พดูไปเถอะ

พรุ่งนี้เจอกนั

ของสบื

เสร็จหรอืยงั

ไม่เห็นเอามาให้ดู

มั่งเลย

ก็เสร็จแล้วล่ะ

แต่ยงัไม่ค่อยพอใจ

เท่าไหร่

คิดว่าจะต้องเพิ่มอะไร

อกีนดินะ

อื้อ ของเราก็เหมอืนกนั

รบีกลบัไปท�าเพิ่มอกีดกีว่า

เราต้องได้คะแนนสงูสดุแน่ๆ

ฮ่าๆ

Just wait! And see for yourself, tomorrow!

Is yours done? You haven’t shown us yours yet.      It’s done, but I’m still not 
satisfied with it.     I am thinking about adding a few more things.

Yeah, mine too. I’m gonna go home and add a few things. 
It’s going to be the best in the class.      Hahaha.
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บ๊ายบาย

พรุ่งนี้เจอกนันะ 

เฮ้อ... 

Bye, bye! See you tomorrow.

Foooooowwwww...

Knowledge on the Royal Initiatives
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เอ้า

นั่งกนัได้แล้ว

เด็กๆ 

ศิลปะสร้างอาชีพ
Job Creation through Art

ฟ้าว... 

ณ โรงเรยีน

บ้านรวมไทย

Fwoosh...

Alright. Everyone, take your seats.
At Ban Ruam Thai school...

องค์ความรู้ตามพระราชด�าริ 
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ได้เวลา

ส่งการบ้าน

แล้ว

สานขอส่งก่อน

เลยฮะ
คนเก่ง

ซะอย่าง

คะแนนจะเริ่มต้น

จากน้อยไปหามากนะ

I’m turning mine in first. ‘cuz I’m the smart kid! 

But the score’s gonna start from the lowest first, right?

It’s time to turn in your homework.
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ใครบอก?
เพราะนี่คือ แท่น แทน แท๊นนนนน 

สุดยอดรายงาน

อัดแน่น

ด้วยภาพประกอบ

อันสวยงาม

ทั้งเล่ม

 เข้าเล่ม

ปกแข็งแรงที่สุด

ในปฐพี

Said who!?      Because!      Ta-daaaa! It’s the ultimate report!

Bursting with full-color pictures!      Bound in the toughest binding in the world!
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โอ้โห อย่างนี้

ต้องเข้าห้องสมดุ 

อยู่ได้นาน

ถึงรุ่นน้องเลยนะนี่

ผิดกติกาฮะ

หรหูราเกินไป 

นี่มนัหนงัสอืปกแข็ง

ไม่ใช่รายงานซะหน่อย

Foul! It’s too luxurious

Wow! This is worth being kept in the library.      It will last until the next batches.

That’s a hard-covered book, not a report.
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ท�าไมไม่เห็นมี

ตวัหนงัสอืเล่าเรื่อง

อะไรเลยล่ะสาน
มแีต่ภาพ

เต็มไปหมดเลย

นั่นสิ แถมไม่บอกด้วย

ว่าภาพจากเหตกุารณ์ไหน

แล้วคนอ่าน

จะรู้ไหมล่ะสานเอ๊ย

จริงด้วยฮะ!!!

เขิลจังเลย

How come there aren’t any words in here?      There’s nothing but pictures.

You’re right. There’s also no description for the pictures.
Will the readers know what it’s supposed to mean, Saan?  You’re right!!! I feel shamed.
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คะแนนจะเริ่มต้นจากน้อย

ไปหามากจริงๆ ด้วย 

โอมนี่ก็ย�้าจริง

ไหนขอดรูายงาน 

ของนายหน่อยสิ

ได้เลย! 
นี่ไง! สุดยอดนวัตกรรม

แห่งรายงานระดับโลก

 So the score’s really from the lowest up.    Why’re you so sure about that? Let’s see yours.

Sure thing!       Here! The greatest report in the world!      FLIP!!!

Dairy cattle    Sheep    Yi-Liang Duck    Jinhua swine    Indigenous chicken    
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ท�าไมมี

แต่สตัว์อ่ะ?

สดุยอด

ใช่ไหมล่ะครบั

  It’s cool, isn’t it?

Wow...w

  Why are there only animals?
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เป็นไงครบั...

โครงการฟาร์มตวัอย่าง

ของผม

แพะ แกะ 

เป็ด ไก่ หม ูปลา 

เห็ด พชืผกั

น่าสนใจนะเนี่ย

โอมมีความคิด

ดมีากจ้ะ เป็นผลงาน

ชิ้นโบว์แดงเลยนะครบัเนี่ย 

ผมท�าทั้งคืนเลย

    What do you think of my report on the Model Farm Project report? 
Goat, sheep, duck, chicken, pig, fish, mushroom, vegetables…

It’s very interesting! You have great ideas.
This is my masterpiece. I stayed up all night for this.
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เด็กๆ รู้ใช่ไม๊... 

ไม่ได้มแีค่โครงการฟาร์มตวัอย่าง

แค่เรื่องเดยีวนะ

ของเจมส์

ก็เด็ดฮะครู

??

ขอดหูน่อยค่ะ
เปิดเครื่อง

ไว้แล้วฮะ

Do you know that the Queen has done more than just the Model Farm Project?

Can I have a look?
 I’ve turned it on already. Mine’s also pretty good, Teacher. 
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งานของเจมส์ 

อพัโหลดไว้บนอินเตอร์เนต

เลยนะครบั
ออนไลน์

ให้คนทั้งโลกได้รู้เลย

ไฮเทคมาก ไหนๆ 

ขอครดูหูน่อย โอ้วขึ้น

youtube ด้วย  

Very high tech. May I have a look? Oh! You put it up on Youtube!      ZUN!

Mine is uploaded on the Internet!
So everyone can go online to see it!
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ไม่จริ๊ง...ง

ท�าไมเป็นอย่างนี้

ข้อมูลหายหมดแน่ๆ

ใจเย็นๆ

ก่อน

งานหาย

ก็ไม่ได้ส่งงาน

น่ะสิ

แย่จงั

แงๆ

What happened? All the data’s gone 
for sure!     Calm down.

That means I can’t turn it in…      No way… Boo…

Boo...!
NO WAYYY!!!      
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งั้นของเจมส์

ข้ามไปก่อน

ทนีี้

ก็คนสดุท้าย

แล้วล่ะ

And now, for the last one!

Alright, then we’ll skip James’ for now.

Ah...
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ของสบื

ยงัไม่เสร็จอ่ะ...

  ไม่เสร็จ

ได้ไงอ่ะ 

การบ้านมกี�าหนดส่ง

วนันี้นะ

เอาออกมา

ส่งเลย

ก็ยงัไม่เสร็จ

สมบรูณ์อ่ะ 

มอือาชพี

ย่อมไม่ปล่อยผลงาน

ที่ไม่ได้คณุภาพไปสู่

มอืลกูค้า

งั้นเอาเป็นว่า

 สบืส่งการบ้านช้า

ครหูกั

คะแนนนะ

Not done yet?      But homework’s due today.

 Mine hasn’t done yet…

Now show it to us.
But it’s not completed yet.

A professional doesn’t sell the incomplete work to the customer.      Heheh.
Then I’ll take that as you sending in your homework late.

So I’ll deduct points for that.
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โอเคไหม?

ครฮูะ ผมว่าเราขอท�า

กนัใหม่ดกีว่า

เพราะถึงพวกผมจะมมีาส่ง 

แต่งานก็ยงัไม่ค่อยดเีลย

   อมื จริงด้วยนะ จะว่าไป 

ของพวกเราก็ไม่สมบรูณ์

กนัซกัคน 

พวกเรา

ขอกลบัไปท�าใหม่

นะครบั

แก้ไขให้ดกีว่านี้

ได้นะฮะครู

Yeah, you’re right. None of our reports are complete.
May we take back our reports?     And make it better, Teacher?

Is that fine?

Teacher~     I think we should all start over.
Because even if we turned in our 

homework, they’re not quite good yet.
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ได้ไหมฮะ

อมื... เอางั้นก็ได้ งั้นครู

ให้เวลาจนถึงปลายเทอม

เลยละกนั

จะท�าให้สมบรูณ์สดุๆ

ได้แค่ไหน

ถ้างั้น สบืก็ไม่โดนหกัคะแนน

แต่ต้องท�ามาให้ดนีะ

สญัญา

เลยค่ะ

ไชโย 

ครกู็อยากเห็น

ว่าพวกเรา

Please?      Hmm… Alright, then. I’ll give you more time until the end of this semester.

I also want to see…
how your completed reports will look like, too.

Right, that means you won’t get points deducted, Sueb. 
But you should hand in a good one, OK?      I promise, teacher.      Yippee!
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แม่คะ

ก็พอรู้นะจ๊ะ

มทีั้งเรื่องป่า คน 

และอาชพีเลยนะ

ลกูอยากรู้

เหรอจ๊ะ 
เราไปดขูองจริง

กนัได้ไม๊คะแม่

แม่รู้จกัโครงการ

ที่พระราชินชี่วยเหลอื

คนบ้างไม๊คะ

             Do you know of any of the Queen’s projects that have helped the people?
Ya, I know some. There are projects about the forest, people and even occupations, too.

Do you want to know about them?     Can we go see the real thing, Mom?

Mom...     
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เท่าที่รู้ในจงัหวดัที่เราอยู่

ก็มศีนูย์ศิลปาชพีด้วยนะ

มทีั้งงานทอผ้า 

เย็บปักถกัร้อย เซรามิก

จกัสาน เครื่องเงิน

ไปดทูี่ใกล้ๆ

ก็ได้นะคะแม่

อมื... ถ้าหมู่บ้านเรามโีครงการ

เกี่ยวกับศิลปาชีพบ้างกน่็าจะด ี

ชาวบ้านจะได้มอีาชพีเพิม่และ

เดก็ๆ กจ็ะมคีวามรูด้้วย

จะได้มรีายได้ด้วย ช่วยคนในหมู่บ้าน

เราไงคะปู่

As far as I know, there are handicrafts centres in our province, too.
Everything from weaving to sewing, ceramics, basket weaving and silverware.

We can visit the ones not too far from us, Mom.      Hmm…     
It’d be nice if our village has a handicrafts centre. The farmers here could have 

more jobs to do and the kids could learn a lot.

And it can help bring additional income…     And help the people living here, Grandpa.
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ตอนอาเซอไปดู

โครงการพระราชด�าริของในหลวง

ได้ไปซะไกลเลย

พอถึงเจ้าสบืจะพาดแูค่ใกล้ๆ

ก็ไม่ยตุิธรรมซิ

ท่านทรงงาน

ไว้มากมายทั่วประเทศ

เหมอืนในหลวง

ไปหาดอูะไร

ที่ไกลๆ บ้านเราหน่อย

ก็ได้ม๊างงง

จริงด้วย ท่านทรงงานเคียงคู่

กบัในหลวงมาโดยตลอด

When you went to see the King’s Development projects, Aser, you went real far.
Now it’s Sueb’s turn. Visiting the ones close to home is unfair to Sueb then, right?

Since the Queen has also helped to establish a lot of projects 
throughout the country, like the King.

You can go for it as far away from home as you want.
You’re right. The Queen’s always been at the King’s side.
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อนันั้นสบืใส่ไว้ในรายงานแล้วค่ะ

การทรงงานทั้ง ๔ มิติ คือ

สงัคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 

แล้วก็เศรษฐกิจ

ในหลวงห่วงใยเรื่องการประกอบอาชพี 

ทรงหาน�า้เพือ่การเกษตร เพือ่ปากท้องของราษฎร

พระราชนิท่ีานกช่็วยเสรมิเรือ่งอาชพีนอกภาคเกษตร 

เรื่องสขุภาพ และป่าไม้ที่เป็นแหล่งต้นน�้า

ทั้งสองพระองค์

ทรงงานเพื่อประชาชน

มากเลยนะสบื

The King has great concern for the people’s occupations. He finds water supply for 
agriculture to make a living and helps to promote the occupations outside the agricultural 

sector, the people’s health and the forest, which is the source of fresh water.  
Both of them work really hard for the people, Sueb.

I put that into my report. All 4 dimensions of the Royal Works.
The social, cultural, environmental and economical dimensions.
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อมื ให้เลอืกไปแค่ที่เดยีว

สบืนกึไม่ออกค่ะ
ฮลัโล่ว

สะหวดัดคีร้าบ

ทกุคน

หวดัดคีร้าบ

ทกุคน

เอ้า ขึ้นบ้าน

ก่อนสิ

Hmm… It’s hard choosing only one place to visit.      Hallo~ How is everyone?

Heh heh. Hi, everyone!      Oh, come on in!
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เราบอกพ่อให้พาไป

เที่ยวดโูครงการพระราชด�าริ

ของพระราชินอี่ะ แต่พ่อไม่ว่าง

เลยให้เราไปกะสบื

แทน

นายรู้ได้ไงว่าบ้านเรา

จะไปเที่ยวกนั ฮึ
เอ๊า

ก็แอบฟังไง

บ้านอยู่ติดกนัแค่นี้

แค่เงี่ยหฟูังก็ได้ยินแล้ว 

ห๋า...
ยินดคี่ะ

คณุจ้อน

I asked my Dad to take me to the Queen’s Royal Development Projects.
But since he’s busy, so I’m going with you instead.

How could you know we are going on a trip? Huh?    Oh~ I was eavesdropping, of course.
Our house is right next door. We can hear each other from across the room.

It’s my pleasure, Mr. Jon.      Haaah~?
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ไปด้วยกนัก็สนุกดี

แต่ตอนนี้ 

ยงัไม่รู้จะไปที่ไหน

เลยค่ะ

ถ้านกึถึง

พระราชิน ี

คนส่วนมาก

ต้องนกึถึงศิลปาชีพ 

แน่นอน 

ลงุว่า สบืควรจะไปดงูาน

ที่เกี่ยวกบัศิลปวฒันธรรมก่อน นี่ไงล่ะ!!!

The more, the merrier. But for now.      We still don’t know where we should go.

When you think about the Queen.     
Most people would think of the royal folk arts and crafts.

I think that you should take a look at the handicrafts first.      Here!
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ลงุมีหนงัสอืผลงาน

ศิลปาชพีหลายเล่ม 

สวยๆ ทั้งนั้น 

เลยหยิบมา

ให้ดู

รายงานที่เราท�าก็เอามา

จากหนงัสอืของพ่อเนี่ย

โอ้โห สวยๆ

ทั้งนั้นเลย

สวย

ใช่ไหมล่ะ 

เพราะงานศิลปะ

พวกนี้ล่ะ

ที่ท�าให้ลงุ

ตดัสินใจย้ายมา

อยู่เมอืงไทย

I have a lot of books on pretty handicrafts.      So I brought them with me.
The pictures in my report all came from here.

Wow. They’re all so pretty.      They surely are, right?

It’s because of all of them.      That I decided to move to Thailand.
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พ่ออ่ะ เป็นชาวสวนแท้ๆ

แต่กลบัชอบดงูานศิลปะ

เอ๊า ความชอบ

มนัห้ามกนัไม่ได้นี่

แต่ที่พ่อรู้มา งานศิลปะ

ของศูนย์ศิลปาชพีนี่ ส่วนใหญ่เป็น

ฝีมือของชาวไร่ชาวนา เกษตรกร

และประชาชนที่อยู่ห่างไกล

ชดุที่ใส่หน้ากาก

ใส่ชฎานี่สวยจงัเลยค่ะ

อ๋อ... นั่นเป็น

ชดุโขน

เป็นศิลปะ

ชั้นสงูเชยีวล่ะ

Dad… You’re a farmer, but you like arts?
Hey, it’s what I like.

But from what I know, most of these 
handicrafts are all done by farmers and 

people in remote villages.

This costume with the mask 
and the crown looks so pretty.

Wowww

Oh, that’s the Khon costume.
It’s a piece of high art.
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การท�าหวัโขนและ

เครื่องประดบัต่างๆ ใช้โลหะ

และอญัมณมีคี่า

และผ้าที่ถกัทอขึ้นมา

อย่างประณตี

สวยจริงๆ ไม่ใช่ของที่จะได้เห็น

แถวบ้านเราเลยนะเนี่ย

โขน เป็นศิลปะของไทยอย่างหนึง่

ที่ก�าลงัจะสญูหายไป และพระราชินที่านได้ท�าให้

กลบัมามกีารสบืทอดอกีครั้งน่ะครบั

When you make the Khon head and jewelry, you use a lot of precious metals and gems…
And very fine woven cloth, too.

It’s very beautiful. Not something 
we can find lying around.

Khon is a Thai art that is slowly 
disappearing, and the Queen has revived it.
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ในหนงัสอืบอกว่า

ผ้าที่ใช้ตดัชดุโขน

ทอขึ้นที่บ้านท่าสว่าง

จงัหวดัสรุินทร์ค่ะ

เราไปที่นี่

กนัเถอะค่ะ

อมื ไปอสีาน

ก็ดนีะ

น่าจะได้เห็นวฒันธรรม

เห็นวิถชีวีิตชมุชนที่ต่างกบั

บ้านเรา

สบืนี่ตาไวเน๊อะ

ถ้าจะไปดเูรื่องชุดโขน

ก็ไปที่หมู่บ้านผ้าโขน

บ้านท่าสว่าง แต่สานอยากไป

ดสูตัว์ในฟาร์มตวัอย่าง

มากกว่าอ่ะ

จงัหวดัสรุินทร์

นี่ล่ะ 

This book said that the cloth used in the Khon costumes…
Is woven at Tha Sawang Village, Surin Province.

Let’s go there!      Alright. Let’s go to I-san (Northeastern Region), then.
We should be able to see some new cultures unlike our own.

You’ve got sharp eyes, Sueb. If you want to learn about making Khon costumes,
then the Khon Costume Village at Tha Sawang Village.

In Surin Province is the place to be.    But I’d rather go see animals in the model farm.
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ไปดงูานศิลปะเถอะ

เผื่ออยากเป็นช่างศิลปะด้านไหน

สกัด้านขึ้นมาบ้าง

ไม่เอาอ่ะพ่อ ศิลปะศิลปินไส้แห้ง

สู้เป็นดารานกัแสดงดกีว่า

นายเคยบอกว่า ลกูครึ่งหล่อๆ 

ต้องเป็นดารา นายอยากเป็น

ดาราใช่ป่ะ แน่นอนสิ

นกัแสดงโขนเนี่ย เจ๋งกว่าดาราอกี 

มโีอกาสได้ไปแสดงในต่างประเทศ

ทั่วโลก

แถมยงัเป็นทตูวฒันธรรม

ที่ได้รบัการยกย่องด้วยนะ

งั้นไปเลยฮะ

สานไปด้วย!!!

