


เสก...ฝนหลวงร่วงสู ่นาพาชุ ่มฉ�่า

เสก...ถ้อยค�าด�ารัสสโมสร

เสก...เคร่ืองเป่าเคล้ากีตาร์แดดรอนรอน

เสก...เรือใบแล่นจรจ�าเรียงจาร

เสก...พื้นดินเคยแห้งผากล�าบากล้น

เสก...ให้คนได้ประโยชน์มหาศาล

เสก...ฝาย,เข่ือน,แควเขินเนินปราการ

เสก...สร้างสานงานแผ่นดินระบิลไกล

เสก...ภาพเขียน,สะพายกล้อง,กางแผนที่

เสก...เส้นสี,ภูมี,อสงไขย

เสก...ทั่วหล้าเพ่ือประชาแห่งชาติไทย

เพราะ...ท่านไซร้ คือ “กษัตริย์” สวัสดิมงคลฯ

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

ร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ส�านักงาน กปร.

ขอบพระคุณบทประพันธ์ของ นายอนุสรณ์ จังกาจิตต์ (จ้อ นินจา) ผู้ประพันธ์



ปีท่ี ๑๔ ฉบับท่ี ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙

๔ ข่าวพระราชกรณียกิจ

๑๔ ล้นเกล้าชาวไทย

๒๙ ในความทรงจ�า

๓๓
ฝายคลองเหนก
ร้อยเรื่องโครงการ

พินัย แก้วจันทร์

ศูนย์เรียนรู้ “ทฤษฎีใหม่” ของยะลา

ประชาหน้าใส๓๗

สารบญั

ร�าลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙

๔๔

๓๙

ในหลวงในดงทาก

๑๔

๒๙

๓๓

๖๔



ล้นเกล้าชาวไทย

กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน

ในโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง

ครัง้หนึ่งในชีวิต (ชีวิตพอเพียง)๔๓

โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

แนะน�าโครงการ๔๗

เริ่มต้นชีวิตด้วยภูมิคุ้มกัน
เศรษฐกิจพอเพียง๕๔

นฤบดินทรจินดา

อ่างเก็บน�้าที่สร้างในพระราชด�าริรัชกาลที่ ๙

สานประโยชน์สุขในรัชกาลที่ ๑๐

ท่องไปในโครงการ๕๗

น�้าพริกนครศรีธรรมราช

“พลิกดินให้เป็นพริก พลิกพริกให้เป็นเคร่ืองแกง”

อาชีพน่าลอง

ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์
เล่าสู่กันฟัง๖๔

ตอน เดินตามพ่อ พอเพียง

การ์ตูนตามรอยพระราชด�าริ๗๒

ความเคล่ือนไหว๗๕

๓๔ ๒๓

๖๐
๖๐

๕๗

๔๗



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิยงัโรงเรยีน

บ้านห้วยเฮีย่น ต�าบลเวยีง อ�าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ ทรงกด

ปุ่มไฟฟ้าเปิดป้ายชื่ออาคารศูนย์ศึกษาวัชรสกุณีประสิทธ์ิ

ทอดพระเนตรนทิรรศการและการจดัการเรยีนการสอนระดบั

ชั้นอนุบาล ๑ และ ๒ และทอดพระเนตรห้องสมุด 

    จากนั้น เสด็จพระราชด�าเนินไปยังโครงการศึกษาวิจัยและ

พัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นท่ีสูงของมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัด

เชียงใหม่ 
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 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชด�าเนินไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้อง

ขนาดเล็ก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ�าเภอคลองหอยโข่ง

จังหวัดสงขลา เพ่ือทรงติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงาน

โครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอลพระราชทานของมูลนิธิ

ชัยพัฒนา

 ต่อมาเสด็จฯ ไปศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ อ�าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ทอดพระเนตร

นิทรรศการเกี่ยวกับโครงการและผลการด�าเนินงานในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรตามโครงการพระราชด�าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส 

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙

  จากนั้น เสด็จพระราชด�าเนินไปยังโครงการ

ฟาร์มตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ 

บ้านปาฆาบือซา ต�าบลกะลุวอ อ�าเภอเมืองนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส เพื่อทอดพระเนตรการด�าเนินการผลิต

พชืเศรษฐกจิในภาพรวม จ�านวน ๘ ฟาร์ม และการด�าเนนิ

การพฒันาพืน้ทีฟ่าร์มตวัอย่างฯ บ้านปาฆาบอืซา พร้อมทัง้

ทอดพระเนตรกจิกรรมของศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทอง

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดนราธิวาส

 ในการน้ี พระราชทานพระราชด�ารกัิบหม่อมหลวง

จริพนัธุ ์ทววีงศ์ เลขาธกิาร กปร. และ ดร. พสิทุธ์ิ วิจารสรณ์

ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน ความว่า

    “..ส�ำหรบักำรศกึษำกำรน�ำจลุนิทรย์ีในพืน้ทีพ่รุ

จงัหวดันรำธวิำสไปใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำง ๆ  โดยเฉพำะ

ด้ำนกำรเกษตร เมื่อมีกำรค้นพบจุลินทรีย์ชนิดใหม่ 

(NEW SPICIES) ควรด�ำเนินกำรจดทะเบียนจุลินทรีย์

ชนิดนั้นๆ ด้วย...”
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 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสดจ็พระราชด�าเนนิไปปฏบิตัพิระราชกรณียกจิยงัสวนสาธารณะ

เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา อ�าเภอเมืองนราธิวาส 

จังหวัดนราธิวาส ในการจัดงานวันลองกอง และงานการ

แข่งขันประชันเสียงนกเขาชวาในงาน “ของดีเมืองนรา” เพื่อ

พระราชทานรางวัลผู้ชนะการประกวดผลผลิตการเกษตร ผู้ชนะ

การประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ และพระราชทานรางวัล

เจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขัน 

 จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงบรรยายแก่คณะผู้เข้าอบรม

หลักสูตร “ผู้น�าการพัฒนาอย่างยั่งยืน” รุ่นที่ ๑ ณ อาคาร

ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

จังหวัดนราธิวาส

 ในการนี้ พระราชทานพระราชด�าริกับหม่อมหลวง

จิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. และนายสัตวแพทย์อยุทธ์ 

หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ความว่า

 “...ในกำรด�ำเนนิงำนโครงกำรเล้ียงแพะพันธ์ุซำเนน

ขอให้กรมปศสัุตว์พจิำรณำกำรจดัท�ำแผนงำนกำรด�ำเนนิงำน

โครงกำรฯ ให้ชัดเจนและเหมำะสม...”

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเปิดสะพานศึกษาธรรมชาติ “เขื่อนขันธ์มรรคา”

ณ สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ จังหวัดสมุทรปราการ 

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดสะพานศึกษาธรรมชาติ “เขือ่นขันธ์มรรคา”

ณ สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเข่ือนขันธ์ 

อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ทรงปลูกต้นยางนา

ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายสะพานศึกษาธรรมชาติ “เขื่อน

ขันธ์มรรคา” จากนั้น ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ “การท่าเรือ

แห่งประเทศไทยกับสวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติ

ศรีนครเขื่อนขันธ์” ทอดพระเนตรนิทรรศการและทรงฉาย

พระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหาร 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเลย 

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเยีย่มและตดิตามผลการด�าเนนิงาน

โครงการตามพระราชด�าริ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน

ฮิลมาร์พาเบิล บ้านเหมืองทอง ต�าบลเชียงกลม อ�าเภอปากชม 

จังหวัดเลย 

 ในการนี้ พระราชทานพระราชด�าริ สรุปความว่า 

 ๑. กำรบริหำรจัดกำรน�้ำในลุ ่มน�้ำเจ้ำพระยำนั้น 

เนื่องจำก ปีนี้ฝนตกท้ำยเขื่อนไม่มีน�้ำเก็บไว้ใช้ ฝนที่ตกพอ

ไหลมำต้องระบำยออกหมดเลย ดงัน้ัน ในช่วงท่ีมีน�ำ้มำควรน�ำ

น�้ำมำเก็บไว้ในพ้ืนท่ีท่ีจัดท�ำเป็นแก้มลิงเพื่อไว้ใช้ในช่วงฤดู

ท�ำนำ และปล่อยน�้ำเพื่อให้รำษฎรท�ำนำให้เร็วขึ้น เพื่อจะได้

ปลูกข้ำวได้เร็วขึ้น และเก็บเกี่ยวได้ทันก่อนฤดูน�้ำหลำก

 ๒. ให้กรมชลประทำน แก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน�ำ้

เพือ่อปุโภค-บรโิภคในช่วงฤดแูล้งของโรงเรยีน โดยกำรจดัหำ

ถังเก็บน�้ำและท�ำรำงรับน�้ำฝนเพิ่มเติม รวมทั้งให้ตรวจสอบ

กำรปนเปื ้อนของสำรเคมีในน�้ำด้วยว่ำมีสำรเคมีชนิดใด

ตกค้ำงบ้ำง เนื่องจำกพ้ืนท่ีบริเวณโรงเรียนเป็นเหมืองแร่

แมงกำนีสเก่ำ จะได้จัดหำเคร่ืองกรองน�้ำที่สำมำรถคัดกรอง

สำรเคมีชนิดนั้น ๆ  ได้ เป็นกำรเฉพำะและรำคำก็ไม่แพงมำก 

 ๓. ควรส่งเสริมให้นักเรียนฝึกเรียนคณิตคิดในใจ 

เพื่อจะได้คิดเลขได้เร็วข้ึน โดยใช้วิธีกำรคิดแบบไทยในอดีต 
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 จากน้ัน เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการ

ด�าเนินงานโครงการตามพระราชด�าริ ของโรงเรียนต�ารวจ

ตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด ต�าบลห้วยบ่อซืน อ�าเภอ

ปากชม จังหวัดเลย 

 ในการนี้ พระราชทานพระราชด�าริ สรุปความว่า 

 ๑. ให้กรมชลประทำน พิจำรณำแก้ไขปัญหำ

ขำดแคลนน�้ำอุปโภค-บริโภค ในช่วงฤดูแล้งให้แก่โรงเรียน 

โดยจัดหำถังเก็บน�้ำและรำงรับน�้ำฝนเพิ่มเติม

 ๒. ให้กรมชลประทำน พจิำรณำก่อสร้ำงฝำยทดน�ำ้

ห้วยนกปีดเพือ่ทดแทนฝำย มข. เดมิ ทีช่�ำรดุ บรเิวณหมูท่ี ่๕

ต�ำบลห้วยบ่อซืน อ�ำเภอปำกชม เพื่อช่วยเหลือรำษฎรที่

ประสบปัญหำ ขำดแคลนน�ำ้อุปโภค-บริโภค และท�ำกำรเกษตร

 และเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการ

สอนของโรงเรียน ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ

 ต่อมา เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยม และติดตามผลการด�าเนิน

งานโครงการตามพระราชด�าริของโรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดนบ้านวงัชมภู (มลูนธิสิมุติร เลิศสมุติรกลุอุปถัมภ์) ต�าบล

ทรัพย์ไพรวัลย์ อ�าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 

 ในการนี้ พระราชทานพระราชด�าริ สรุปความว่า

 ๑. ให้กรมชลประทำน แก้ไขปัญหำเรือ่งกำรขำดแคลน

น�ำ้อปุโภค-บรโิภคในช่วงฤดแูล้งโดยกำรจดัหำถงัเกบ็น�ำ้ จดัท�ำ

รำงรับน�้ำฝนเพิ่มเติมให้แก่โรงเรียน

 ๒. ในกำรตรวจสอบคณุภำพน�ำ้ของ โรงเรยีนต�ำรวจ

ตระเวนชำยแดนฮิลมำร์พำเบิล โรงเรียนต�ำรวจตระเวน

ชำยแดนบ้ำนนำนกปีด และโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน

บ้ำนวังชมภู นั้น ให้เก็บตัวอย่ำงน�้ำโรงเรียนละ ๒ ลิตร จัดส่ง

ให้กับบริษัท ส.นภำ ด�ำเนินกำรตรวจสอบและช่วยแก้ไข

ปัญหำในเรื่องคุณภำพน�้ำให้กับโรงเรียนทั้ง ๓ แห่งด้วย
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 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชด�าเนนิไปทรงเกีย่วข้าว ณ แปลงสาธติการเกษตร

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ในการนี้

ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการ และทรงรับฟังบรรยายสรุป

ผลการด�าเนินงานแปลงสาธิตการเกษตร พร้อมทั้งแนวทาง

การจัดหาน�้าให ้แก ่โรงเรียนนายร ้อยพระจุลจอมเกล้า 

กรมชลประทานได้ด�าเนินการปรับปรุงระบบการผันน�้าจาก

อ่างเก็บน�้าทรายทองมายังอ่างเก็บน�้าคลองโบด และก�าหนด

แผนงานท่ีจะผันน�้าจากอ่างเก็บน�้าห้วยปรือมายังอ่างเก็บน�้า

คลองโบดเพิ่มเติมด้วย และในอนาคตจะได้เพิ่มความจุ

อ่างเก็บน�้าห้วยปรือและอ่างเก็บน�้าทรายทองต่อไป

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตร

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก 

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

   จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเกี่ยวข้าว และพระราชทาน

รวงข้าวแก่หัวหน้าส่วนราชการ และรับฟังการบรรยายเร่ือง

การแปรรปูผลติภณัฑ์จากข้าว เช่น ข้าวกระยาค ูข้าวเม่า ข้าวฮาง

และแป้งข้าว เป็นต้น พร้อมทั้งทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่
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 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไป

ทรงวางศิลาฤกษ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก ต�าบลหนองแสง อ�าเภอปากพลี จังหวัด

นครนายก ในการนี้ เสด็จฯ ไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่น

ศิลาฤกษ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

อ�านาจเจริญ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ และทรงวางศิลาฤกษ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

นครนายก ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ และได้พระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๔ จังหวัด

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก จังหวัดนครนายก

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

11
ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙



 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสดจ็พระราชด�าเนนิไป ศนูย์การเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน

บ้านแม่เหลอ หมู่ที่ ๒ ต�าบลเสาหิน อ�าเภอแม่สะเรียง จังหวัด

แม่ฮ่องสอน 

 ในการนี้ พระราชทานพระราชด�าริ สรุปความว่า

 “ให้ส่งเสริมกำรปลูกบุก เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจ 

สร้ำงควำมชุ่มชื้นในดินและป้องกันกำรเกิดปัญหำไฟป่ำ”

 จากนั้น เสด็จฯ ไปศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดนบ้านวาทู หมู่ที่ ๓ ต�าบลเสาหิน อ�าเภอแม่สะเรียง 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

 ต่อมาเสดจ็ฯ ไปศนูย์การเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน

บ้านห้วยมะโอ หมู่ที่ ๒ ต�าบลแม่สามแลบ อ�าเภอสบเมย 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 ในการนี้ พระราชทานพระราชด�าริ สรุปความว่า

 “ ให้สร้ำงห้องพักนักเรียนบ้ำนไกลเพิ่ม เพื่อรองรับ

นักเรียนที่อยู ่ห ่ำงไกล และพระรำชทำนแนวทำงด้ำน

โภชนำกำร ส�ำหรับแก้ปัญหำผลผลิตข้ำวไม่เพียงพอ

ให้เพ่ิมปริมำณโดยกำรเติมกล้วยน�้ำว้ำ หรือผัก เช่น 

ฟักทอง ขณะหุงข้ำว” 

 จากน้ัน เสด็จฯ ไปยังเรือนประทับแรมปางตอง 

พระราชทานสิ่งของแก่ผู ้แทนกลุ ่มเกษตรกร ทรงปล่อย

ไก่ฟ้าหลังขาวและไก่ป่าตุ้มหูแดงสู่ธรรมชาติ จากนั้น เสด็จฯ 

ไปฐานเรียนรู้ด้านประมง ทรงให้อาหารปลาและทรงปล่อย

เขียดแลว
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วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชด�าเนินไปโรงเรียนร่มเกล้าปางตอง ในโครงการ

ตามพระราชด�าริ ต�าบลหมอกจ�าแป่ อ�าเภอเมือง จังหวัด

แม่ฮ่องสอน 

 จากนั้น เสด็จฯ ไปศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดนบ้านดอยแสง หมู่ที่ ๑๓ ต�าบลปางหมู อ�าเภอเมือง 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 ในการนี้ พระราชทานพระราชด�าริ สรุปความว่า

 “ให้พิจำรณำแนวทำงจัดหำน�้ำสนับสนุนศูนย์

กำรเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนและช่วยเหลือรำษฎร 

ซึ่งกรมชลประทำนได้เสนอแนวทำงช่วยเหลือโดยกำร

ก ่อสร ้ำงฝำยต ้นน�้ำบ ้ำนดอยแสง  สร ้ำงบ ่อเก็บน�้ำ

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด ๑๕๐ ลูกบำศก์เมตร พร้อม

ระบบท่อส่งน�้ำ ยำวประมำณ  ๒,๔๐๐  เมตร ซึ่งจะสำมำรถ

ช่วยเหลือกิจกรรมต่ำง ๆ  ของศูนย์กำรเรียนต�ำรวจตระเวน

ชำยแดนบ้ำนดอยแสงและส่งน�้ำเพื่อช่วยเหลือรำษฎรใน

พื้นที่ใกล้เคียงได้”

 ต่อมา เสด็จฯ ไปศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดนห้วยโปงเลา หมู่ที่ ๔ ต�าบลแม่กิ๊ อ�าเภอขุนยวม 

จังหวัดแม่ฮ ่องสอน ในการนี้  ครูใหญ่ศูนย ์การเรียน

ต�ารวจตระเวนชายแดนห้วยโปงเลาได้กราบบังคมทูลขอ

พระราชทานความช่วยเหลือด้านแหล่งน�้า ไฟฟ้า และถนน

เพือ่ช่วยเหลือราษฎรในพืน้ทีท่ีป่ระสบความเดอืดร้อน 

 ในการนี้ พระราชทานพระราชด�าริ สรุปความว่า

 “ให้กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช

พิจำรณำแนวทำงด�ำเนินงำนเพ่ือช่วยเหลือรำษฎรที่

เดือดร้อนเรื่องแหล่งน�้ำในพ้ืนที่เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ

แม่ยวมฝั่งขวำ” 
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ล้นเกล้าชาวไทย

เรียบเรียงโดย : นางสาวอภิญญา แก้วเปรมสกุล

กองประชาสัมพันธ์ ส�านักงาน กปร.
14
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 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ทรงเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดช

วิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์ กับสมเด็จ

พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี(พระนามเดมิ : สงัวาลย์ ตะละภฏั)

ประสตูเิมือ่วนัจนัทร์ที ่๕ ธันวาคม พทุธศักราช ๒๔๗๐ เวลา ๐๘.๔๕ น.

ณ โรงพยาบาลเมาต์ออเบิร์น เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์

ประเทศสหรัฐอเมริกา  มีพระนามเมื่อแรกประสูติอันปรากฏใน

สูติบัตรว่า “เบบี สงขลา” (Baby Songkla) จากน้ัน

อีก ๓ ช่ัวโมงต่อมา สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (ย่า)

ได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว 

รัชกาลที่ ๗ ขอพระราชทานนาม พระองค์จึงประทาน

พระนามว่า “ภูมพิลอดลุเดช” ต่อมาคอื “พระวรวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลเดช” 

พระราชสมภพ
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 เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จฯ กลับสู่ประเทศไทยพร้อม

พระบรมราชชนก ซึ่ งทรงส�าเร็จการศึกษาปริญญา

แพทยศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม จากมหาวิทยาลัย

ฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยสมเด็จ

พระบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ และสมเด็จ

พระเชษฐาธิราช โดยประทับ ณ วังสระปทุม ต่อมาวันที่

๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๔๗๒ สมเด็จพระบรมราชชนก

สวรรคต ขณะที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช มีพระชนมายุไม่ถึง ๒ พรรษา

 พระนามภูมิพลอดุลเดชนั้น พระบรมราชชนนี

ได ้ รับพระราชทานทางโทรเลขจากพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว รัชกาลที่ ๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ 

ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๐ โดยทรงก�ากับตัวสะกดเป็น

อักษรโรมันว่า “Bhumibala Aduladeja” ท�าให้สมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเข้าพระทัยว่าได้รับ

พระราชทานนามพระโอรสว่า “ภูมิบาล”

 ในระยะแรกพระนามของพระองค์สะกดเป็น

ภาษาไทยว่า “ภูมิพลอดุลเดช” ต่อมา พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเอง ทรงเขียนว่า 

“ภูมิพลอดุลยเดช” โดยทรงเขียนท้ังสองแบบสลับกันไป

จนมาทรงนยิมใช้แบบหลงัซึง่มตีวั “ย” สะกด ตราบปัจจบุนั

ทรงมีช่ือเล่นว่า “เล็ก หรือพระองค์เล็ก” เม่ือทรงเจรญิวัย

สมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี ได้กล่าวถึงความหมาย

ของพระนามน้ีไว้ว่า “อันที่จริง เธอก็ชื่อ ภูมิพล ท่ีแปลว่ำ

ก�ำลังของแผ่นดิน แม่อยำกให้เธออยู่กับดิน” ต่อมา

พระองค์มีพระราชปรารภถึงส่ิงท่ีสมเด็จพระบรมราชชนนี

เคยรับสั่งว่า “เมื่อฟังค�ำพูดนี้แล้วก็กลับมำคิด ซึ่งแม่ก็

คงจะสอนเรำ และมีจุดมุ่งหมำยว่ำอยำกให้เรำติดดิน 

และอยำกให้ท�ำงำนให้แก่ประชำชน”

 ส�าหรับพระนามค�าว่า “ปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช” มาจาก “ปรมินทร์” (ปรม+อินทร์) หมายถึง

ผู้เป็นใหญ่  “มหา” แปลว่า ใหญ่  “ภูมิพล” (ภูมิ+พล) 

ก�าลังของแผ่นดิน ชื่อหลัง “อดุลยเดช” (อดุลย+เดช) 

แปลว่า ผู้มีก�าลังของแผ่นดินที่มีอ�านาจที่ไม่มีใครเทียบได้

หาที่เปรียบไม่ได้ โดยค�าว่า “ภูมิพล” หมายถึง “ก�าลัง

ของแผ่นดิน” “อดุลยเดช” หมายถึง “อ�านาจท่ีไม่มี

ใครเทียบได้”

ส้ินพระบรมราชชนก

“ภูมิพล” พระนามน้ีมีท่ีมา 
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 สมเด็จพระศรนีครินทราบรมราชชนน ีหรอืสมเดจ็ย่า

ของปวงชนชาวไทย ทรงอบรมส่ังสอน แนะน�ามาต้ังแต่ยัง

ทรงพระเยาว์ เช่น สอนให้รู้จักเรื่อง “การให้” สอนให้รู้จัก

การประหยัด สมเด็จย่าเคยตรัสกับพระองค์ว่า “ลูกอยำกได้

จกัรยำน ลกูกต้็องเกบ็ค่ำขนมไว้ส ิหยอดกระป๋องวนัละเหรยีญ

ได้มำกค่อยเอำไปซื้อจักรยำน” 

 สมเดจ็พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณวิฒันา ตรสัเล่า

ในเร่ืองการประหยัด ดังนี้ “ในกำรประหยัด ก็ได้จัดให้มี

เงินค่ำขนม สัปดำห์ละคร้ังตำมอำยุ และก็ได้ไม่มำกนัก 

แต่ถ้ำจะซื้อหนังสือหรือของเล่น ท่ำนก็บอกว่ำถึงวันเกิด

จะซื้อให้” นั่นสะท้อนไปถึงหลักธรรมท่ีสมเด็จย่าได้รับมา 

ตั้งแต่สมัยอาศัยอยู่ในย่านวัดอนงคาราม ถือว่าสมเด็จย่าคือ

 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 

เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย ์ องค์ที่ ๘ แห่ง

ราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๗ ขณะที่มี

พระชนมายุเพียง ๘ พรรษา และประทับอยู ่ ณ ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ จึงมีการแต่งตั้งคณะผู้ส�าเร็จราชการแทน

พระองค์ เพื่อท�าหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินจนกว่า

พระองค์จะทรงบรรลุนิติภาวะ ทรงเสด็จนิวัติพระนคร

ครั้งแรกภายหลังทรงครองราชย์เมื่อวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน 

พ.ศ.๒๔๘๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๘ 

ต้นแบบหรือแบบอย่างของในหลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ือง

การตรงต่อเวลา “ทุกอย่ำงที่ท�ำต้องท�ำตำมเวลำ...ต้อง

ตรงเวลำ และเรื่องกำรรับประทำนอำหำรก็ต้องเป็นเวลำ

เหมือนกัน ต้องมีระเบียบในด้ำนนี้” เป็นต้น

 พ.ศ.๒๔๘๙ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา

อานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ เสด็จ

สวรรคต รวมระยะเวลาท่ีทรงครองสิริราชสมบัติทั้งส้ิน ๑๒ ปี

คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเจ้า

น้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช เสด็จข้ึนครองราชสมบัติ

เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี ทรงมีพระนาม

ว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช

บรมนาถบพิตร” ซึง่ในขณะนัน้ มพีระชนมายเุพียง ๑๙ พรรษา 

เท่านั้น 

ส่ิงท่ีได้มาจากพระราชมารดา

จากสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช
สู่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช ทรงศึกษาเบื้องต้น ณ โรงเรียนมาแตร์เดอี 

ถนนเพลินจิต เขตพระนคร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นปีที่

มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในรัชสมัยพระบาท

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ซึ่งขณะนั้น 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ทรงมีพระชนมายุ ๔ พรรษา

 พ.ศ.๒๔๗๖ ภายหลังที่ประเทศไทยได ้

เปลีย่นแปลงการปกครอง มาเป็นระบอบประชาธปิไตย

ประมาณปีเศษ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ได้น�าเสดจ็พระราชด�าเนนิไปประทบัอยู ่ณ พระต�าหนกั

“วลิลาวฒันา” เมอืงโลซานน์ ประเทศสวติเซอร์แลนด์

พร้อมด้วยพระบรมราชชนนี พระเชษฐภคินี และ

สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช เพื่อการศึกษาและ

พระพลานามัยของสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ทรงศกึษาวชิาการตามหลกัสตูรชัน้ต้นตามหลกัสตูรวชิา

ชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียนเมียร์มองต์ เมอืงโลซานน์

ในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๗๗ ทรงศึกษาวิชาภาษา

ฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน และภาษาอังกฤษ และทรง

เข ้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ณ เอกอลนูแวลเดอลา

ซอุสิรอม็องด์ (École Nouvelle de la Suisse Romande) 

เมืองซายี-ซูร์-โลซานน์ (Chailly-sur-Lausanne)

ทรงสอบไล่ได้ประกาศนยีบตัรบาเซอร์เลยีร์ เอส เลตรส์

ในเดือนตุลาคม จึงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยโลซานน์

แผนกวิทยาศาสตร์ และในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๘ 

ได้เสด็จพระราชด�าเนินกลับประเทศไทยพร้อมสมเด็จ

พระบรมเชษฐาธิราชอีกครั้งหนึ่ง 

 ต่อมาวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๙ ได้เสด็จ

ขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ จึงได้

เสด็จพระราชด�าเนินไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

และได้ทรงศึกษาวิชาใหม่เพิ่มเติม คือกฎหมายและ

การปกครอง เนื่องจากต้องรับพระราชภาระเป็น

พระมหากษัตริย์ พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยใน

การปกครองของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งพระองค์

ถือเอาเป็นแนวสงัเกต กล่าวคอื ประเทศสวติเซอร์แลนด์

เป็นประเทศเลก็ ๆ  ตัง้อยูท่่ามกลางประเทศมหาอ�านาจ

หลายประเทศ แต่สามารถด�ารงเอกราชไว้ได้ตลอดมา

เป็นเวลานาน โดยไม่ได้รับการรุกรานจากประเทศ

อื่น ๆ เลย อีกทั้งเป็นประเทศที่มีพลเมืองที่ได้รับ

การศึกษาดีที่สุดในโลก ปกครองโดยระบอบมหาชนรัฐ

คนไทยส่วนมากรู้จักประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในฐานะ

ทีเ่ป็นประเทศผลตินาฬิกาชัน้เยีย่มของโลก แต่น้อยคน

ทีจ่ะรูจ้กัในฐานะทีม่กีารปกครองระบอบประชาธปิไตย

ที่ตรงตามความหมายมากที่สุดในโลก

ทรงมุ่งม่ันศึกษา สร้างภูมิพลังเพื่อแผ่นดิน
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 ในฐานะทีพ่ระองค์ทรงด�ารงต�าแหน่งพระประมุข

ของประเทศ จึงเป็นเหตุให้ต้องทรงรับพระราชภารกิจ

อันหนักนับแต่เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นต้นมา ทรงใช้เวลา

ทั้งหมดคร�่าเคร่งอยู่กับวิชาการเพื่อปกครองประชาชน

ชาวไทย ให้อยู ่เย็นเป็นสุขในอนาคต ด้วยพระวิริยะ

พากเพียรอย่างยิ่ง อันเป็นการเสียสละประโยชน์สุขส่วน

พระองค์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยโดยแท้

ตลอดระยะเวลา ทรงเหนื่อยยากตรากตร�าศึกษาวิชาการ

อยู่ ณ ทวปียโุรปนัน้ ปวงอาณาประชาราษฎร์ในประเทศไทย

ต่างพากันร�่าร้องเรียกหาพระประมุขของชาติอยู่ทุกวัน

มิได้ขาด ให้พระองค์เสด็จกลับมาประทับอยู่ในประเทศ

เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ทรงมีพระราชด�ารัส

ทางโทรเลขเรยีกองคมนตร ีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

ธานีนิวติั ไปเฝ้าฯ ยังประเทศสวติเซอร์แลนด์ เพือ่ทรงซกัถาม

ความเป็นไปของบ้านเมือง และความทุกข์สุขของปวง

อาณาประชาราษฎร์ ทรงมีความห่วงใยอยู่ในพระราช

หฤทัยเป็นนิจ
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 วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ ขณะที่

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช

เสด็จพระราชด�าเนินเพื่อไปศึกษาต่อ ณ ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ รถพระที่น่ังผ่านวัดเบญจมบพิตร

มปีระชนชนคนหนึง่ตะโกนว่า “ในหลวง อย่าละทิง้

ประชาชน” ซึ่งต่อมาพระองค์ได้ตรัสต่อเร่ืองนี้ว่า 

“ถ้ำประชำชนไม่ “ทิง้” ข้ำพเจ้ำแล้ว ข้ำพเจ้ำจะ

“ละทิ้ง” อย่ำงไรได้” ต่อมาหลังจากนั้น ๒๐ ปี 

ชายคนทีต่ะโกนนีไ้ด้เข้าเฝ้าฯ พระองค์ พระองค์มี

รบัสัง่กบัชายคนน้ันว่า “เรำเองนะรึ” พระองค์

รับส่ังต่อว่า “นั่นแหละท�ำให้เรำนึกถึงหน้ำที่

จึงต้องกลับมำ” สะท้อนให้เหน็ได้อย่างชดัเจนว่า 

พระองค์ทรงมพีลงัพระทัยในการช่วยเหลอืประชาชน 

ให้หลดุพ้นจากความทุกข์ยาก จึงปรากฏภาพมวล

มหาชนประชาชนคนไทยที่มาเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ

พระราชด�าเนินเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี

ต่อพระองค์ทุกวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี และ

เหตุการณ์ส�าคัญของประเทศไทยที่เกิดขึ้น เมื่อ 

พ.ศ.๒๕๔๙ ท่ียังคงตราตรึงอยู ่ในความทรงจ�า

ของคนไทยทั้งประเทศ นั่นคือ งานเฉลิมฉลอง

สิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ของพระบาทสมเด็จ

พระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึง่ได้หลอมรวม

ดวงใจของพสกนกิรชาวไทยทัง้ในและนอกประเทศ

พร้อมใจกันถวายพระพรชัยมงคล เม่ือวันที่ ๙ 

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙

ค�าม่ันสัญญา กับประชาชนของพระองค์
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 วันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ พิธี

พระบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณใน

พระบรมมหาราชวัง และได้พระราชทานพระปฐม

บรมราชโองการเป็นสัจจะวาจาว่า

 “เรำจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อ

ประโยชน์สุขแห่งมหำชนชำวสยำม”

 ทุกวันที่ ๕ พฤษภาคมของทุกปี จึงเป็น

วันเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็น

พระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเรียกอย่างเป็น

ทางการว่า“พระราชพิธีฉัตรมงคล” 

         นบัตัง้แต่วนัทีท่รงมพีระปฐมบรมราชโองการว่า

“เรำจะครองแผ่นดนิโดยธรรม เพือ่ประโยชน์สขุแห่ง

มหำชนชำวสยำม” เป็นดุจค�ามัน่สญัญาทีท่รงให้กบั

พสกนกิรชาวไทยว่า จะใช้ความดีในการครองแผ่นดิน

ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษแห่งการครองราชย์

ไม่มวีนัใดจะทรงละทิง้ประชาชนของพระองค์  พระบาท

สมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช ได้ทรงอทุศิ

พระวรกาย ประกอบพระราชกรณียกจิเพือ่ประชาชน

ของพระองค์อย่างต่อเนือ่ง ทรงบ�าเพญ็พระองค์อยู่ใน

ทศพธิราชธรรมหรอืธรรม ๑๐ ประการของพระราชา

อย่างเคร่งครัด ทรงครองแผ่นดนิโดยธรรมอย่างแท้จริง

และธรรมแห่งราชานี้เองที่คุ้มครองปกป้องสถาบัน

พระมหากษัตริย์ให้มั่นคงแข็งแรงมาจนถึงวันนี้

พระปฐมบรมราชโองการ
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          สิ่งใดที่ท�าให้พระองค์มีพลัง ค�าว่า “พลัง” หลักธรรมที่ท�าให้พระราชาเป็นใหญ่หรือ

มีพลัง นั่นคือทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ ประกอบด้วย

 ทาน คอื การให้ หมายถงึ การพระราชทาน

พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ การทรงเสียสละ

พระก�าลังในการปกครองแผ่นดนิ การพระราชทาน

พระราชด�ารอินัก่อให้เกดิสตปัิญญาและพฒันาชาติ

การพระราชทานเสรีภาพอันเป็นหัวใจแห่งมนุษย์

 ศีล คือการส�ารวมระวังรักษาพฤติกรรม

ทางกายและทางวาจาให้ถูกต้องดีงาม

 บริจาค คือการเสียสละความสุขสบาย

ส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม

 อาชชวะ คือการที่ทรงซื่อตรงในฐานะที่

เป็นผู้ปกครอง ด�ารงอยู่ในสัตย์สุจริต ซ่ือตรงต่อ 

พระราชสัมพันธมิตร และอาณาประชาราษฎร์

 มัททวะ คือความอ่อนโยน สุภาพ ทรงมี

สัมมาคารวะต่อผู้อาวุโสและอ่อนโยนต่อบุคคลที่ 

เสมอกันและต�่ากว่า

 ตบะ คือความเพียรที่แผดเผาความ

เกียจคร้าน การที่พระมหากษัตริย์ทรงตั้งพระราช

อุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจให้เป็นไปด้วยดี 

โดยปราศจากความเกียจคร้าน

 อกัโกธะ คอืการไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏ 

ไม่พยายามมุ่งร้ายผู้อื่น แม้จะลงโทษผู้ท�าผิดก็ท�าตาม

เหตุผล และส�าหรับพระมหากษัตริย ์นั้นต ้องทรง

พระเมตตาไม่ทรงก่อเวรแก่ผู้ใด ไม่ทรงพระพิโรธโดย

เหตุที่ไม่ควร และแม้จะทรงพระพิโรธ ก็ทรงข่มเสีย

ให้สงบได้

 อวิหิงสา คือทรงมีพระราชอัธยาศัย กอปร

ด้วยพระมหากรุณา ไม่ทรงก่อทุกข์หรือเบียดเบียน

ผู้อื่นทรงปกครองประชาชนดั่งบิดาปกครองบุตร 

 ขันติ คือ ทรงมีพระราชจริยานุวัตรอันอดทน

ต่อสิง่ท้ังปวง รกัษาพระราชหฤทัย พระอาการ พระกาย 

พระวาจา ให้เรียบร้อย 

 อวิโรธนะ คือการยึดมั่นในหลักการปกครอง 

หลักนิติธรรม และขนบธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ

ทรงต้ังอยู่ในขัตติยราชประเพณี ไม่ทรงประพฤติผิด

จากพระราชจริยานุวัตร นิติศาสตร์ ราชศาสตร์ ไม่ทรง

ประพฤติให้คลาดจากความยุติธรรม ทรงอุปถัมภ์

ยกย่องคนที่มีความชอบ ทรงก�าราบคนท่ีมีความผิด 

โดยปราศจากอ�านาจอคติ และไม่ทรงแสดงให้เห็น

ด้วยพระราชหฤทัยยินดียินร้าย

พลังของแผ่นดิน
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช เริ่มเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยม

ราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศ ตั้งแต่ปี ๒๔๙๕ 

ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะรับทราบถึงปัญหา

ความทุกข์ยากเดือดร้อนและความต้องการของ

ราษฎร ที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ทรงพบว่าปัญหาที่ราษฎรประสบอยู่ตลอดมาคือ

ความยากจน การเป็นหนี้สินที่เกิดจากกู ้ยืมมา

ท�าไร ่ ท�านา แต่ต ้องประสบกับความขาดทุน

เนื่องเพราะสภาพดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออ�านวย

ฝนไม่ตกต้องตามฤดกูาล เกดิอทุกภยัพชืผลเสยีหาย

ผลผลติขายไม่ได้ และยงัถกูกดราคาจากตลาดและ

พ่อค้าคนกลาง นับเป็นวงจรแห่งความทุกข์ยาก

ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทรงซักถามเรื่องราวต่าง ๆ

ในทุกครั้งที่เสด็จฯ ไปยังพื้นที่ชนบทท�าให้ทรง

รับทราบถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้จากราษฎรเองและจาก

เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติงานอยู่ในพื้นท่ี รวมทั้ง

ทรงสังเกตสภาพทางภูมิศาสตร ์และสังคมไป

พร้อม ๆ  กัน ทรงรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ไว้เพื่อเป็น

แนวทางที่จะพระราชทานพระราชด�าริในการ

ด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู ่ของราษฎรให้ดีข้ึน 

สามารถพึ่งตนเองได้ ด�ารงชีวิตอย่างมีความสุข

และยั่งยืน

ตลอดระยะเวลาทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร

มหาภูมพิลอดลุยเดช เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทัว่ทกุ

ภูมิภาคของประเทศไทย จนมีค�ากล่าวที่ว่า ทุกหน

ทกุแห่งบนผนืแผ่นดนิไทยทีร่อยพระบาทได้ประทับลง

ทรงขจัดทุกข์ยาก น�าความผาสุก ทรงยกฐานะ

ความเป็นอยูข่องราษฎรให้ดขีึน้ด้วยพระปัญญาธกิาร

พร้อมด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ทรงอุทิศ

พระองค์เพื่อประโยชน์สุขของราษฎร และเพื่อ

ความเจรญิพฒันาของประเทศชาต ิโดยมไิด้ทรงค�านึง

ถึงประโยชน์สุขส่วนพระองค์เลย ทรงประจักษ์

ปัญหาของราษฎรในทุกภูมิภาคเป็นอย่างดี เสด็จ

พระราชด�าเนินไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ อย่างไม่ย่อท้อ 

ทรงพระวิริยะอุตสาหะ หาทางแก้ปัญหาตลอด

พระชนมายุของพระองค์ นี่คือภาพพระมหา

กษัตริย์ไทยที่ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย เพ่ือ

ประชาชนคนไทยทุกคน และน่ีคือพลังของแผ่นดิน

ที่ประจักษ์ด้วยสายตาของพสกนิกรไทยทุกคน

หลักการช่วยเหลือประชาชน 
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  ปฐมบทแห่งการพัฒนา

 ส่ิงที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ

ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระรำชทำนให้ ไม่ใช่แค่ถนน

เท่ำนั้น แต่คือกำรเข้ำถึงหัวใจของประชำชน

 พระฉายาลกัษณ์พระบาทสมเดจ็พระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยีย่ม

ราษฎร จงึเป็นภาพทีคุ่น้ตาพสกนกิรไทยตลอดมา พระองค์

เสดจ็ฯ ไปในทกุพ้ืนที ่แม้จะอยูไ่กล จะทรุกันดาร ล�าบาก 

ทรงไต่เขา ทรงบุกป่า ทรงลุยน�า้ ลุยโคลน โดยมคิ�านงึถงึ

ความยากล�าบาก เพือ่ทรงสมัผสัข้อเทจ็จรงิจากชาวบ้าน

และทรงน�ากลับไปหาทางช่วยเหลือ

 ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙ พระบาทสมเด็จ

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช และสมเดจ็พระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ ไปประทับแรม

ณ วงัไกลกงัวล อ�าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ และ

เสดจ็ฯ ผ่านหมูบ้่านห้วยมงคล ต�าบลทับใต้ อ�าเภอหวัหนิ

เนือ่งจากเส้นทางกนัดารไม่มถีนน รถยนต์พระทีน่ัง่ตดิหล่ม

ชาวบ้านแถบน้ันได้ออกมาช่วยเจ้าหน้าท่ีทหาร ต�ารวจ 

ช่วยกันออกแรงดันรถพระที่นั่งให้หลุดจากหล่มและ

สามารถแล่นต่อไปได้ในที่สุด

 ครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช ทรงถามชาวบ้านว่า...

“หมู่บ้ำนนี้ มีปัญหำอะไร”

ชำวบ้ำนก็กรำบบังคมทูลว่ำ....

“ปัญหำใหญ่ที่สุด คือไม่มีถนน”

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช จึงได้พระราชทานรถบูลโดเซอร์ให้ต�ารวจ

ตระเวนชายแดนค่ายนเรศวร ไปใช้ในการด�าเนินการ

สร้างถนน ใช้เวลาเพียงหน่ึงเดือนเท่านั้นก็แล้วเสร็จ

ชาวบ้านห้วยมงคลจึงได้ใช้ “ถนนพระราชทาน”

เพื่อการเดินทางขนผลผลิตออกสู่ตลาดหัวหินเพื่อ

จ�าหน่าย โดยใช้เวลาเพียง ๑๕ – ๒๐ นาทีเท่านั้น
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 จากน้ัน พ.ศ.๒๔๙๖ ได้พระราชทานพระราชด�ารใิห้

สร้างอ่างเก็บน�า้เขาเต่า อ�าเภอหวัหนิ จังหวดัประจวบครีขีนัธ์

เพือ่บรรเทาความแห้งแล้ง นบัเป็นโครงการอนัเนือ่งมาจาก

พระราชด�าริด้านการชลประทานแห่งแรกของพระองค์

ขณะเดยีวกนั ประเทศไทยมปัีญหาความม่ันคงของประเทศ

เศรษฐกิจไม่ดี ราษฎรยังยากจน ดังนั้น แนวพระราชด�าริ

ในการพฒันาประเทศจึงเป็นลกัษณะการพฒันาในภาพรวม

ของประเทศก่อน แล้วทรงแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ในแต่ละด้าน

อย่างมคีวามเชือ่มโยงกนั มีลกัษณะคล้ายการต่อภาพ Jigsaw

กล่าวคือ ทรงช่วยเหลือประชาชนในชนบทห่างไกลและ

ทุรกันดาร โดยการเข้าไปช่วยเหลือด้านสาธารณูปโภค

ข้ันพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจท่ีจ�าเป็นเบ้ืองต้น เช่น แหล่งน�้า

ถนน ที่ดินท�ากิน เพื่อให้ราษฎรสามารถพึ่งตนเองได้เป็น

ส�าคัญ ทรงเน้นการพัฒนาการเกษตรด้านต่าง ๆ  เช่น ดิน 

พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ประมง ฯลฯ ทรงเห็นว่าประเทศไทย

เป็นประเทศเกษตรกรรมโดยพื้นฐาน กระบวนการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงต้องพัฒนาด้าน

การเกษตรให้มีความม่ันคงเข้มแข็งเสียก่อน จากนั้น

เป็นเรือ่งของการคมนาคม เพือ่ให้ราษฎรเดนิทางสะดวก

และปลอดภัยขึ้น รวมท้ังการจัดสรรที่ดินท�ากินและ

ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม ซึ่งทั้งหมดนี้ต่างสัมพันธ์และ

เช่ือมโยงถงึการพฒันาคณุภาพชีวติของประชาชนทัง้สิน้

ส่งผลให้ประเทศชาติมีความเจริญม่ันคงทางเศรษฐกิจ 

 ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติกว่า

๗๐ ปี พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดลุยเดช

และพระบรมวงศ์ ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยีย่ม

ราษฎรชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศโดยได้

พระราชทานพระราชด�ารใิห้ส่วนราชการต่าง ๆ  ด�าเนนิงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เพื่อช่วยเหลือ

ประชาชนทุกหมู่เหล่า ซึง่ทุกโครงการล้วนมีจดุมุ่งหมาย

ที่ส�าคัญคือ “ความอยู่ดีกินดีและความผาสุก” ของ

ประชาชนทัง้ส้ิน จนปัจจบุนัมโีครงการอนัเนือ่งมาจาก

พระราชด�าริทั่วประเทศมากถึง ๔,๖๘๕ โครงการ 

(ข้อมูล กันยายน ๒๕๕๙)
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 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป ็น

พระมหากษัตริย์ล�าดับที่ ๙ แห่งบรมราชจักรีวงศ์ 

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็นเวลาถึง

๗๐ ปี ที่พระองค์ทรงด�ารงฐานะเป็นพระประมุข

ของชาติ พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระสติ

ปัญญา ความสามารถ และพระราชทรพัย์ส่วนพระองค์

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอยู่เป็นนิจนานัปการ 

ด้วยหวงัให้มหาชนชาวสยามพร้อมด้วยประโยชน์สุข

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ท่ีทรงงานหนัก 

พระราชกรณียกิจของพระองค์มีมากมาย ทั้งใน

ด้านการอนุรักษ์ฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อม ด้านการแพทย์และสาธารณสขุ ด้านการ

ศึกษา ด้านศาสนา ด้านความมั่นคงภายในประเทศ

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านศิลปะ

วัฒนธรรม และด้านการกีฬา แต่พระราชกรณียกิจ

หลกัของพระองค์คือ การยกระดบัสภาพความเป็นอยู่

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยพระองค์

จะเสด็จพระราชด�าเนินไปยังท้องที่ต่าง ๆ พร้อม

ทอดพระเนตรสภาพปัญหาด้วยพระองค์เอง โดยจะใช้

เวลาส่วนใหญ่เสดจ็พระราชด�าเนินแปรพระราชฐาน

ไปประทับแรม ณ พระต�าหนักตามภูมิภาคต่าง ๆ

และจะทรงหาโอกาสเสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเยีย่ม

ราษฎรในพืน้ท่ีใกล้เคยีงอยูเ่สมอ ทรงใช้พระบารมแีห่ง

ราชธรรมชีน้�าประเทศไทยให้ผ่านพ้นวกิฤตหลายคร้ัง

ทรงเป็นกษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก 

ในหลวงผู้ทรงธรรม
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 ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี เป็นช่วงเวลาที่

พสกนิกรชาวไทยอยูไ่ด้อย่างร่มเยน็เป็นสขุ ภายใต้ร่ม

พระบรมโพธสิมภาร ด้วยการบ�าเพญ็พระราชกรณยีกจิ

น้อยใหญ่อนัน�าประโยชน์สขุมาสูป่ระชาชน ซ่ึงเป็นที่

ประจกัษ์แก่สายตาของชาวไทยและชาวต่างประเทศ

มาโดยตลอด พระองค์พระราชทานพระราชด�ารต่ิาง ๆ

ด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเป็นอยู่

ของราษฎรให้ดีขึ้นมีความ “พออยู่ พอกิน”

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช ทรงเป็นแรงบันดาลใจ (Inspirations)

ในการต่อสู้กับอุปสรรค และความยากจน ทรงช่วย

เหลือประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งใน

เขตชนบทที่ห่างไกล แม้ว่า ณ ที่นั้นจะเป็นเขต

ของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือพื้นที่ทุรกันดาร 

ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศ 

พระองค์จะทรงท�าทุกอย่างเพ่ือแก้ไขปัญหาให้แก่

ประเทศชาตแิละประชาชนของพระองค์มาโดยตลอด

คงไม่มีใครในโลกนี้ที่โชคดีเท่าคนไทยอีกแล้ว 

“ประเทศไทยโชคดี ที่มีในหลวงรัชกาลที่ ๙”

 ที่มา : หนังสือแม่เล่าให้ฟัง , หนังสือเจ้านายเล็ก ๆ ยุวกษัตริย์ พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ , หนังสือพระมามลาย โศกหล้า เหลือสุข , www.posttoday.com/kingbhumibol/royalbiographies , 

www.ourking.in.th , www.gotoknow.org , www.shoohvy.com , www.thairath.co.th , บทความเร่ือง “ท่ีอยู่ของพระมหากษัตริย์ไทย”

โดย ภัทระ ค�าพิทักษ์
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 ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ทรงครองแผ่นดนิด้วยหลกัทศพธิราชธรรม ในหลวงของเราได้พระราชทานหลกัการส�าคญั

ในการด�ารงชีวิต คือ “หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง” ท่ีจะช่วยให้เราทุกคนพึ่งพา

ตนเองได้ อันจะยังความสุขให้แก่ทุกคนทั้งระดับตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 

และประเทศไทย ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ค�าสอนของพระองค์จึงเป็นมงคล

อันสูงสุด เป็นแสงสว่างส่องน�าทางให้เราชาวไทย และพระองค์จะสถิตอยู่ในใจของ

เราตลอดไป



ใน
คว
าม
ทร
งจ
�า



 ๒๐ กันยายน ๒๕๒๘  วันนี้เป็นวันฝนตก
พร�ามาจากเช้าจวบบ่าย   ไม่มีท่าจะเลิกลา
หนาบ้าง บางบ้าง       สลับเป็นสาย ไล่เลียง ลีลา
เหมือนม่านฟ้า สีขาว    เป็นฉากกั้น ขนุเขา ที่แลเห็นอยู่ลับลิบ

 ในป่ายาง หนาวเย็น ที่ลึกซอกซอนและซ่อนตัว ณ บ้านตามุง หมู่ที่ ๔ ต�าบลเชิงคีรี

อ�าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส แห่งนี้

 ทันทีที่รถยนต์พระที่นั่ง “แวคคอนเนียร์” ซึ่งทรงขับด้วยพระองค์เองจอดสนิท

บนทางดินเล็ก ๆ ข้างป่ายาง ซึ่งเป็นทางเดินมิใช่ทางรถ ฝนก็กระหน�่าลงมาประหนึ่งจะขอ

รับเสด็จด้วย ผืนแผ่นดินที่เปียกแฉะ ฉ�่าชื่นอยู่แล้วก็แปรสภาพเสมือนทะเลโคลนย่อม ๆ

จากหนังสือประทีปแห่งแผ่นดิน
เขียนโดย :   นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์

                       รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
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 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภมูพิลอดลุยเดช และสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ใน

ฉลองพระองค์ชุดเสื้อกันฝน และทรง

พระมาลากันฝนทรงน�าคณะเจ้าหน้าที่

บกุฝ่าเข้าไปในพ้ืนทีท่ีเ่ป็นป่าสลบัสวนยาง

ท่ามกลางเม็ดฝนขาวใสที่กระทบยอด

ไม้และใบหญ้า ดังกรูเกรียว ในสภาพ

ที่หนาวเย็น พื้นดินเป็นโคลนตมและ

สัญจรเข ้าไปได้ยากเย็นยิ่งนักเช ่นนี้

เชื่อหรือไม่ว่าได้เสดจ็พระราชด�าเนนิด้วย

พระบาทน�าหน้าคณะเข้าไปอย่างรวดเรว็จน

ผู้ติดตามและข้าราชบริพารเดินตามแทบ

ไม่ทัน บางคนต้องวิง่เหยาะ บางคนลืน่ไถล 

และเมื่อหนทางวิบากนี้ไกลขึ้น ๆ บางคน

ต้องหยุดพักเหนื่อยและหลบฝนอยู่ใต้ร่มไม้

ที่แข็งแรงพอ ซึ่งมีอยู่เพียงส่วนน้อย ใครที่

แขง็แรงกต็ามต่อไปกระช้ันชิดท้ังท่ีเหน่ือยล้า

และอ่อนเพลีย เสด็จพระราชด�าเนินด้วย

พระบาทเข้าไปในป่ายางท่ามกลางฝนตกหนกั

โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

ไม่ห่างเป็นระยะทางถงึ ๒ กโิลเมตรเศษ

ตามสภาพที่เกริ่นกล่าวในเบื้องต้น

 นี่คือสิ่งที่มิใช่สามัญธรรมดา

ในความรู ้สึกของผู ้คน และความไม่

สามัญธรรมดาน้ีก็ยิ่งไม่ธรรมดามาก

ยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณเนื่องเพราะบริเวณนี้

คือ“ดงทาก”หรือ “รังทาก” อันมีทาก

ชุกชุมที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้
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 และด้วยเหตุอันน่าหวาดหวั่นพรั่นพรึงดังกล่าว 

การบุกเข้าไปใน “ดงทาก” ท่ามกลางสภาพการณ์เช่นนี้

จึงไม่ต่างกับการเข้าไปท�าสงครามในดงทาก เพียงเห็น

บรรดาทากห้อยหัวยั้วเยี้ย บนก้านกิ่งและใบไม้ อีกบนพื้นหญ้า

แฉะชื้นก็ชูคอสลอนดังใบหญ้าโอนเอนแล้ว ที่หนาวกายเพราะ

สายฝนก็กลับหนาวเหน็บเข้าไปถึงหัวใจ

 กว่าจะถงึจดุหมาย คอืบรเิวณพืน้ทีท่ีจ่ะพจิารณาสร้างอ่างเกบ็น�า้เพือ่ให้

มีน�้าไว้ใช้ ส�าหรับพื้นที่ ๕,๐๐๐ ไร่ ใน ๓ เขตต�าบล คือเชิงคีรี มะยูง และรือเสาะ เกือบทุกคน

ก็โชกฝนและโชกเลือด แม้ทูลกระหม่อมทั้ง ๒ พระองค์ก็มิได้รับการยกเว้น

 ค�่าวันนั้น ระหว่างเสด็จพระราชด�าเนินกลับพระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์ อากาศ

ปลายฤดูฝนก�าลังสบาย ดวงดาวบนท้องฟ้าเริ่มจะปรายแสง ขบวนรถยนต์พระท่ีน่ังได้หยุดลง

อย่างกะทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุบนทางหลวงที่มืดสงัดเป็นเวลาหลายนาที ถามไถ่ได้ความ

ภายหลังว่า ยังมีทากหลงเหลือกัดติดพระวรกายอยู่อีก เม่ือรู้สึกพระองค์จึงได้ทรงหยุดรถยนต์

พระที่นั่ง และรับสั่งให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ช่วยจับทากที่ตัว

เป่งด้วยพระโลหิตออกจากพระวรกาย

 ทรงเรียกการทรงงานวิบากที่เชิงคีรีครั้งนี้ในภายหลังว่า

	 “สงครามกับตัวยึกยือ	ที่เชิงคีรี”



ร้อ
ยเ
รื่อ
งโค
รง
กา
ร



	 ราษฎรบรเิวณบ้านพระรกัษ์	หมูท่ี	่๑	บ้านพระรกัษ์	คลองราง	หมูท่ี	่๒	บ้านคลองเหนก
ซอยสอง	หมู่ที่	๓	บ้านน�้ายืน	หมู่ที่	๔	บ้านพูนสุข	หมู่ที่	๖	และบริเวณใกล้เคียง	ประมาณ	
๕๐๐	 ครัวเรือน	๒,๕๐๐	 คน	 ประสบปัญหาขาดแคลนน�้าส�าหรับการอุปโภคบริโภค	 และ
ท�าการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง	

 โดยก่อนทีจ่ะมโีครงการฝายคลองเหนกอันเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิราษฎรในเขตพืน้ท่ี

ดงักล่าวใช้น�า้จากการเกบ็กกัน�า้เพือ่การอปุโภคบรโิภคไว้ในถังเกบ็น�า้ และการขุดสระน�า้ไว้ใช้เอง

ในแต่ละครัวเรือน แต่ในช่วงฤดูแล้งประมาณเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคมของทุกปี

ปริมาณน�้าจะมีระดับลดต�่าลงมากจนไม่สามารถน�าขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ ส่วนพื้นที่การเกษตร

ของราษฎร ซึง่ส่วนใหญ่เป็นพืน้ทีส่วนผลไม้ เช่น ทุเรยีน มังคดุ ลองกอง สละ เป็นต้น ต้องประสบ

ปัญหาการขาดแคลนน�า้ด้วยเช่นกัน เนือ่งจากในช่วงฤดแูล้ง ระดบัน�า้ในคลองเหนกมีระดบัลดต�า่

ลงมาก จนราษฎรไม่สามารถน�าน�้าขึ้นมาใช้ในพื้นที่การเกษตรได้

เรียบเรียงโดย :   กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔

ส�านักงาน กปร.