Go see the handicrafts, in case you ever feel like becoming a craftsman of some sorts.
No way, Dad. Artists are dirt poor. Better being an actor.

You said that handsome half-Thai guys have to be actors. 
Do you want to be one, too?     Of course.     Do you know that Khon actors are even better? 

They get to perform all over the world.

They’re also recognised as the cultural ambassadors, too.   Then let’s go! I wanna go, too!!!
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ทอผ้าไหมกันไหม 
Let”s Weave Silk!

บ้านท่าสว่าง จงัหวดัสรุินทร์ 

โรงทอผ้าไหมยกทองโบราณ

ของอาจารย์วรีธรรม ตระกลูเงินไทย

โอ้โห

Traditional Silk Brocade Weaving factory of 
Teacher Veeratham Tragoolngernthai.

Wow!
At Tha Sawang Village, 

Surin Province.
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แม่จะไปท�าธรุะ 

สืบ สาน เดินดอูะไร

อยู่แถวนี้ไปก่อนนะ

สวยไหม

สบื

ใครทอได้นี่

เก่งสดุๆ เลย

ยายเอง

Isn’t it beautiful, Sueb?
I need to do some business. Sueb, Saan. Take a look around here for a while, alright?

Whoever makes these is really good!      That’d be me.
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โอ้โห!!! เส้นด้าย

เต็มไปหมดเลย
คณุยายรูไ้ด้ยงัไงคะ

ว่าต้องเอาเส้นไหน

ใส่ตรงไหน

Wow!!! It’s full of threads! How do you know which one goes where?
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ถึงจะออกมาเป็น

ลายผ้าสวยๆ แบบนี้

อมื ที่บ้านยาย

ท�ากนัมาตั้งแต่บรรพบรุษุ 

ยายก็ฝึกมาเรื่อยๆ

ผ้าพวกนี้ เอาไปท�าชดุโขน

ทั้งหมดเลยเหรอฮะ

ไม่หรอก

ผ้าที่ทออยู่เป็นการทอผ้ายกทอง

ที่นี่จะพิเศษกว่าที่อื่นๆ เพราะเลอืก

เส้นไหมที่เล็กและบาง

How do you know it would 
come out pretty like this?

Oh, ancestors’ve been doing this. 
I keep practicing it.

Are all of these used for making Khon costumes?
No, not all of them.

What we make here is silk brocade. 
What makes it special is the use of smaller and thinner silk threads.
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น�ามาผ่านกรรมวิธฟีอก ต้ม

แล้วย้อมสธีรรมชาติ 

เวลาทอจะแทรกการยกดอกด้วยไหมทอง

ที่ท�าจากทองค�าหรอืเงินแท้มารดีเป็น

เส้นเลก็ๆ ป่ันควบกบัเส้นด้าย

กี่ที่ใช้ทอ

เป็นกี่แบบโบราณ 

แต่มจี�านวนตะกอ

มากกว่าปกติ 

ผ้าบางลาย

ต้องใช้มากถึง ๑,๔๑๖ 

ตะกอเลยล่ะ 

ตะกอ คอื ส่วนที่ท�าหน้าที่บงัคับเส้นด้ายที่ร้อยอยู่ในตาหรอืรขูองตะกอ

ให้ขึ้นลงสลับกนัไปตามลกัษณะของลายโครงสร้างผ้าที่ก�าหนด
กี่ คอื เครื่องมือและอปุกรณ์ในการทอ

 Loom is a device used to weave 
different types of cloth.

First, we bleach the threads, 
boil and dye them using natural dyes.

For weaving, we press real gold 
or silver threads into threads, 
then wounding them around 

the other threads.

The loom used is a traditional one, but with a higher number of heddles.
Some patterns require as much as 1,416 heddles!

 Heddle controls the threads that are passed through the eye, 
moving up and down depending on the pattern designs.
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มแีต่เส้นด้าย

รงุรงัเต็มไปหมด 

ถ้าให้สานทอนะ

ต้องออกมาเป็นก้อนๆ

ไม่เป็นผนืแน่เลยฮะ

There are threads all over the place!
If I had to do this, it’d end up 

as a ball of cloth than a piece of cloth.
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สวยจริงๆ

เลยค่ะ

ส่วนใหญ่ผ้าที่เอาไป

ตดัเย็บเป็นชุดโขน ต้องผ่านขั้นตอน 

“ปักสะดึงกรึงไหม” นะ

ก็จะมขีั้นตอนซบัซ้อนขึ้นไปอกี

แต่มลีวดลายนนูชัดเจน สวยงาม

มากๆ เลยล่ะ

So beautiful.     

This process is even more complex, but it renders a more clear, 
salient and much more beautiful pattern.

Most of the cloth used for Khon costumes has
to go through the process of embroidery first.
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โน่น พี่ๆ น้าๆ ทางโน้น

ก�าลงัก้มหน้าก้มตาปักอยู่น่ะ

แอบไปดเูงยีบๆ ได้นะ

คณุยายออกแบบ

ลายพวกนี้เองเหรอฮะ

โอ๊ยยย...ย

ไม่ใช่ๆ 

งานผ้าและ

เครื่องประดบัโขน 

อ.วรีธรรม ท่านเป็น

คนออกแบบน่ะ

ลงุๆ ป้าๆ เป็นเกษตรกร

ที่ว่างจากงานไร่นาก็มา

ช่วยๆ กนัท�าน่ะ

The farmers who have free time after their daily agricultural work also join hand in weaving.

Do you design all of these yourself?      Oh, no dear. 
The person who designs all of these patterns is Teacher Veeratham.

Look over there. The guys over there are busy working on the embroidery. 
You may have a closer look if you like, but be quiet.
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แต่ก็มรีายได้

ดเีลยล่ะ ฮ่าๆ

  ไม่ใช่แค่พวกยายที่ทอผ้ากนัที่นี่นะ

  การอนุรักษ์ผ้าไทย ผ้าโขน

ก็ชาวบ้านธรรมดา

เหมอืนยายนี่ล่ะ ไปหดั ไปเรยีน

จนท�ากนัเป็นอาชพีเลย

ยังมีแหล่งใหญ่อีกแหล่งหนึง่ 

ทีน่ัน่คนเก่งๆ เยอะแยะเลย

They’re ordinary people like me 
who learns and practices until they could call it a job.

This isn’t the only place preserving the art of making Thai clothes and Khon costumes. 
There’s another, a larger place with a lot of skillful people.

We made quite a lot of money from this. Hahaha.
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ที่ไหนคะ

หนไูปดไูด้ไหม

ไกลนะ

อยู่ทางภาคใต้

ศนูย์ศิลปาชพีเนนิธมัมัง

อ�าเภอเชยีรใหญ่ 

กบัศนูย์ศิลปาชพี

บ้านตรอกแค อ�าเภอชะอวด 

จงัหวดันครศรธีรรมราช

โห!!!

ไกลมากเลยฮะ อดไปแน่ๆ นั่นสิ

Where is it? I’d like to go see it!
It’s really far.

The other is Ban Trok Khae Royal Folk 
Arts and Craft Centre, Cha-uad District, 

Nakhon Si Thammarat Province.

Whoa. That’s really far!      We won’t make it there.      You’re right.

It’s in the Southern Region of Thailand. 
One is Noen Thammang Royal Folk Arts and 

Craft Centre, Chian Yai District.
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แต่ได้มาที่นี่

ก็ได้เห็นอะไรเยอะ

เลยนะ

สบืขอนั่งดเูงยีบๆ

รอคณุแม่ตรงนี้นะคะ

ได้เลยจ้ะ

But by coming here, I have seen a lot of things.

I’ll sit here and wait quietly for my mother, is that OK?
No problem.
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WINK!     WINK!
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พี่ชื่อ

ถงุเงิน

ลิงพดูได้อ่ะ...

มาสคอต

ของที่นี่หรอืเปล่า

สวสัด ี

ดยูงัไงก็ไม่ใช่ชุดนะ

สมจริงเกินไป

น่าจะเป็นหนมุาน

มากกว่านะ

สบืว่าเป็นคน

ใส่ชดุโขนแน่ๆ 

Looks more like a Hanuman costume.
It doesn’t look like a costume. It’s too realistic…

A talking monkey!      I think it’s definitely a guy in a Khon costume!
Is he this place’s mascot character?

Hi there, kids!      My name’s Tung Ngern!
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ว่าแต่หนุมาน

มีจริงด้วยเหรอ

พี่ชื่อถงุเงิน เป็นหนมุาน 

ไม่ใช่มาสคอต 

เคยเห็นตรานี่ไหม

เนี่ย... พี่เอง

พี่ถงุเงิน

ออกมาจากตรานี่เหรอ?

Have you ever seen this emblem?
Yep. That’s me.

You came out of that emblem?

But are Hanumans actually real!?

My name’s Tung Ngern. I’m a Hanuman, 
not a mascot character.
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อื้อ แน่นอน

หล่อกว่าในรปูใช่ไหมล่ะ ไม่เชื่อหรอกฮะ

นี่ยคุไหนแล้ว

จะมหีนมุาน

ได้ไง

ถ้าแบบนี้

พอจะเชื่อได้ป่ะ เหาะได้ด้วย!!!

He can fly!

Yes, of course. More handsome than that picture, right?      I don’t believe you.      
What year do you think it is?      There can’t possibly be a real Hanuman.

Then how about this? Believe me now?
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แล้ว... พี่ถงุเงิน

ออกมาท�าไมคะ?

ออกมาท�าหน้าที่ไง

หน้าที่ของพี่ก็คอื 

เผยแพร่

และถ่ายทอดองค์ความรู้

ตามแนวพระราชด�าริ

ของในหลวงและพระราชินี

ให้ทกุคนได้รู้ ได้เข้าใจ

 พี่เห็นน้องๆ สนใจ

ก็เลยอาสาเป็นไกด์

น�าเที่ยวให้เอง 

สนใจไม๊ล่ะ?

I see that you look interested, so I want to volunteer to be your guide.
Are you interested?

Then… What are you doing here?      To do my job! My job is…

To promote and spread the knowledge on the Royal Inititatives.
Of His Majesty the King and Her Majesty the Queen to everyone.
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สานอยากเหาะ

มานานแล้ว!!!
สนใจค่ะ 

สบือยากเห็น

โครงการพระราชด�าริของ

พระราชินเียอะๆ เลย

ดเีลย
งั้นพวกเราไปดู

ต้นก�าเนดิงานศิลปาชพี

กนัก่อนเลย

พี่ถุงเงิน

พาสานเหาะด้วย

ได้ไหมฮะ 

Great!      Then let’s start by going to the origin of the Royal Folk Arts and Crafts.

 I want to see all of the Queen’s Royal Development Projects!

Can you take me flying with you!?      I’ve always wanted to fly!!!      I’m in!
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จบัมอืกนั

Take my hands!

WINK!
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ศิลปาชพี คอืการส่งเสริมงานด้าน

ศิลปหตัถกรรมเป็นอาชพีเสริม นอกเหนอืจาก

อาชพีหลกัด้านการเกษตร

เป็นการด�าเนนิงาน

ของมูลนธิิส่งเสริมศิลปาชพี

ของพระราชินลี่ะ

ได้เงินสองทาง

เลยนะฮะ ใช่แล้ว

ผลส�าเร็จของศิลปาชพี

ท�าให้เกษตรกรและ

ผูม้รีายได้น้อยมรีายได้เพิม่ขึน้ 

และยงัเป็นการอนรุกัษ์

ศลิปวฒันธรรมของไทยด้วย

So, two sources of income!      That’s right.

The success of this project has helped farmers and low-income people to increase 
their income, as well as preserve traditional Thai arts.

The Royal Folk Arts and Crafts is the promotion of handicrafts 
as a supplementary occupation, aside from their main agricultural occupations.

And is operated by the SUPPORT Foundation.
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เดี๋ยวนี้ได้เงินเยอะกว่า

ท�านาแล้ว

โครงการศิลปาชพีเกิดขึ้น

จากการที่ท่านติดตามเสด็จในหลวง

ไปทรงเยี่ยมราษฎรที่หมู่บ้านเขาเต่า 

และทรงชกัชวนให้ชาวบ้านหดัทอ

ผ้าฝ้ายขายเมื่อปี ๒๕๐๖

เขาทอ

กนัเป็นอยู่แล้ว

หรอืเปล่าคะ

ป้าทอผ้า

ขาย

Nowadays, I weave clothes for sale.      I make even more money than farming now.
Did they already know how to make cotton clothes there?

The Royal Folk Arts and Crafts Project began from when Her Majesty the Queen 
accompanied His Majesty the King to visit the locals at Khao Tao village, where She 

encouraged the local villagers to practice weaving cotton clothes for sale since 1963.
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เปล่า ทอไม่เป็นหรอก

ท่านจดัหาครทูอผ้าจากจงัหวดั

ราชบรุมีาช่วยสอนน่ะ

ปรากฏว่ากิจการทอผ้าขาวม้า

และผ้าซิ่นพื้นเมือง สร้างรายได้

ให้ชาวบ้านได้ดพีอสมควรเลย

หลงัจากนั้นศิลปาชีพก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนในปัจจบุนัที่จงัหวดัอยธุยา

ม ี“ศนูย์ศิลปาชพีบางไทร” เป็นแหล่งเรยีนรู้และสร้างอาชพี และม ี

“ศนูย์ส่งเสริมศิลปาชพีระหว่างประเทศ” ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กนัท�าหน้าที่ส่งเสริม

ด้านการตลาด การขายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ

Since then, the Royal Folk Arts and Crafts grew to be what it is today. 
In Ayutthaya Province, the Bang Sai Royal Folk Arts and Crafts Centre is one 

of the learning and training centers. There’s also the SUPPORT Arts and Crafts 
International Centre of Thailand (SACICT) nearby, which helps support in 

marketing for local and international markets

No, they didn’t. Her Majesty the Queen brought in a weaving instructor from
Ratchaburi Province to teach them.    It turns out that the Pa Khao Ma traditional waist 
cloth and traditional skirt industry was able to generate a lot of income for the villagers.
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ปัจจบุนัโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดา ใช้ชื่อว่า “สถาบนัสิริกิติ”์ 

เปิดสอนงานช่างสิบหมู่ ช่างถมทอง ช่างเครื่องเงินเครื่องทอง ช่างคร�่า

ช่างลงยาส ีและปราณตีศิลป์อกีหลายวิชาเลยล่ะ

โกอินเตอร์เลยฮะ

เจ๋งเป้ง!!!

แล้วก็มโีรงฝึกงานศิลปาชีพสวนจิตรลดา ที่ทรงให้ตั้งขึ้น

เมื่อปี ๒๕๒๑ เอาไว้สอนนกัเรยีนที่ทรงรบัมาจากครอบครวั

ชาวนา ชาวไร่ ผู้ยากจน ไม่มทีี่ท�ากินด้วยนะ

There’s also the Suan Chitralada Royal Folk Arts and Crafts Centre, 
which was found in 1978 as the place to teach students from farming families 

and the poor who don’t have land of their own.

Today, it is known as the Queen Sirikit Institute. It’s opened for training of 
the Ten Crafts, gold nielloware, gold- and silver-smithing, gold engraving, painters

and many other delicate craftsmanships.

Sounds world-class! So cool!
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ผ้าไหมยกทองพวกนี้

สวยมากเลยพี่ถงุเงิน 

สบือยากรู้จงัว่า

กว่าจะทอเป็นผ้าไหมได้นี่

มขีั้นตอนยงัไงบ้าง

พี่รู้แค่ว่าผ้าพวกนี้

ได้มาจากเส้นใยของตวัหนอน 

แต่ก็ไม่เคยเลี้ยงไหมเสยีด้วยสิ

รอเดี๋ยวนะ ยงูทอง

ยงูทอง
โอ้ ว้าว...

เท่มากเลย

อยู่แถวนี้

หรือเปล่า...า 

The silk brocade fabric here is really beautiful, Tung Ngern.
I would like to know how these are made.

I know the threads came from silkworms, but I’ve never raised any silkworms myself…

Wait a minute!      Yoong Tong! Yoong Tong!      Are you here~?      Ooh! So cool!
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อนันี้ยงัไม่เท่าไหร่

ปกติพี่ลงสวยกว่านี้

ถงุเงินเรยีกเรา

มอีะไรรึป่าว

น้องๆ เขาอยากรู้

เรื่องผ้าไหมน่ะ 

เลยคิดว่า

ยงูทองน่าจะอธิบาย

ได้ดกีว่า

พี่ขอเอาต�าแหน่ง

ผู้น�าแบรนด์นกยงูทั้ง ๔

เป็นประกนัเลย 

อะแฮ้ม

อ๋อ แน่นอน!

Wow...

Ahem.      This is nothing. Normally, 
I’d do better than this.

Tung Ngern, you called me? Do you need anything?

The kids here want to know more about silk.
So I think I should leave it to you to explain it.      Ah, of course.

As the leader of four Peacock brands, I bet my position on it.
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อ้อ ก็ผ้าไหมไทย

ที่มคีณุภาพดจีะได้รบั

เครื่องหมายรบัรอง

คณุภาพผลิตภณัฑ์

ผ้าไหมไทย

  ที่สมเด็จพระบรมราชินนีาถ

ได้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 

พระราชทานสญัลกัษณ์นกยูงไทย

ให้เป็นเครือ่งหมายไงล่ะ

เครื่องหมายนกยงู

เขาม ี๔ สนี่ะ ทอง, เงิน, 

น�า้เงิน, เขยีว

เรยีงตามล�าดบัของคุณภาพ

เส้นไหมที่ใช้และความซบัซ้อน

ในการทอน่ะ

เจ๋งไปเลยฮะ

พี่จะพาไปดกู�าเนดิผ้าไหมไทยแท้ๆ

ที่งดงามที่สดุเอง 

 ไปกันเลย!!! 

แบรนด์นกยงูทั้ง

๔ คืออะไรคะ

The four Peacock brands? What’s that?     Oh, yes. Thai silk of the high quality 
will received the quality standard mark for Thai silk products.    This mark of quality 

is that of a peacock, which has been presented by Her Majesty the Queen.

There are four peacock symbols in total – Gold, Silver, Blue and Green.
 They are ranked accordingly by silk quality and complexity of the weaving techniques.