 จากความเดือดร้อนดังกล่าวของราษฎร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดลุยเดช ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ รบัโครงการก่อสร้างฝายคลองเหนกพร้อมระบบส่งน�า้ ไว้

เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ตามที่องค ์การบริหารส ่วนต�าบลพระรักษ ์ 

อ�าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายคลองเหนก บริเวณ

บ้านคลองเหนก หมู่ที่ ๓ ต�าบลพระรักษ์ อ�าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เพื่อช่วยเหลือราษฎร

ต�าบลพระรักษ์ ซึ่งประสบความเดือดร้อนจากภัยแล้งขาดแคลนน�้าส�าหรับอุปโภค บริโภค 

และท�าการเกษตร
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 กรมชลประทานได ้ด�าเนิน

การก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๙ เมตร 

ความสูง ๒.๕๐ เมตร พร้อมกับการ

ก่อสร้างระบบท่อส่งน�้าและอาคาร

ประกอบ ความยาวรวมประมาณ 

๘,๔๘๘ เมตร แล ้ว เสร็จ เมื่ อ วันที่

๓ กันยายน ๒๕๕๘ ในการนี้ ได้มีการ

จัดตั้ง “กลุ่มผู้ใช้น�้าฝายคลองเหนก” 

ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ เพื่อ

ให้ราษฎรร่วมกันบริหารจัดการการใช้

น�้ากันเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 ทัง้นี ้โครงการดงักล่าว สามารถ

ส่งน�้าช่วยเหลือราษฎรในพื้นท่ีหมู่ท่ี

๑ – ๔ ต�าบลพระรักษ์ อ�าเภอพะโต๊ะ 

จ�านวน ๕๐๐ ครวัเรอืน ราษฎรประมาณ

๒,๕๐๐ คน รวมท้ังพื้นท่ีการเกษตร

โดยเฉพาะพ้ืนท่ีสวนทุเรียน ประมาณ 

๒,๕๐๐ ไร่ ตลอดจน วัด โรงเรียน และ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้มีน�้าใช้อย่าง

เพียงพอตลอดทั้งปี

35
ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙



ผลส�าเร็จของโครงการ
 นายประชา ประดูว่งษ์ ทีไ่ด้รบัผลประโยชน์จาก

โครงการฝายคลองเหนกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

 “...ก่อนหน้าน้ี ขาดแคลนน�้าท�าการเกษตร 

นับแต่ มีฝายคลองเหนก ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าร ิโดยน�า้ทีไ่ด้น�ามาใช้ท�าเกษตรแบบผสมผสาน

ในพื้นที่ ท�าให้มีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับยึด

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท�าให้มีความเป็นอยู่

ดีขึ้น พอเพียง ไม่รวย แต่มีกินมีใช้ตลอด และครอบครัว

ก็มีความสุข...”

 นายไพโรจน์ บวัทมิ นายกองค์การบรหิารส่วน

ต�าบลพระรักษ์ กล่าวด้วยความตื้นตันว่า

 “...แม้พระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่

พระองค์ท่านกย็งัอยูใ่นใจของพวกเราทกุคน ซึง่ไม่สามารถ

ที่จะสรรหาถ้อยค�าใดมาอธิบายถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ที่มีต่อพวกเรา...”

 “...ราษฎรกว่า ๕๐๐ ครัวเรือน ในพื้นท่ีหมู่ท่ี

๑ – ๔ ต�าบลพระรักษ์ อ�าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ได้รับผลประโยชน์จากฝายคลองเหนก ทั้งในเรื่อง

น�้ากิน น�้าใช้ และท�าการเกษตร ทั้งนี้ เป็นเพราะได้รับ

พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระมหา

กรณุาธิคณุของท่านมากเกนิกว่าจะบรรยายได้ ทรงมอง

เห็นถึงอนาคตของประเทศไทยในทุก ๆ พ้ืนที่ และ

ฝายคลองเหนกนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้น ที่สร้างขึ้นเพื่อ

ประโยชน์สุขแก่ราษฎรในพื้นที่...”



ปร
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 ศูนย์เรียนรู้บ้านนายพินัย แก้วจันทร์ เป็น ๑ ใน ๗ แห่ง ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียงในเขตพื้นที่ภาคใต้ของส�านักงาน กปร. ซึ่งศูนย์เรียนรู้แห่งน้ีได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทเกษตรกร

ทฤษฎีใหม่ จากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๒ ในปี ๒๕๕๒ 

นายพินัย แก้วจันทร์ อายุ ๕๙ ปี จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

แผนกช่างกลโลหะ จากวิทยาลัยเทคนิคยะลา สมรสกับนางนวภรณ์ (ทองค�า) แก้วจันทร์ 

มีบุตรชาย ๒ คน เริ่มท�าเกษตรทฤษฎีใหม่ เมื่อปี ๒๕๓๘ โดยมีพื้นที่จ�านวน ๒ ไร่ ๒ งาน 

ปลูกไม้ผล ยางพารา และพืชผัก ท�าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก สารไล่แมลงจากน�้าส้มควันไม้ เลี้ยงไก่

เลีย้งปลา สามารถประยกุต์อุปกรณ์ใช้เอง เช่น เครือ่งป้ัมน�า้ เครือ่งแปรรปูผลผลติทางการเกษตร

และเครื่องปั้มน�้าแรงคน ได้แนวคิดจากบิดาท่ีท�านามาต้ังแต่ยังเด็กและสามารถส่งลูก ๆ

เรียนหนังสือได้โดยไม่มีหนี้สิน อีกทั้งยังได้รับการอบรมให้มีความเอื้ออาทรต่อกัน จ่ายเท่าที่

จ�าเป็น กินเองท�าเอง ปลูกเอง มีรายได้ไม่เดือดร้อน โดยได้น�าแนวที่บิดาสอน คือ ท�าให้ดู

อยู่ให้เห็น สอนให้เป็น และได้น้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ 

มาเป็นหลักในการด�าเนินชีวิตตลอดมา 

เรียบเรียงโดย :   กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔

ส�านักงาน กปร.
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	 ศูนย์เรียนรู้บ้านนายพินัย	เป็นหนึ่งใน	๕๙	แห่ง	ของ
ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา	
โดยจังหวัดยะลาได้มอบหมายให้ส�านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดยะลา	 เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบ
ดูแลส�านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลาและ	 ธ.ก.ส.	
ได้น�าศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เป็นแหล่งองค์ความรู้ที่ส�าคัญส�าหรับ
การด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่บุคคลที่สนใจและเครือข่ายของหน่วยงาน	 ภายใต้
โครงการต่าง	ๆ	เช่น
 โครงการถ่ายทอดและฝึกอบรมตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยศูนย์เรียนรู ้ปราชญ์ชาวบ้านของ

ส�านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัยะลา : เกษตรกรท่ีเข้าร่วม

ปีละ ๑๕๐ คน อบรมจ�านวน ๓ รุ่น รุ่นละ ๕๐ คน ระยะเวลา

อบรม ๓ วัน ๒ คืน โดยจะอบรมในเรื่ององค์ความรู้ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดท�าบัญชีครัวเรือน และมี

วทิยากรเครอืข่ายของศนูย์เรยีนรูม้าให้องค์ความรูใ้นเรือ่งต่าง ๆ

เช่น การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน การปลูกพืช

สมุนไพร ฯลฯ 

 การอบรมให้แก่ลูกค้าพักช�าระหนี้ของ ธ.ก.ส. โดย

อบรมปีละประมาณ ๓,๐๐๐ คน รุ่นละ ๑๐๐-๒๐๐ คน 

เนื้อหาของการอบรมจะเสนอแนะเรื่องการบริหารจัดการใน

เร่ืองการออม การใช้จ่ายส่วนตัว การใช้จ่ายในครัวเรือน และ

การเงินเผื่อ (เงินที่ไปช�าระเงินกู้) 
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ความพอประมาณ 
 มีการวางแผน ท�าแบบค่อยเป็นค่อยไป เริ่มจาก

น้อยไปหามาก ลดต้นทุนการผลิตและพิจารณาดูก�าลังและ

ความสามารถของตนเองเป็นหลัก โดยใช้แรงงานจากสมาชิก

ในครอบครัว ไม่มีการจ้างแรงงาน รู้จักใช้จ่ายเงิน ไม่ฟุ่มเฟือย 

โดยมีการจัดท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย มีการเก็บออมเป็น

เงินทุน 

ภูมิคุ้มกัน
 รู้จักประมาณตน ไม่ท�าเกินก�าลังความสามารถของ

ตนเอง มีการออม การวางแผนงาน มีการแบ่งปันและเอื้อเฟื้อ

เผื่อแผ่แก่คนรอบข้าง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือ

สังคม แปลงพื้นที่เกษตรผสมผสาน มีการปลูกไม้โตเร็วเพื่อ

ใช้สอย ไม้ผล พืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา ไก่ โดยปลูกและ

เลี้ยงทุกอย่างที่กิน โดยลดการพึ่งพาจากภายนอก   

 นายพินัย ให้ความส�าคัญกับการท�าบัญชีครัวเรือน

ซึ่งถือว่าเป็นภูมิคุ ้มกันที่ส�าคัญของทุกครัวเรือน โดยถือว่า

การจัดท�าบัญชีครัวเรือน และการปรับเปล่ียนแนวคิดเป็น

เนื้อหาที่ส�าคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในศูนย์เรียนรู ้ฯ  

นอกจากการลงมือปฏิบัติจริง

ความมีเหตุผล
 พิจารณาถึงศักยภาพของตนเองและครอบครัว

ถึงความจ�าเป็น ความเป็นไปได้ คดิก่อนท�า มีการวางแผนงาน 

และการบริหารจัดการเงินทุนอย่างรอบคอบ โดยมีแนวคิดใน

การท�างาน “อดทน สูง้าน หาประสบการณ์ ผสานภมิูปัญญา

ท้องถ่ิน” ใช ้เหตุและผลในการด�าเนินชีวิต จนประสบ

ความส�าเร็จ ครอบครัวมีความอบอุ่น เพราะท�าการเกษตร

ด้วยกันตามศักยภาพของครอบครัว ท�าให้เกิดการใช้พื้นที่

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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เงื่อนไขคุณธรรม 
 ด�าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการด�าเนินชีวิต รู้จักเอื้ออาทรแก่ผู้อื่น 

โดยมีแนวคิด 

“มุ่งมั่น	ขยัน	ประหยัด
แนวปฏิบัติที่พ่อสอน
มีวินัย	ไม่เดือดร้อน

เอื้ออาทร	ชีวิตพอเพียง”

เงื่อนไขความรู้
 เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ต�ารา และการอบรม 

ศึกษาดูงาน โดยหมั่นหาความรู้ให้กับตนเองอยู่ตลอดเวลา

และน�ามาปรับใช้ในการพัฒนาแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่โดย

บริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ใช้เวลาให้คุ้มค่า และมี

การแบ่งปันความรู ้ที่ได้รับให้กับผู ้อื่นโดยมีปณิธานในการ

ท�างาน “แบ่งรู้ แบ่งใช้ เพื่อถวายในหลวง”  

 นอกจากนั้น นายพินัย เป็นคนใฝ่รู้ สนใจเรียนรู้อยู่

เสมอ และน�าความรู้มาปฏิบัติจนเกิดประโยชน์ ด้วยการ

ต่อยอดองค์ความรู้ได้จนประสบผลส�าเร็จ ดังจะเห็นได้จาก

กระบวนการผลิตส้มแขก โดยเริ่มต้ังแต่ขยายพันธุ ์จนได้

ผลผลติ น�าไปแปรรปูในรปูแบบต่าง ๆ  เช่น ตากแห้ง กวน เช่ือม

เป็นต้น โดยเน้นการจดัจ�าหน่ายในรปูแบบทีเ่ป็นสินค้าแปรรปู

มากกว่า เน่ืองจากมมีลูค่าและสามารถจ�าหน่ายได้ในราคาสงูกว่า

หลายเท่า จนเป็นที่ต้องการของตลาดซึ่งส่วนใหญ่

จะเป็นการส่ังซ้ือจากหน่วยงานราชการภายใน

ท้องถิ่น  นอกจากสินค้าที่เป็นน�้ามันมะพร้าว

สกัดเยน็จะท�าการตลาดในรปูของ OTOP ยะลา
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ผลส�าเร็จจากการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ตั้งแต่น�าการเกษตรแบบผสมผสานมาใช้ ท�าให้เกิด

ประโยชน์ร่วมกัน โดยท่ีไม่จ�าเป็นต้องพึ่งพาการใช้สารเคมี 

ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช 

นอกจากน้ียังมีการจัดท�าบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อใช้วางแผน

ในการใช้จ่ายเงินอย่างถูกต้องและเหมาะสม ส�าหรับด้าน

ครอบครัว สมาชิกในครอบครัวมีความเข้าใจในแนวทางท่ี

ปฏิบัติและมีส่วนช่วยโดยร่วมแรงร่วมใจกันท�าการเกษตร 

ตลอดจนเป็นวิทยากรในการให้ความรู ้แก่ผู ้เข้าอบรมใน

กิจกรรมต่าง ๆ และเคยได้ร่วมกับอาจารย์ใหญ่โรงเรียนที่

ภรรยารับราชการอยู่ท�าแปลงสาธิตในโรงเรียนให้นักเรียนได้

ปฏิบัติ จึงเป็นตัวอย่างแก่ชุมชน และได้ผลผลิตใช้เป็นอาหาร

กลางวันของนักเรียน

 ปัจจุบันมีการจัดตั้งในรูปของคณะกรรมการเพ่ือเป็น

วิทยากรในศูนย์เรียนรู้ มีคณะกรรมการท้ังสิ้น จ�านวน ๙ ท่าน 

มีนายพินัย แก้วจันทร์ เป็นประธาน เพื่อช่วยกันถ่ายทอด

ความรู้ภายในศูนย์เรียนรู้ฯ ตามหลักการที่ว่า “อดทน สู้งาน 

หาประสบการณ์ พึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น”
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ในโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง



 นับเป็นระยะเวลามากกว่า ๑๐ ปีแล้ว ตั้งแต่วันท่ี ๑ พฤศจิกายน 

๒๕๔๗ ที่กลุ่มสตรีในพื้นที่ โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง*  อ�าเภอชะอ�า 

จังหวัดเพชรบุรี ได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่ม “กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน” 

เนือ่งจากสมาชกิในกลุม่ฯ เหน็ว่ามีเวลาว่างหลงัจากท�าการเกษตร สามารถใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์ได้ โดยเล็งเห็นว่าของใช้ข้ันพื้นฐาน เช่น ครีมอาบน�้า สบู่่ ยาสระผม

น�้ายาซักผ้า ครีมนวดผม ฯลฯ มีความจ�าเป็นต้องใช้ในครัวเรือน ซึ่งสามารถน�า

เอาวัตถุดิบและสมุนไพรที่หาได้ในท้องถิ่นมาท�าผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจ้างแรงงาน

จากคนในชุมชน ตอนเริ่มแรกสมาชิกได้ร่วมกันศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนไปอบรม

การท�าผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนมาทดลองท�าเพื่อใช้เองและขายให้้แก่สมาชิก

ในราคาถูก เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มฯ ได้มาก หลังจาก

ที่ได้น�ามาขายจนได้รับความสนใจบอกต่อกันปากต่อปาก กลุ่มฯ จึงพัฒนาคุณภาพ

สินค้าจนเป็นที่พอใจ แล้วน�าออกขายตลาดภายนอก 

ไม่เน้นท�าธุรกิจเพื่อก�าไรอย่างเดียว
ใช้แนวเศรษฐกิจพอเพียง	พัฒนาตนเอง	ช่วยชุมชนและคนอื่น

ร่วมกันพัฒนาธุรกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปให้ย่ังยืน

*โครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระราชด�าริเมื่อปี ๒๕๐๗ ท�าการปฏิรูปที่ดิน

โดยการจัดท่ีดนิและพฒันาท่ีดนิให้เกษตรกรท่ีไม่มทีีด่นิท�ากนิเข้าท�าการเกษตร แต่ไม่ให้ถือครองกรรมสทิธิ ์และมกีารรวมกลุม่เป็น

สหกรณ์การเกษตร ภายใต้ระเบียบการส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดสรรที่ดินหมู่บ้านสหกรณ์โครงการหุบกะพง พ.ศ.๒๕๒๔

เรียบเรียงโดย : นางสาวลักษมี พรสุขสันต์

กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑ ส�านักงาน กปร.
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 ปัจจุบัน กลุ ่มฯ ได้น้อมน�าแนวพระราชด�าริ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการ

ด�าเนินงาน ได้แก่ การผลิตสินค้าหลากหลายชนิดเพื่อ

เป็นการลดความเสี่ยง การท�าบัญชีครัวเรือน จดรายรับ

รายจ่ายในการจ�าหน่ายสินค้าของกลุ่มฯ อย่างสม�่าเสมอ 

เมื่อได้ก�าไรจากการขายผลิตภัณฑ์ก็จะน�ามาเก็บออมเพื่อ

เป็นทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป ณ ตอนนี้สมาชิกใน

กลุ่มฯ มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น มีความสุข มีรายได้เสริม

และได้กระจายรายได้ให้แก่คนในชุมชน รวมทั้งมีความ

รู้สึกภาคภูมิใจที่กลุ่มฯ ประสบความส�าเร็จได้รับรางวัล

ต่าง ๆ มากมาย ต้ังแต่ปี ๒๕๔๙ ได้รับคัดสรรเป็น

ผลติภณัฑ์หนึง่ต�าบลหนึง่ผลติภณัฑ์ (OTOP) ระดบั ๓ ดาว

จากนั้นในป ี  ๒๕๕๒ ได ้ รับคัดสรรเป ็นผลิตภัณฑ ์

หนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ระดับ ๕ ดาว และ

ได้รบัรางวัลรองชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ

รตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีประเภทธุรกจิขนาดย่อม

จากการประกวดผลงานตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ครั้งที่ ๒ ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)

ต่อมาเมือ่ปี ๒๕๕๗ กลุม่ฯ ได้รบัการคดัเลอืกเป็นศนูย์เรยีนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงของส�านักงาน กปร. ท�าให้สามารถน�า

องค์ความรูท้ีม่มีาใช้ในการบรรยายให้แก่คณะผูศ้กึษาดงูาน

ซึ่งทางกลุ่มได้สอดแทรกแนวคิดและวิธีการด�าเนินงาน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบรรยาย

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย
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 ส�าหรบัการวางแผนการท�าธรุกจิของกลุม่ฯ ในอนาคต จะยดึมัน่การด�าเนนิงานตามปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีง เพือ่ให้การด�าเนนิงานของกลุ่มฯ มคีวามมัน่คง และมกีารพัฒนาอย่างย่ังยนื

ตลอดไป จะด�าเนินธุรกิจด้วยความอดทนมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริตต่อลูกค้า เน้นการ

พึ่งตนเอง ผลิตสินค้าเพื่อใช้เองในครัวเรือนก่อนถ้ามีเหลือจึงขาย และมีความตั้งใจจะเผยแพร่

องค์ความรูข้องกลุ่มฯ ในด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน

และสมาชิกรุ่นใหม่ ๆ ต่อไป 

รู ้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพล

อดลุยเดช อย่างหาท่ีสดุมิได้ เพราะนอกจาก

จะทรงช่วยพวกเราชาวหุบกะพงให้มีที่ดิน

ท�ากินแล้ว ยังทรงให้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ท�าให้กลุ่มฯ ของเราได้มี

หลักในการใช้ชีวิตและการด�าเนินธุรกิจ 

ไม่ต้องยากจนอีกต่อไป
นางปิ่นรัตน์ ตันหยง 

ประธานกลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน
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เรียบเรียงโดย : นายวัชระ หัศภาค

กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ ส�านักงาน กปร.
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 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ได้ทรงศึกษาเร่ืองการใช้หญ้าแฝก
ในการอนุรักษ์ดินและน�้าจากเอกสารของธนาคารโลก	ซึ่ง	นาย	Richard	Grimshaw	ได้
ทูลเกล้าฯ	ถวาย	และได้พระราชทานพระราชด�าริเก่ียวกับหญ้าแฝกเป็นครั้งแรก	เมื่อปี	๒๕๓๔
สรุปความว่า

 “ให้ศกึษำ ทดลองปลกูหญ้ำแฝกเพ่ือป้องกนักำรพังทลำยของดนิในศนูย์ศกึษำกำรพัฒนำฯ

และพ้ืนที่อื่น ๆ  โดยให้พิจำรณำปลูกตำมควำมเหมำะสมของภูมิประเทศ และควรเก็บรวบรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลกำรศึกษำ ทดลอง ให้ครอบคลุมทุกด้ำนด้วย”

หญ้าแฝกมีลักษณะแคบยาว ขอบขนานปลายสอบแหลม

ด้านท้องใบจะมีสีจางกว่าด้านหลังใบ มีรากเป็นระบบ

รากฝอยที่สานกัน แน่นยาว หยั่งลึกในดิน ดังนั้นจึงสามารถ

น�ามาใช้ในการปกป้องและอนรุกัษ์ดแูลทรพัยากรธรรมชาตไิด้

เช่น ปลูกตามแนวคลองชลประทาน อ่างเก็บน�้าและหนองบงึ 

รวมทั้งไหล่ถนนและบริเวณใกล้สะพาน รากที่สานกันแน่น

เหมือนตาข่ายจะพยุงดินไว้ กลายเป็นก�าแพงใต้ดินที่มีชีวิต

ช่วยชะลอแรงน�้า ท�าให้น�้าซึมลงในดินได้มากขึ้น ช่วยป้องกัน

หน้าดินถูกกัดเซาะพังทลาย ในส่วนของบริเวณเชิงเขาแนว

รั้วหญ้าแฝกยังช่วยหยุดยั้งการพังทลายของดินด้วย

 หญ้าแฝกยังใช้ปลูกในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อช่วยให้

ดินในแปลงเกษตรมีความอุดมสมบูรณ์ โดยมีวิธีการ เช่น

การปลกูเพือ่รกัษาความชุม่ชืน้ในสวนผลไม้ การปลกูหญ้าแฝก

ในพื้นที่ดอนที่ปลูกพืชไร่ การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ราบหรือ

พื้นที่ลุ ่ม และการปลูกรอบขอบสระเพ่ือกรองตะกอนดิน

เป็นต้น

 ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.) ได้

ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ 

โดยมี คณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้ประโยชน์

จากหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ที่มีองคมนตรี

เป็นประธานท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบายและแนวทางใน

การท�างาน และส�านักงาน กปร. เป็นหน่วยงานหลักซึ่ง

ท�าหน้าที่บริหารจัดการในส่วนนโยบายและประสาน

หน่วยงานในการปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงาน

สนองพระราชด�าริให้ประสบผลส�าเร็จเป็นเวลากว่า 

๒๐ ปี 

 หญ้าแฝกนั้นเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวตระกูลหญ้า

ชนิดหนึง่ ซ่ึงพบกระจายอยูท่ัว่ไปหลายพืน้ทีต่ามธรรมชาติ

จากการส�ารวจพบว่า มกีระจายอยูท่ัว่โลก และส�ารวจพบใน

ประเทศไทย ๒ ชนิด คือ หญ้าแฝกลุ่ม และหญ้าแฝกดอน

หญ้าแฝกเป็นหญ้าที่ขึ้นเป็นกอ หน่อเบียดกันแน่น ใบของ



	 การด�าเนินงานที่ผ่านมามีการใช้แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์
การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 เป็นเครื่องมือในการก�าหนด
ทิศทางในการด�าเนินงานในห้วงระยะเวลาต่าง	ๆ	ดังนี้

 ๑) แผนแม่บทฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๓๗)

 เน้นการด�าเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยใน

ลักษณะของงานวิจัยพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต์

 ๒) แผนแม่บทฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๒)

 เน้นการศึกษาวิจัยตามแนวพระราชด�าริต่อเนื่อง

จากแผนแม่บทฉบับที่  ๑ ควบคู ่กับการสร้างความรู ้

ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมาย

 ๓) แผนแม่บทฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙)

 เน้นการส่งเสริมและขยายผลการใช้หญ้าแฝก

เพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมภายใต้การสนับสนุนและการมีส่วนร่วม

ของหน่วยงานทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน รวมทัง้ประชาชนและ

เกษตรกรในพื้นที่

 ๔) แผนแม่บทฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔)

 เน้นการน�าองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้อง และเหมาะสมแก่การใช้

ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า

 ๕) แผนแม่บทฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

 เน้นการศึกษาด้านการเพิ่มศักยภาพหญ้าแฝก

ส่งเสริมให้มีการใช้หญ้าแฝกควบคู่กับการปรับปรุง ฟื้นฟู

สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่

วิกฤตท่ีมีความเสี่ยงจากดินถล่ม และน�้าป่าไหลหลาก 
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 ผลการด�าเนินงานโดยรวมตลอดระยะเวลากว่า 

๒ ทศวรรษในด้านต่าง ๆ  ที่พอจะสรุปให้เห็นเป็นตัวอย่าง 

คือ ในด้านการศึกษา วิจัย นั้น ได้มีงานศึกษา ทดลอง วิจัย 

เพ่ือน�าความรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝกไปใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม

มีการด�าเนินงานใน ๗ ประเภท ได้แก่ การอนุรักษ์ดินและ

น�้า การเขตกรรม วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (การเจริญเติบโต

การขยายพันธุ์) การปลูกร่วมกับพืชเกษตร การส่งเสริม

การใช้ประโยชน์ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการสนับสนุน

งบประมาณจาก ส�านักงาน กปร. ตั้งแต่ปี  ๒๕๓๕-๒๕๕๙ 

มีจ�านวนถึง ๒๖๒ เรื่อง โดยได้มีการจัดท�าทะเบียน

งานวิจัยเพื่อรวบรวมรายช่ืองานวิจัยและผลงานวิจัยให้

สามารถใช้ประโยชน์ได้

 ในปัจจบุนัได้ให้ความส�าคญักบัการศกึษา ทดลอง

พันธุ์หญ้าแฝกที่สามารถทนต่อร่มเงา ท�าให้เกิดประโยชน์

ในการน�าไปใช้ในการอนุรักษ์ดินและน�้า และลดปัญหา

การชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน�้าล�าธารซึ่งเป็น

พื้นที่ที่มีร่มเงา และการขยายพันธุ ์หญ้าแฝกจากเมล็ด

จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการแยกหน่อ 

ซึ่งหากวิธีการน้ีสามารถผลิตต้นพันธุ์หญ้าแฝกได้จะเป็น

ข้อได้เปรียบอย่างย่ิงท่ีสามารถช่วยลดปัญหาต่าง ๆ  ท่ีเกิด

จากข้อจ�ากัดในการขยายพันธุ์โดยวิธีแยกหน่อ โดยไม่ต้อง

ขนย้ายกล้าพันธุ์หญ้าแฝกจากแหล่งผลิตไปยังสวนและไร่

จะช่วยกระตุ ้นให้เกษตรกรอยากปลูกหญ้าแฝกเพ่ือใช้

ประโยชน์มากยิ่งขึ้น รวมถึงมีการศึกษาการใช้หญ้าแฝกใน

การบ�าบัดน�้าเสีย น�้าที่ปนเปื้อนสารพิษ โลหะหนักต่าง ๆ

โดยน�้าท่ีผ ่านการบ�าบัดด้วยหญ้าแฝกสามารถน�ามา

หมุนเวียนใช้ใหม่ได้ ช่วยลดต้นทุนในการน�าน�้ามาใช้ใน

การอุปโภค บริโภค เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าได้ ลดการปล่อย

ของเสียลงสู่สิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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 ในด้านการจัดการองค์ความรู้ มีการจัดประชุม

วิชาการและการฝึกอบรม เพื่อการเผยแพร่ผลงานการ

ศึกษา วิจัย โดยการจัดประชุมสัมมนามีทั้งในระดับ

ประเทศและระดับนานาชาติ โดยการจัดประชุมสัมมนา

การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ ในประเทศรวม ๖ ครั้ง และมีการจัดการ

ประชุมสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติ International 

Conferences on Vetiver (ICV) รวม ๖ ครั้ง 

 นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมหญ้าแฝกในระดับ

นานาชาติในหลายครั้ง ดังนี้

 (๑) เรื่อง The International Training Course 

on The Vetiver System ณ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้า

รับการอบรม ๓๑ คน จาก ๑๕ ประเทศ เมื่อปี  ๒๕๔๓

 (๒) การฝึกอบรมด้านหัตถกรรม ที่ส�านักส่งเสริม

อุตสาหกรรมในครัวเรือน จ�านวน ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑

ผู้เข้ารับการอบรมจากทวีปอเมริกาใต้ ครั้งที่ ๒ ผู้เข้ารับ

การอบรมจากประเทศอินเดีย 

 (๓) การส่งผู้เชี่ยวชาญด้านหัตถกรรมไปอบรม

ในต่างประเทศจ�านวน ๔ ครั้ง ได้แก่ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน อินโดนีเซีย อินเดีย และเวียดนาม

มีการด�าเนินงานไปแล้วรวมทั้งสิ้น ๔,๘๘๒ ล้านกล้า

เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่ ๑๒,๒๐๗,๑๔๑ ไร่ นอกจากนี้

ยังได้ใช้ประโยชน์ของหญ้าแฝกในด้านการกรองสารพิษ 

และประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ลดค่าใช้จ่ายเร่ืองปุ๋ย

ใช้มงุหลงัคา ใช้คลมุหน้าดนิ ท�าหตัถกรรม อาหารเลีย้งสตัว์

เป็นต้น

 การส่งเสรมิให้เกดิการใช้หญ้าแฝกอย่างแพร่หลาย

อีกทางหน่ึงคือ การจัดการประกวด โดยท่ีผ่านมามีการ

จัดการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ รวม ๙ ครั้ง ซึ่งจัดโดย มูลนิธิ

ชยัพฒันา ส�านกังาน กปร. กรมพฒันาท่ีดนิ และบริษทั ปตท.

จ�ากดั (มหาชน) โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่ยกย่อง เชดิช ูรวมท้ัง

เผยแพร่ผลงานการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพ่ือการ

อนุรักษ์ดินและน�้า เป็นการส่งเสริมและขยายผลการใช้

ประโยชน์จากหญ้าแฝกอย่างแพร่หลาย เพื่อให้มีการใช้

ทรพัยากรดนิและน�า้อย่างยัง่ยนื รวมทัง้ท�าให้เกิดเครอืข่าย

คนรักษ์แฝกแห่งประเทศไทย ซึ่งเกิดผลตามมาอย่างเป็น

รูปธรรมในการขยายผลการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก 

โดยเครือข่ายคนรักษ์แฝกแห่งประเทศไทยที่ได้รับการ

สนับสนุนจากบริษัท ปตท.จ�ากัด (มหาชน) ได้จัดมหกรรม

เครือข่ายคนรักษ์แฝกแห่งประเทศไทยข้ึน เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมและขยายผลการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก รวมถงึ

เป็นการเปิดเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นเครอืข่ายคนรกัษ์แฝก

ระหว่างปี ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๙ รวม ๓ ครั้ง แสดงถึง

ความเข้มแข็งของเครอืข่ายทีจ่ะร่วมกันสบืสานพระราชด�าริ

ในการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกได้อย่างดี

 ในด ้านการส ่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อ

วัตถุประสงค์ในด้านต่าง ๆ อาทิ การปลูกเพื่ออนุรักษ์ดิน

และน�้า การปลูกเพื่อปรับปรุงฟื ้นฟูคุณภาพทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปลูกเพื่อส่งเสริมสาธิต

ฝึกอบรมและการขยายพนัธุ ์ทีผ่่านมามกีารด�าเนนิการปลกู

หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า นับจนถึงปี ๒๕๕๘
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 การด�าเนินงานในการสนองพระราชด�าริน้ัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ได้พระราชทานรางวัล The King of Thailand Vetiver

Awards แบ่งเป็น ๓ ด้าน ๖ รางวัล ประกอบด้วย

 (๑) ด้านงานวิจัยหญ้าแฝกดเีด่น ประกอบด้วย

ผลงานในภาคเกษตรกรรมและผลงานนอกภาค

เกษตรกรรม

 (๒) ด้านการส่งเสริมและการใช้งานระบบ

หญ้าแฝกดเีด่น ประกอบด้วย งานส่งเสริมและถ่ายทอด

เทคโนโลย ีและงานประยกุต์ใช้ระบบหญ้าแฝก

 (๓) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนดีเด่น 

ประกอบด้วย งานประยุกต์ใช้ในพื้นที่เกษตรกรรมและ

ผลทางเศรษฐกิจและสังคม และงานบรรเทาภัยพิบัติ

และการป้องกันสิง่แวดล้อม ซ่ึงท�าให้ในระดบันานาชาติ

ได้ให้ความส�าคัญกับเรื่องหญ้าแฝกดียิ่งขึ้น

 ในการบริหารจัดการเพื่อให้พัฒนาและรณรงค์

การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริมีทิศทางที่

ชัดเจนมีความต่อเนื่อง คณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์

การใช้หญ้าแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริได้ก�าหนด

ให้มีแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริขึ้น เริ่มครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๓๖ 

และแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๕ ได้สิ้นสุดในปี ๒๕๕๙ ดังน้ัน

คณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนือ่ง

มาจากพระราชด�ารไิด้แต่งตัง้คณะท�างานจัดท�าแผนแม่บท

การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเน่ืองมาจาก

พระราชด�าร ิฉบบัที ่๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) เพื่อจัดท�า

แผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๖ เสนอต่อคณะกรรมการฯ พจิารณา 

โดยแผนแม่บทฯ ฉบับท่ี ๖ ท่ีจัดท�าโดยคณะท�างานฯ 

ได้ผ่านความเห็นชอบเม่ือวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

เรียบร้อยแล้ว
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 แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้

หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ฉบับที่  ๖

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่ใช้ในการก�าหนดทิศทางอีก 

๕ ปี มีการก�าหนดวิสัยทัศน์ของแผนดังนี้

 “สนองพระราชด�ารด้ิานการพฒันาและการ

ใช้ประโยชน์หญ้าแฝก ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยบริหารจัดการแบบบูรณาการผ่าน

เครือข่ายทุกระดับทั้งในประเทศและนานาชาติ

เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

อย่างยั่งยืน”

 โดยมีแนวทางและมาตรการการด�าเนินงาน

ในแต่ละด้านดังนี้ 

 ด้านการศึกษา วิจัย ประกอบด้วย ส่งเสริม

งานศึกษา วิจัย เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ สนับสนุน

งานวิจัยและทดลองเพื่อแก้ป ัญหาในพื้นที่  และ 

สนับสนุนงานวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช ้

ประโยชน์หญ้าแฝก 

 ด้านการจัดการองค์ความรู้ ประกอบด้วย 

สนับสนนุการรวบรวมข้อมลูและการจัดระบบองค์ความรู้

ส่งเสริมการเข้าถึงองค์ความรู้ และสนับสนุนให้เกิด

การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ท้องถิ่น 

 ด้านการส่งเสริม ประกอบด้วย ส่งเสริม

กิจกรรมการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก สนับสนุนการ

ท�างานแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วม และส่งเสริม

การถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ 

 ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย

ส่งเสริมให้เกิดการประชาสัมพันธ์ในหลากหลาย

รูปแบบและสนับสนุนให้การประชาสัมพันธ์เข้าถึง

กลุ่มเป้าหมาย 

 ด้านการบรหิารจดัการ สนับสนุนการบริหาร

จัดการอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการติดตามและ

ประเมินผล

 ทั้งนี้ในการแปลงแผนไปสู่ภาคปฏิบัติจะมี

การจัดท�าแผนปฏิบัติการพัฒนาและรณรงค์การใช้

หญ้าแฝกฯ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผน

ปฏิบัติการประจ�าปีต่อไป ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ จะได้

ด�าเนินการสนองพระราชด�าริให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน ท�าให้การใช้หญ้าแฝกมีแพร่หลายและ

เหมาะสม ซึ่งจะก่อประโยชน์ ดังที่ได้พระราชทาน

พระราชด�าริไว้
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เรียบเรียงโดย : กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง

กองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ



	 เมื่อกล่าวถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	คนส่วนใหญ่จะเริ่มต้นอธิบาย
หรือกล่าวถึงองค์ประกอบของสามห่วง	ความมเีหตผุล	ความพอประมาณ	และต่อด้วย
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี	โดยอธิบายต่อเนื่องด้วยการบอกว่าทั้งนี้	ต้องมีเงื่อนไข
ความรู้คู่คุณธรรม	ซ่ึงเป็นการอธิบายในกรอบแนวคิดของสามห่วงสองเงื่อนไข	ที่
เราคุ้นชิน	ทว่ายังไม่สามารถอธิบายเชื่อมโยงให้ชัดเจน

 ศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย พันธเสน ได้เสนอการอธิบายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยการวิเคราะห์เชิงระบบ ซึ่งมีความน่าสนใจและสามารถอธิบายเช่ือมโยงต่อเน่ืองอย่างเป็นเหตุ

เป็นผล โดยเริ่มต้นจากการอธิบายสองเงื่อนไขจ�าเป็นคือ ความรู้และคุณธรรม ซึ่งจะเป็นตัวก�ากับ

สอดแทรกวิธีคิดและวิธีปฏิบัติ และต่อด้วยสามห่วง ซึ่งมีความน่าสนใจอยู่ที่ ดร.อภิชัย พันธเสน

เสนอว่า การด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอาจไม่จ�าเป็นเริ่มจากการมีปัญญา

ความรู้ มีคุณธรรม ใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน หากอาจเริ่มจากการมีภูมิคุ้มกัน 

การใช้ปัญญาความรู้ในการสร้างภูมิคุ้มกัน และมีความพอประมาณเข้ามาประกอบด้วย จะท�าให้

ชีวิตเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและมีเหตุมีผล เศ
รษ
ฐก
ิิจพ
อเ
พีย
ง
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 ดังนั้น หากเราต้ังใจจะด�าเนินชีวิตตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เราอาจเริ่มต้นจากการสร้างภูมิคุ้มกันในชีวิต 

เช่น ด้านร่างกายจติใจ โดยการดแูลรกัษาร่างกาย การออกก�าลงักาย

และบ่มเพาะจิตใจตามหลักศาสนา ด้านวัตถุ ทรัพย์สิน

เงนิทอง โดยการวางแผนทางการเงนิ ด้านการผลติ โดยการ

วางแผนการผลิต การบริหารปัจจัยวัตถุดิบ แผนบริหาร

ความเสี่ยงในภาคธุรกิจ เพ่ือพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด

และหากมีการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ  เกดิขึน้ในชีวติ ผลกระทบ

ท่ีเกิดข้ึน ท่ีหนักก็จะเบาคลาย ท่ีเบาก็ไม่กระทบกระเทือน 

จากน้ันจงึค่อย ๆ  ปรบัยกระดบัความคิดสูค่วามพอประมาณ

ไม่มากไป ไม่น้อยไป คิดและท�าอย่างมีเหตุมีผล ซึ่งเป็น

องค์ประกอบที่เข้าใจยากขึ้นและมีระดับที่แตกต่างกัน 

ท้ังน้ี เม่ือเราสมาทานความคิดและท�าอย่างพอเพียง

อยู่บ่อย ๆ เป็นประจ�า เราจะเกิดปัญญาและความรู้ว่า

ความสุขในชีวิตคืออะไร และค้นพบว่าความพอเพียงคือ

ความสุข ซึ่งแต่ละคนต้องหาจุดพอเพียงของตนเอง และ

เหนอืสิง่อืน่ใด เราจะเชือ่มัน่ว่าการด�าเนนิชวีติตามปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงจะสามารถสร้างประโยชน์สขุให้แก่

ผูอ้ืน่และสงัคมไทยได้ 

 การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในการด�ารงชีวิตของมนุษย์ หมายถึง

การมคีวามสามารถในการพึง่พาตนเอง (Self-reliance) ถ้าสามารถ

พึ่งพาตนเองได้มาก จะสามารถอยู่รอดได้ดีโดยเฉพาะในยาม

ที่มีการเปลี่ยนแปลงเข้ามากระทบ และความสามารถในการ

ปรับตัวเมื่อเกิดภาวะวิกฤต (Resilience) ซึ่งเป็นองค์ประกอบ

ที่คนส่วนใหญ่เข้าใจง่ายที่สุด เนื่องจากเป็นวิธีการ (Method) 

ที่สอดคล้องกับสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของสิ่งมีชีวิตทั้งมวล

ซึ่งการมีแค่ภูมิคุ้มกัน ถือเป็นขั้นต้นระดับเข้าข่ายของการปฏิบัติ

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพราะถือเป็นการท�าเพื่อ

ความอยู่รอดของตนเอง หากว่ามีภูมิคุ้มกันและผนวกมีความคิด

เรื่องความพอประมาณมาก�ากับด้วย จะเป็นการปฏิบัติในระดับ

เข้าใจ และหากมีทั้งการมีภูมิคุ้มกัน ความพอประมาณ และความ

มีเหตุผล จะยกระดับเข้าสู่การเข้าถึง
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 “อ่างเก็บน�้านฤบดินทรจินดา” ชื่อพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มีความหมายว่า	“อ่างเก็บน�า้ท่ีสร้างขึน้ตาม
พระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”  ซึ่งได้รับ
พระราชทานช่ือ	 เมื่อวันที่ 	 ๑๖	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๙	 ชื่อเดิม	 เรียกกันว่า	
“อ่างเก็บน�้าห้วยโสมง” 

อ่างเก็บน�้าท่ีสร้างในพระราชด�าริรัชกาลท่ี ๙
สานประโยชน์สุข ในรัชกาลท่ี ๑๐

เรียบเรียงโดย : โสภิตา บุญประสงค์ สิทธิพงษ์พานิช

กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑
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 อ่างเก็บน�้านฤบดินทรจินดา เป็นอ่างเก็บน�้าขนาดใหญ่ มีความจุ ๒๙๕ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น

เขื่อนดิน ปัจจุบันสามารถเก็บน�้าได้แล้ว แต่จะก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งโครงการภายในปี ๒๕๖๒ ซึ่งจะ

ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรจ�านวน ๑๑๑,๓๐๐ ไร่ ในอ�าเภอนาดี และอ�าเภอกบินทร์บุรี  ในปี ๒๕๕๙ 

ที่ผ่านมา ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท�าให้ปัญหา

อุทกภัยของจังหวัดปราจีนบุรีหมดสิ้นไป อีกท้ังเกษตรกรสามารถท�าการเพาะปลูกได้ตลอดท้ังปี เม่ือ

น�้าบริบูรณ์ ความอุดมสมบูรณ์ต่าง ๆ  ก็ตามมา ทั้งด้านอุปโภคบริโภค ด้านการเกษตร เกิดความสวยงาม

ทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นขนุเขาทีโ่อบล้อมอ่างเกบ็น�า้ ป่าเบญจพรรณผสมป่าดบิแล้งทีเ่ขียวขจ ีฝงูสตัว์ป่า

น้อยใหญ่ที่แวะเวียนกันลงมาให้ชมในยามค�่าคืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีอาชีพรองรับตาม

ความสนใจ พร้อมผลิตและจ�าหน่ายพืชผลทางการเกษตร เครื่องจักสาน อาหารแปรรูป ฯลฯ ให้แก่

นักท่องเที่ยวได้ที่จะเข้ามาเยี่ยมชมต่อไปในอนาคต

 จากพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้

พระราชทานพระราชด�าริอ่างเก็บน�้านฤบดินทรจินดา ให้กับประชาชนจะสามารถยังประโยชน์

และสร้างผลผลิตให้สมบูรณ์ และร่วมกันสานต่อสร้างประโยชน์ให้แก่แผ่นดินในสมัยสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สืบไป 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พระราชทานพระราชด�าริให้พัฒนาลุ่มน�้าห้วยโสมงซ่ึงเป็น

ล�าน�้าสาขาของแม่น�้าปราจีนบุรี ทั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่จังหวัด

ปราจีนบุรี มักประสบกับปัญหาอุทกภัยสร้างความเสียหาย

ให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นประจ�าทุกปี โดยเฉพาะส่งผลให้

พื้นที่การเกษตร กว่า ๕๐,๐๐๐ ไร่ รวมถึงพื้นที่ท�าการประมง

เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า และถนนหลายสายได้รับความเสียหาย

ประกอบกับพื้นท่ีส่วนใหญ่ จะท�าการเกษตรได้ในช่วงฤดูฝน

เท่านั้น ส่วนช่วงฤดูแล้งหรือช่วงฝนท้ิงช่วง จะไม่สามารถ

ท�าการเกษตรได้เนื่องจากขาดแคลนน�้า ยกเว้นในพื้นที่ลุ่มต�่า

ริมห้วยโสมงและล�าน�้าสาขาท่ีพอจะมีปริมาณน�้าไหลอยู่บ้าง

การเกษตรท�าได้เพียงการปลูกมันส�าปะหลัง ปลูกยูคาลิปตัส 

เพราะเป็นพืชที่ไม่ต้องอาศัยน�้ามาก รวมท้ังปริมาณน�้าเพื่อ

การอุปโภคบริโภคก็ไม่เพียงพอ เนื่องจากไม่มีแหล่งเก็บกักน�้า

ต้นทุน
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อาชีพน่าลอง

เรียบเรียงโดย : นายศุภชัย อักษรวงศ์ 

         ศูนย์อ�านวยการและประสานการพัฒนา

                  พื้นที่ลุ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ



๑) การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์

 - การผลติอาหารตามหลกัเกณฑ์วธิกีารทีด่ ี(จี.เอม็.พี.)

 - หนังสือรับรองฮาลาล อนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย

รับรองฮาลาล เลขทะเบียนที่ กอท.ฮล. C082/2555

 - การขออนุญาตใช้เครื่องหมาย อย. ในผลิตภัณฑ์ 

น�้าพริกแกงส้มแห้ง, น�้าพริกแกงกะทิแห้ง, น�้าพริกค่ัวกลิ้งแห้ง

 - ได้รบัการคัดสรรเป็นผลติภณัฑ์โอทอป ระดบัห้าดาว 

	 เกษตรกรในต�าบลขอนหาด	อ�าเภอชะอวด	จังหวัดนครศรีธรรมราช	มีอาชีพหลัก	คือ	การท�านา
ท�าสวน	ท�าเกษตรหมนุเวียนตามฤดกูาล	ซึง่พริกขีห้นสูวนพนัธุพ์ืน้เมอืงเป็นพืชชนดิหนึง่ทีเ่กษตรกรในท้องถ่ิน
นิยมปลูกกันมาก	เมื่อมีเกษตรกรปลูกพริกเพิ่มขึ้นท�าให้พริกล้นตลาด	เพ่ือแก้ปัญหาเร่ืองพ่อค้าคนกลาง
กดราคาพริกขี้หนูสด	แม่บ้านเกษตรกรได้รวมกลุ่มกัน	จัดต้ัง	“กลุ่มแปรรูปพริก (เครื่องแกง)”		โดยเริ่ม
ด�าเนินการต้ังแต่วันที่	๑	พฤศจิกายน	๒๕๔๓	มีสมาชิก	๒๑	คน	ชื่อกลุ่มแปรรูปพริก	ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น
“กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปพริก”

๒) การพัฒนาผลิตภัณฑ์

 กลุม่ได้ทดลองสร้างผลติภณัฑ์เครือ่งแกงรปูแบบใหม่

เพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกจ�าหน่าย มีดังน้ี 

เครือ่งแกงส้มเปียก, เครือ่งแกงกะทิเปียก, เครือ่งแกงคัว่กลิง้เปียก

น�้าพริกแกงส้มแห้ง, น�้าพริกแกงกะทิแห้ง, น�้าพริกคั่วกลิ้งแห้ง

และเครื่องแกงไตปลาส�าเร็จรูปชนิดเปียก

การด�าเนินงาน

 เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ ณ กลุ ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขอนหาด ทอดพระเนตรและทรงสอบถามความเป็นมาและ

การด�าเนินงานของกลุ ่ม ในการนี้ พระราชทานพระราชด�าริกับนายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี และ

นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. สรุปสาระส�าคัญได้ว่า

 • ควรแนะน�าและจัดการกับผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร โดยอาจจะหาตลาดรองรับ

   หรือตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน

 • การผลิตสินค้าชุมชนจ�าหน่าย ควรมีเครื่องหมายที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
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กว่าพริกขี้หนู	จะพลิกเป็นเงินคืนกลับมาได้
กลุ่มแม่บ้านลงแรงมาก	แต่ถือเป็นประสบการณ์ร่วมกัน

ผลผลิตเพิ่มรายได้และสวัสดิการทางสังคม
 มีการผลิตเครื่องแกง เพ่ือจ�าหน่ายแก่สมาชิกและ

ชมุชนบรเิวณใกล้เคยีงทัง้ในต�าบล อ�าเภอ และจงัหวดัใกล้เคียง

โดยซื้อวัตถุดิบ ได้แก่ พริกขี้หนู มะกรูด ตะไคร้ ขม้ิน จาก

สมาชกิ ประมาณปีละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนวตัถดุบิอืน่ ๆ  เช่น 

หอม กระเทียม ซ่ึงซื้อจากแหล่งผลิตโดยตรง น�ามาบด โดยใช้

เครื่องบด ผลิตเป็นเครื่องแกง สามารถผลิตได้ ๑๖,๐๐๐ 

กิโลกรัมต่อปี จ�าหน่ายราคากิโลกรัมละ ๑๐๐-๑๑๐ บาท

ท�าให้กลุม่มรีายได้ปีละ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท เมือ่หกัค่าใช้จ่ายแล้ว

สามารถปันผลเฉลี่ยคืนให้สมาชิกเฉลี่ยรายละ ๒,๐๐๐-

๒,๕๐๐ บาทต่อเดือน และหักเงินรายได้ส่วนหนึ่งไว้ ส�าหรับ

จัดสวัสดิการสังคม เช่น ให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน 

เป็นต้น

	 ความพอประมาณ
๑. เน ้นพึ่งพาตนเองเป็นหลัก การขอรับการ

สนับสนุนจากหน่วยงานเฉพาะในส่วนที่จ�าเป็น

๒. การใช้อาคารผลติเน้นการปรบัปรงุของทีม่อียูเ่ดมิ

ให้ถูกสุขลักษณะ เป็นระเบียบดูเรียบร้อยสวยงาม

๓. การพัฒนาธุรกิจค�านึงถึงศักยภาพของกลุ่ม และ

มุ่งที่จะพัฒนาต่อยอดเฉพาะด้านที่ช�านาญ

๔. มีการวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบไม่สร้าง

ภาระหนี้สินที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น การกู้เงินเพื่อ

รับซื้อพริกข้ีหนูสดให้มีปริมาณเพียงพอส�าหรับการผลิต

เครื่องแกงได้ตลอดปี และจัดท�าบัญชีเพื่อเก็บเงินสะสม

ช�าระคืน

การด�าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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	 ความมีเหตุผล
๑. วางระบบการท�างานให้ได้คณุภาพเพือ่ให้ได้วธิกีาร

ที่ดีตามหลักเกณฑ์และให้ได้การยอมรับจากผู้บรโิภค เช่น 

กิจกรรม ๕ ส, จี.เอ็ม.พี. องค์การอาหารและยา (อย.),

ฮาลาล, มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.), ระดับ

ของระบบการบริหารจัดการ มจก.ในระดับดี ๕ หมวด, 

โอทอป ๕ ดาว

๒. การจัดซื้อวัตถุดิบใช้ในการผลิตส่วนใหญ่ซ้ือจาก

สมาชิกและในพื้นที่ ยกเว้นวัตถุดิบที่ไม่มีในพื้นที่

๓. เตรียมอบพริกแห้งที่ได้คุณภาพให้ได้ปริมาณที่

เพียงพอกับการผลิตพริกแกงได้ตลอดปี

๔. ใช้คุณลักษณะของพริกขี้หนูพันธุ์ท้องถิ่นที่มี

รสเผ็ดสร้างเอกลักษณ์เครื่องแกงรสเด็ด

๕. ค�านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างกลุ่มกับ

เกษตรกรผู้ปลูกพริก โดยรับซื้อในราคาที่ เป ็นธรรม

และส่งเสริมการขายหากได้ราคาที่สูงกว่า

	 มีภูมิคุ้มกันที่ดี
๑. มีการควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ตาม

แนวทาง “จี.เอ็ม.พี.สุขลักษณะทั่วไป” 

๒. มีระบบการตรวจสถานที่ผลิต และผลิตภัณฑ์

ประจ�าปีตามหลักเกณฑ์ของการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์

สุขภาพชุมชน

๓. มีช่องทางการจ�าหน่ายท้ังภายในชุมชน ชุมชน

ละแวกใกล้เคียงโดยรอบ และร้านอาหารในต่างจังหวัด 

ตลอดจนกลุ่มที่มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ท�าให้กระจาย

ความเสี่ยงด้านการตลาดและมีแนวคิดการขยายตลาด

อย่างค่อยเป็นค่อยไป

๔. มกีารสร้างเครอืข่ายช่วยประชาสมัพันธ์ผลติภณัฑ์

และเครอืข่ายพนัธมิตรทางการค้า เช่น เกษตรกรผูป้ลกูพรกิ

วิสาหกิจชุมชนอื่น ๆ ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ขาประจ�า