Cool!   Let’s go!   I’ll take you to see the origin of the most beautiful of true Thai silk.
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เส้นใยจากหนอนน้อย
สู่อาภรณ์ชั้นสูง

From Tiny Silkworms”

Threads to the Royal Regalia
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ตวัยึกยอื นุ่มๆ

น่ารกัจงั

กินไม่หยดุเลยฮะ

กลวัจะติดคอตาย

นะเนี่ย 

อ๊ะ ลมืไปไม่มีคอ จากปาก

ก็ไหลเข้าท้องไปเลย

ที่เราอยู่กนัตอนนี้คอื บ้านหนองแข้ 

จงัหวดัสกลนคร ต้นก�าเนดิของศิลปาชีพ

ผ้าไหมไทยนะเด็กๆ

They’re so wiggly, soft and cute!

They’re eating like there’s no 
tomorrow. I hope they don’t choke 

to death.

Oh, right. They don’t have a throat.
It goes straight to its stomach.

Right now, we’re at Nong Khae Village, 
Sakon Nakhon Province, the origin of 

Thai silk production.
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ตอนนั้นปี ๒๕๑๘ ก็ประมาณ 

๔๐ ปี อ่ะนะ... พระราชินเีสด็จฯ ไปที่

โรงเรยีนร่มเกล้า จงัหวดัสกลนคร 

แล้วได้เห็นผ้าไหมที่ป้าไท้ ชาวบ้าน

จากบ้านหนองแข้ใส่อยู่ 

ท่านขอซื้อผ้าไหมนั้น

แต่ป้าไท้บอกว่ายงัให้ไม่ได้เพราะ

ใส่มาแค่ผนืเดยีว

ถ้าเป็นสานจะถอดถวาย

เดี๋ยวนั้นเลยฮะ ภมูิใจสดุๆ เชื่อเค้าเลย

จริง!!! ฮ่าๆ 

It was in 1975, so about 40 years ago… Her Majesty the Queen visited Romklao School 
in Sakon Nakhon Province and saw Ms. Tai, a villager there, wearing silk clothing.

Her Majesty the Queen asked her if she could sell the queen that silk clothes, but 
Ms.Tai replied that she could not give the queen because she was wearing it.

If I was her, I’d take it off right away. What an honor!
Unbelievable!       Right!!! Haha.
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มรีบัสั่งถามว่าที่บ้านยงัมีผ้าไหมอกีไหม 

ป้าไท้ตอบว่าที่บ้านมอีกีหลายผนื รบัสั่งอกีว่า 

“วนัหน้าฉนัจะไปขอซื้อนะ” 

ทกุครั้งที่เสด็จฯ มาจะประทบั

อยู่ที่ชานเรอืนเป็นเวลานานจนค�่ามดื 

รบัสั่งถามถึงเรื่องความเป็นอยู่

และครั้งหนึง่ได้มอบผ้าไหมมดัหมี่สมี่วง

ให้ป้าไท้ไว้เป็นแบบอย่างในการทอด้วยล่ะ

สดุยอด

ป้าไท้ต้องดใีจมากแน่ๆ

เลยใช่ไหมฮะ

ต้องบอกว่า 

“ปลาบปลื้มในพระมหากรณุาธิคณุ” 

ต่างหากล่ะ

จากนัน้ ท่านกเ็สดจ็ฯ ไป

ทีบ้่านหนองแข้หลายครั้ง เพื่อให้ก�าลงัใจ

ชาวบ้านในการทอผ้าไหม

Her Majesty the Queen then asked if she had anymore at home. Ms. Tai replied 
that she still had some more. Her Majesty the Queen then said, “I will go there and buy 
them in the future.”      Since then, Her Majesty the Queen has returned to Nong Khae 

Village many times to encourage the villagers in producing silk products.

On every visit, Her Majesty the 
Queen would stay at the villager’s 
house until dark to ask them about 

their livelihood. Her Majesty the Queen 
once provided Ms. Tai with a violet-dyed 
Mudmee silk cloth as an example, too.

Cool! Ms. Tai must have been overjoyed!

You had better said that she was “deeply 
touched by Her Majesty’s benevolence” instead.
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จากนั้น บ้านหนองแข้ ก็ได้รบัแต่งตั้ง

เป็นหมู่บ้านโครงการตามพระราชด�าริ 

แล้วก็ได้รบัการส่งเสริมอาชพี

การทอผ้าไหมเป็นต้นมา

ถ้าตอนนั้นพระราชินี

ไม่ได้มองเห็นผ้าของป้าไท้

    ทุกวนันี้คงไม่เหลอืใคร

         ทอผ้าแล้วมั้งฮะ

   คงจะใส่เสื้อยดื

กางเกงยนีส์กนัหมด

ทั้งเมืองแน่ๆ

ก่อนที่จะสญูหาย

ไปจากแผ่นดินไงล่ะ

เพราะทรงเห็น

ถึงคุณค่าของมรดก

ทางภมูิปัญญา

ใช่ โครงการพระราชด�าริท�าให้เกิดการอนรุกัษ์

ศิลปะการทอผ้าไหม ท�าให้บ้านหนองแข้เป็นที่รู้จกั

ของผู้คนมากมายว่าเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมคณุภาพเยี่ยม

และที่ส�าคญั ท�าให้ต่างประเทศรู้จกัประเทศไทยมากขึ้น

จากผ้าไหมของพระราชินนีี่แหละ

Since then, Nong Khae Village has been established as a Model Village of the Royal 
Development Project, as well as being given support for continual silk production.

If Her Majesty the Queen didn’t notice Ms. Tai’s silk clothes back then, there wouldn’t 
be anyone producing silk clothes today?       They’d probably be wearing t-shirts and 
jeans all over the country.      That’s because Her Majesty the Queen recognizes the value 

of our intellectual heritage.      Before it will disappear from our land.

That’s right. The Royal Development Projects have helped to preserve the art of silk weaving 
and helped to promote Nong Khae Village as the origin of high-quality silk. More importantly, 

this has helped to put Thailand on the world stage through the Queen’s silk products.
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นอกจากนี้ ที่นี่ยงัฟื้นฟกูาร

ปลกูหม่อนเลีย้งไหมพนัธุพ์ืน้เมอืงของไทย 

โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการเลี้ยงไหม

ไปจนถึงการทอผ้าเลยล่ะ

ไปดกูนัตั้งแต่ต้นเลยปะ...

นี่ไง ไข่ไหม

ว้าววว...ว

เยอะแยะเลย 

ไข่พวกนี้

มาจากไหนเหรอคะ

จาก

ผเีสื้อไหมไง 

Not only that, here we’ve revived the cultivation of mulberry for indigenous 
silkworm farming, from the process of raising silkworms all the way to weaving the silk.

Let’s go have a look. Here are the eggs.

Wow… There’re so many of them!      Where do these eggs come from?
They’re from the silk moth, of course.
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ผเีสื้อไหมออกไข่

กลายเป็นหนอนไหม

ไข่ฝักตััว

10-12 วนั
Hatching

10-12 days

วางไข่
Eggs

อยู่ในดกัแด้

10-12 วนั
Metamorphosis

inside the cocoon 
10-12 days

เป็นผเีสื้อแล้วจ้า
Fully grown moth!

เป็นหนอน 19-25 วนั
Larva 19-25 days

ท�ารงั 2 วัน
Cocooning 2 days

เรื่องนั้นใครๆ

ก็รู้น่า 

สบืว่าไข่พวกนี้

ต้องมอีะไรพิเศษกว่า

แน่นอน

แน่นอนสิ ไม่ใช่ไข่ไหม

ธรรมดา 

ต้องแข็งแรง

และมคีณุภาพ

 แต่เป็นไข่ไหมที่ผ่านการคดัเลอืกสายพนัธุ์

จากไหมพนัธุ์พื้นเมืองที่ให้เส้นใยคณุภาพสงู 

เส้นเล็ก ละเอยีด สวยงามที่สดุ

จากหนอนไหมเป็น

ผเีสือ้ไหมแล้วออกไข่

The silk moth lays eggs, which hatch into silkworms. 
The silkworm grows into the moth, which then lays eggs.

Anyone would know that.       What I meant was these eggs should have something 
special about them.      Of course. These aren’t any ordinary eggs.

These eggs are the results of selective breeding from 
indigenous silk moths which produce high-quality silk that are thin, fine and beautiful. 

These eggs must be resilient and have good quality.

องค์ความรู้ตามพระราชด�าริ 



80

จากไข่ไหมพื้นเมืองพนัธุ์ด ีก็ต้องเตรยีม

สถานที่และอปุกรณ์ ก็อย่างที่เห็นในโรงเรอืนนี้ล่ะ 

เด็กๆ ลองดูสิ มอีะไรบ้าง

 โรงเรอืนที่มมีุ้งมิดชิด

ไม่ให้แมลง มด จิ้งจก

เข้ามาได้

ใช่เลย

มอีะไรอกี

กระด้งให้หนอนอยู่เรยีงบนชั้น

ปกูระดาษไว้ด้วยค่ะ

With good quality eggs, we also need good facilities and tools, 
just like what we have here. What do you kids see here?

The housing has nets covering all the opening 
to prevent bugs and lizards from getting in.

That’s right. Anything else?
The rearing baskets on the racks are 

padded with paper underneath.
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อื้อ กระดาษจะช่วยซบั

ความชื้นไง

เขยีงกบัมดี

ใช้หั่นใบหม่อนฮะ

ตอนหนอนไหมเล็กๆ 

ต้องหั่นให้พอดีๆ  พวกหนอนตวัจิ๋ว

จะได้กินง่ายๆ 

แต่พอหนอนเริ่มโต

ก็ให้ทั้งใบเลยล่ะ ไม่ต้อง

หั่นแล้ว

ตรงนี้มถีงุใส่ขนไก่

เอาไว้ท�าไมคะ?

เอาไว้ช้อนหนอนไหม

เวลาจะย้ายที่น่ะ

Yes. The paper padding is used to absorb moisture.
There’s some knives and chopping boards for chopping mulberry leaves.

When the silkworms are young, mulberry leaves need to be finely chopped so 
they can eat easily.      But once they get larger, we can feed them the whole leaves.

There’s a bag with feathers in here. What’s this for?
They’re used for picking up the silkworms for transplanting.
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เขาไม่ใช้มือ

จบักนั

ตรงนั้นตะกร้าที่ใส่ใบหม่อน

มาเป็นอาหาร แล้วก็ขวดยาฆ่าเชื้อ

ไว้ใช้ท�าความสะอาดอปุกรณ์

ครบ! มไีข่ มีอปุกรณ์

ก็รอ ๑๐ วนันะ

We don’t touch the silkworms directly.      There’s a basket with mulberry leaves 
over there, as well as some disinfectants for the tools.

And that’s it!     Now that we’ve got the eggs and tools ready, we wait about 10 days.
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ไข่จะฟัก

เป็นหนอนตวัจิ๋วๆ

แบบนี้

เล็ก

มากกก...ก

กลวัหายใจแรงๆ

จะปลิวหายหมด

นะฮะเนี่ย 

ไม่ปลิวหรอก

มขีาเกาะ

เจ้าหนอนจิ๋วระยะที่ ๑ พวกนี้ 

ก็จะกินๆ แบบไม่หลบัไม่นอนไป ๓-๔ วัน 

จากนั้นก็จะนอน ๑ วันเต็มๆ

When the silkworms hatch, they’re tiny like this.      So tiny…

The first instar silkworms will eat non-stop like this for 3-4 days. 
Then they’ll go to sleep for an entire day.

I’m afraid I’d blow them away if I breathe.      Don’t be. They have good legs.
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ระยะที่ ๒ ลอกคราบเสร็จก็กิน

แล้วลอกคราบใหม่ จนครบ ๕ ครั้ง 

ครั้งที่ ๕ 

เป็นครั้งสดุท้าย

คราวนี้จะกินๆ นอนๆ 

นิง่ๆ บ้าง อยู่นานหน่อย

 ๗-๘ วนัเลยล่ะ

ท้องเป็นสสี้มๆ

ไม่ขาวขุ่นเหมอืน

ตอนแรกแล้วฮะ

ตวัก็สั้นๆ ป้อมๆ

น่ารกัขึ้นด้วย

หนอนไหมระยะสดุท้ายน่ะ

เรยีกว่า “ไหมสกุ”

Then they’ll molt to their second instar and continue eating again. 
They’ll go through this cycle for 5 times in total.

After the 5th instar, they’ll be slowly eating and sleeping like this for about 7-8 days.

Their bellies are a bit orange now, not whitish like when they were small.
They’re so short and stumpy! How cute!     At this stage, they’re almost ready for harvest.
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หลงัจากนี้ไป 

ก็จะเริ่มท�ารงัไหมแล้ว

หนอนไหม

จะขบัของเหลว

จากต่อมบริเวณ

ปากออกมา

เป็นเส้นใย 

ชกัใย

ท�ารงัไหมอยู่ ๒ วัน

ก็จะเปลี่ยนรปูร่าง

เป็นดกัแด้ 

และเมื่อ

อยู่ในรงัได้ครบ ๑๐ วนั

ก็จะเจาะรงัออกมา

เป็นผเีสื้อ

After this, they’ll start to weave their cocoon.

First, they’ll secrete sticky fluids from their mouth that hardens into filaments.
They’ll spin the threads for about 2 days, turning into a cocoon.

And after staying in the cocoon for 10 days, they emerge as a moth.
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แล้วเราก็เอารงัไหม

มาดึงเส้นใยไปใช้ทอผ้า

ใช่ไหมคะ
ผิดจ้า 

รงัที่ผเีสื้อไหมเจาะออกแล้ว

เส้นใยจะขาดใช้สาวเป็นเส้นไม่ได้

ไหมที่ใช้ท�าพนัธุ์เก็บไว้ให้เป็นผเีสื้อรุ่นต่อไป 

จะต้องคดัรงัที่ดสีมบรูณ์ขนาดใหญ่ไว้ต่างหาก
ส่วนรงัไหม

ที่จะเอาไปสาว

เป็นด้ายไหม

ส�าหรบัทอผ้า 

ก็ต้องเอาไปต้ม...

เอาไป

ต้ม!!!

And then we take the leftover cocoon and spin it into silk, right?     No, not like that. 
Cocoons that have been broken like that can’t be spun, since the threads have been cut.

What we do is we keep the largest and healthiest cocoon as the pedigree for the next 
generation of silkworms.   The cocoons we use for silk spinning, need to be boiled first.

You boil them!!!?
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นี่ ๆ เครื่องมือ

เครื่องใช้ในการ

สาวไหมล่ะ 

ที่ต้องน�ารงัไหมไปต้ม 

ก็เพื่อท�าลายกาวที่ผนกึเส้นใยที่อดัแน่น

ออกจากกนั แล้วดึงเอาเส้นใยออกมา 

เส้นด้ายไหมที่ใช้ทอผ้า 

จะได้มาจากการดึงเส้นใย

จากหลายๆ รงั เอามาปั่น

รวมกนัเป็นเส้น เมื่อเส้นไหม

จากหลาย ๆ รงัพนักนัเป็นเกลยีว

ก็จะเกาะยึดซึ่งกนัและกนั 

เกิดความเหนยีวทนทาน

We boil the cocoon to break down the 
gum holding the silk threads together, then 
we pull the threads out into long strands.

The threads used for silk weaving is taken from many cocoons spun together, 
twisting them around each other to produce strong, durable threads.

So, here are the tools for spinning silk.
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พอได้ด้ายไหมแล้ว

ก็มดัเก็บให้เรยีบร้อยเป็นไจ

เตรยีมไว้ใช้ทอผ้า

สาน

ท�าอะไรน่ะ

เอ่อ ก็เราอยากให้ลกูๆ ของเจ้านี่

ได้คนืสู่ธรรมชาติบ้าง

ได้ใช้ชวีิตแบบที่ไม่ต้องมาลุ้นว่า

พอท�ารงัเสร็จแล้วจะโดนต้มไหมน่ะ 

บินไป

เล้ยยย...ย

Once we have the threads spun 
together, we tie them together to 

prepare them for weaving.

Saan, what are you doing?

Erm… I want to save some for the future 
generations, so I’m releasing it back into nature.

So it can live without having to worry about wondering whether 
it’ll get boiled while in its cocoon or not.     Fly like the wind!
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ป่าที่นี่

อดุมสมบูรณ์

จงัเลยฮะ 

นกึว่าภาคอสีาน

จะร้อนแล้งกว่านี้

เสยีอกี

ใกล้ๆ กนันี้ ในจงัหวดัสกลนครนี่ล่ะ มโีครงการ

ตามพระราชด�าริของพระราชินทีี่ท�าให้ป่ายงัคงเป็นป่า 

ชาวบ้านมกีินมีใช้จากธรรมชาติที่สมบรูณ์ 

ไปดกูนัไหมล่ะ

นี่!!!
ไปค่ะ เผื่อจะเจอผเีสื้อ

ที่สานปล่อยไปเมื่อกี้ 

ป่ากว้างขนาดนั้น

เราไม่หวงัจะได้เจอ

หรอกน่า 

หนอนไหมมเีรื่องมหศัจรรย์

อกีเพยีบเลยนะ

ไว้คราวหน้านะ

ยงูทอง

The forest here looks so fertile!  I thought the Northeastern Region would be more hot and arid.
Just nearby, here in Sakon Nakhon Province, we have a forest conservation project 

according to the Queen’s royal initiatives where it’s still very abundant and the people 
have been able to gather wild products as well.   Do you want to go take a look?

Let’s go! We might even find the moth that Saan just released!
The area of the forest is so big, so there’s no way we could find it.     See here!

There are still many interesting things about silkworms, you know.
We’ll hear more about it next time, Yoong Tong!      BLINK
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ถึงแล้ว

โครงการป่ารกัน�้า
ณ บ้านถ�้าติ้ว

จงัหวดัสกลนคร

We’re here! The Forest Loves Water Project.
Here at  Tham Tiew Village, Sakon Nakhon Province.
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ป่ารักน�้า
Forest Loves Water

อากาศสดชื่น

จงัเลยค่ะ

เพราะผนืป่าขนาด ๑๗,๐๐๐ ไร่

เป็นที่กกัเก็บน�้าไว้ใต้ดิน 

เหมอืนฟองน�้า

ที่ซบัน�้าไว้ไง

The air is so refreshing here!

Because this forest of 17,000 rai 
(2,720 hectares)

is the source of underground water.

Like a giant sponge for storing water.
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ป่าใหญ่ขนาดนี้

ใครเป็นคนปลูกและ

ดแูลเหรอฮะ

ก็ชาวบ้าน

ที่นี่ไง

สมยัก่อนแถวนี้เป็นป่าเสื่อมโทรม 

ชาวบ้านแผ้วถางไว้ปลกูมนัส�าปะหลงั 

แล้วก็ทิ้งร้างไป

เหมอืนหมู่บ้านเรา

ที่ท�าไร่ข้าวโพดเลยนะ อื้อ

รปูถ่ายเก่าๆ ของหมู่บ้าน

ท�าไร่ข้าวโพดบนเขาหวัโล้น

กนัหมดเลย

Who planted trees and who’s taking 
care of such a big forest like this?

The villagers here, of course.

Back then, the forest here was really 
deteriorated. The villagers here cut down 
the trees for cassava plantation, then left 

it as degraded land.

Like how our village used to do 
when we planted corns.     Yeah.

Old pictures of the village had cornfields spread all over barren hills.
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ในปี ๒๕๒๕ พระราชินี

ทรงให้จดัตั้งโครงการป่ารกัน�า้

ที่นี่ขึ้น

สมเด็จฯ 

มรีบัสั่งยงัไง

รู้ไม๊

ไม่รู้ฮะ

“พระเจ้าอยู่หวัเป็นน�า้ฉนัจะเป็นป่า 

ป่าที่ถวายความจงรกัภกัดตี่อน�้า พระเจ้าอยู่หวั

สร้างอ่างเก็บน�า้ฉนัจะสร้างป่า”

In 1982, Her Majesty the Queen initiated the establishment of the Forest Loves 
Water Project right here.     Do you know what Her Majesty the Queen said?

No idea.      “If the King is the water, I will be the forest. The forest who is 
devoted to the water. If the King builds reservoirs, I will grow forests.”
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ท่านทรงเริ่มโครงการด้วยการปลกูป่า

เป็นตวัอย่างให้ชาวบ้าน ๑ ไร่ มพีราหมณ์มาท�า

พิธบีวงสรวงอญัเชิญเทวดา เจ้าป่า เจ้าเขาให้มา

สถิตในป่าที่ทรงปลกูด้วยนะ

พอมีเทวดา

ชาวบ้านก็ไม่กล้าตัดต้นไม้

ใช่ไหมฮะ

ใช่

แต่ชาวบ้านต้องมรีายได้

มอีาหารเลี้ยงชพีนะ

Her Majesty the Queen initiated this project by growing a 1-rai (0.16 hectare) 
model forest for the villagers. The Brahmin priest came and consecrated the land, 

inviting the forest and mountain spirits to be with this forest.

With the guardian angels residing here, the villagers wouldn’t dare to cut the forest down!
That’s right.     But the villagers need a source of income and food for consumption.
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พอไม่มีเงินใช้

ก็ตดัต้นไม้ถางป่ากนัอกี

ใช่ไหมฮะ

แน่นอน 

รู้ไม๊ ได้พระราชทานพระราชทรพัย์ส่วนพระองค์

ตั้งเป็นกองทุนโครงการให้ชาวบ้านเข้าอยู่อาศยั

และชกัชวนให้ชาวบ้านช่วยปลกูและดแูลป่า

ให้ชาวบ้าน

มาอยู่ใกล้ๆ ป่า

เลยเหรอคะ

ใช่แล้ว 

Without money, they’ll have to cut the trees down again, right?     Of course.

Her Majesty the Queen granted money from her private purse be distributed 
to the villagers to establish a project funds to the villagers to live near the forest 

and persuade them to plant and take care of the forest.

To let the villagers live near the forest?      Yes!
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ชาวบ้านได้ที่ดินครอบครวัละ ๒ ไร่

มบี้าน มทีี่ท�ากิน ปลกูผกั ปลกูไม้ผล 

เลีย้งเป็ด ไก่ เลีย้งสตัว์เป็นอาหาร มรีายได้

จากการปลกูป่าเป็นเงินเดอืนด้วยนะ

เลี้ยงสตัว์พวกนี้

มกีินตลอด ไม่ต้องเสยีเงิน

เลยนะฮะ

The villagers get 2 rai 
(0.32 hectare) of land per family. 

There’s a house, farmland for fruits 
and vegetables, ducks and chicken 
raising for consumption, as well as 
monthly income from reforestation.

Raising our own food like this means we’ll 
never go hungry even without paying for it.
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ชาวบ้านอยู่ดมีสีขุ งานอนุรกัษ์ก็เป็นไปได้ด ี

มกีารจดัอบรมให้ชาวบ้านเห็นความส�าคญั

ของการอนรุกัษ์ป่า ช่วยกนัปลกูไม้ใช้สอย

เพื่ออนรุกัษ์ต้นน�า้ล�าธารและก่อสร้าง

ฝายชะลอความชุ่มชื้น

ใช่เลย ชาวบ้านที่อาศยัอยู่รอบๆ โครงการ 

มนี�้าใช้ท�าการเกษตรได้อย่างยั่งยนื เกิดจิตส�านกึรกั

และหวงแหนทรพัยากรป่าไม้มากยิ่งขึ้น

พอมปี่าก็มนี�้ากินน�้าใช้ 

มแีหล่งอาหารที่มาจากป่า

ด้วยใช่ไหมคะ

ในที่สดุพื้นที่ป่า ในโครงการป่ารกัน�า้

ก็อดุมสมบูรณ์ พชืพนัธุ์ต่างๆ ช่วยรกัษา

ความชุ่มชื้นในดิน ท�าให้ระบบนเิวศ

เกิดความสมดลุ

With the villagers living a happy life, the conservation effort can continue without 
any problems. There are also workshops pointing out to the villagers on the importance 

of forest conservation, to help to grow more trees to preserve the watershed areas as well 
as constructing check dams.     And at last, the forest in the Forest Loves Water Project 
returned to being bountiful again with many kinds of plants that help to protect the soil 

moisture and bring balance to the ecosystem.     With the forest, they have water 
and food that can be harvested from the forest, right?

That’s right. The villagers living around the project area have plenty of water for 
sustainable agriculture. They also have realised and cherished the forest more than ever.
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ชาวบ้านที่อยู่กบัป่าจะรกั

และช่วยกนัรกัษาป่าไว้

ทนีี้คนก็อยู่ร่วมกบัป่า

ได้อย่างเป็นสขุ

นอกจากโครงการป่ารกัน�า้

ยงัมีอกีที่หนึง่ที่น่าสนใจมาก

สร้างรายได้ให้ชาวบ้านได้

เป็นกอบเป็นก�าเลย

อยากไปดู

กนัไหม? 

แน่นอน!!!

ไม่ยอมพลาดละค่ะ

The villagers living with the forest will love and protect the forest.
And they will then live in harmony with the forest.

Aside from the Forest Loves Water Project, there’s also another interesting place 
that’s been able to help the villagers gain prosperity.     Do you want to go take a look?

Yes, please!!! I won’t miss this!          Yay!
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เกษตรที่สูง
Highland Agriculture

หวานฉ�่า

อมเปรี้ยวนดิๆ

สดุยอดฮะ 

Awesome!

Juicily sweet with a little sour taste.
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ใบคุ้นๆ

นะคะ 

เหมอืนที่

หั่นให้หนอนไหม

กินเลย

ต้นเดยีวกนั

ต้นหม่อนหรอืมลัเบอร์รี่น่ะ

แต่คนละสายพนัธุ์กนั

  ปลกูไว้

เต็มดอยเลย

มแีต่ต้นหม่อน

กบัต้นกาแฟ

นะฮะเนี่ย

นี่ล่ะพชืเศรษฐกิจ

ที่ท�ารายได้ให้ชาวบ้าน

มกีินมีใช้นี่เรยีกว่า

“หม่อนผลสด”

This leaf looks familiar.        It looks just like the kind the silkworms eat.

That’s because it’s from the same plant. 
This is the mulberry tree, but 

it’s a different cultivar.
This is called the mulberry fruit.

They’re planted all over the place. There’s 
nothing but mulberries and coffee grown here.

Yep. These are economic crops that’ve 
been providing villagers with income.
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หม่อนกว่า ๔,๐๐๐ ต้น

เอาไปท�าอะไรบ้างรู้ไม๊ 

พี่ให้ทาย

น�้าผลไม้ค่ะ 

ใช่เลย 

ที่โครงการสถานพีฒันาการเกษตรที่สงู

ตามแนวพระราชด�าริภพูยคัฆ์ จะรบัซื้อผลหม่อน

จากชาวบ้านทัง้หมด ส่วนหนึง่บรรจเุป็นผลแช่แขง็ 

ส่งไปท�าไวน์ที่จงัหวดัล�าพนู

อกีส่วนหนึง่ส่งไปท�า

ส่วนผสมในน�้าผลไม้ของดอยค�า

ท�าน�า้มลัเบอร์รี่ และน�้าสกดั

มลัเบอร์รี่เข้มข้น

The Royal-initiated Phu Phayak Highland Agricultural Development Station 
buys all of the Mulberry fruits from the villagers. Some of them are frozen and 

sent to Lamphun Province for wine production.     Some are sent to be processed 
into mulberry juice and concentrates under brand Doi Kham.

So, what can you make with over 4,000 mulberry trees? Wanna guess?
Fruit juice!          That’s right!
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สบืเคยอ่านเจอว่าน�้ามลัเบอร์รี่

ช่วยบ�ารงุสายตา บ�ารงุหวัใจ แก้ท้องผกู 

และท�าให้ผมดกด�า บ�ารงุหวัใจ

แก้ท้องผกู

เป็นผลไม้

ที่มปีระโยชน์มาก

เลยฮะ

ผลหม่อนอกีส่วนน�ามาผลิต

เป็นผลอบแห้ง ยี่ห้อ “ภพูยคัฆ์” 

น�าไปวางขายในร้านกาแฟ

และร้านขายของฝากในตวัเมอืง

จงัหวดัน่าน

บ�ารงุสายตา  ผมดกด�า

I’ve read that mulberry juice can help improve eyesight, the heart, 
treat constipation and help to keep the hair dark and thick.

improve eyesight     keep heart healthy, treat constipation     Thick, dark hair

What a multi-purpose fruit!

Some other are sent to be made into dried mulberries under the Phu Phayak brand 
and sold in coffee shops and souvenir shops in the city of Nan Province.
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ที่นี่เกิดขึ้นได้เพราะ

พระราชินทีรงห่วงใยชาวบ้าน 

และทรพัยากรธรรมชาติ

มพีระราชด�าริให้พฒันาคณุภาพชวีิต

ของชาวบ้านให้ดขีึ้น โดยต้องดแูลธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมให้ดดี้วย

ต้องให้ชาวบ้าน

เห็นความส�าคญัของการอนรุกัษ์  

ให้คนอยู่ร่วมกบัป่าได้

ป่าดี

หม่อนดก 

กาแฟ

เต็มดอย

ตกใจเลยฮะ ตกใจเลยค่ะ

This is possible because Her Majesty the Queen really cares for the people 
and natural resources.      Her Majesty advocates the improvement of the people’s 

living conditions while also taking care of nature and the environment.

By making sure the villagers understand the importance of conservation 
and how to live in harmony with the forest.      Haha!

Lush forest! Bountiful mulberries!          Coffee everywhere!

You scared me!          You startled me!
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ขวญัเอ๊ยขวญัมา 

เดี๋ยวลงุเข้มจะเล่าให้ฟัง

เมื่อปี ๒๕๔๖ พระราชินเีสด็จฯ มาที่ป่า

บ้านน�้ารพีฒันาจงัหวดัน่าน ก็ที่นี่แหละ

ไว้ให้ชาวบ้าน

เรยีนรู้

เป็นแหล่งจ้างงาน

ให้ชาวบ้านมรีายได้ ฟื้นฟปู่าไม้

ที่ถกูท�าลายให้กลบัมาสมบรูณ์

ดงัเดิมอกีครั้ง

ท่านให้ตั้งสถาน ี 

พฒันาการเกษตรที่สงู

ตามแนวพระราชด�าริ

Oh, there there. Let Uncle Khem tell you a story.

It was in 2003 when Her Majesty the Queen visited Ban Nam Ri Pattana forest, 
Nan Province. This place is right here.       Her Majesty founded a highland agricultural 

development station here for the villagers to learn and train at.

It becomes a source of jobs for the villagers here, while restoring 
the devastated forest back to its former abundance.
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ก่อนหน้านั้น

ลงุก็ท�าอาชพียอดฮิต

นั่นแหละ

ถางป่า

ท�าไร่ข้าวโพดบ้าง

ตดัไม้ขายบ้าง

   เป็ด ไก่ ววั ควาย

ก็เลี้ยงนะ ใครท�าอะไร

 ลงุก็ท�าหม๊ด...

ลงุท�าตั้งหลายอย่าง

ต้องรวยแน่ๆ

โอ้โห 

Back to the old days, I did what was the most popular job then.     Encroaching upon 
the forest. Growing fields of corn. Cutting down the trees and selling the timber.

Sure, I also raised ducks, chickens, cattle and buffaloes. What other people did, 
I did it, too.      Oh, wow.      You really did a lot! You must be rich!
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ไม่อ่ะ 
ยิ่งท�า ยิ่งขาย

ลงุก็ยิ่งจน

ลกูหลาน

หนเีข้าเมอืงกนั

ไปหมด บอกว่าพอละ

บ่เอาละ

แล้วลงุ

ท�ายงัไงคะ

ก็ซงักะตายไปวนัๆ

เงินหมดก็กู้ก็ยมืเขา

ขายของได้ก็ใช้หนี้เขา

วนเวยีนอยู่อย่างงี้ล่ะ

No          Sob...          The more I did, the poorer I was.

My kids all ran away to the city.
Saying, “Enough! We had enough!”

Then, what did you do?

Just wasting my time, day by day. 
when I ran out of money, I just borrowed it.

And sold whatever I had to paid for the debt. 
Just like that, everyday.
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ชวีิตดราม่า

มากๆ เลยลงุ

แต่พอมโีครงการ

ของท่านเข้ามาส่งเสริมการ

ปลกูหม่อนและกาแฟ 

ลงุรบีเข้าร่วมเลย

ปลกูกาแฟ

ประมาณ ๑,๐๐๐ ต้น

มา ๔-๕ ปี 

มรีายได้

จากเมล็ดกาแฟ

ได้ลมืตาอ้าปาก

กะเขาบ้าง

What a tragic life you had…

But then when Her Majesty the Queen started the promotion of mulberry 
and coffee plantation project…       I jumped on board immediately.

I’ve been growing about 1,000 coffee plants for 4-5 years now.
Now I have enough income from coffee beans so that I can stand on my own feet.
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ลกูหลานกลบัมาช่วยกนัดแูล

ไม่ต้องไปรบัจ้างในเมอืง

ไม่ใช่แค่ลงุนะ

ชาวบ้านทกุคนที่นี่

ซาบซึ้งในสิ่งที่ท่าน

ทรงมอบให้

หลายๆ ครอบครวัที่นี่

มกีินมีใช้ มคีณุภาพชวีิต

ที่ดเีลยล่ะ

พอชาวบ้านเห็นประโยชน์

ก็เลิกตดัไม้ท�าลายป่า ท�ากินในพื้นที่เล็กๆ

ตามแนวพระราชด�าริ

และร่วมใจกนั

ถวายพื้นที่ป่าคนืให้กบั

พระราชินอีกีด้วย

My kids now come back to help out in the fields and do not go out to work in the city.
Not just me. Every villager here is touched by what Her Majesty the Queen 
has given to us.      There are lots of families who have a better life here.

Once the villagers noticed how important the forest is, they stopped deforesting 
and just make a living on their little plot of land.     They’ve also returned parts of 

their land back to the forest for the Queen, too.
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สตัว์ป่าแถวนี้

ก็ดมูคีวามสขุมาก

เลยนะฮะ

โครงการที่ท�า

เพื่อสตัว์ป่าโดยตรง

มไีหมคะพี่ถงุเงิน

โครงการอนรุกัษ์

สตัว์ป่าและพชืพรรณต่างๆ

ก็มหีลายโครงการนะ

อย่างการ

อนรุกัษ์เต่าทะเล

The wild animals here all seem to be happy, too.

Are there any projects which help the wild animals directly, Tung Ngern?
There are plenty of wildlife and plant conservation projects.

Such as the sea turtle conservation project.
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ทะเลเหรอฮะ

ไปดูได้ไหมฮะ

สานยังไม่เคยเห็น

ทะเลจริงๆ เลย
สืบก็ไม่เคย

เห็นค่ะ 

เต่าทะเลในสารคดี

น่ารกัมากๆ 

สบือยากเห็น

ตวัจริงจงั

งั้นรออะไรล่ะ

ไปกันเลย!!!

เย้!!!

The ocean!? Can we go take a look!?    I’ve never seen the real ocean!    Me, neither!

The sea turtles in the documentaries look so cute!      I want to see the real thing!

Then what are we waiting for? Let’s go!!!           Yay!
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เต่าทะเล
Sea Turtles

เหมอืนบิน

อยู่ในน�้าเลย

เท่มาก

น่ารกัจงั

ตวันดิเดยีวเอง

It’s like they’re gliding through water. 
So cool!

So cute! They’re so tiny!
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ที่นี่คอืโครงการสมเด็จฯ

อนรุกัษ์พนัธุ์เต่าทะเลเกาะมนัใน

ต�าบลกร�่า อ�าเภอแกลง 

จงัหวดัระยอง

ทรงมีพระราชด�าริให้ด�าเนนิโครงการ

อนรุกัษ์เต่าทะเล โดยพระราชทานเกาะมนัใน 

จงัหวดัระยอง ซึง่รฐับาลสมยันัน้ได้ทลูเกล้าฯ 

ถวายให้เป็นทรพัย์สนิส่วนพระองค์ 

จดัเป็นศนูย์อนรุกัษ์และเพาะขยายพนัธุ์

เต่าทะเล โดยได้พระราชทานชื่อเมื่อ

วนัที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๒ ว่า 

“โครงการสมเด็จฯ อนรุกัษ์พนัธุ์เต่าทะเล”

สองบ่อนี้หน้าตาคล้ายๆ กนั

แต่ไม่เหมอืนซะทเีดยีว

คนละสายพนัธุ์

ใช่ไหมฮะ
แน่นอน 

This is the Sea Turtle Conservation Centre Project at Man Nai Island.
At Kram Subdistrict, Klaeng District, Rayong Province.

Her Majesty initiated the sea turtle 

conservation project through the donation of 

Man Nai Island, which was given as the private 

property to Her Majesty by the government at the 

time, to establish the conservation and propagation 

of sea turtle centre. On 11 August 1979, Her Majesty 

Queen Sirikit granted the project name as “The 

Sea Turtle Conservation Project According to 

Her Majesty the Queen’s Initiatives.”

The turtles in these two ponds look alike, 
but they’re not really the same. They’re 
different species, right?       Indeed.
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พนัธุ์นี้คอื...

อ่า... คอื...

เอ่อ...

บ่อนี้

เต่ากระ 

บ่อโน้น

เต่าตนนุ่ะ 

 เต่าทะเล

มหีลายพนัธุ์ 

There are lots of species of sea turtles. This one is…      Ah… is…

Erm…

This one is the Hawksbill sea turtle.     That one over there is the Green sea turtle.
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ทางโน้น

เต่าหญ้า 

นั่นก็

เต่ามะเฟือง

 ๑. เต่ามะเฟือง กระดองนุ่มเหมือนหนัง สีด�าหรือน�้าตาลเข้ม มีจุดขาวหรือน�้าตาล 

บนกระดองมีสันเป็นแนวยาว ๕ เส้น คล้ายลูกมะเฟือง ขนาดกระดอง ๑๕๐-๑๘๐ เซนติเมตร 

          น�า้หนกั ๓๐๐-๖๐๐ กิโลกรมั ว่ายน�า้ได้ไกลเป็นพนักิโลเมตร  

      พายหน้า (ขาหน้า) ไม่มเีล็บ ชอบกนิแมงกระพรนุ

      และสาหร่ายทะเล แหล่งที่พบมาก คือ  

           บริเวณหาดท้ายเหมอืง จงัหวดัพงังา

          และหาดไม้ขาวจังหวัดภูเก็ต 

             ฝั่งทะเลอันดามนั

Wow...      That’s the Olive ridley sea turtle.  
And that one over there is the Leatherback sea turtle

 1. The leatherback sea turtle has a leathery shell with black or dark brown color. 
There are 5 ridges with white or brown spots running down the length of the shell like the 
star fruit. The shell size is about 150-180 cm long with the weight of 300-600 kg. They can 
swim for thousands of kilometres. Their front flippers don’t have nails. They mostly eat jellyfish
and seaweed. They can often be found around Thai Mueang beach in Phang-nga Province, and 
Mai Khao beach in Phuket Province, on the Andaman coastline.
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 ๓. เต ่ากระ โตเต็มที่วัดกระดองได้ 

๗๐-๙๐ เซนติเมตร มนี�้าหนกัประมาณ ๓๕-๖๕ 

กิ โลกรัม ปากมีจะงอยเหมือนปากเหย่ียว

  พายคู่หน้ามีเล็บ ๔ อัน กระดองเป็นเกล็ด

          สเีหลอืง น�้าตาล และด�าเรยีงกนัอย่าง 

     สวยงาม อาหารโปรดของเต่ากระ

         คือฟองน�้าทะเลและหอยเม่น 

                   แต่ก็กินสาหร่าย หญ้าทะเล  

           เพรยีง และปลาด้วย

 ๒. เต่าตนุ โตเต็มที่วัดกระดองได้ ๙๐-๑๐๐ เซนติเมตร น�้าหนักประมาณ ๑๑๐-๑๘๐  

                     กิโลกรมั บริเวณพายมเีล็บแหลม กระดองมสีนี�า้ตาลโอลพี

           หรอืสดี�าเป็นเกล็ดเรยีงกนั ใต้ท้องมีสเีหลอืงหรอื

        สีครีมอ ่อนเต ่าตะนุ เป ็นเต ่าทะเล 

       กระดอง แข็งที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ

        กินพืชเป็นอาหาร

 2. The mature green sea turtle has a shell size of about 90-100 cm long with the 
weight of 110-180 kg. The front flippers have sharp nails. The shell is olive brown or 
black, with tightly spaced scutes. The underside is yellowish or light cream color. The 
green sea turtle is considered as the largest, hard-shelled herbivorous marine turtle.

 3. The mature hawksbill sea turtle has a shell size of about 70-90 cm long with 
the weight of 35-65 kg. It has a sharp beak like a hawk. Its front flippers have 4 nails 
each. Its spikey scutes have colors ranging from yellow to brown and black arranged 
next to one another. Their diet includes sponges and sea urchins. They also eat seaweed, 
seagrass, barnacles and other fish.
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พี่ดคูล้าย

เต่าจงัฮะ

พี่อยู่กบัเต่า

มานาน 

ซะที่ไหน

 ๔. เต่าหญ้า อาศัยตามบริเวณชายฝั ่งทะเล มีขนาดเล็กที่สุด เมื่อโตเต็มที่กระดอง

      มีขนาดประมาณ ๖๐-๗๐ เซนติ เมตร 

         น�้าหนัก ๓๕-๔๐ กิ โลกรัม กระดอง

            สีน�้าตาลอมเขียว ส่วนท้องสีเหลือง

         ออกขาว เต่าหญ้ากินได้ทั้งพืชและสัตว์  

       เช่น กุง้ หอย ป ูปลา แมงกระพรนุ 

            สาหร่าย และหญ้าทะเล 

 4. The olive ridley sea turtle can be found along the coastline and is the 
smallest species of the sea turtles, the shell measures 60-70 cm long and weighs 35-40 
kg. The shell is greenish brown while the underside is light yellowish white. This turtle 
eats both plants and other animals, including shrimps, mollusks, crabs, fish, jellyfish, 
seaweed and seagrass.

You look like a turtle.
That’s because I’ve been around sea turtles for 

a long time.          Just kidding.

Knowledge on the Royal Initiatives



117

พี่ก็เป็นเต่าไง

ชื่อตนุ

แต่อยู่ดีๆ  ท�าไม

แปลงร่างเป็นคนได้

ก็ไม่รู้ 

สงสยั

จะอยู่ใกล้คน

มากเกินไป

พี่อยู่ที่นี่

เหรอคะ

That’s because I’m really a turtle. 
My name’s Tanu.

But I’m not sure why I suddenly 
look like a human myself.

Maybe it’s because I’ve been around 
humans for too long.        Haha

Do you live here?
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พี่ก็อยู่ที่นี่

มาตลอดนะ

ตอนที่ตั้งศูนย์ใหม่ๆ

แถวนี้ยงัไม่มีอะไรเล๊ย

แม้แต่เต่า

ก็แทบไม่มี

I’ve always lived here.

Back when this Center was established, 
there was nothing here at all. Including sea turtles.
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ท�าไมล่ะฮะ ย้ายไปอยู่ที่อื่น

กนัหมดเหรอ

ไม่ใช่หรอก 

เกอืบสญูพนัธุ์

เพราะโดนคนขุดไข่เต่า

ไปกินน่ะ

ใช่แล้ว 

How come?     Did they all move away?     That’s not it.

More like near extinction because the people here dug up turtle eggs for their food.
That’s right.
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พวกพี่รอดพ้นการสญูพนัธุ์มาได้

ก็เพราะพระราชินขีองเรานั่นเอง
เพื่อป้องกนัการสญูพนัธุ์ของเต่าทะเลไทย 

ที่นี่จึงด�าเนนิการเพาะไข่เต่าทะเลไปปล่อยคนื

สู่ธรรมชาติแล้วหลายหมื่นตวัเลยล่ะ

We were saved from extinction because of Her Majesty the Queen.     
To prevent the extinction of Thai sea turtles, the Center has carried out 

nursery operations and has released over ten thousands of baby 
sea turtles back to nature.
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ไปเที่ยวใต้ทะเล

กบัพี่ไหม 

จะได้เห็นว่าเต่าทะเล

อยู่ยงัไง กินอะไร

ไปฮะ ไปค่ะ

DING!!!

Do you want to go on a tour under the sea with me?
I’ll show you how the turtles live and eat.     Yeah!     Yes, please!
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FWOOSH
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เต่าทะเล

จะใช้ชวีิตส่วนใหญ่

อยู่ในทะเล 

โดยขึ้นมาหายใจ

บนผิวน�้าเป็นระยะเพราะ

หายใจด้วยปอด

BAM!

Sea turtles spend most of their life 
in the sea. And periodically come up to the 
water surface to breathe with their lungs.
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พวกเรามี

กระดองเป็นเกล็ด

ปกคลมุร่างกาย 

กระดองจะมรีปูทรงรี

หรอืรปูหวัใจ เพื่อให้เหมาะ

กบัการว่ายน�้า

Our shell is made up of hard scutes that cover our body

Our tear drop or heart-shaped shells help us swim through the water.
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รปูทรงแบบนี้ จะว่ายในน�้า

ได้อย่างรวดเร็วใช่ไหมฮะ

ใช่แล้ว เวลาเจอศตัรู

เราก็ว่ายหนไีด้อย่าง

รวดเร็วไงล่ะ

ว่ายเร็ว

จริง

อ้าว มกีระดอง 

ท�าไมไม่ซ่อนในกระดอง

ล่ะคะ

With a body shape like this, 
you can swim really fast, right?

That’s right. When we run into predators, 
we can swim away very fast.      So fast!

Eh? Why don’t you just hide inside your shell?
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หวัและขาของเต่าทะเล

ไม่สามารถที่จะหดเข้าไปในกระดอง

เหมอืนเต่าน�้าจดืได้น่ะสิ

แต่พวกเราว่ายน�้า

ได้เร็วมากนะ 

เพราะขาทั้งสี่ข้างถกูพฒันา

ให้แบนคล้ายพายเพื่อช่วยในการ

ว่ายน�า้ได้ดี

Sea turtles can’t tuck their heads and legs 
into their shells like land tortoises, that’s why.

But we can swim really fast.      That’s because our legs have evolved to 
become flippers that can help a lot in swimming.
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นั่นสิ 

พวกเต่าว่ายน�้าเร็ว

อย่างกบับิน

เราใช้ขาคู่หน้า

ใช้ในการผลกัดนั

และพุ้ยน�า้

ส่วนคู่หลงัใช้เป็นเหมอืนหางเสอื

ก�าหนดทิศทาง 

เต่าทะเลบางตวัสามารถที่จะว่ายน�้าได้เร็วถึง

35 ไมล์ต่อชั่วโมง หรือสามารถที่จะว่ายน�า้ข้ามมหาสมทุร

นบัเป็นระยะทางนบัร้อยไมล์เลยล่ะ

แบบนี้เวลาใครว่า

ช้าเป็นเต่าก็แปลว่าไม่จริง

You’re right. Turtles swim like they’re 
flying through the water.      We use our 
front flippers to push through the water.

While we use our hind flippers for
 steering like rudders.

Some sea turtles can swim as fast as 35 miles per hour, 
or can even swim across oceans up to over a hundred miles away.

I guess being slow as a turtle isn’t true anymore.
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ศตัรขูองเต่าทะเล

มอีะไรบ้างฮะ
ส�าหรบัลกูเต่า

แค่ปลาตวัใหญ่ก็เป็นศตัรู

ที่น่ากลวัแล้ว

เวลาลอยคอหายใจ

ก็อาจจะโดนพวกนก

โฉบไปกินได้

ถึงจะโตแล้ว

ก็อาจจะโดนฉลามหรอื

วาฬเพชฌฆาตจบักิน

ได้เหมอืนกนั

Who are the turtle’s predators?
For baby sea turtles, even large fish 

can be scary predators.

When we come up to breathe above the sea, the sea birds will try to carry us off to eat.
And even when we’re fully grown, we can still get eaten by sharks or orcas.
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ลกูเต่าที่ปล่อย

คงรอดได้แค่ไม่กี่ตวั

วิธทีี่ช่วยได้ก็คอืการเลี้ยงดู

อนบุาลลกูเต่าให้แข็งแรง

สมบรูณ์ที่สดุก่อนไงล่ะ 

พวกเรากลบัไปดทูี่

ศนูย์อนรุกัษ์พนัธุ์เต่าทะเล 

เกาะมนัในกนัดไีหม

Not a lot of babies that get released are probably going to survive that.

One way to help them is by raising 
them until they’re strong and healthy 

before releasing them.

Let’s head back to Man Nai Island 
Sea Turtle Conservation Centre, 

shall we?
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พดูถึงฉลามแล้ว

สานกลวั

ฮ่าๆ สานนี่ขี้กลวั

กว่าที่คิดนะ 

กลบัเลย

ก็ดฮีะ

Yeah, let’s go back.
Talking about the sharks, I’m a bit nervous.
Haha. Saan is more scared than I thought.

Knowledge on the Royal Initiatives



131

มแีต่ลกูเต่า

แต่ไม่ค่อยเห็นพ่อแม่เต่า

เลยนะคะ

พ่อแม่เต่าก็อยู่ใน

ธรรมชาติไง 

ลกูเต่าพวกนี้ เจ้าหน้าที่

ทั้งกรมประมงและกองทพัเรอื

ได้ร่วมกนัอนุรกัษ์เต่าทะเล 

โดยไปตามเก็บไข่จากชายหาด

ตามเกาะต่างๆ แล้วเอามา

เพาะฟักน่ะ

The parent turtles live in
the natural habitat.

There’s a lot of baby turtles, but I 
don’t see the daddy or the mommy ones.

These babies came from the eggs that the officers from the Department of Fisheries 
and the Royal Thai Navy have collected from different beaches to be incubated here.
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เจ้าหน้าที่จะส�ารวจ

แนวชายหาดต่างๆ ทกุวนั 

ตั้งแต่ก่อนหกโมงเช้า

เพื่อหาไข่เต่าทะเล และเก็บขยะ

ตามแนวชายหาดเพื่อไม่ให้กดีขวาง 

แม่เต่าที่จะมาขึ้นวางไข่

Looking for the turtle eggs as well as 
cleaning up the garbage that could be 

obstacles for the mother turtles who are 
searching for nesting sites to lay their eggs.

Everyday, before 6 am, 
the officers will survey the beaches.
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จะย้ายมาอนบุาลที่

ศนูย์อนรุกัษ์พนัธุ์เต่าทะเล

เกาะมนัใน

เมื่ออนบุาลลกูเต่าได้

ประมาณ 1 เดอืน 

เมื่อพบหลมุไข่เต่า ก็จะเก็บและล�าเลยีงไข่ไปยงัพื้นที่เพาะฟัก 

หลงัจากลกูเต่าออกจากไข่และขึ้นจากหลมุเพาะฟัก

จะย้ายไปอนบุาลต่อไป

Once they find the nest, they collect the eggs and move them to the hatchery site.
When the babies emerge from the incubation nest, they are transported to

the nursery on Khram Island.

About 1 month after the nursery…     They are moved to another nursery site 
at the Sea Turtle Conservation Centre on Man Nai Island.
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ลกูเต่าพวกนี้

กินอะไรเหรอฮะ
อยากให้อาหาร

ลกูเต่าไหม

ปลาข้างเหลอืง

แล่เฉพาะส่วนที่เป็นเนือ้ ตดัหวั

หนงั และก้างทิ้งไป

What do these little guys eat?       Do you want to feed them?

Yellow-striped scad fish. The head, skin and bones are cut out.
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เต่าน้อยพวกนี้ 

ต้องอนบุาลนาน

แค่ไหนคะ

ประมาณ 

3-6 เดอืนน่ะ 

ตวัที่โตได้ขนาดและแข็งแรง

ก็จะกลบัสู่ธรรมชาติ 

How long will the baby turtles 
stay at the Centre?

About 3-6 months.
The ones that are large and strong enough will be released back into the nature.
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ไปแข่งว่ายน�า้

กะฉลามเหรอฮะ

สานนี่

พดูซะคนอื่น

ใจเสยีเลย

นอกจากเพาะพนัธุ์ในศนูย์แล้ว

ยงัมีสตัว์ทะเลอื่นๆ ที่ได้รบัการ

อนรุกัษ์อกีไหมคะ

มโีครงการฟื้นฟทูรพัยากรชายฝั่งทะเล

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ จงัหวดัปัตตานี

และจงัหวดันราธิวาส

พระราชินทีรงห่วงใยชาวประมง

ที่นบัวนัจะท�ามาหากินล�าบากเนือ่งจาก

สตัว์น�้ามปีริมาณลดน้อยลง

So they’ll have a swimming race 
against the sharks?     You really like to 

scare other people, don’t you?

Aside from the turtle breeding 
programme of the centre, are there 

other animals being conserved?

There are seashore resource restoration project under Her Majesty the Queen’s 
initiatives in Pattani and Narathiwat Provinces.     Her Majesty the Queen deeply cares 

about the local fishermen who are having a harder time making a living these days.
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มกีารท�าปะการงัเทยีม โดยน�าวสัดทุี่แข็งแรง

มีน�้าหนักมาก สามารถต้านทานกระแสน�้าได้ 

น�าไปวางรวมกลุ่มกนับริเวณชายฝั่งที่เหมาะสม 

เพื่อให้เป็นแหล่งอาศยัของสตัว์ทะเล

ถ้าเมื่อกี้เราไม่ได้คยุ

เรื่องฉลามกนั 

สานจะไปว่ายน�า้

ดูปะการงัเทยีมอกีรอบ

ล่ะฮะ

ปะการงัเทยีมมหีลายรปูแบบ ทั้งซากโบกี้รถไฟ ซากเรอืประมง 

ซากรถยนต์ แท่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ถกูน�ามาทิ้งในท้องทะเล

ที่จะต้องมกีารค�านวนอย่างถกูต้องก่อนน�าลงไปทิ้งในทะเล

There are many different kinds of artificial reefs. 
Such as old train cars, old fishing boats, wrecked cars and reinforced concrete. 

These are dropped into the designated area under the sea with careful calculations.

If we didn’t talk about sharks…    I would’ve gone back to swim and see the reefs.

There are projects on construction of artificial reef using strong and 
heavy materials that can resist ocean currents, which will be dropped into 

the designated areas as shelters for marine life.
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แบบนี้

ไม่เป็นขยะรกทะเล

เหรอคะ

ไม่หรอก

เพราะเป็นประโยชน์

กบัระบบนเิวศ 

เกิดเป็นที่อยู่อาศยัของปลาจ�านวนมาก 

ปลาที่มคีวามส�าคญัต่อชาวประมงพื้นบ้าน 

มเีพิ่มมากขึ้นทั้งชนดิและปริมาณเลยล่ะ
แล้วก็มกีารอนรุกัษ์

ป่าชายเลนด้วยนะ

There’s also the conservation of 
mangrove forest.

They’ll become shelters for 
many fish, helping to increase the 

population and the species of fish that 
local fishing communities rely on.

Wouldn’t they end up as garbage in the ocean?
Oh, no. They’re very beneficial to the ecology.
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มรีากไม้อยู่ในน�้า เป็นที่ให้สตัว์ทะเล

ทกุชนดิออกลกูออกหลานกนัอย่างยั่งยนื 

ลกูๆ เต่าทะเลส่วนหนึง่ก็ถกูน�าไปปล่อย

ให้เติบโตที่ป่าชายเลนด้วยล่ะ

รากอยู่ในน�้าทะเล

ต้นไม้ไม่ตายเหรอคะ

ต้นไม้เยอะจนเป็นป่า

เลยเหรอฮะ 

ป่าในทะเล

อยากเห็นจงัเลย

ไปกันเลย!

บ๊ายบาย

Then let’s go!       Bye bye~

Roots growing under the seawater? Wouldn’t the tree die?
There are a lot of trees that make them into forest?    I wanna see a forest in the ocean!

Mangrove trees have roots under the water, which marine life can use 
as breeding grounds for many generations. Baby sea turtles that are released 

from the Centre also live in the mangrove forest.
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พลิกฟื้นคืนชีวิต
ป่าชายเลน

Revitalizing the 

Mangrove Forest

โครงการพฒันาป่าไม้

ปากน�า้ปราณบรุอีนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

The Pranburi Estuary Forest Development 
Project According to Her Majesty the Queen’s 

Initiatives, Prachuap Khiri Khan Province.
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ที่นี่คอื

หมู่บ้านปากน�า้

ปราณบรุี

ปี ๒๕๑๗ พระราชินเีสด็จฯ มาเห็นพนัธุ์ไม้ป่าชายเลนที่นี่

เริ่มเสื่อมโทรม จึงให้มีการปลกูพนัธุ์ไม้ชายเลนต่างๆ เพื่อให้เป็น

ป่าที่สมบรูณ์ เป็นที่พกัผ่อนหย่อนใจ ป้องกนัลมพาย ุ

เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสตัว์น�้า 

We’re here at Pak Nam Pranburi village.

In 1974, Her Majesty the Queen visited this place 
and observed that the mangrove forest became degraded. Therefore, 

she requested the reforestation of mangrove forests as a sanctuary which can 
resist the storms and serve as the breeding grounds for aquatic life.

องค์ความรู้ตามพระราชด�าริ 



142

ท่านให้จดัท�าแนวเขตพื้นที่ให้ชดัเจน 

เพื่อป้องกนัการบกุรกุ 

ท�าให้พื้นที่ป่ามคีวามอดุมสมบูรณ์

ได้ถึงปัจจบุนั

โว้วๆ 

นั่นปอูะไรฮะ

Wow! What kind of crab is that?

Her Majesty the Queen had the mangrove forest perimeters clearly marked to prevent 
encroachment.      Which helped lead to become an abundant forest as it is today.
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ท�าไมก้ามใหญ่กว่าตวัอกี 

สแีดงแปร๊ดเลย

นั่นคือ

ปกู้ามดาบ... 

โอ๊ะ!!! 

Whoa-!!

That’s Fiddler crab.
How come that crab has a larger

 pincer than its body? It’s all red,
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ปนู้อย

โดนสัตว์ประหลาด

กินไปแล๊ว!!!

ไม่ใช่

สตัว์ประหลาด

ซะหน่อย 

ปลาตนีน่ะ

The little dude got
 eaten by a monster!

That’s not a monster.        That’s a Mudskipper.
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 เป็นปลาที่มคีรบีอกแข็งแรง 

ใช้ทรงตวัเดินบนโคลนได้

ตรงนี้เป็นป่าชายเลนที่มเีส้นทางศึกษาธรรมชาติ ๒ เส้นทาง 

ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกบัระบบนเิวศป่าไม้ พนัธุ์สตัว์น�้า มที่าเรอืส�าหรบั

ล่องเรอืชมธรรมชาติ-วิถชีมุชนประมงปากน�า้ปราณบรุ ีและอกีทาง

คอืสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าโกงกางร้อยปี

It’s a fish with strong ventral fins that helps it walk on the mud.

This mangrove forest has 2 sightseeing walkways. 
One path gives us information on the local forest ecology, aquatic life species 

and a port where we can take the boat to see the natural surrounding and life of the 
fishing community of Pak Nam Pranburi. The other path is an educational walkway 

where we can learn about the Hundred Years Giant Mangrove Forest.
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ถ้าเดินย้อนออกไป 

จะเป็นป่าชายหาดที่มี

เส้นทางเดินศึกษา

ธรรมชาติป่าชายหาด

ต้นไม้พวกนี้

หยั่งรากลงไปในทะเล

จริงๆ ด้วย

แปลกมากเลยฮะ

รากไม้พวกนี้ไม่เหมอืนรากไม้

ที่สานเคยเห็นมาก่อนเลย 

If we walk back out, we’ll find the beach forest area with an educational walkway 
with information about the beach forest, too.

These trees are really rooted in the sea.
That’s really weird. These roots don’t look like what I’ve seen before.
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รากแบบนี้เขาเรยีกว่า รากค�้ายนั 

เป็นระบบรากที่ช่วยให้ต้นไม้ อย่างต้นโกงกาง 

สามารถทรงตวัอยู่บนดินเลน และทนต่อการพดั

ของคลื่นลมได้

แล้วแท่งเล็กๆ 

ที่ตั้งขึ้นมาเหนอืน�้าทางนั้น

คอือะไรคะ

รากของต้นไม้ 

เรยีกว่า รากหายใจ 

ของต้นแสมและต้นล�าพู

This kind of root system is called the stilt root. This root system helps 
to support the tree trunk such as in the giant mangrove to stand firm on soft

 muddy substrate and being resistant to the wind and ocean waves.

And what about these small pillars sticking up from the water?
These are aerating roots from the Api api and the Cork trees.
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โผล่พ้นน�้าขึ้นมา

เพื่อดึงอากาศไปให้ต้นไม้ใช้ได้ 

ไม่จมน�้าตาย

เหมอืนท่อหายใจเวลานนิจา

ซ่อนตวัใต้น�า้นี่เอง

ท�าไมต้นไม้พวกนี้ถึงอยู่ใน

น�้าเค็มได้ล่ะคะ

ต้นไม้ในป่าชายเลน 

จะมตี่อมขบัเกลอือยู่ใต้ใบ

เวลาได้รบัเกลอืเข้าไป

ก็จะขบัออกมาทางใบได้ 

ไม่มีปัญหา

These stick up from under the water 
to get the air so the trees don’t get 

drowned under the seawater.

Just like how ninjas would use a pipe
 when they’re hiding underwater.

How come these trees can live in 
saline water like this?

Trees in the mangrove forest have pores under the leaves.
When they intake too much salt, the excess salt will be excreted without any problems.
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สาน พี่ถุงเงิน

ดนูั่น

ปทูะเลพวกนี้

เป็นปทูี่พระราชินี

ทรงปล่อยไว้

These sea crabs are the ones
 Her Majesty the Queen has released here.

Saan! Tung Ngern! Look at that!
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ขึ้นฝั่งไปไม่ไกล จะมีป่าเบญจพรรณซึ่งเป็นที่อยู่อาศยั

ของสตัว์ป่าสงวน และสตัว์ป่าคุ้มครอง เช่น เลียงผา 

กวาง นกยงู ไก่ป่า ด้วยนะ

อดุมสมบูรณ์

ทั้งทะเลและบนบก

เลยนะคะ

ใช่แล้ว 

ทกุครั้งที่ท่านเสด็จฯ มาที่นี่ นอกจากทรงปล่อยลกูเต่าแล้ว 

ยงัทรงปล่อยปทูะเลครั้งละหลายร้อยตวั ออกลกูออกหลาน 

ให้ชาวบ้านได้มอีาหาร มอีาชพีทางการประมง

Every time that Her Majesty the Queen visits this place, not only does Her Majesty take 
part in releasing baby sea turtles but Her Majesty also releases hundreds of crabs so they 

can populate the sea and the local people can catch for food or for being their jobs.

 Not far from here, there’s a deciduous forest which is home for many reserved 
and endangered wildlife, such as the serow, deer, peafowl and the red jungle fowl.

The sea and the land are both abundant, aren’t they?      That’s right.
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สตัว์ในป่าเบญจพรรณ

เจริญเติบโตตามธรรมชาติมาตั้งแต่

ปี ๒๕๓๒ เกอืบๆ ๓๐ ปีมาแล้ว

ในหลวงและพระราชินทีรงแนะให้ทกุคน

ร่วมมอืกนัดแูลทั้งป่าต้นน�้าและป่าชายเลน 

ช่วยกนัอนุรกัษ์สตัว์ป่าให้มทีี่อยู่อาศยั 

ปลกูฝังจิตส�านกึและให้ความรู้เรื่องการ

อนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติแก่ประชาชน 

เพื่อให้ทกุคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันไปนานๆ

ธรรมชาติอดุมสมบูรณ์แบบนี้ 

ผู้คนที่อยู่ใกล้ทะเลสบายกว่าพวกเรา

ที่อยู่บนดอยเยอะเลยนะสบื

ออกลกูออกหลานกนัมา

จนทุกวนันี้ล่ะ

The wildlife in the deciduous forest 
have been living naturally there since 1989, 
which has been nearly 30 years now. Their 
population is growing larger even today.

His Majesty the King and Her Majesty 
the Queen has advised everyone to help care 
for the forest and the beach together, as well 
as care for the wildlife so that they have a 

place to call home. Their Majesties also help the 
people to become conscious on the conservation 
of natural resources so that everyone can 

benefit from them in the long term.

With an abundant environment like this, the people who live by the sea 
seem to have a lot better life than us up on the mountain.
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ไม่เสมอไปหรอก สมยัก่อน

คนที่ล�าบากมากๆ ก็ม ี

ถ้าไม่ได้พระเมตตาจากพระราชิน ี

พวกเขาอาจจะต้องอดอยากหรอื

เป็นทกุข์มากๆ เลย 

เช่นที่หมู่บ้านแม่หม้าย

ผู้น�าครอบครวัต้องล้มตายกนัรายวนั

จนแทบทกุครอบครวัไม่เหลอืโอกาส

ในการท�ามาหากิน 

อยากเห็นกบัตา

ไหมล่ะ 

ว่าทกุวนันี้เขามชีวีิต

ที่ดขีึ้นได้อย่างไร

Not necessarily. Back then, the people here had quite rough lives.
If it wasn’t for Her Majesty the Queen’s grace, the people here might still be 

very poor and in trouble.

Do you want to go see it for yourself?
About how their lives are much better today.

Like the Widow’s Village where the men of their families end up dead every single day 
leaving the family with very little chance of providing enough income for themselves.
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“รอตันบาตู” จากพื้นที่เส่ียงภัย…
เป็นดินแดนแห่งความสุข

Rotan Batu – From High Risk Zone 

to Land of Happiness 
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ไม่เห็นมอีะไร

แตกต่างจากที่อื่น

เลยฮะ 

หมู่บ้าน

ธรรมดา แค่มแีพะ

It’s just a normal village.      With a goat.

bleeaat- There’s nothing special here.
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ที่นี่คอืบ้านรอตนับาต ู

จงัหวดันราธิวาส 

ไม่ธรรมดา

แน่นอน

เพราะคนที่อยู่ที่นี่ส่วนใหญ่

เป็นแม่หม้าย
ท�าไมล่ะคะ 

เพราะปัญหาความไม่สงบใน

๓ จงัหวดัชายแดนใต้ 

ท�าให้เกิดความ

สญูเสยีผู้น�าของครอบครวั

ผู้หญิงกลายเป็นหม้าย

ท�าให้เจ้าหน้าที่ ทหาร ต�ารวจ

คร ูและประชาชน

This place is Rotan Batu village, Narathiwat Province.
Not just an ordinary village.

Because majority of the villagers are widows.      How come?

It’s because of the civil unrest in three southern provinces.
This causes many people – soldiers, police, teachers and civilians, to die every day…

…Resulting in the family losing the head of their family, and the women becoming widows.
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นกึไม่ออกเลยว่า

ถ้าบ้านสานไม่มพี่อ

สานกบัแม่

จะอยู่ยงัไง

นั่นสิ ถึงพ่อของสืบ

จะไปท�างานต่างอ�าเภอ 

แต่ก็ยงักลับมา

ถ้าไม่กลบัมาเลย

ต้องแย่แน่ๆ

แย่อยู่แล้วล่ะ 

You’re right. Even though my father works in another district, he still comes home.
If he never returns, that would be awful.

I can’t imagine my house without Daddy…      How would Mommy and I live without him.

It really is awful.
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พอขาดผู้น�าครอบครวั

ขาดความปลอดภัยในชวีิตและทรพัย์สิน 

หลายๆ ครอบครวัก็อพยพย้ายถิ่น 

คนที่ยงัทนอยู่ก็ล�าบาก

พี่ขอพาเจ้านี่

ไปรดีนมก่อนนะ 

ชอบหนอีอกมา

เล่นอยู่เรื่อย

bleeaat-

Without the head of their family 
and lacking both security in life and 
property, many families fled the area. 

People who remained are faced 
with incredible hardship.

I’ll be taking this girl for milking, 
if you don’t mind.

She really loves to sneak out like this.

องค์ความรู้ตามพระราชด�าริ 



158

ดเีลยค่ะ ปล่อยให้เล็มผมสาน

อยู่ตรงนี้นานๆ อาจท้องเสยี

ได้นะคะ

สระทุกวัน

ไม่ต้องห่วง 

สานไปรดีนมแพะ

ด้วยได้ไหมฮะ 

Thank you. Letting her nibble his hair like that might be bad for her stomach.
I wash my hair everyday, you know!

Could I go with you to milk the goat?
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ได้สิ

ไปทางโน้นกัน

พวกหนมูาเที่ยว

กนัเหรอ

ถงุเงินพาน้องๆ 

มาดโูครงการ

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพยีง

และฟาร์มตวัอย่างครบั

ที่นี่มเีรื่องน่าสนใจ

เยอะแยะเลย

ป้าอยู่มาตั้งแต่เริ่มโครงการ

เมื่อปี ๒๕๔๘

Sure thing! Let’s go over there.

You children are here on a trip?

I’m taking them to go see 
the Royal Project…      On the Sufficiency 

Economy and the Model Farm Project.

There are many interesting things here.
I’ve been here since the start of the Royal Project in 2005.
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ถึงตอนนี้

ก็ ๑๑ ปีค่ะ

สมยันั้นชาวบ้านใน ๓ จังหวดัชายแดนใต้ 

เป็นหม้ายกนัเยอะเลยล่ะ

ล�าบากมากๆ ลกูเต้า

ก็ไม่มีกิน จะไปพึ่งใครก็ไม่ได้

ถ้าไม่เป็นหม้ายเหมอืนกนั ก็ทิ้งบ้านทิ้งช่อง

หนไีปอยู่จงัหวดัอื่น ภาคอื่นซะอย่างงั้น

Wow...          Until today, 
that would be 11 years now…

Back in the days, most of the people here 
in the 3 southern provinces were widows.
It was really hard for us. Our kids didn’t have 
anything to eat, nor could we rely on anyone.

If they weren’t widows like us, they would pack up 
and run to other provinces or other regions.

Knowledge on the Royal Initiatives



161

แล้วป้าท�ายงัไง

เหรอคะ

ป้าตดัสินใจหอบเสื่อผนืหมอนใบ

หนไีปตายเอาดาบหน้า

แต่สมเด็จท่านมาช่วย

และตั้งโครงการหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพยีง

และฟาร์มตวัอย่างบ้านรอตนับาตู

ท�าให้ชวีิตป้าเปลี่ยนไป 

ท่านให้ทัง้ทีด่นิ บ้าน แหล่งน�า้ท�าการเกษตรความรูใ้นการท�าอาชพีต่างๆ ทัง้เกษตรและศลิปาชพี 

And what did you do?      I decided to pack up and run to someplace else as well.

Then, Her Majesty came down and helped establish the Sufficiency Economy Village Project…
And the Rotan Batu Model Farm Project, completely changed my life.

She gave us land, housing, water for agriculture and knowledge on various 
occupations such as farming and craftsmanship.

องค์ความรู้ตามพระราชด�าริ 



162

และให้ทนุการศึกษาลกูป้า

ได้เรยีนจนจบด้วย
พดูได้ว่า

พระราชทานชวีิตใหม่

ให้เหล่าแม่หม้าย

เลยทเีดยีว

ใช่แล้ว 
มสีขุ มีกินมีใช้

อย่างพอเพยีง

ดสูิ ที่นี่อดุมสมบูรณ์

ไปทกุอย่างเลย

เห็นไหม 

My child also received scholarship 
until he graduated from the college.

You could say that Her Majesty 
has given new life to all the widows here.

That’s right.    We’re happy, well-fed and content.

Here. This place is very abundant no matter where you look.       See?
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ทั้งนาข้าว 

บ่อเลี้ยงปลา 

พชืผกั

อาหารต่างๆ 

เล้าเป็ด เล้าไก่

แพะก็มนีะ

Ducks.      And chicken.

And even goats.

There’s the rice field. Fish pond. A vegetable garden.
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ทกุสิ่งนี้เกิดขึ้นมาได้

เพราะพระเมตตาของ

พระราชินทีั้งนั้น

ตอนนี้ป้า

ไม่อยากไปไหน

แล้วล่ะ 

อยู่ที่นี่มคีวามสขุ

ที่สดุเลย

Everything here is possible because of the grace and support from Her Majesty the Queen.

Nowadays, I don’t want to go 
anywhere else.      I have the happiest 

moment of my life living here. bleeaat-
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ท่านท�าให้พื้นที่สแีดงที่เต็มไปด้วยปัญหา

ความไม่สงบและความรนุแรง 

กลายเป็นพื้นที่สเีขยีวที่มแีต่ความสงบร่มเย็น

มาจนถึงทุกวนันี้เลยล่ะ

อ๊ะ พี่เพิ่งนกึได้

ยงัมีอกีที่หนึง่ที่ชาวบ้าน

ได้รบัความเดอืดร้อน

แสนสาหสั

และกลบัมาลมืตาอ้าปาก

ได้ด้วยพระเมตตา แถมได้ท�าอะไร

น่ารกัๆ กุ๊กกิ๊กด้วยนะ 

ไปดูกันไหม ไปกันเลย!!!

Her Majesty has been taken care of this Red Zone, full of dangers and unrest…
And turned it into a Green Zone, a place with peace and tranquility as it is today.

Ah! I just thought of something. There’s another area where the people 
there faced extreme hardship.    But they were able to turn things around because of 

Her Majesty’s grace, while also getting to do some cute little things as well.

Do you want to go see it?      Let’s go!!!         Yay!
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อกีนดิเดยีวสานก็จะส�าเร็จวิชา

รดีนมแพะอยู่แล้วเชยีว

ไม่จริงมั้ง

ตุ๊กตาชาววัง  Court Dolls

And I was so close to 
mastering my goat-milking techniques.

You’re kidding, right?
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EH!!?AHH!!!
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หะ... หัว...

ว๊าก 

พี่ถุงเงินพาสาน

มาที่ไหนเนี่ย

ไม่เอาแล้ว

สานจะกลับบ้านฮะ

ลองลืมตาขึ้นมา

ดกู่อนไหม
ไม่เห็นจะมอีะไร

น่ากลวัเลย

You should take a closer look.       There’s nothing to be scared of here.

He- HEAD!! AHHH!!

Where did you bring me to, Tung Ngern!!

No more! I’m going home!
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อ้าว!

ผลไม้นี่นา

ไม่ต้องตกใจ

พี่ผิดพลาดทางเทคนคิ

นดิหน่อย

Oh! They’re fruits!

Don’t worry. There was a bit of technical errors on my part.
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ตอนนี้พวกเราตวัเล็กจิ๋ว

แค่ ๒-๓ นิว้เท่านั้น ตุ๊กตา

ก็เลยดตูวัใหญ่น่ะ 

Right now, we’re only about 2-3 inches 
tall. That’s why the dolls look so big.
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น่ารกัจงั

ตุ๊กตาชาววงัพวกนี้

บอกเล่าวฒันธรรมการใช้ชวีิต

ด้านต่างๆ 

การละเล่น

ของเด็กไทย 

วงมโหรี

ปี่พาทย์ 

So cute!

These court dolls show us different 
cultural aspects of day-to-day life.

Like the traditional games the children play.
The Piphat Thai traditional music band.
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สภุาษิตค�าพงัเพยไทยที่จดัเป็นชุด

อย่างสวยงาม

นอกจากตัวคนแล้ว ยงัมีพชืผกัผลไม้ 

สตัว์ตวัเล็กๆ ตวัการ์ตนูน่ารกัๆ 

เยอะแยะเลยล่ะ

คนที่นั่งท�าของเล่น

แล้วมรีายได้จากงานศิลปะ

ที่ตวัเองรกั 

ต้องมคีวามสขุ

มากแน่ๆ 

Or these Thai proverb sets which have been beautifully arranged.

Aside from human dolls, there are also fruits, small animals 
and many cute cartoon characters.

The person who gets to make these toys while also being paid for it…
Must be very happy.
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ก่อนจะมคีวามสขุแบบนี้

ชาวบ้านเคยถกูภยัธรรมชาติ

เล่นงาน 

ล�าบากเดอืดร้อน

กนัไปหมดเลยนะ

ดไูม่ออกเลยนะฮะ

เพราะทกุคนดมูคีวามสขุ

กนัมากเลย

But before they can be happy like this, the villagers here had been threatened 
by natural disasters.       They all went through a lot of hard time.

They certainly don’t look like sad, because they seem to be having a great time.
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สมยัก่อนต�าบลนี้เดิมชื่อ 

บ้านวดัตาล ต่อมาเกิดน�้าท่วมใหญ่ในปี 

๒๕๑๘ ชาวบ้านล�าบากกนัมาก

พอในหลวงและพระราชินี

เสด็จฯ มาก็ได้ช่วยเหลอืและได้

เปลี่ยนชื่อเป็นบ้านบางเสด็จ

พระราชินมีพีระราชด�าริให้จดัตั้ง

ศนูย์ตุ๊กตาชาววงับ้านบางเสด็จแห่งนี้ขึ้น

เพื่อเป็นอาชพีเสริมให้ชาวบ้าน

The old name of this Subdistrict was Wat Tan Village. There was a great flood 
in 1975. Many villagers were badly affected.

When His Majesty the King and Her Majesty the Queen visited this area, 
the name was changed to Bang Sadet Village.     Her Majesty the Queen has initiated 
the founding of the Bang Sadet Village Court Doll Centre so the villagers could have 

supplementary occupations here for additional income.
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ศนูย์ฯ นี้ จะมสีมาชิกมาสาธิต

การปั้นตุ๊กตาชาววงั 
และมตีุ๊กตา

จ�าหน่ายด้วย

ตุ๊กตา

ท�าจากอะไรฮะ

ตุ๊กตาชาววงัท�าจาก

ดินเหนยีวน่ะ 

ท�ากนัตั้งแต่

สมยัโบราณเลย

เหรอคะ

The Centre has staff members to help demonstrate how to mold court dolls.
As well as to put the finished products up for sale.

What are the dolls made?

These dolls are molded clay.
Have these been made here since 

ancient times?
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ตั้งแต่สมยัรชักาลที่ ๔ แล้ว

มหีลกัฐานสบืว่าเถ้าแก่และข้าราชการ

ในพระราชส�านกั เป็นผู้ริเริ่มผลิตขึ้น

โดยปั้นตุ๊กตาชาววงัออกจ�าหน่ายให้แก่

ข้าราชบริพารภายในวงั

พอถึงรชักาลที่ ๕ คนที่ท�าตุ๊กตาได้ย้ายออกจากวงั ไม่มีใครท�าต่อ

ถึงมีการท�าตุ๊กตาชาววงัออกขายนอกวงั ก็ยงัไม่เป็นที่รู้จกัเพราะชาวบ้านทั่วไป

ไม่นยิมศิลปะ การปั้นตุ๊กตาชาววงัก็เลยหายไปในที่สดุ

Then, during the reign of King Rama V, the doll makers 
moved out from the royal palace and no one else could take up the trade. 

Even if there were still court dolls being made and sold outside of the royal palace, 
it was not very well-known because the general public were not interested in 
the works of art yet. The art of making court dolls soon faded into obscurity.

They’ve been making these since the reign of King Rama IV. There is evidence 
that an official working in the royal palace known as Tao Kae was the man who started 

making these court dolls and selling them to the other officials in the palace. 
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โชคดีที่พระราชินี

ท่านเห็นคณุค่า 

น�ากลบัมาเป็นอาชพี

ให้ชาวบ้านได้อกีครั้งนะคะ
ใช่แล้วล่ะ 

ท�าให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งผลิต

ตุ๊กตาชาววงัที่ใหญ่ที่สดุ และมี

ชื่อเสยีงไปทั่วโลก

สร้างอาชพี สร้างรายได้

ให้ชาวบ้านมาถึงทกุวนันี้

It was very fortunate that Her Majesty the Queen understood its value.
Her Majesty the Queen brought back this occupation to the people.      That’s right.

That has made this place the largest 
court doll production centre, as well as 

the most famous in the world.

This place has helped create jobs 
and increase income for the people 

here ever since.
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ตุ๊กตาตวันี้

จะสร้างรายได้ให้สาน

มคี่าขนมไปโรงเรยีน

๒๐ บาท

ซื้อไหมฮะ

This doll will definitely make money for my allowance!

Twenty Baht only! Are you interested?
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การท�าตุ๊กตาของที่นี่ 

ยงัคงนั่งท�ากนัอยู่ที่

ใต้ถนุเรอืน 

เริ่มจากการเตรยีมดิน

ดินเหนยีวคณุภาพดทีี่ขดุจากทุ่งนา

ลึกจากผิวดินประมาณ ๒ เมตร

น�ามาตากแดดให้แห้ง 

ทบุเป็นก้อนเล็กๆ 

แช่น�า้ทิ้งไว้ ๑ คนื

ใช้ผ้ามุ้งกรอง

กรวดหินทรายออก

จนดินเนยีนติดนิว้ 

ปั้นเป็นแผ่นผึ่งลม

ปั้นเป็นก้อนกลมๆ 

เก็บไว้ในถงุพลาสติก

มดัปากถงุกนัลม

The clay is then sun dried.     Followed by breaking them into small slabs, leaving 
them to soak in water overnight.     The clay is then sieved through net cloth to strain 
out any rocks and gravels, leaving only fine clay silt.  The clay is then rolled into slabs 
and air dried.     Finally, they are rolled into balls and tightly sealed in plastic bags.

The people here still make dolls in 
the shade under their stilt house.

The doll-making process starts with preparing 
the clay. High quality clay is dug from the rice 

fields, about 2 meters below the topsoil.

องค์ความรู้ตามพระราชด�าริ 



180

เวลาปั้นก็แบ่งออกมา

ใช้เท่าที่ต้องการ 

งานประดิษฐ์แบบนี้ใช้เวลานาน 

แต่กลบัขายไม่แพงเลยนะคะ

ท�าไม่นาน

หรอก 

คณุยายสอนให้ท�า

แม่พิมพ์ปั๊มเอา 

ปั้นทเีดยีว

จะเอากี่ร้อยตวัก็ได้

ขายหมด

สานก็รวยละ...

ฮ่าๆ 

When you need to use the clay, you just take out as much as you need to.
Artworks like this take a lot of time to make, but they don’t sell expensively

Not that long, actually.

Grandma over there taught me how to 
make molds.     We only need to make the 
first original. After that, we can make as 

many copies as we want! When I sell all of these, I’ll be rich… Haha!
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ถึงจะมีการใช้แม่พิมพ์ แต่งานส่วนใหญ่

อย่างการประกอบ จดัท่าทางการลงส ี

ก็ยงัเป็นงานที่ต้องท�าด้วยมอื ท�าให้

คณุค่าความเป็นศิลปะไม่ได้ลดลง

นั่นสานยกตุ๊กตาเข้าไป

ในตู้เหล็กท�าไมคะ

ก็ต้องเผา

ให้แข็งไง 

สมยัก่อนนยิมเผาด้วย

เตาอั้งโล่ ซึ่งมีกรรมวิธทีี่ยุ่งยาก

ซบัซ้อนเสยีเวลา 

สมยันี้เผาด้วยเตาอบขนาดใหญ่

ที่มอีณุหภมูิคงที่ เผาง่าย ผิดพลาด

แตกหกัน้อย

In the past, these dolls are fired in braziers, though the process is complicated 
and time consuming.     Today, we bake them in large kilns with constant temperature 

that is easy to use and decrease clay shattering.

And why are you putting your little clay dolls into that big metal box, Saan?
I’m about to fire them to make them strong.

Even if you use a mold… But the majority of the work such as 
combining the parts, posing and coloring are still done by hand. 

This doesn’t diminish the value of the artwork.
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เผาเสร็จแล้ว พอตุ๊กตาเย็นลง

ก็ทาสนี�า้มนัให้ทั่ว เติมลวดลาย สสีนั 

ใบหน้าการแต่งกาย ให้ดมูชีวีิตชวีา

ตามจินตนาการของผู้ปั้น

ท�าไมวนันี้

ยาวนานจงั 

เราไปกนัมา

กี่ที่แล้วคะเนี่ย 

นั่นสิ 

พวกเรามาเที่ยว

ไม่ได้บอกแม่!!!

เรากลบักนัดกีว่าไหม

เดี๋ยวน้าอาเซอจะห่วงแย่ 

         After the dolls are tired and 
they’re cooled down, they’re painted using oil-based colors, add in fine details, colors 
and other clothes to make them come to life according to the artist’s impression.

Why is today’s trip so long?
How many place have we been to?     Yeah.

Should we go back? Aunt Aser might get worried.
We came out here withouth telling mom!!!
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มากบัพี่ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลา

จะนานแค่ไหนก็ได้

เพราะเมื่อกลบัไปก็จะกลบัไปช่วงเวลา

ที่ออกเดินทางมาเสมอ 

งั้นก่อนที่เราจะกลบั

สนใจจะไปดทูี่สดุท้าย

ด้วยกนัไหม

โครงการอนัเนือ่งมาจาก

พระราชด�าริเป็นที่ท่องเที่ยว

ธรรมชาติอนัสวยงาม

เป็นป่าต้นน�า้ที่อดุมสมบูรณ์ที่สดุ

แห่งหนึง่ของไทย มีโฮมเสตย์ไว้บริการ

นกัท่องเที่ยวด้วยนะ

คล้ายๆ กบัที่บ้านกลางป่าลึก

ของสบืเลยนะคะ

ไปค่ะ เผื่อจะมไีอเดยีใหม่ๆ 

ไปเล่าให้แม่กบัทวดฟัง

If you’re with me, don’t worry about the time.     Because when we go back, we’ll be 
returning to the same time that you two have started the trip here.

So before we go back, are you interested in going to my last stop?
The Royal Initiatives Project where is a beautiful natural tourism destination.

It’s one of the most fertile watershed forests in Thailand. They even have homestay 
services available for tourists.   Just like what we did back at the Small House in Large Forest 
Project in my village.    Let’s go. We might get some new ideas to tell mother and grandpa.
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คนมาเที่ยว

เยอะมากเลยค่ะ

ปางอุ๋ง
Pang Ung

There are so many people here!
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เมื่อก่อนที่นี่ก็ไม่ได้สมบรูณ์

สวยงามแบบนี้หรอก เป็นป่าเสื่อมโทรม

เหมอืนกบัหลายๆ ที่นั่นล่ะ

การด�าเนนิงานที่ผ่านมา

มกีารปลกูป่าเพื่อปรบัปรงุ

ระบบนเิวศของต้นน�้า

ใช้ป่าดดูซบั

ความชุ่มชื้นไว้นานๆ

มปี่าก็มนี�้า

อนันี้เข้าใจดี

แล้วฮะ

In the past, this place wasn’t as lush as it is now. 
It was a degraded forest just like many other places.

There have been a lot of 
efforts to regrow and revitalize 

this watershed ecology.

Using the forest to absorb and 
contain the moisture. If there’s a forest, 

there’s always water.
I get what you’re saying!
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มกีารปลกูป่า ๓ อย่าง 

ประโยชน์ ๔ อย่าง

ท�าไมประโยชน์

เกินมาข้อนงึล่ะฮะ

ตอนที่

แม่กะทวดเราสอน

ก็ไม่ฟัง 

ป่า ๓ อย่าง

คอื ไม้ใช้สอย ไม้กินได้

ไม้เศรษฐกิจ

แล้วประโยชน์ที่ได้อย่างที่ ๔ 

ก็คอืการอนรุกัษ์ ดินและน�้า

ก็เป็นอกีข้อที่ส�าคญันะ

We use the 3 Forest, 4 Benefits concept for reforestation.
How come there’s the fourth benefit when there’s only 3 types of forest?

You didn’t listen when my mom and grandpa were speaking, didn’t you?

The 3 types of forest are trees for general uses, food trees, and commercial trees.
And the fourth benefit is for soil and water conservation which is also important.
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ส่งเสริมการปลกูไผ่

ปลกูหวาย
ใช้สร้างบ้านก็ได้

หน่อไม้ก็กินได้ 

หวายก็คอื

ต้นนี้

จดัเป็นไม้ใช้สอย

ที่มปีระโยชน์มาก 

เพราะเอาไปใช้ท�า

เฟอร์นเิจอร์ได้ดเีพราะทนทาน

และให้พื้นผิวที่สวยงาม

ปัจจบุนัเฟอร์นเิจอร์หวายในบ้านเรา

เป็นของน�าเข้าจากต่างประเทศ การส่งเสรมิ

ให้ปลกูหวายเป็นการลดการน�าเข้าและฟ้ืนฟู

อาชพีหตัถกรรมในชมุชน

There is also support for growing bamboo and rattan.
These could be used for housing materials and the shoots could be used as food.

This is rattan.
It’s a very useful tree.

It could be used to make furniture because 
of its durability and beautiful finish.

Modern rattan furniture in 
our country right now are imports. 

Promoting the growing of local rattan 
would help to reduce the need for imports 
while also revitalizing the local handicraft 

occupations in the community.
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หน่อหวาย

ยงักินได้ด้วยนะ

กบยักษ์!!!

ไหนๆ

ขอสืบดมูั่ง

โอ้โห!!!

ใหญ่มากกก...ก

เจ้าถิ่น

เลยนะเนี่ย 

Rattan shoots can also be eaten, too. AH!

Giant frog!       Where! I wanna see!

Oh, wow! It’s so big...!       This guy looks like the big guy of this place.
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นี่คอืกบทดูหรอื

กบภเูขา 

ที่ปางอุ๋งเรยีกกนัว่า

เขยีดแลว

เป็นกบพนัธุ์ใหญ่อนัดบั ๒ ของโลก โตเต็มที่

น�า้หนกัถึง ๓ กิโลกรมั ความยาวล�าตวั 

๒๙ เซนติเมตร

อกี ๑ เซน

จะครบฟตุแล้วฮะ!

ตวันี้ว่าใหญ่แล้ว ถ้าขนาด

ตามที่พี่ถงุเงินบอก

ตวัเดยีวนี่

ท�าอาหารแจกเพื่อนบ้าน

ได้หลายหลงัเลย

โยงเข้าเรื่อง

อาหารอกีแล้ว

This guy’s called Blyth’s river frog also known as the mountain frog.
Here at Pang Ung, the locals call it Kied Laew.

This is second largest frog species in the world. Fully grown. It can weigh up to 3 kg 
with 29 cm long.      One more centimeter and it’ll be a whole foot long!

This one is so big already. If it’s like what you said.      Just one of this guy could 
feed a lot of neighbors!      You just had to bring up food, don’t you?
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เป็นสตัว์อนรุกัษ์

ของที่นี่เหรอคะ
ใช่แล้ว 

เพาะเลี้ยงไว้

ปล่อยคนืสู่ธรรมชาติ

และไว้กิน

อร่อยมากเลย
อยากเห็น

เลยฮะ

เขยีดแลวนี่ค่อนข้างไว

ต่อสภาพแวดล้อม

Is this a protected species here?      That’s right.
They’re raised and released back into the nature.

As well as for food. They’re really delicious.      Now I wanna see that dish!

The Khiad Laew frog is quite sensitive to changes in the environment.
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การเพาะพนัธุ์ต้องจ�าลองสภาพป่า 

สภาพล�าธาร ซึ่งใช้พื้นที่มากกว่า

การเลี้ยงกบทั่วไป

พ่อเขยีดแลวจะถบีกรวดด้วยขาหลงั

จนเป็นหลมุกว้างประมาณ 50 เซนติเมตร 

แล้วส่งเสยีงร้องเรยีกแม่เขยีดมาวางไข่ 

เขยีดแลวจะวางไข่ในช่วงฤดหูนาว

ที่น�า้ในล�าธารเริ่มลดระดบัลงแล้ว 

They’re bred in a simulated artificial 
forest stream, which requires more space 

than when breeding frogs in general.

Khiad Laew will lay their eggs in 
the winter when the stream is low.

The male frog would kick up the gravel 
into a pit 50 cm across, then make vocal 

calls to attract the female frog.
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ไข่จะถกูซ่อนอยู่ใต้กรวด 

เจ้าหน้าที่ก็จะมาเก็บไปเพาะฟัก

และอนบุาลต่อไป

พอโตแข็งแรงด ีก็ปล่อยเข้าป่าไป 

เหมอืนเต่าทะเลใช่ไหมคะ

ตวัไหนที่เชื่องก็จะมานั่ง

ให้นกัท่องเที่ยวดู

ทรพัยากรธรรมชาติที่ปางอุ๋งได้รบัการฟื้นฟู

พื้นที่ป่าค่อยๆ ขยายกลบัคนืมาอย่างต่อเนือ่ง 

จนปัจจบุนัมีป่ากว่า ๔๐,๐๐๐ ไร่ 

Their eggs would be hidden 
under loose gravel. This is where the 

conservation staff come in to collect the 
eggs and breed them in the nursery.

Once they’re nice and healthy, 
the frogs will be released back into the 
forest. Just like the sea turtles, right?

The ones that are docile would often 
sit around for the tourists to look at.

The natural resources here at Pang Ung have been gradually restored and the forest continued 
to expand back to its former size. Today, there is now over 6,400 hectares of forest land.
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ป่าไม้ที่สมบรูณ์นี้ เป็นแหล่ง

ผลิตอาหารให้คนและสตัว์ได้บริโภค 

เหลอืก็จ�าหน่ายให้พื้นที่ใกล้เคยีง

ส่วนที่อยู่อาศยัหรอืแหล่งชุมชน

ก็มผีลผลิตทางการเกษตร เลี้ยงสตัว์ 

การประมง เพื่อบริโภคและจ�าหน่าย

คนอยู่ร่วมกบัป่าได้อย่างมคีวามสขุ

This abundant forest is a source 
of food for the people and animals living 

here. The extra harvest is often sold 
to the neighboring areas.

While the community areas have 
agricultural products, farm animals and 

fishery as the sources of food and income. 
This is how people can coexist in 

harmony with the forest.
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พอมปี่า มอีากาศดีๆ

คนก็อยากมาเที่ยวมาพกัผ่อน

กนันะคะ

พอธรรมชาติสมบรูณ์สวยงาม

มปี่า มนี�า้ 

ชาวบ้านก็สามารถหารายได้

จากการท่องเที่ยวได้

พื้นที่อดุมสมบูรณ์ 

ทิวทศัน์อนัสวยงาม มีที่พกั 

นกัท่องเที่ยวก็เข้ามา

When there’s a forest, nice and refreshing air, 
people would want to come here for recreation.

When there’s beautiful nature, forest and water…
The people could then generate their primary income through tourism.

A healthy environment, coupled with beautiful scenery and good lodging, 
will bring in tourists.
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ชาวบ้านก็มอีาชพีเพิ่มขึ้น เช่น 

งานบริการด้านการท่องเที่ยว งานผลิตและขายของที่ระลึก

บ้างก็ผลิตสินค้าส่งให้กบัศนูย์ศิลปาชพี 

ชาวบ้านมคีวามเป็นอยู่ดขีึ้นอย่างเหน็ได้ชดั

ที่พกัอย่างเดยีว

ไม่พอจริงๆ นะ
อมื

ต้องมขีองที่ระลึก

ขายด้วย

The people would be able to create new jobs, 
such as tourism services or production and sales of souvenirs.

Some could produce goods for the handicrafts center. 
This shows that the people have a better life than before.

Having just lodging really isn’t enough.
There has to be souvenir for sale, too.      Yeah.
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กลบัไปบ้าน สบืต้องคยุเรื่องศิลปาชพี

กบัแม่อย่างจริงจงัซะแล้ว 

บ้านเรา

ต้องมศีิลปหตัถกรรม

อะไรสกัอย่าง

ที่เอามารวมกลุ่ม

ช่วยกนัท�าให้เกิดรายได้

เข้าชมุชน

Once we get home, I’ll need to 
seriously talk to Mom about handicrafts.

Our village really needs to have 
some kind of handicrafts…

That we could make by forming a work group to generate income for the community.

Knowledge on the Royal Initiatives



197

อ้าว!

สบื

สาน

Sueb.       Saan.

Oh, dear!
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เด็กๆ มาหลบักนัตรงนี้ 

รบกวนคณุยายหรอืเปล่าคะ

ไม่หรอก

ตื่นได้แล้ว

เด็กๆ 

มาเที่ยวนะ

ไม่ได้มานอน

แม่!!! สบืเผลอหลบั

ไปค่ะ

Are the children bothering you by falling asleep here?      Not at all.

Rise and shine, children.

We’re here on a trip. Not a slumber party.

Mom!      Sorry, I fell asleep.
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โอย!!!

ฝันเป็นตเุป็นตะ 

เหมอืนจริง

มากเลยฮะ

พี่ถุงเงิน? จุ๊ๆ

เราไปเดินดทูางนั้น

ให้ทั่วดกีว่า 

ถ้าสงสยัอะไร

ให้ถามคณุป้าคณุยาย

ให้เข้าใจนะ

Ohh!!! What a dream!      It felt so real…

Tung Ngern??      Shhh!!

Let’s go have a look at things over there.     If you’re curious about anything, 
you can ask these aunties or grandmas anything you want.
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กลบัไปสบืต้องท�ารายงาน

เรื่องการทรงงานของพระราชินี

ได้น่าติดตามแน่ๆ ค่ะ

ยงัไงของสาน

ก็ต้องดกีว่าแน่ๆ 

ไม่ยอม

แพ้หรอก 

คอยดู

ละกัน 

When we are back home, I’m going to write a report on the Queen’s royal projects 
that will be very interesting for sure!

Mine will definitely be way better anyway!

I won’t lose to you!      We’ll see about that!
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เกร็ดความรู้
Fun fact

ตอนที่

พาสบืกบัสานเที่ยว

เราคยุกนัสนุกสนาน

ด้วยภาษาธรรมดา

นะครบั

ภาษาไม่ธรรมดา

ต้องยงัไงฮะ

จริงๆ เราต้องใช้

ค�าราชาศพัท์ใช่ไหมคะ
ใช่แล้ว 

ค�าราชาศพัท์เบื้องต้น

ที่เราอ่านเจอในหนงัสอืต่างๆ

มหีลายค�าที่ใช้บ่อย 

เราลองมาเรยีนรู้

กนัหน่อยนะ

When we were on a tour with Sueb and Saan, we’re all speaking in standard 
conversational language.      What’s a non-standard language like, then?

We should actually be using royal words, right?      That’s right.

There are a few elementary royal vocabularies that we would often see in various books.
Let’s start by learning a few words.
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“พระองค์” 

ใช้เมื่อเราพดูถึงในหลวงและพระราชินี

“เสด็จพระราชด�าเนนิ” แปลว่า เดินทาง

“พระราชด�าริ” คอื ความคิดหรอืค�าแนะน�า

“พระราชด�ารสั” คอื ค�าพดูของพระองค์ท่าน

“พระราชทาน” แปลว่า ให้

เช่น ถ้าจะบอกว่า

“พระราชินไีปที่มลูนธิิศิลปาชพี 

บอกว่า...” ก็ต้องพดูว่า

“สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์

พระบรมราชินนีาถ เสด็จพระราชด�าเนนิ

ไปยงัมูลนธิิส่งเสริมศิลปาชพี

ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินนีาถ 

ในการนี้ มีพระราชด�ารสัว่า...”

ไพเราะ

ขึ้นมากเลยค่ะ

Example: If we were 
to say “Her Majesty the Queen 

went to the SUPPORT 
Foundation and has spoken…” 

We would say…

Sounds very beautiful!

“Phra Ong” is used when speaking 
of His Majesty the King and Her Majesty the Queen. 

“Sadej Phra Rachadumnern” means to travel.
“Phra Rachadamri” means a royal idea or advice.

“Phra Rachadamrat” means a royal address.
“Phra Rachatan” means a royal conferring.

“Her Majesty Queen Sirikit has visited to the 
SUPPORT Foundation of Her Majesty Queen Sirikit of 
Thailand. On this occasion, Her Majesty the Queen 

has delivered a royal address…”
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ถึงจะยาว

แต่ไม่ยากเกินเรยีน

หรอกนะ 

ถ้าพวกเราใช้ค�าราชาศพัท์

ได้ถกูต้องจะดอีย่างมาก ถอืว่า

เป็นเด็กต้องรู้จริงด้วย

สนกุไหมจ๊ะเด็กๆ นี่เป็นเพยีงส่วนหนึง่

ของโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพ์ระบรมราชินนีาถ 

ซึ่งยงัมีอกีมากมายที่ให้พวกเราได้ไปศึกษาเรยีนรู้ 

เวลาว่างก็อย่าลมืชวนคุณพ่อคณุแม่

ไปเที่ยวกนัน้า...

มแีต่โครงการ

ที่มปีระโยชน์ทั้งกบัคน

และสิ่งแวดล้อมทั้งนั้น

เลยนะคะ

และมแีต่เรื่องที่

น่าสนใจและเรยีนรู้

ทั้งนั้นเลยนะฮะ

Though it’s a bit long-winded, but it’s not hard to learn.
It would be great if we can use royal vocabularies correctly, especially if you’re a kid!

 Did you have fun, kids?
This is just a small part of many 
royal initiatives projects in Her 
Majesty Queen Sirikit’s patronage. 
There are many more projects that 
we can learn more about. Whenever 
you’re free, don’t forget to ask your parents 
to go visit those places with them…
 There are a lot of useful projects that 
benefit the people and the environment, too.
 There are also many interesting 
things to learn about as well!
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“... ความมุ่งหวงัในการพฒันาประเทศ ไม่ควรจะมุ่งแต่เพยีง

การกินดอียู่ดเีฉพาะแต่ในพระนครเท่านั้น ชาติบ้านเมอืงเราจะเจริญก้าวหน้าได้ก็ต่อเมื่อ

ทกุครอบครวัในประเทศ มีความกินดอียู่ดขีึ้นเป็นล�าดบั...”
พระราชด�ารสั สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินนีาถ

พระราชทานในโอกาสเสด็จฯ ไปทรงเปิดงานชมุนุมแม่บ้าน ครั้งที่ ๑๐

ณ วิทยาลยัครสูวนดสุิต ๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๐

 พระราชินีปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยยึดแนวพระราชด�าริของในหลวง ตรากตร�าพระวรกาย

ทรงงานเคียงคู ่ในหลวงเพื่อบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข ให้ประชาชนมายาวนานตลอดกว่า ๖๐ ปี

เสด็จพระราชด�าเนนิลุยน�้า บุกป่าฝ่าดงโดยไม่เกรงกลัวและย่อท้อต่อความยากล�าบาก เพื่อให้คนไทย

มอีาชพี มรีายได้ มสีขุภาพ และชวีิตความเป็นอยู่ที่ดขีึ้น ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่สมบรูณ์และยั่งยนื

“…The endeavor to improve the country should not be limited to the prosperity of the 
capital city. Our country can only move forward towards prosperity when every family in the 

country can prosper as well…”
Her Majesty Queen Sirikit’s opening speech at the 10th Ladies Covention, at Suan Dusit Teacher’s College, 

2 November, 1967.

    Her Majesty the Queen has carried out her royal duties according to the guidelines 
  proposed by His Majesty the King. Her Majesty has endeavored alongside 
    His Majesty the King to dispel hardship and bring happiness to the people 
      for over 60 years. Her Majesty has visited through the wilderness 
       without fear or despair in the face of hardship, 
         so that the Thai people could have jobs, income, 
           good health and better life under a prosperous 
            and sustainable environment.

Knowledge on the Royal Initiatives
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“... ความจริงที่ข้าพเจ้ามกี�าลงัใจและก�าลงักายที่จะปฏิบตัิหน้าที่รบัใช้บ้านเมอืง 

ก็เนือ่งด้วยเหตนุกึถึงค�าของพ่อที่สอนมาตั้งแต่เล็กๆ และก็เมื่อแต่งงาน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หััว ก็ทรงสอนตลอดมาว่า แผ่นดินนี้มคีณุ มบีญุคณุแก่ชวีิต

ของพวกเรามากมายนกั เพราะฉะนั้นชีวิตที่เกิดมานี้อย่าได้ว่างเปล่า 

จงตอบแทนให้รู้สึกตวัเสมอว่าเป็นหนี้บญุคณุ...”
พระราชด�ารสั สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินนีาถ

๑๒ สิงหาคม ๒๕๒๒

 พระราชินทีรงยึดแนวพระราชด�าริด้านการพฒันา ที่ตั้งอยู่บนหลกั ๕ ประการ ดงันี้

 ๑. แก้ปัญหาในระดบัพื้นฐานของประเทศ คือ “ชนบท” และ “เกษตรกรรม”

 ๒. พฒันาด้านจิตใจเพื่อน�าสู่ความสขุ สนัติ และเพื่อการพฒันาที่ยั่งยนื 

 ๓. ให้ “โอกาส” ที่ราษฎรจะได้รบัการพฒันา โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา

 ๔. อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ๕. ส่งเสริม สนบัสนนุโครงการพฒันาของในหลวง และรฐับาล

“…To tell you the truth, that I have the courage and strength to continue working for the 
country is because of my father’s lessons when I was young. And when I have been married 
to the King, he always taught me – That this land has given blessing to us. It has given us so 
much blessing to our lives. That is why we should not live without purpose, but to give back 

to the land knowing that we are always in its debt…”
Her Majesty Queen Sirikit’s speech, 12 August, 1979.

 Her Majesty the Queen has upheld His Majesty the King’s Royal Initiatives in development. 
The five aspects are:
 1. Find solutions to problems affecting the foundation of the country, which are “the 
rural areas” and “the agriculture.”
 2. Carry out development in morality which will lead to happiness, peace and sustainable 
development.
 3. Provide “opportunities” to the people for development regardless the differences of 
nationalities or religions.
 4. Carry out the conservation of natural resources and the environment.
 5. Promote and support development projects of His Majesty the King and the government.
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การพฒันาตามแนวพระราชด�าริปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงใน ๔ มิติ ดังนี้

๑. มิติสงัคม 

 ทรงท�าให้เกิดสังคมที่มีความสุขสงบ ประชาชนมีความเมตตาเอื้ออาทรกัน สามัคคีร่วมมือ 

ไม่เบียนเบียนเอารัดเอาเปรียบกัน ให้ความเมตตาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รัฐ และให้โอกาสและพัฒนา

คณุภาพชวีิตแก่ประชาชน ท�าให้ “ประเทศชาติ” และ “ประชาชน” มคีวามมั่นคง

๒. มิติเศรษฐกิจ

 ความขาดแคลน คอื ความด้อยโอกาสทีจ่ะพฒันาคณุภาพชวิีต จึงให้จดัตัง้โครงการด้านการ

พฒันาอาชพีและคณุภาพชวีติ เช่น “โครงการฟาร์มตวัอย่าง” เป็นแหล่งจ้างงานให้ประชาชนมงีานท�า 

ให้มคีวามรูก้ารเกษตร เป็นก�าลงัส�าคญัในการผลติพชืผกั เลีย้งสตัว์เป็นอาหารแก่ชมุชน และเกดิรายได้ 

รวมกนั งานศิลปาชีพที่ให้โอกาสประชาชนได้มอีาชพีเสริม สร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ครอบครวั
2. Economic Dimension
 Scarcity is a deficiency in opportunities to improve one’s quality of life. Therefore, 
occupational development and quality of life projects have been established. One example is 
the Model Farm Project, which provided the people with work opportunities, agricultural 
knowledge to be an important source of vegetable crop and livestock for the community, providing 
the communities with a source of food and shared income, as well as handicraft work opportunities 
that have provided the people with an additional source of income and ensuring income stability 
to their families.

The 4 Dimensions of Royal Development According to the Philosophy of Sufficiency Economy

1. Social Dimension
 Her Majesty the Queen aims to bring peace to society by enabling the people to have 
kindness to one another as well as unity, selflessness and cooperation to work with government 
officers to provide opportunities and development of better quality of life for the people, to 
provide the country and the people with stability in life.

Knowledge on the Royal Initiatives
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๓. มิติสิ่งแวดล้อม

 ให้ฟื้นฟทูรพัยากรธรรมชาติ ให้กลบัมามคีวามอดุมสมบรูณ์ ฟื้นฟรูะบบนเิวศตั้งแต่ป่าไม้ 

ล�าธารบนภเูขาสงู จนถึงสร้างปะการงัเทยีมใต้ทะเล ทั้งพชืพรรณและสตัว์ป่า ถกูท�าลายน้อยลง 

หลายแห่งได้กลบัมาอดุมสมบูรณ์อกีครั้ง อนัส่งผลให้สรรพชวีิตได้อยู่ร่วมกนัอย่างเกื้อกลูและยั่งยนื

๔. มิติวัฒนธรรม

 ทรงบุกเบิกงานด้านศิลปาชีพในท้องถิ่นชนบททุกหนทุกแห่ง ให้ราษฎรมีงานท�า มีอาชีพ

มรีายได้ และสามารถฟื้นฟูศิลปะที่เกือบจะสูญหายไปจากท้องถิ่นให้กลับมาเป็นศิลปวัฒนธรรม

อนัเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศไทยได้อกีครั้ง

4. Cultural Dimension
 Her Majesty the Queen has pioneered various artistic crafts in many rural communities. 
This has helped the local communities to have occupations and income, while revitalizing  
artistic crafts that had nearly disappeared from the communities to become the crafts of 
the country.

3. Environmental Dimension
 The natural resource has been restored to its former abundance. The ecological 
system at the mountain and watershed areas also have been revitalized. The artificial reefs 
were placed in the sea. Both the flora and fauna have seen less destruction and many areas 
have become revitalized once again. This has allowed many living things to flourish together in 
a supportive and sustainable manner.
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