๕. มีการขยายผลเป็นศูนย์เรียนรู้ เพื่อการขยายผล

ในชุมชนและชุมชนรอบศูนย์ โดยเฉพาะเป็นแหล่งเรียนรู้

แก่เยาวชนในชุมชนเพื่อการสืบทอดรุ่นสู่รุ่น

	 แกงกะทิ	แกงคั่วกลิ้ง	แกงผัดเผ็ด
 ประกอบด้วย พริกขี้หนู พริกแห้ง ขมิ้น พริกไทยด�า ข่า ตะไคร้ เกลือ หอม กระเทียม ผิวมะกรูด

	 เครื่องแกงไตปลาส�าเร็จรูปชนิดเปียก
 ประกอบด้วย พริกขี้หนู พริกแห้ง ขมิ้น พริกไทยด�า ข่า ตะไคร้ เกลือ หอม กระเทียม ไตปลา กะปิ ผิวมะกรูด

	 แกงส้ม	ประกอบด้วย พริกขี้หนู ขมิ้น กระเทียม หัวหอม เกลือ 

ทั้งน้ีสัดส่วนตามความเหมาะสม ส�าหรับขั้นตอน

การท�าพริกแกง เตรยีมวตัถดุบิมาล้างให้สะอาดใส่ตะกร้า

ให้สะเดด็น�า้ ประมาณ ๑ ชัว่โมง แล้วน�ามาเข้าเครือ่งบด

บดเสร็จแล้วน�ามาเข้าเครื่องกวนอีกครั้ง เพื่อให้เข้ากัน

เพ่ือไล่ความชื้น ประมาณ ๑ ชั่วโมง พร้อมที่จะขาย

ได้เลย

  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปพริก บ้านขอนหาด 

ไม่หวงสูตรเครื่องแกง ซึ่งเมื่อแปรรูปเป็นเครื่องแกงแล้ว 

มีจ�าหน่ายทั้งเครื่องแกงสดและเครื่องแกงแห้ง พร้อมกับ

บอกส่วนผสมที่น่าทดลองท�าตามมาด้วย 





	 ในวันที่	๑๓	ตุลาคม	๒๕๕๙	นับเป็นวันที่ปวงชนชาวไทยได้สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่
จากการที่ได้ทราบข่าวพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชสวรรคต	น�ามาซึง่
ความโศกเศร้าอาลยัไปทัว่ทัง้แผ่นดนิ นับแต่เสดจ็ข้ึนครองสริริาชสมบัติเม่ือวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙

ได้ทรงงานเพื่อราษฎรอย่างมิได้เห็นแก่ความยากล�าบากแม้ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ความทุกข์ของ

ราษฎรในทุกหนแห่งทั่วทั้งแผ่นดินได้รับการแก้ไขจากการเสด็จพระราชด�าเนินไปเยี่ยมและศึกษาข้อมูล 

เพื่อพระราชทานโครงการช่วยเหลือให้ราษฎรพ้นจากความทุกข์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่าง

หาที่สุดมิได้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่พระราชทานตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา มีจ�านวน

มากมาย นับถึง ๔,๖๘๕ โครงการและครอบคลุมในทุกด้าน ท้ังด้านการสาธารณสุข การศึกษา 

การเกษตร และการพัฒนาแหล่งน�้า เป็นต้น

เรียบเรียงโดย : นายวัชระ หัศภาค

กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ ส�านักงาน กปร.

โครงการเฉลิมพระเกียรติ “ฉลองราชย์ ๗๐ ปี เคียงคู่ทรงงาน
๘๔ พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน”

เล
่าส
ู่กัน
ฟัง



 นับเวลาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช  เสด็จข้ึนครองสิริราชสมบัติ จนถึงปี ๒๕๕๙ เสด็จ

เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

และในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ

พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา 

ดังน้ัน ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน

โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ(ส�านกังาน กปร.) ซึง่เป็น

หน่วยงานท่ีท�าหน้าที่ในการสนองพระราชด�าริของทั้งสอง

พระองค์และพระบรมวงศ์ ได้ใช้โอกาสดังกล่าวจัดกิจกรรม

เพื่อเฉลิมพระเกียรติในชื่องาน “ฉลองราชย์ ๗๐ ปี เคียงคู่

ทรงงาน ๘๔ พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน” มีวัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจ

แนวพระราชด�าริและผลส�าเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริให้ประชาชนทั่วไปสามารถรับรู ้ รับทราบถึง

พระมหากรณุาธคิณุทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพล

อดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ได้พระราชทานแก่พสกนิกรให้ได้รับประโยชน์สุขโดยท่ัวกัน

รวมถึงได้มาศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับแนวพระราชด�าริ

ในด้านต่าง ๆ  ที่สามารถน้อมน�าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์

ท้ังในการประกอบอาชีพและน�าไปสืบสานในการพัฒนา

ได้ต่อไป

 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของทั้งสอง

พระองค์นั้น ส�านักงาน กปร. ได ้ร ่วมกับศูนย์ศึกษา

การพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริท้ัง ๖ แห่งทีก่ระจาย

อยู่ทั่วประเทศเป็นสถานที่จัดงาน เนื่องจากศูนย์ศึกษา

การพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารจิดัตัง้จากพระราชด�าริ

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ทดลอง สาธิต ในลักษณะพิพิธภัณฑ์

ธรรมชาติที่มีชีวิต ตามหลักภูมิสังคมของแต่ละภูมิภาค 

เพื่อให้เกษตรกร ประชาชน และผู ้ที่สนใจได้มาศึกษา

เรียนรู ้ได้อย่างสะดวกและได้รับความรู ้ที่เหมาะสมกับ

แต่ละพื้นที่ สามารถน�าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ

ได้อย่างถกูต้องและเหมาะสมตามสภาพพืน้ทีแ่ละสอดคล้อง

กับประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นด้วย 

66
ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙



	 กิจกรรมในงานที่จัดขึ้น	ประกอบด้วย
๔	กิจกรรมหลัก	คือ

 กิจกรรมที่ ๒ เป็นการจัดประกวดการจัดแสดง

นิทรรศการในหัวข้อ “แผ่นดินของเรา” จากสถาบัน

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาโดยให้นักเรียนมาจัดแสดง

ผลงานจากการน้อมน�าแนวพระราชด�าริไปปฏิบัติ โดยน�า

มาจัดแสดงในรูปแบบของนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

ที่สถาบันการศึกษาท่ัวประเทศได ้น ้อมน�าไปปฏิบัติ

และก่อเกิดผลแห่งการพัฒนาในด้านการเรียนการสอน

การประยุกต ์ใช้ในการด�าเนินชีวิตและการพัฒนาใน

สถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นการจัดแสดงให้สาธารณชน

ทั่วไปได้รับทราบและประจักษ์ถึงการสืบสานและสานต่อ

แนวพระราชด�ารอิย่างเป็นรปูธรรม โดยโรงเรยีนทีช่นะเลศิ

ในแต่ละครั้ง จะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทุนการ

ศึกษาและทุกสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมประกวดจะได้

รับประกาศนียบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่ทุกสถาบัน 

 กจิกรรรมที ่๑ เป็นการจัดแสดงนิทรรศการเฉลมิ

พระเกียรติฯ ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ โดยส�านักงาน กปร. น�านิทรรศการเคลื่อนท่ี

ชุด “ฉลองราชย์ ๗๐ ปี เคียงคู่ทรงงาน ๘๔  พรรษา

ราชินีศรีแผ่นดิน” ซึ่งน�าเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาตาม

แนวพระราชด�าริ ๗ ทศวรรษ และหลักการทรงงาน

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

๒๓ ข้อเล่าผ่านสื่อ Interactive Exhibition พร้อมทั้ง

กิจกรรมตอบค�าถามรับของที่ระลึก และคูปองลุ ้นรับ

รางวัลต่าง ๆ พร้อมมีนิทรรศการจากหน่วยงานร่วม

จัดเพื่อแสดงถึงพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ ด้วย
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 กิจกรรมที่ ๓ เป็นกิจกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ

จากงานของในหลวง โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง

๖ แห่ง ได้ให ้เกษตรกรและประชาชนที่สนใจเข้ารับ

การอบรมการประกอบอาชีพที่มาจากองค์ความรู้ที่จะน�า

ไปใช้ในการประกอบอาชีพให้ประสบผลส�าเร็จได้ ตัวอย่าง

อาชีพท่ีมีการอบรม อาทิ การปลูกมะนาวนอกฤดูใน

วงบ่อซีเมนต์ การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ การซ่อมบ�ารุงรักษา

เครื่องยนต์เล็ก การท�าไม้กวาดทางมะพร้าวและเก้าอ้ีจาก

ไม้รัง การปลูกผัก การเลี้ยงชันโรง การเลี้ยงปลาแบบ

ผสมผสาน การเลีย้งกบนาโดยวธิธีรรมชาต ิและการปลกูผกั

ปลอดจากสารพิษเพิ่มรายได้ เป็นต้น

  กิจกรรมที่ ๔ เป็นกิจกรรมการสร้างป่าเพ่ิมน�้า

ภายใต้ช่ือ “ปลกูป่าในใจคน” โดยกิจกรรมนีเ้ป็นการสบืสาน

พระราชด�าริด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ตามแนวพระราชด�าริ ซึ่งกิจกรรมการสร้างป่าเพิ่มน�้า

ภายใต้ชื่อ “ปลูกป่าในใจคน” ตามหลักการทรงงานนั้น

มปีระชาชนทีส่นใจเข้าร่วมกจิกรรมปลกูป่าในใจคนในแต่ละ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ จ�านวน ๘๔ คน ทั้งนี้ เพื่อจะส่ือถึง

๘๔ พรรษาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

โดยผู้ร่วมกิจกรรมจะรับต้นไม้ ประกอบด้วย ต้นไม้ประจ�า

จังหวัด หรือไม้มีค่า หรือไม้อนุรักษ์ เช่นต้นนนทรีป่า พะยูง

ยางนา หว้า ตะเคียนชันตาแมว ต้นจัน ทองกวาว ปีบ และ

สารภี เป็นต้น พร้อมสมุดบันทึกปลูกป่าในใจคน และเม่ือ

น�าไปปลูกในพื้นที่ของตนเองแล้วจะต้องมีการบันทึกการ

เจริญเติบโตตลอดถึงเรื่องราวการปลูกที่สะท้อนถึงหลักการ

ทรงงาน ปลูกป่าในใจคน มีการถ่ายทอดประสบการณ์

ผ่านสู ่สาธารณชนทางสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่องด้วย
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 กิจกรรมต่าง ๆ  ในงานที่จัดขึ้นทั้ง ๖ แห่งได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมเป็นจ�านวนมาก

ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายหนึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้คือ เยาวชนจะได้มาเรียนรู้งานโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริและแนวพระราชด�าริในด้านต่างๆ รวมถึงได้จัดผลงานท่ีแสดงถึงความรู ้

ความเข้าใจในงานพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ ผลส�าเร็จท่ีเห็นได้จากการจัดงานครั้งน้ี คือ การจัด

นิทรรศการในหัวข้อ “แผ่นดินของเรา” ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีเข้าร่วมการจัด

นิทรรศการ ท�าให้เห็นว่าเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการน�าแนวพระราชด�าริไป

ประยุกต์ใช้ได้อย่างน่าประทับใจ 

 กิจกรรมเพ่ือเฉลิมพระเกียรติในช่ืองาน “ฉลองราชย์ ๗๐ ปี เคียงคู่ทรงงาน ๘๔ พรรษา 

ราชินีศรีแผ่นดิน” จัดทั้งหมด ๖ ครั้ง คือ ครั้งท่ี ๑ จัดขึ้นที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

ครัง้ที ่๒ จัดทีศู่นย์ศึกษาการพฒันาห้วยทรายอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิจงัหวัดเพชรบรุ ีในระหว่าง

วันที่ ๒๒-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๓ จัดท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ จังหวัดนราธิวาส ในระหว่างวันที่ ๒๕-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๔ จัดขึ้นท่ี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดจันทบุรี ในระหว่างวันที่

๒๘ – ๓๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ครัง้ที ่๕ จดัขึน้ท่ีศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ

จังหวัดสกลนคร ในระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และครั้งสุดท้ายจัดขึ้นที่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 

๑๑-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
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 ครั้งที่ ๑ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศ ๒ รางวัล 

ได้แก่ โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” และ

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว และรางวัลชมเชย ๒ 

รางวัล ได้แก่ โรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 

และโรงเรียนหมอนทองวิทยา

 ครั้งที่ ๒ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ เพชรบุรี รางวัลรอง

ชนะเลิศ ๒ รางวัล ได้แก่ โรงเรียนชะอ�าคุณหญิงเนื่องบุรี

และโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) และ

รางวัลชมเชย ๒ ได้แก่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา และ

โรงเรียนบางตะบูนวิทยา

 คร้ังท่ี ๓ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่

โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ รางวัลรองชนะเลิศ

๒ รางวัล ได้แก่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส และ

โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม และรางวัลชมเชย ๒ รางวัล 

ได้แก่ โรงเรียนนราธิวาส และโรงเรียนจรรยาอิสลาม

 ส�าหรับผลการตัดสินการประกวดนิทรรศการ ในหัวข้อ “แผ่นดินของเรา” ทั้ง ๖ ครั้ง

มโีรงเรียนทีช่นะเลศิได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช

รวมทั้งมีรางวัลรองชนะเลิศ ๒ รางวัล และรางวัลชมเชยอีก ๒ รางวัล ดังนี้

 ครัง้ที ่๔ ณ ศนูย์ศกึษาการพัฒนาอ่าวคุง้กระเบน

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 

โรงเรยีนเบญจมราชทูศิ จงัหวดัจนัทบรุ ีรางวลัรองชนะเลศิ

๒ รางวลั ได้แก่ โรงเรยีนมธัยมท่าแคลง และโรงเรยีนเทศบาล

วัดบุญญวาสวิหาร และรางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้แก่ 

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ และโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

 ครั้ งที่  ๕ ณ ศูนย ์ศึกษาการพัฒนาภูพาน

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร  รางวัล

รองชนะเลิศ ๒ รางวัล ได้แก่ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

และโรงเรียนค�าเพิ่มพิทยา และรางวัลชมเชย ๒ รางวัล 

ได้แก่ โรงเรียนร่มเกล้า และโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา

พึ่งบารมี

 ครั้งที่ ๖ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีรางวลั

รองชนะเลิศ ๒ รางวัล ได้แก่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์

วิทยาลัย และโรงเรียนมัธยมวิทยา จังหวัดล�าปางและ

รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้แก่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

และโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
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  ผู ้ท่ีได้ร ่วมงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งน้ี

ต่างรู ้สึกส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ได้

พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรให้มีชีวิตความเป็น

อยู่ท่ีดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยขอน�า

เสนอให้เห็นถึงความคิดความรู้สึกของผู้เข้าร่วมงานส่วนหนึ่ง 

อาทิ “ได้อ่าน และได้รูว่้าโครงการแต่ละโครงการทีพ่ระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดขึ้นมีแต่สร้าง

ประโยชน์ให้แก่ประชาชน”

 “ท�าให้เราเรยีนรูเ้กีย่วกบัพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร

มหาภมูพิลอดลุยเดช ได้ว่าท่านทรงด�าเนนิโครงการอะไรบ้าง” 

 “รู ้สึกว่าได้รับความรู ้ที่ได้เห็น พ่อของแผ่นดิน

ท�าอะไรบ้าง” เป็นต้น จากความคิดความรู้สึกดังกล่าวเป็นที่

ประจักษ์ถึงผลจากการที่ทรงงานเพื่อราษฎรของทั้งสอง

พระองค ์น�ามาซ่ึงความผาสุกและความจงรักภักดีของ

พสกนิกรชาวไทย

 กจิกรรมเฉลมิพระเกยีรต ิ“ฉลองราชย์ ๗๐ ปี เคยีงคู่

ทรงงาน ๘๔ พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน” ที่จัดข้ึน ประสบ

ความส�าเร็จในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจ 

แนวพระราชด�าริและผลส�าเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าร ินกัเรยีน นกัศกึษา เกษตรกร ประชาชน หน่วยงาน

ราชการ และภาคเอกชนทีเ่ข้าร่วม นอกจากจะได้รบัความรู้แล้ว

ยังได้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช และสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกติิ์

พระบรมราชินีนาถได้พระราชทานแก่พสกนิกรให้ได้รับ

ประโยชน์สขุโดยทัว่กนัและยงัได้ร่วมกนัแสดงพลงัทีจ่ะร่วมกนั

น้อมน�าแนวพระราชด�าริไปสืบสานตลอดไป

71
ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙



การ์ตูนตามรอยพระราชด�าริ ตอน “เดินตามพ่อ พอเพียง”
Following the Royal Initiatives: “Sufficiency Following the Father’s Footsteps”

 “… สมัยก่อนนี้พอมีพอกิน มาสมัยนี้ชักจะไม่พอมีพอกิน จึงต้องมี

นโยบายท่ีจะท�าเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่ทีจ่ะให้ทกุคนพอเพยีงได้ ให้พอเพยีงนี้

ก็หมายความว่า มกีนิมอียู ่ไม่ฟุม่เฟือย ไม่หรหูรากไ็ด้ แต่ว่าพอ แม้บางอย่างอาจ

จะดฟุู่มเฟือย แต่ถ้าท�าให้มคีวามสุข ถ้าท�าได้กส็มควรที่จะท�า สมควรทีจ่ะปฏิบตัิ  

อันนี้ก็ความหมายอีกอย่างของเศรษฐกิจพอเพียง หรือระบบพอเพียง …”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต 

วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

  เก็บผักไปท�า

อะไรกินเหรอสืบ
วันนี้แม่ว่าจะผัดกะเพรากบ

กับผัดมะเขือยาวน่ะ 

   พี่ถุงเงินก็

อยากกินด้วยล่ะ 
  เราต้องเก็บผัก

อะไรกันบ้างเหรอ

แล้วก็แวะไปเอาไข่ไก่

ในเล้าทางโน้น กับไปจับกบใน

บ่อทางโน้น

    ผัดกะเพรา ก็มีกะเพรา

พริกขี้หนูค่ะ ส่วนผัดมะเขือยาว

ก็เก็บมะเขือ โหระพา พริกไทยอ่อน  

          ถ้าสานช่วยเก็บผัก

    แล้วขอกินด้วยได้ไหม

“…In the past, there was enough to live on, but today, impoverishment is creeping in. We must, therefore,

implement a policy of sufficiency economy so that everyone will have enough to live on. This sufficiency means to have 

enough to live on. 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….”
His Majesty King Bhumibol Aduladej’s Speech, 

Given to the audience Well-Wishers on the Occasion of the Royal Birthday Anniversary

at Dusidalai Hall, Chitralada Villa, Dusit Palace, Friday 4 December 1998

 Hey, what’re making for dinner today?

 Mom’s making stir fried frog with holy basil and stir 

fried eggplant today.

If I help you pick the vegetables, can I eat with you?

 For the holy basil stir fry, we need the holy basil and bird’s eye chili. For the eggplant stir fry, we need some eggplants,

 Thai basil, unripe Thai pepper.      And we need to stop by at the chicken coop for some eggs and the pond for some frogs.

I want to join, too.
What kinds of vegetables are we picking?
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    พอดู ๆ ไปแล้ว สวนของบ้านสืบนี่ 

มีของกินทุกอย่างแทบไม่ต้อง

ออกไปซื้อเลยนะ

    แน่นอน เพราะบ้านเรายึดหลัก

พึ่งตนเอง กินทุกอย่างที่ปลูก เป็นส่วนหนึ่ง

ของการใช้ชีวิตตามหลักความพอเพียงไง

อ๋อ พอมี พอกิน

พอใช้ ที่เป็นการเริ่มต้น

ใช่ไหมล่ะ

          สานพูดเหมือนเข้าใจ

อธิบายให้พี่ฟังได้ไหม              เอ่อ...

ไม่ได้ฮะ

            ที่สานพูด คือ “พอเพียงในความ

เป็นอยู่” หมายถึงการพึ่งตนเองให้ได้ ให้พอมี

พอกิน พอใช้ อย่างปลูกผักกินเองนี่

ก็เป็นส่วนหนึ่งนะ  

      เมื่อความเป็นอยู่

พอเพียงแล้ว ก็ต้องมีแนวคิด

ที่พอเพียงด้วย

        ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เข้าใจดีเลยค่ะ

“พอเพียงในแนวคิด” หมายถึง การใช้ปัญญาปรึกษาหารือ

กันเกื้อกูลกัน ช่วยกันหาทาง ที่จะพัฒนาสิ่งต่าง ๆ สร้าง

ความเจริญให้ครอบครัวและหมู่บ้านของเรา

     โอ๊ะ สาน

จ�าได้แล้วฮะ 

I’ve just realized that this garden has everything you need for food. We don’t need to buy anything.

Exactly. That’s because our house follows the supporting concept. We grow everything we eat. This is part of  leading a life 

according to the Philosophy of Sufficiency Economy.

Ah, I see. To have enough to eat and to live on. As in the basic level, right?

You sound like you already understand it. Can you explain it to me?  Erm… Not really.

What you’re talking about is “sufficiency in living” which means that you can be self-reliant, have enough to eat and 

live on. Being able to grow your own food is a part of it.
When you have sufficiency in living, you also need a thinking concept of sufficiency economy as well.

Most of the people here understand it well. “Sufficiency in the head” means to use wisdom in consultation and helping one another

to make improvements and create progress for the family and community.   Oh, I remember now!

73
ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙



        อีกข้อหนึ่งคือ

“พอเพียงในจิตใจ” หมายถึง

พอเพียงในความต้องการ

ไม่โลภมาก  

       เก็บแค่นี้ก็พอกิน

แล้วนะฮะ เอาไปเยอะ ๆ

จะเหลือเสียของ

       เก็บเยอะอีกนิด

ก็ได้นะสาน จะได้ท�าเผื่อ

บ้านข้าง ๆ ด้วย

      ความพอเพียงจะเกิดขึ้นได้

เมื่อเราเดินบนทางสายกลาง คือ

๑. ท�าอะไรให้พอดี ๆ

 ๒. มีเหตุผล มีข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ

๓. มีภูมิคุ้มกันที่ดี มีแผนส�ารอง

เอาตัวรอดได้เมื่อผิดพลาด

      แล้วก็ต้องมีความรู้

และคุณธรรมด้วยใช่ไหมคะ

    ใช่แล้ว ความรอบรู้ รอบคอบ 

ซือ่สตัย์ เอือ้เฟ้ือ ขยนัอดทน จะน�า

ไปสู่ชีวิตที่เป็นสุขอย่างมั่นคง

 มิน่าล่ะ หมู่บ้านเราถึงมี

ความสุขกันจัง เพราะทุกคน

ใช้ชีวิต แบบพอเพียงได้

จริง ๆ น่ะเอง

  คนที่ใช้ชีวิตไม่พอเพียง

ไม่มีความสุข น่าจะลองมา

ใช้ชีวิตอย่างพวกเรา

บ้างนะคะ

    คนในเมือง ไม่มีที่ดิน

ท�าสวนท�าไร่อย่างเรา  เขาท�า

ไม่ได้หรอกสืบ

       ใช้ชีวิตแบบพอเพียง

ไม่ต้องถึงขั้นปลูกผักกินเองหรอก

คนที่ไม่มีที่ดินก็ท�าได้ ถ้ารู้จักพอเพียง

ในรูปแบบของตัวเอง

    จริงค่ะ ถ้าศึกษา
หาจุดเริ่มได้ แล้วเริ่ม

ท�าเลย

    โดยผลของแต่ละคนไม่เหมือนกัน

ต้องควบคุมรายรับกับรายจ่ายให้สมดุล 

และแบ่งไว้ออมเพื่อให้มีภูมิคุ้มกัน ก็ถือว่า

พอเพียงแล้วและจะต้องมีความสุข

เพิ่มขึ้นแน่ ๆ

 Another one is “sufficiency in the heart.”  That means 

we have to control our desire and must not be greedy.

 I think these are enough If we collect too much, it’ll just 

be a waste.   We can pick a bit more, Saan. We can share it 

with our neighbors.

 Sufficiency can happen when we lead the life 

in the middle path, which are: 1. Moderation in action 

2. Reasonableness and information 3. Good self-immunity

and backup plans that we can use when things go wrong.

 We also need to have knowledge and virtue, 

right?

 That’s right. Wisdom, prudence, honesty, generosity 

and perseverance will lead to a happy, stable life.

 So that’s why our village seems so happy. That’s

because everyone here’s living in true sufficiency manner.

 People who aren’t living in sufficienct and happy

lives should try out our way of living.

 The people in the city without their own land like 

us can’t do that, though.

 You don’t need to be able to grow your own vegetables to eat, you know. You can be sufficient in your own way.

 That’s right. If you know where to begin, you can start doing it right away. 

 The effects will be different for each person. If you can balance out your income and expenses, with some money 

saved as immunity, that’s already sufficiency. You’ll definitely have a happier life.
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จังหวัดอุดรธานี พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน อาทิ 

นิทรรศการของส�านักงาน กปร. นิทรรศการของศนูย์ศกึษาการ

พฒันาภพูานอันเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิศนูย์ศกึษาการพัฒนา

อ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และนิทรรศการ

จากสปป.ลาว ทีม่าร่วมจัดแสดงนทิรรศการในครัง้นีด้้วย รวมถงึ

การแสดงพันธุ์สัตว์น�้าหายากแปลกและสวยงาม พร้อมกับ

ผลิตภัณฑ์ประมงหลากหลายกับของดี OTOP แห่งภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือและภาคเอกชน กว่า ๖๐ ร้านค้า ท่ีน�ามาให้

ประชาชนได้เรียนรู้ในโอกาสนี้ด้วย

 นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธาน

เปิดงานมหกรรมประมงไทย ใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ ๓ เพื่อ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ

๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๙ ภายใต้แนวคดิ “พรรษาพนัธ์ุสตัว์น�า้ไทย

สืบสานแนวพระราชด�าริ ตามรอยพระแม่ของแผ่นดิน” 

โดยกรมประมงร่วมกับจังหวัดอุดรธานีและศูนย์การค้า

เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘- ๑๒ 

กันยายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี 

๑๐
กันยายน ๒๕๕๙ 

วันที่

คว
าม
เค
ลื่อ
นไ
หว
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน

โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และ

รับชมการแสดงจากเครือข่ายคนรักษ์แฝกท่ีได้รวมกลุ่มกัน

น้อมน�าแนวพระราชด�าริในการน�าหญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์

มาใช้ในการแก้ไขปัญหาดินและน�้า มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ จน

กระทั่งก่อเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ทั้งในประเทศและ

นานาประเทศ สร้างภูมิคุ้มกันทรัพยากรธรรมชาติให้มีความ

ยั่งยืนตลอดไป

๑๓ - ๑๔
กันยายน ๒๕๕๙ 

วันที่

 วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙  นายอ�าพล

เสนาณรงค์ องคมนตรี ติดตามการด�าเนินงานในพื้นที่พัฒนา

ตามแนวพระราชด�าริ ในโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้

หญ้าแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ด้วยการปลูกหญ้าแฝก

ร่วมกับวธิกีลและวธิพืีช ในพืน้ท่ีจงัหวัดสรุาษฎร์ธาน ีโดยได้รบั

การสนับสนุนทางด้านองค์ความรู้และวิชาการจากกรมพัฒนา

ท่ีดิน การนี้ องคมนตรี ได้ปลูกหญ้าแฝก ณ บ้านทุ่งรังทอง

เพ่ืออนุรักษ์ดินและน�้า และลดการชะล้างพังทลายของดิน

พร้อมกับเปิดป้ายแพรกจิกรรมปลกูหญ้าแฝกเฉลมิพระเกยีรติ
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 วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ นายอ�าพล

เสนาณรงค์ องคมนตรี เป ็นประธานเปิดงานมหกรรม

เครือข่ายคนรักษ์แฝก ภายใต้แนวคิด “รักษ์หญ้าแฝก เทิดไท้

องค์ภูมินทร์” ภายใต้ความร่วมมือของมูลนิธิชัยพัฒนา

ส�านักงาน กปร. กรมพัฒนาที่ดิน และบริษัท ปตท. จ�ากัด 

(มหาชน) โดยเริ่มด�าเนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ เพื่อขยายผล

การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในระดับภูมิภาคและระดับ

ประเทศ ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนการด�าเนินงานอย่าง

ต่อเนือ่ง ซึ่งการจัดงานมหกรรมเครือข่ายคนรักษ์แฝกในครั้งนี้

มกิีจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเฉลมิพระเกยีรตฯิ

ในการอนุรักษ์ดินและน�้าด้วยหญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์มาตั้งแต่

ปี ๒๕๓๔ รวมถงึ การเสวนาในหวัข้อ “หญ้าแฝกหยัง่ลกึ ส�านกึ

รักษ์ดินน�้า” ตลอดจนผลงานทางวิชาการและผลสัมฤทธิ์จาก

การพัฒนาตามแนวพระราชด�าริของเครือข่ายคนรักษ์แฝก

77
ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙



 ๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โครงการ

พัฒนาชุมชนอาสาสานต่องานพ่อหลวง

 ๔) มหาวทิยาลยัราชภัฏยะลา โครงการพลกิผนืนาร้าง

สร้างเกษตรตัวอย่างเพื่อพัฒนาชายแดนใต้อย่างยั่งยืน

 ๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โครงการ

ผักสวนครัวรักษาโรค

 ๖) มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร์ โครงการบญัชี

อาสา เพื่อพัฒนาชุมชนให้รู้จักออมตามแนวพระราชด�าริ 

 ๗) มหาวทิยาลยัรามค�าแหงวทิยาเขตบางนา โครงการ

รามรักษ์ป่า ร่วมใจอาสาพัฒนาป่าและชุมชนอย่างยั่งยืน และ 

 ๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โครงการพลิก

ผืนป่า พัฒนาผืนน�้าก่ออาชีพอย่างยั่งยืน

๒๓
กันยายน ๒๕๕๙ 

วันที่

 นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธาน

เปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนและสถาบันการศึกษา

สืบสานพระราชด�าริ และมอบรางวัลการประกวดผลงาน 

“เยาวชนอาสาสืบสานพระราชด�าร”ิ พร้อมกบับรรยายพเิศษ

ในหัวข้อ “แผ่นดินของเรา” ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ

ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ (RDPB Camp) รุ่นที่ ๖

โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จ�านวน ๘ สถาบัน ได้แก่

 ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โครงการสืบสาน

พระราชด�าร ิสู่นวัตกรรมไทยแก้ไขปัญหายุคสมัยการเรียนรู้

แห่งศตวรรษที่ ๒๑ (ใหม่)

 ๒)  มหาวทิยาลัยขอนแก่น โครงการสร้างสรรค์รกัษ์ต้นน�า้
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การขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจ�าปี ๒๕๕๙ 

ในการศึกษา วิจัย ทดสอบ และสาธิตของศูนย์ศึกษา

การพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริท้ัง ๖ แห่งทั่ว

ประเทศในการพัฒนาดิน น�้า ป่าไม้ พลังงานทดแทน 

อาชีพ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย

ยึดหลักให้เป็นไปตามแนวพระราชด�าริ ตลอดจนการ

จดสิทธิบัตรต่าง ๆ ที่เกิดจากนวัตกรรมใหม่ รวมทั้ง

เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของนักวิชาการ นักวิจัย

ที่มีส่วนร่วมด�าเนินงานโครงการศึกษาวิจัยฯ ในพื้นที่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงานในการเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน

สนองพระราชด�าริให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต

๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

วันที่

 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธาน

การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการโครงการศูนย์ศึกษา

การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

ณ ห้องประชุม ๒๐๑ อาคารส�านักงานโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าร ิเพือ่พจิารณาแนวทางในการด�าเนนิและ
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และพัฒนา รวมจ�านวนทั้งสิ้น ๔๙๙ เรื่อง ด้านการขยายผล

สู่หมู่บ้านรอบศูนย์รวม ๑๔๘ หมู่บ้าน มีศูนย์สาขา ๑๗ แห่ง 

และศูนย์เรียนรู้รวมจ�านวน ๑๒๙ แห่ง ด้านการบริหารจัดการ 

จัดให้มีการฝึกอบรมทักษะด้านภาษา มีการปรับปรุงป้าย

สื่อความหมาย ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น 

และได้มีการติดตามความก้าวหน้าผลการด�าเนินงานในพ้ืนที่

ศูนย์ศึกษาฯ ๔ แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

ห้วยฮ่องไคร้ฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาพิกุลทองฯ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ 

จ�านวน ๔๘ โครงการฯ นอกจากนี ้ได้ร่วมพจิารณาถงึแผนแม่บท

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ เพื่อให้ศูนย์ศึกษาฯ ได้ใช้เป็นกรอบการ

ปฏบิตังิานในการท�าหน้าท่ีเป็นแหล่งองค์ความรูแ้นวพระราชด�าริ

ขยายผลสู่ประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

๑๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

วันที่

 นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตร ีเป็นประธานการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ การประเมินผล

แผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ปี ๒๕๕๕–๒๕๕๙ ประกอบด้วย ด้านการศึกษา ทดลอง วิจัย 
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ขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริของหน่วยงานที่

สนองพระราชด�าริ พร้อมนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการจัดท�า

แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเน่ือง

มาจากพระราชด�าริ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อใช้

เป็นกรอบแนวทางการด�าเนินงานโดยยึดแนวพระราชด�าริ 

เน้นการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับแนวคิดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา

และสร้างเครือข่าย ส่งเสริมการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และน�าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นเคร่ืองมือในการติดตามผล 

๑๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

วันที่

 นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธาน

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เพื่อรับทราบ

ผลการด�าเนินงานและการติดตามการด�าเนินงานในโครงการ

พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 

ประจ�าปี ๒๕๕๙ อาทิ โครงการการปรับปรุงและขยายพันธุ์

หญ้าแฝกโดยเมล็ดและโครงการศึกษาการป้องกันดินถล่ม 

โครงการการศกึษาระบบบ�าบัดน�า้ทิง้จากการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้

โครงการอิทธิพลของหญ้าแฝกร่วมกับการปลูกพืชคลุมดิน

ที่มีต่อการอนุรักษ์ดินและน�้าในแปลงไม้ผล ฯลฯ การต่อยอด
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ประกวดนทิรรศการ “แผ่นดนิของเรา” และมอบพันธ์ุไม้ต้นจนั

ให้กับเกษตรกรและประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ปลกูป่าในใจคน

จ�านวน ๙ ราย เพือ่เป็นตวัแทนในการตัง้ปณธิานความดใีนการ

สบืสานพระราชด�ารปิลกูปา่ในใจคน ใหบ้งัเกดิผลเป็นรปูธรรม

อย่างชัดเจนและเป็นต้นแบบต่อไป

๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

วันที่

 นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธาน

ในงานนิทรรศการน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงาน “ล้นเกล้า

ชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

อ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดจันทบุรี 

โอกาสนี ้องคมนตร ีได้มอบเกยีรตบิตัรให้กบัโรงเรยีนทีเ่ข้าร่วม
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๒๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

วันที่

 นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธาน

ในงานนิทรรศการน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงาน “ล้นเกล้า

ชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

ภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ จังหวัดสกลนคร ในการนี้

องคมนตร ีได้มอบเกยีรตบิตัรแก่โรงเรยีนทีช่นะเลศิการประกวด

การจดันทิรรศการ “แผ่นดนิของเรา” และมอบพนัธุไ์ม้ต้นพะยงู

ให้กับเกษตรกรและประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ปลูกป่าในใจคน

เพื่อเป็นการสืบสานพระราชด�าริปลูกป่าในใจคน ให้บังเกิดผล

เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนและเป็นต้นแบบต่อไป
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เชญิชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความในหวัข้อ “ล้นเกล้าชาวไทย สถติในดวงใจนรินัดร์” 
โดยเขียนบทความเล่าเรื่องท่ีถ่ายทอดความรู้สึกตามหัวข้อ “ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์” 
ที่มาจากความรู ้สึก และการรับรู ้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงเพื่อถ่ายทอดสู่สาธารณชน ได้รับทราบถึง
พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรไทยมา
อย่างต่อเนื่องยาวนาน

กิจกรรมการประกวดบทความ ในหัวข้อ

“ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์”

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

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

กติกา

   คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
  บุคคลทั่วไปอายุตั้งแต่ ๙ ปีขึ้นไป ไม่จ�ากัดเพศ วัย การศึกษา

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

กรรมการ
         ผู้ทรงคุณวุฒิจากส�านักงาน กปร.

ประกาศผลกิจกรรม
การประกวดบทความ หัวข้อ
“ศูนย์รวมดวงใจ”

วารสารฯ ฉบับที่ ๓/๒๕๕๙

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

การส่งผลงาน

คุณพิมลกานต์  วรสุริยะรัตน์
คุณสิริวรรณ บุตรนิล

คุณศรีวิภา จันทรก�าเนิด
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ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙




