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 วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๙ ฉบับนี้ได้น�าเสนอพระราชกรณียกิจ และ

โครงการพัฒนาในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้พระราชทานพระราชด�าริแนวทางในการ

พัฒนาที่มีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน ๔ มิติ 

คือวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งในวารสารฉบับที่ ๒/๒๕๕๙ จะได้น�าเสนอเน้ือหาท่ีมี

ความสอดคล้องกับมิติด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ซึ่งได้ติดตาม

เสด็จอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด เล่าไว้ในคอลัมน์ในความทรงจ�า เรื่อง “แม่ของแผ่นดิน” จากงานแถลงข่าว 

๘๔ พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน ท่านผู้อ่านจะได้ทราบถึงการทรงงานพัฒนาตั้งแต่งานศิลปาชีพ เพื่อยกระดับ

อาชีพรายได้ของราษฎรไปจนถึงการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ดังเช่น โขนพระราชทาน 

 คอลัมน์ร้อยเรื่องโครงการ ขอน�าเสนอโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่ากุยบุรีฯ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเดิมเป็นสภาพป่าเสื่อมโทรม สัตว์ป่าขาดแคลนอาหาร จึงออกมากินพืชผลของชาวบ้าน 

ท�าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์แต่ด้วยแนวพระราชด�าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท�าให้คน

กับสัตว์ป่าอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน

 ส�าหรับคอลัมน์ครั้งหนึ่งในชีวิต (ชีวิตพอเพียง) ของกลุ่มศิลปาชีพบ้านตอหลัง จังหวัดนราธิวาส เล่าถึง

ความซาบซึ้งใจท่ีได้มีโอกาสเป็นสมาชิกศิลปาชีพ ได้รับการฝึกอบรมทอผ้า จนสามารถทอผ้าลายยกดอก

ที่มีชื่อเสียง และท�าให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมาก มีก�าลังใจท่ีจะอยู่ในถ่ินฐานอย่างม่ันคง แม้ว่าจะเป็นพ้ืนท่ี

เสี่ยงภัยก็ตาม

 ต่อด้วยคอลัมน์แนะน�าโครงการ ส�าหรับในวารสารฯ ฉบับนี้ ขอแนะน�าโครงการใหม่ คือ โครงการ

ปรับปรุงถนนบ้านจะตี อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับคอลัมน์ท่องไปในโครงการฯ พาไป

เยี่ยมชมปางอุ๋ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นโครงการที่รวบรวมราษฎรที่กระจัดกระจายอยู่ตามแนวชายแดน

มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มพัฒนาอาชีพ ท�าให้คุณภาพชีวิตและฟื้นฟูคุณภาพป่าจนมีน�้าไหลตลอดทั้งปี เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่สวยงาม ชาวบ้านมีรายได้จากการท่องเที่ยว

 และยังมีคอลัมน์ที่น่าสนใจอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น คอลัมน์เศรษฐกิจพอเพียง เล่าถึงโครงการ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “สร้างคน สร้างป่า พฒันาคณุภาพชวีติ”

คอลัมน์อาชีพน่าลอง น�าเสนอการปลูกเห็ดตะกร้า ซึ่งมีวิธีการไม่ยุ่งยาก สามารถท�าเองได้ในครัวเรือน หรือ

ไว้ขายเป็นอาชีพเสริมได้อีกทางหนึ่ง คอลัมน์เล่าสู่กันฟังพบกับชุมชนสืบสานพระราชด�าริ ได้น�าประชาชน

ชุมชนบริเวณสะพานพระราม ๘ ไปศึกษาและลงมือปฏิบัติตามแนวพระราชด�าริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

นอกจากน้ี พบกบัคอลมัน์การ์ตนู ๒ ภาษาเช่นเคยกบัตอน “รกัน�า้” ท้ายสุดนีก้องบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิง่

ว่าผู้อ่านจะได้น�าประโยชน์จากคอลัมน์ต่าง ๆ น�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ พร้อมทั้งจะน�าเสนอ

เรื่องราวที่น่าสนใจและติดตาม ในฉบับต่อไป

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ



พระสืบสานงานราชกิจปิตตุมาตุ

ทรงเป็นราชกุมารีศรีสยาม

บ�ารุงศาสตร์ศิลปไทยให้ลือนาม

สานความงามสืบคุณค่าบุรพชน

องค์เอกอัครราชูปถัมภก

มรดกวัฒนธรรมไทยไพศาลผล

หกสิบเอ็ดพระชันษามหาชน

ทุกทั่วคนขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด ้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ ้า ผู ้บริหารและเจ ้าหน้าที่ส�านักงาน กปร.

(นายภัททะพงศ์ เทียนศรี ประพันธ์)
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๔ ข่าวพระราชกรณียกิจ

๑๒ บทความเฉลิมพระเกียรติ

๒๒
“แม่ของแผ่นดิน” 

บทสัมภาษณ์ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ

ในความทรงจ�า

๓๖
คนและช้างป่ากุยบุรี อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล
ร้อยเรื่องร้อยโครงการ

นางอ�านวย ดากาวงศ์

: พอเพียง เป็น “ครู” ที่ภูพาน

ประชาหน้าใส๔๐

๒๒

๕๒

๓๖

๕๖

๖๐

สารบญั

พระผู้ทรงเคียงคู่การทรงงานกับในหลวง



ศิลปาชีพทอผ้าลายดอก บ้านตอหลัง
ครัง้หนึ่งในชีวิต (ชีวิตพอเพียง)๔๔

โครงการปรับปรุงถนน

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

แนะน�าโครงการ๔๘

สร้างคน สร้างป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง๕๒

ปางอุ๋ง ของขวัญพระราชทานชาวไทย
ท่องไปในโครงการ๕๖

เห็ดตะกร้า ทางเลือกของคนรักเห็ด
อาชีพน่าลอง๖๐

ชุมชนบริเวณสะพานพระราม ๘ 

สืบสานพระราชด�าริ

เล่าสู่กันฟัง๖๔

ตอน รักน�้า

การ์ตูนตามรอยพระราชด�าริ๖๙

ความเคล่ือนไหว๗๒

๖๘

๔๘

๕๒



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดหนองบัวลำาภู

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชด�าเนนิทรงเปิดการประชมุวชิาการและนทิรรศการ

ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ณ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยเสด็จฯ ทอดพระเนตร

นทิรรศการจากหน่วยงานและสถาบันการศกึษาต่าง ๆ  ทัง้ภายใน

ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก และภายนอกอาคาร

บริเวณรอบบึงสีฐาน ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนต�าบล

โรงเรียนสมาชิกพฤกษศาสตร์ ที่ด�าเนินงานฐานทรัพยากร 

โรงเรยีนสมาชกิสวนพฤกษศาสตร์ รบัเกียรติบัตรขัน้ที ่ ๑ และ

เกียรติบัตรขั้นที่ ๒ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นิทรรศการจาก

หน่วยงานร่วมสนองพระราชด�าริ อาทิ นิทรรศการของศูนย์

ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ กรมป่าไม้

กรมทรัพยากรธรณี ส�านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห ่งประเทศไทย พร ้อมทั้ งทรงปลูก

ต้นไม้ และในการนี้ ทรงเสด็จฯ เปิดอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ 

ลงพระนามาภิไธยในสมุดท่ีระลึก และเสด็จทอดพระเนตร

นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ฯ ด้วย
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อ�าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พันธุ์หอมปัตตานี

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจาก

พระราชด�าริ จังหวัดนราธิวาส เป็นต้น นายดนุชา

สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. ได้กราบบังคมทูล

รายงานความก้าวหน้าการด�าเนินงาน โครงการ

ขุดลอกอ ่างเก็บน�้ า ทุ ่ งใหญ ่หนองโดน พร ้อม

อาคารประกอบ จังหวัดบุรีรัมย์ ซ่ึงด�าเนินการโดย

กรมชลประทาน คาดว่าจะขุดลอกแล้วเสรจ็ประมาณ

ปลายเดือนเมษายน ๒๕๕๙ พร้อมนี้ ทรงสอบถาม

เกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งน�้า เพื่อบรรเทาปัญหา

การขาดแคลนน�้าเพื่อช่วยเหลือราษฎร ต�าบลตูม 

อ�าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษด้วย
พร

ะร
าช

กร
ณ

ียก
ิจ

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจท่ีโรงเรียน

บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ ๒ ต�าบลหนองเรือ อ�าเภอโนนสัง จังหวัด

หนองบัวล�าภู เพื่อติดตามผลการด�าเนินงานของโรงเรียน และ

ความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชด�าริ การนี้ ทรงเปิด 

“อาคารพระราชทาน” และทอดพระเนตรกิจกรรมภายใน

อาคารพระราชทาน และห้องสมุด พร้อมทั้งลงพระนามาภิไธย

ในสมุดที่ระลึก จากนั้น เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตร

กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน โครงการเกษตรเพื่อ

อาหารกลางวัน และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ การนี้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้

พระราชทานพระราชด�าริแก่ นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์

ผู ้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๐ และ

เขต ๑๒ นายปรชีา  หบีแก้ว ผูอ้�านวยการโรงเรยีนบ้านโคกป่ากงุ

และเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สรุปความว่า ให้น�ำ

ไก่ด�ำภูพำนสำยพันธุ์ต่ำง ๆ  ไปเลี้ยงที่โรงเรียนอื่น ๆ  เพื่อให้

เกิดควำมหลำกหลำย

 ในการน้ี นายไชยวัฒน์ วัฒนไชย ที่ปรึกษา อธิบดี

กรมการข้าว กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการด�าเนินงาน

โครงการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเขตพื้นที่ภาคใต้อันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ มีแผนงานจะด�าเนินการผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมือง 

เช่น พันธุ์ซีบูกันตัง ที่อ�าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี และ

5
ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๙



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในเขต

พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือทอดพระเนตรผลการด�าเนินงานของ

กลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วย

เพื่อน” ดังนี้

  พระราชทานพระราชด�าริ ณ บ้านกระเบื้อง ต�าบล

นาหนองไผ่ อ�าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ สรุปความว่า

 ๑. ปีนี้ฝนแล้งให้ขุดสระน�้ำลงไปลึกประมำณ ๖ 

เมตร ตำมควำมต้องกำรของรำษฎร และขุดขยำยไปเรื่อย ๆ 

ได้หรือไม่

 ๒. ให้ปลูกข้ำวพันธุ์หอมมะลิ ๑๐๕ พระรำชทำน

ให้มำกยิ่งขึ้น

 พระราชทานพระราชด�าริ ณ บ ้านกันโจรง ต�าบล

กระหาด อ�าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ สรุปความว่า

 ๑. กรณีรำษฎรในกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว ผลิต

พันธุ์ข้ำวไม่ผ่ำนเกณฑ์ มูลนิธิชัยพัฒนำจะรับซื้อเมล็ดพันธุ์

ข้ำวในรำคำที่สูงกว่ำโรงสี  

 ๒. ให้พิจำรณำจัดหำแหล่งน�้ำให้กับรำษฎร โดย

ให้ขุดสระน�้ำลึก ๖ เมตร รวมทั้งให้ส�ำรวจและขุดเจำะ

บ่อบำดำลเพิ่มเติมให้แก่รำษฎรด้วย

 พระราชทานพระราชด�าร ิณ บ้านหนองไผ่ ต�าบลระแงง

อ�าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ สรุปความว่า 

 ๑. ให้พิจำรณำขุดลอกล�ำห้วยกุดไผท ซึ่งเป็น

ล�ำห้วยที่ไหลลงอ่ำงเก็บน�้ำห้วยล�ำพอก เพื่อเก็บน�้ำส�ำหรับ

ใช้ท�ำกำรเกษตรในฤดูแล้ง ให ้แก ่รำษฎรในโครงกำร

เพื่อนช่วยเพื่อน และรำษฎรบริเวณใกล้เคียง ตำมที่ได้

พระรำชทำนพระรำชด�ำริให้ นำยวิเชียร บริบำล ก�ำนัน

ต�ำบลระแงง เป็นผู้ให้ข้อมูลแหล่งน�้ำท่ีมีควำมต้องกำรจะ

พัฒนำต่อไปด้วย

 ๒. ให้พิจำรณำขุดลอกห้วยล�ำพอก โดยให้ขุดเป็น

จุด ๆ เพื่อเก็บน�้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งต่อไป

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
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 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการด�าเนินงาน

โครงการตามพระราชด�าริฯ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ดังนี้ 

 พระราชทานพระราชด�าริ ณ โรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดนบ้านโคกแสลง หมู่ที่ ๗ ต�าบลตาเมียง อ�าเภอพนมดงรัก

จังหวัดสุรินทร์ สรุปความว่า

    ๑. โครงกำรนี้ดี ท�ำให้เด็กทรำบเรื่องน�้ำตั้งแต่ยังเล็ก 

ต่อไปในอนำคตเด็กๆ เหล่ำนี้จะได้หำน�้ำใช้เองได้ เป็นกำร

พัฒนำมำจำกหลักสูตรชลประทำน

 ๒. ที่โรงเรียนนี้ปลูกต้นไม้ และแปลงเกษตรอำหำร

กลำงวันจ�ำนวนมำก ต้นไม้ก็โตดีมำก

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

 พระราชทานพระราชด�าริ ณ โรงเรียนต�ารวจ

ตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์มูลนิธิในพระอุปถัมภ์ 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒ เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงครองราชย์

ปีท่ี ๕๐ บ้านโคกป่าจิก ต�าบลปรือ อ�าเภอปราสาท จังหวัด

สุรินทร์ ความว่า

 “...ให้จัดหำแหล่งน�้ำสนับสนุนกิจกรรมของ

โรงเรียน โดยกำรขุดลอกหนองป่ำจิก (หนองตำพรม) 

เพื่อเพิ่มควำมจุ พร้อมระบบสูบน�้ำ ถังเก็บน�้ำ หอถังสูง 

และระบบกระจำยน�้ำเข้ำสู่แปลงเกษตร...”
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  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเยีย่มและตดิตามผลการด�าเนนิงาน

โครงการตามพระราชด�ารฯิ ในโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน

ในพื้นที่อ�าเภอบัวเชด และอ�าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ดังนี้

 พระราชทานพระราชด�าริ ณ โรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดนบ้านรุน หมู่ที่ ๗ ต�าบลอาโพน อ�าเภอบัวเชด จังหวัด

สุรินทร์ สรุปความว่า

 ๑. ให้พัฒนำแหล่งน�้ำเพื่อสนับสนุนกิจกรรมภำยใน

โรงเรียน โดยกำรขุดลอกสระเก็บน�้ำภำยในโรงเรียนจ�ำนวน 

๒ แห่ง และขดุลอกอ่ำงเก็บน�ำ้บ้ำนรุน ให้มีควำมจใุนกำรเกบ็

กักน�้ำเพิ่มมำกขึ้น

 ๒. ให้ท�ำถังซีเมนต์เล็ก ๆ ในแปลงผักได้หรือไม่

จะได้ไม่ต้องเดินไปตักน�้ำไกล ๆ 

 พระราชทานพระราชด�าริ ณ โรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดนบ้านตาแตรว หมู่ที่ ๙ ต�าบลเทพรักษา อ�าเภอสังขะ 

จงัหวดัสุรนิทร์ ความว่า “...ให้พิจำรณำขุดบ่อน�้ำบำดำลเพิ่ม

เติมให้โรงเรียนด้วย...”

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
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 ๑. ให้ขุดสระเล็ก ๆ ให้กับชำวบ้ำนท่ีอยู่ไกล ๆ 

จำกบริเวณนี้ แทนที่จะขุด ๓ เมตร ก็ให้ขุด ๖ เมตร หรือ

ไม่ก็พิจำรณำขุดเจำะน�้ำบำดำลให้เขำด้วย

 ๒. อ่ำงเก็บน�้ำหนองโดนเสร็จกลำงปีนี้ จะได้น�ำ

น�้ำมำใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเต็มที่

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

เสด็จพระราชด�าเนินไปยังกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ

๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านหนองโดน บริเวณ

หนองจระเข้เผือก ต�าบลหนองโดน อ�าเภอล�าปลายมาศ จังหวัด

บุรีรัมย์ ได้พระราชทานพระราชด�าริ สรุปความว่า

 “...ให้พจิำรณำหำทีข่ดุสระ บ่อเลก็ ๆ  ในบรเิวณนีแ้ละ

บริเวณที่ประสบภัยแล้ง รวมถึงพื้นที่ไกล ๆ  จำกสระเก็บน�้ำ

อ่ำงเก็บน�้ำด้วย...”

 จากน้ัน สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี

เสด็จพระราชด�าเนินไปยังโครงการขุดลอกอ่างเก็บน�้าทุ ่งใหญ่ 

ต�าบลหนองโดน อ�าเภอล�าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการน้ี

ได้พระราชทานพระราชด�าริ สรุปความว่า 

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
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วันที่  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดอำานาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยม และติดตามผลการ

ด�าเนินงานโครงการตามพระราชด�าริ โรงเรียนต�ารวจ

ตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดอ�านาจเจริญ และจังหวัด

อุบลราชธานี ประกอบด้วย

  โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ ต�าบล

ป่าก่อ อ�าเภอชานุมาน จังหวัดอ�านาจเจริญ

  โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง 

ต�าบลป่าก่อ อ�าเภอชานุมาน จังหวัดอ�านาจเจริญ

  โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม 

ต�าบลตาเกา อ�าเภอน�้าขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

 ในการนี ้ทอดพระเนตรกจิกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียน 

กิจกรรมการเรียนการสอน และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ 

รับเสด็จ
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  โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ  

ต�าบลโดมประดิษฐ์ อ�าเภอน�้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี 

  ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนอง

บัวพัฒนา ต�าบลโดมประดิษฐ ์  อ�า เภอน�้ ายืน จั งหวัด

อุบลราชธานี

วันที่  ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเยีย่มและตดิตามผลการด�าเนนิงาน

โครงการตามพระราชด�าริ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนใน

พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย

  โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านค�าสะอาด

ต�าบลยางใหญ่ อ�าเภอน�้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี 
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 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ

เสดจ็พระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมเยียนทุกข์สุขของราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ 

นบัตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา แทบทกุครัง้ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัได้เสด็จพระราชด�าเนนิไปทรงเยีย่มเยยีน

ราษฎรในภูมิภาคต่าง ๆ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงงานเคียงข้างอยู่เสมอ ท�าให้

ทรงทราบถึงปัญหาต่าง ๆ  ของราษฎร จึงเป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในการช่วยเหลือ

ราษฎรเสริมงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งก่อให้เกิด

ประโยชน์มากมายหลายด้าน

พระผู้ทรงเคียงคู่

เรียบเรียงโดย : นางสุพร ตรีนรินทร์

ผู้อ�านวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๒ ส�านักงาน กปร.

ในหลวงการทรงงาน กับ
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 “ควำมจริงที่ข้ำพเจ้ำมีก�ำลังใจ และก�ำลังกำยที่จะปฏิบัติหน้ำที่รับใช้บ้ำนเมือง ก็เนื่องด้วย

เหตุนึกถึงค�ำของพ่อ ที่สอนมำตั้งแต่เล็ก ๆ และก็เมื่อแต่งงำน พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวก็ทรง

สอนตลอดมำว่ำ แผ่นดินน้ีมีบุญคุณ มีบุญคุณแก่ชีวิตของพวกเรำมำกมำยนัก เพรำะฉะนั้นชีวิตที่

เกิดมำน้ีอย่ำได้ว่ำงเปล่ำ จงตอบแทนให้รู้สึกเสมอว่ำเป็นหนี้บุญคุณ...

 ...พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและข้ำพเจ้ำ รู้สึกว่ำท�ำงำนเท่ำไรก็ยังไม่คุ้ม ยังไม่สมกับ

ที่บรรพบุรุษของเผ่ำไทยทั้งหลำย ผู้มีพระคุณ ผู้ที่ได้ปกป้องยึดผืนแผ่นดินนี้ได้มำตลอด แล้วดูตำม

ประวัติศำสตร์แล้ว ท่ำนทั้งหลำยได้ประสบควำมทุกข์ยำกอย่ำงมำกมำย ท่ำนทั้งหลำยก็แน่วแน่ใน

ปณิธำนท่ีจะท�ำนุบ�ำรุงผืนแผ่นดินน้ีไว้ให้เป็นแผ่นดินท่ีร่มเย็น เป็นแผ่นดินท่ีทุกคนมีอิสรเสรีท่ีจะมี

ควำมเชื่อถือในศำสนำใดก็ได้ มีควำมสงบสุขอยู่ในศำสนำของตนโดยที่ไม่มีกำรข่มเหงรังแกบีบคั้น 

อันน้ีเป็นลักษณะประเสริฐของบรรพบุรุษของไทยท้ังหลำย ซึ่งข้ำพเจ้ำอยำกขอให้ทุกท่ำนน�ำค�ำพูด

ของข้ำพเจ้ำไปคิดดูให้ดี แล้วก็จะเห็นได้ว่ำข้ำพเจ้ำนั้นไม่ได้ดีวิเศษอะไรเลย เพียงแต่ว่ำ เมื่อนึกถึง

พระคุณอย่ำงน้ีแล้ว ก็ต้องยิ่งพยำยำมท�ำให้สุดควำมสำมำรถ...”

 พระราชด�ารัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๒๒

 ด้วยพระราชปณิธานดังนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ จึงเสด็จฯ ไปทรงบ�าเพ็ญ

พระราชกรณียกิจในทุกภูมิภาคของประเทศ ไม่ว่าหนทางจะยากล�าบากเพียงใด หรือต้องทรงใช้เวลา

ทรงงานอยู่อย่างยาวนานเพียงใดในพ้ืนที่ บางครั้งถึงมืดค�่า เพื่อทรงรับฟังทุกข์สุขของชาวบ้านที่อยู ่

ห่างไกลมาเฝ้ารับเสด็จ และพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาให้หน่วยราชการรับไปด�าเนินการ โดยมี

รายละเอียด ดังนี้

 แม้ในช่วงทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั จะมไิด้เสดจ็ฯ ไปทรงเยีย่มเยยีนราษฎรในพืน้ทีห่่างไกล

ได้ดังแต่ก่อน แต่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ก็ยังคงเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและ

บ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจโดยพระองค์เองมิได้ขาด เสมือนต่างพระเนตรพระกรรณ  และทรงสืบสานงาน

ด้านการพัฒนาให้ด�าเนินไปตามแนวพระราชด�าริที่ได้พระราชทานไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งในเรื่องนี้

เคยมีพระราชด�ารัสถึงเหตุท่ีต้องทรงงานหนัก ดังความว่า
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 ได้ทอดพระเนตรเห็นว่า ราษฎรในแต่ละท้องถิ่น ต่างก็มี

ฝีมือในด้านศิลปหัตถกรรมที่โดดเด่น มีความสวยงามและเป็น

มรดกทางภูมิปัญญาที่สืบสานมาตั้งแต่สมัยบรรพกาล ซ่ึงได้มีการ

พฒันารปูแบบวธีิการผลติจนเป็นผลติภณัฑ์ทีล่�า้ค่า ทรงเหน็ว่าหาก

ส่ิงดีงามของชนชาติไทยเหล่านี้ไม่ได้รับการส่งเสริมให้คงอยู่หรือ

พฒันาให้ดยีิง่ขึน้ ความงดงามทีซ่่อนอยูภ่ายใต้วถิไีทยกจ็ะสญูหายไป

และหากส่งเสริมให้ราษฎรด�าเนินการอย่างจริงจังแล้วก็จะช่วยให้

ราษฎรมีรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ชีวิตความ

เป็นอยู่ของราษฎรดีข้ึน

 ด้วยพระเมตตาที่ทรงมีต่อพสกนิกรผู้ยากไร้ในท้องถิ่น

ทุรกันดาร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ จึงทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตัง้ “มลูนธิส่ิงเสรมิศลิปาชพี ในสมเดจ็

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม 

๒๕๑๙ โดยด�าเนนิการส่งเสริมศลิปาชพีในทกุภูมภิาคของประเทศ 

ปัจจบุนัมศีนูย์ศลิปาชพี ๑๔๑ แห่ง ซึง่มทีัง้ทีต่ัง้อยูใ่นเขตพระราชฐาน

และในภูมิภาคต่าง ๆ

 เม่ือมีผลงานด้านศิลปาชีพหลายชนิดผลิตออกมาอย่าง

สม�่าเสมอ ในระยะต่อมาจึงทรงพระกรุณาฯ เปิด “ร้านจิตรลดา” 

ขึ้นเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๒๐ เพื่อจ�าหน่ายสินค้าของมูลนิธิ

ศิลปาชีพเป็นการถาวร ปรากฏว่ามีผู้นิยมใช้ผลิตภัณฑ์จากร้าน

จติรลดามาก ร้านจติรลดาจึงได้ขยายสาขาเพ่ือให้เพยีงพอต่อความ

ต้องการของลูกค้า และรองรับผลิตท่ีมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบัน

มีจ�านวน ๑๒ สาขา

 มุง่เน้นการให้การฝึกอบรมและพัฒนาอาชพีให้แก่ราษฎร 

เป็นตัวอย่างให้ราษฎรเข้าไปศึกษาเรียนรู้และน�าไปประยุกต์ใช้

ในการพัฒนาอาชีพในพื้นที่ของตนเอง ตลอดจนการเป็นแหล่ง

จ้างงานเพื่อเพิ่มพูนรายได้ และความรู้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่รอบ ๆ

โครงการ ประกอบด้วยโครงการส�าคัญดังนี้

 ได้ทรงพบว่า ยังมีราษฎรจ�านวนมากที่ขาดความรู ้

ในการประกอบอาชีพ ขาดแหล่งอาหารเพื่อการด�ารงชีวิต

การคมนาคม ติดต่อกับสังคมภายนอกค่อนข้างล�าบาก และ

ประสบปัญหาความยากจนขาดแคลนสิ่งต่างๆ ท�าให้พวกเขา

จ�าเป็นต้องบุกรุกท�าลายป่า เพื่อเปิดพื้นที่ทางการเกษตรและล่า

สัตว์ป่า ซึ่งเป็นต้นเหตุส�าคัญในการท�าลายป่าต้นน�้าล�าธาร จึงได้

มีพระราชด�าริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�าริ 

ขึ้นเป็นคร้ังแรกเมื่อปี ๒๕๔๐ เป็นต้นมา  มีวัตถุประสงค์หลัก  ๔ 

ประการ คือ

 ๑. เป็นแหล่งจ้างงานของชาวบ้านที่ยากจน

 ๒. เป็นแหล่งอาหารที่ปลอดสารพิษให้แก่ชุมชนน้ัน ๆ 

และชุมชนใกล้เคียง

 ๓. เป็นแหล่งให้วิชาความรู้ในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้

ที่เข้ามาท�างาน โดยเป็นการเรียนรู้แบบ “Learning by doing” 

เพ่ือให้เขาเหล่านั้นสามารถน�าไปด�าเนินการได้ในที่ดินของตนเอง 

 ๔. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการพัฒนาอาชีพ

๑.๑ โครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ

๑.๒ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำ�ริ

 การด�าเนินงานของโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ในแต่ละ

พื้นที่จะมีแนวทางที่ใกล้เคียงกัน น่ันก็คือ “การให้ความรู้แก่

ราษฎรโดยเน้นการมีส่วนร่วม” เปิดโอกาสให้กับราษฎรเข้ามา

ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ภายในโครงการด้วยการจ้างแรงงาน ราษฎร

จะเรียนรู ้วิธีการที่เหมาะสมและปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท�า

การเกษตร โดยการใช้พ้ืนทีใ่ห้เกดิประโยชน์สูงสุด ซึง่เมือ่น�าความรู้

กลับไปประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่ของตนเอง ก็จะเป็นแนวทางหน่ึงที่จะ

ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน และแก้ไขปัญหาการเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรในพื้นที่ไปพร้อม ๆ กัน โดยมิได้ทรงคิดถึงเรื่องก�าไร-

ขาดทุน แต่เพียงด้านเดียว ทรงให้ค�านึงผลประโยชน์ หรือก�าไร

ทางสังคมที่จะเกิดขึ้นติดตามมาในอนาคต “ขำดทุนของฉันคือ

ก�ำไรของแผ่นดิน” พระด�ารัสสั้น ๆ ง่าย ๆ แต่มีความหมายท่ี

กินใจยิ่งนัก ปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�าริ

ได้ขยายผลไปยังท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ จ�านวน ๕๗ แห่ง

แบ่งเป็น ภาคเหนือ ๕ แห่ง ภาคกลาง ๘ แห่ง ภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ ๑๘ แห่ง และภาคใต้ จ�านวน ๒๖ แห่ง
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 เม่ือวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ

พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมเยียน

ราษฎรในอ�าเภอภสิูงห์ ทรงทราบว่า ราษฎรในพ้ืนทีม่คีวามเป็นอยู่

ที่ล�าบาก จึงได้พระราชทานพระราชด�าริให้พิจารณาจัดตั้งศูนย์

พัฒนาการเกษตรเบ็ดเสร็จขึ้น ที่โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตร

ภูสิงห์ อ�าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้ศูนย์ดังกล่าวมี

ลักษณะคล้ายศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

โดยการด�าเนินงานนั้นจะเป็นไปในลักษณะที่เบ็ดเสร็จในจุดเดียว 

โดยบูรณาการแผนงานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ให้เป็นแหล่งความรู้ 

วิทยาการด้านการเกษตรที่เหมาะสม เพื่อเป็นการลดต้นทุน

การผลิต และช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลิต ท�าให้ราษฎรสามารถ

ด�ารงชีพ อยู ่ได้ในพื้นที่โดยไม่ต้องอพยพไปยังที่อื่น ปัจจุบัน 

โครงการศูนย์พฒันาการเกษตรภสิูงห์ฯ ได้จดัตัง้เป็นหนึง่ในศูนย์สาขา

ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

จังหวัดสกลนคร

๑.๓ โครงการพัฒนาการเกษตรเบ็ดำเสร็จ 

 ในพื้นที่ทุรกันการตามขุนเขาในพ้ืนที่ภาคเหนือ ที่ซึ่ง

การคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้านเป็นไปด้วยความยากล�าบาก

ราษฎรประสบปัญหาในเรื่องการผลิต ท้ังในส่วนของการผลติ

เพ่ือการเลี้ยงชีพ และการผลิตเพ่ือสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

ที่ไม่สามารถหล่อเลี้ยงให้ด�ารงชีพอยู ่ได้ จึงท�าให้มีการบุกรุก

พื้นที่ป่าแห่งใหม่ เพ่ือท�าเป็นไร่เล่ือนลอยสลับกันไปมา ตามแต่

ความสมบรูณ์ของดนิจะมอียู ่ซึง่ส่วนใหญ่เป็นพืน้ทีป่่าต้นน�า้ล�าธาร

ทีส่�าคญัในภาคเหนอื ยงัผลให้เกดิความแห้งแล้ง สภาพแวดล้อมถกู

ท�าลาย ราษฎรที่ประสบปัญหาอยู่แล้วยิ่งมีปัญหาใหม่มาพอกพูน

มากยิ่งข้ึน ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 

จึงได้มีพระราชด�าริในการท�าอย่างไรให้ราษฎรสามารถด�ารงชีพ

อยู่ในพื้นที่ท�ากินเดิมได้อย่างมีความสุข มีอาหารเพียงพอต่อการ

บริโภคทั้งปี มีความมั่นคงในชีวิตและมีจิตส�านึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่า พึ่งพาและรักษาได้อย่างย่ังยืน

 การด�าเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง

ตามพระราชด�าริ เป็นแนวทางหนึ่งในอันที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของ

ราษฎรข้างต้น ซึ่งจะมีข้อแตกต่างกับโครงการฟาร์มตัวอย่างตาม

พระราชด�าริ คือ การเน้นการปลูกพืชมากกว่างานด้านการปศุสัตว์ 

เนื่องจากในบางพ้ืนที่ที่จัดตั้งสถานีหรือพ้ืนที่ที่ราษฎรได้อาศัย

ท�าอยู่น้ัน ไม่เหมาะสม ปริมาณน�้าที่ใช้ไม่เพียงพอ รวมถึงราษฎร

บางส่วนอาจจะมีความช�านาญด้านการปลูกพืชมากกว่า ดังน้ัน

จงึได้พระราชทานพระราชด�ารใินเรือ่งของสถานพีฒันาการเกษตร

ทีสู่งข้ึน โดยมีแนวทางเดียวกนักับฟาร์มตวัอย่าง กล่าวคอื ให้ราษฎร

เข้ามามีส่วนในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานีเพื่อซึมซับความรู้และ

เกิดทักษะ ทั้งยังได้รับความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ส�าหรับน�าไปใช้ในพ้ืนที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

 ปัจจุบันโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม

พระราชด�าริกระจายอยู่ในเขตพ้ืนทีสู่งในภาคเหนอื จ�านวน ๑๘ แห่ง

แบ่งเป็น จังหวัดเชียงใหม่ ๘ แห่ง จังหวัดเชียงราย ๔ แห่ง จังหวัด

น่าน ๓ แห่ง จังหวัดพะเยา ๑ แห่ง จังหวัดพิษณุโลก ๑ แห่ง และ

จังหวัดก�าแพงเพชร ๑ แห่ง

๑.๔ โครงการสถานีการพัฒนาการเกษตรท่ีสูง
ตามพระราชดำ�ริ 



“...พระเจ้ำอยู่หัวเป็นน�้ำ ฉันจะเป็นป่ำ...”

 ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน

พระราชด�าริในการพัฒนาแหล่งน�้า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชด�าริในการอนุรักษ์ป่าไม้ต้นน�้า

ล�าธารให้คงอยูคู่แ่ผ่นดนิไทย ดงักระแสพระราชด�ารัสเมือ่วนัที ่๒๐ 

ธันวาคม ๒๕๒๕ ความตอนหนึ่งว่า “...พระเจ้ำอยู่หัวเป็นน�้ำ ฉัน

จะเป็นป่ำ ป่ำที่ถวำยควำมจงรักภักดีต่อน�้ำ...”

 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ ได้พระราชทาน

พระราชด�าริในเรื่องของการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าขึ้น โดยให้

มีการฟื้นฟูทรัพยากรในพื้นที่บริเวณต้นน�้าล�าธารที่ถูกท�าลายให้

ฟื้นคืนสภาพดังเดิม พร้อมกับพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร

ในพื้นที่โครงการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดปัญหาความยากจน

ของราษฎร รวมทั้งให้ความรู้ที่ถูกต้อง และสร้างจิตส�านึกให้แก่

ราษฎรในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้ราษฎร

มีส่วนร่วมกับทางราชการในการดูแลปกปักทรัพยากรธรรมชาติ

อันมีค่าของชาติสืบไป โดยมีโครงการที่ด�าเนินการในลักษณะ

ดังกล่าว ดังนี้

 ที่มีวัตถุประสงค์ร ่วมในการมีส ่วนช่วยส่งเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ประกอบด้วย

• โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ บ้านถ�า้ติว้ อ�าเภอส่องดาว 

จังหวัดสกลนคร

• โครงการอนรุกัษ์สภาพป่าไม้ในพืน้ทีป่่าอมก๋อย จงัหวัดเชยีงใหม่

• โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ป่าสะเมิง อ�าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

• โครงการฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่อ�าเภอไชยปราการอันเน่ือง

มาจากพระราชด�าริ อ�าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

• โครงการฟ้ืนฟอูาหารช้างป่าภหูลวงอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

จังหวัดเลย

• โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว 

จังหวัดชัยภูมิ

• โครงการป่าชมุชนหมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพยีง จงัหวดัสกลนคร

• โครงการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ 

จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัด

ฉะเชิงเทรา

• โครงการอนุรักษ์ป่าไม้ในพ้ืนที่ภูพาน จังหวัดสกลนคร

•  โครงการสวนป่าพระนามาภิไธย จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา 

และจังหวัดยะลา ฯลฯ

 ๒.๑ โครงการเก่ียวกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากร
ธรรมชาติ และฟื้นฟูสภาพป่า 

๒. การพัฒนาด้านอื่น ๆ



“ป่ารักษ์น�้า รักษ์แผ่นดิำน”

กล้วยไม้ป่าของไทยเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส�าคัญมีอยู่

ประมาณ ๑๕๗ สกุล และมีมากกว่า ๑,๒๐๐ ชนิด ขึ้นอยู ่ใน

ทุกภูมิภาคของไทย แต่ปัจจุบันกล้วยไม้ป่าเหล่าน้ีลดลงอย่างมาก

จนกระท่ังบางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์ จึงได้พระราชทานพระราชด�าริ

ให้ส�ารวจชนิดของพันธุ์กล้วยไม้ป่า รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ป่าโดย

เฉพาะกล้วยไม้ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์มาปลูกเลี้ยง ดูแลรักษา และ

ท�าการขยายพันธุ ์กล้วยไม้ที่รวบรวมไว้น�าคืนสู ่ป ่าในพื้นที่ที่

เหมาะสม ดังเช่น การด�าเนินงานในโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้

ไทยสูไ่พรพฤกษ์อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จงัหวดัเชยีงใหม่ และโครงการอนรุกัษ์กล้วยไม้รองเท้านารอัีนเนือ่ง

มาจากพระราชด�าริ ที่สถานีทดลองข้าวกระบี่ จังหวัดกระบ่ี 

เป็นต้น

“ธงพิทักษ์ป่าเพ่ือรักษาชีวิต”

เพื่อให้คนมีความรู้ ความเข้าใจถึงความส�าคัญของป่าไม้ที่

เป็นต้นก�าเนิดของน�้า ของอาหาร และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้

อย่างถูกวิธี จึงพระราชทานพระราชด�าริให้ด�าเนินการ ดังนี้

๑. ส่งเสริมให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของป่าไม้ที่

เป็นแหล่งต้นน�้าล�าธาร

๒.  เสนอแนะแนวทางเพาะปลูกพืชโดยไม่ต้องบกุรุกท�าลายป่า

๓. สร้างจติส�านกึและสนบัสนนุให้ราษฎรในพืน้ทีเ่กดิความรู้สึก

หวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ ดังที่ได้ท�าเป็นตัวอย่างในโครงการ

พัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สวนป่าสิริกิติ์ อ�าเภอ

แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

เป็นพระราโชบายในสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินนีาถ

ที่มีพระราชประสงค์ในการสร้างคนปกป้องป่า และเพ่ือเป็น

รางวัลให้กับราษฎรหรืออาสาสมัครพิทักษ์ป่า จะได้เป็นก�าลัง

ใจในการปกป้องดูแลรักษาป่า เป็นการเสริมแรงทางด้านจิตใจ

มากกว่าการใช้กฎระเบยีบ ข้อบงัคบั เพือ่ให้ราษฎรรกัษาป่าด้วยใจ

แนวพระราโชบายนี้ ได้น�ามาใช้เป็นครั้งแรกที่บ้านถ่อนอก อ�าเภอ

หัวตะพาน จังหวัดอ�านาจเจริญ ซึ่งได้พระราชทานธงพิทักษ์ป่า

ให้กับราษฎรจ�านวน ๑๒ หมู่บ้านที่อยู่รอบป่าต้นน�้าล�าเซบาย 

จ�านวน ๓๐,๐๐๐ ไร่ ซึ่งได้รวมตัวกันพิทักษ์รักษาป่าไม้ ซึ่งเป็น

สมบัติอันทรงคุณค่าของชาติแห่งนี้ไว้ให้ลูกหลานในอนาคต

“อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าไว้คู่เมืองไทย”

17
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 ได้พระราชทานพระราชด�าริให้อนุรักษ์และขยายพันธุ์

สัตว์หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ โดยทรงให้ศึกษาส�ารวจรวบรวม

พันธุ์สัตว์หายาก แล้วท�าการขยายพันธุ์ เมื่อสัตว์ท่ีขยายพันธุ์ได้มี

ความพร้อมที่จะกลับคืนสู่ธรรมชาติ ก็น�าไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ 

ดังกระแสพระราชด�ารัสเกี่ยวกับการปล่อยช้างคืนธรรมชาติ

ความว่า “...กำรปล่อยช้ำงเป็นอสิระ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ปล่อย ๓ เชอืก

ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ปล่อย ๒ เชือก ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ปล่อย ๒ เชือก 

แล้วดูได้ผลดี รู้สึกเขำสดชื่น ดูปรับตัวเข้ำกับป่ำได้เป็นอย่ำงดี”

 นอกจากนี้ ยังพระราชทานเกาะมันใน ซึ่งเป็นทรัพย์สิน

ส่วนพระองค์เป็นสถานทีด่�าเนนิการโครงการสมเดจ็ฯ อนรุกัษ์พันธ์ุ

เต่าทะเล และยังได้พระราชทานพระราชด�าริให้อนุรักษ์สัตว์ป่า

ของประเทศไทยพร้อมขยายพันธุ์เพื่อปล่อยคืนสู่ป่า ดังจะเห็นได้

จากการตัง้สถานเีพาะเลีย้งสัตว์ป่าเพ่ือการอนรัุกษ์ในภูมิภาคต่าง ๆ  

๑๘ สถานี รวมทั้ง ได้มีการศกึษาความหลากหลาย และนเิวศวทิยา

ของหิ่งห้อย เพื่อให้ธรรมชาติเกิดความสมดุล

  ได้พระราชทานพระราชด�าริให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน�า

แนวพระราโชบายต่าง ๆ  ท้ังทางตรง และทางอ้อมมาใช้ในการปกป้อง

และฟื้นฟูป่าชายเลนให้มีความสมบูรณ์ และคงอยู่คู่ชายทะเลไทย 

ไม่ว่าจะเป็นการพระราชทานธงพิทักษ์ป่า การฝึกอบรมราษฎร

พิทักษ์ป่า (รสทป.) การศึกษาวิจัยและขยายพันธุ์สัตว์น�้าทะเล

การส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ เพื่อให้ราษฎรมีอาชีพและรายได้อย่าง

เพียงพอ จะได้ไม่ต้องไปท�าลายป่าชายเลน ดังที่ได้พระราชทาน

พระราชด�าริให้ด�าเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนที่โครงการ

ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัด

กระบี ่และได้พระราชทานธงพทิกัษ์ป่าเพือ่รกัษาชวิีตให้กบัราษฎร

บ้านทุ่งสง ต�าบลเขาใหญ่ อ�าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และให้

กับราษฎรบ้านกลาง หมู่ที่ ๖ และบ้านบางพัฒน์ หมู่ที่ ๘ ต�าบล

บางเตย อ�าเภอเมือง จังหวัดพังงา เป็นต้น

 จากสภาพปัญหาการท�าประมงไม่ถูกวิธี การท�าประมง

เกินก�าลังธรรมชาติและการเส่ือมโทรมของทรัพยากรชายฝั ่ง 

ท�าให้ทรัพยากรสัตว์น�้าลดลงจนก่อให้เกิดปัญหาต่อการประกอบ

อาชีพของชาวประมง จึงได้พระราชทานพระราชด�าริให้ “จัดตั้ง

สถำนีวิจัย เพื่อเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำแล้วปล่อยลงสู่ทะเลให้ฟื้นฟู

ทรัพยำกรธรรมชำติ โดยกำรวำงปะกำรังเทียม และให้ฝึกอบรม

รำษฎรให้มีควำมรู้ในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ และอนุรักษ์สัตว์

น�้ำได้” ดังตัวอย่างแห่งความส�าเร็จที่โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ทรพัยากรชายฝ่ังทะเลอันเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจงัหวัดปัตตานี 

และจังหวัดนราธิวาส

 จากแนวคิดทฤษฎีการอนุรักษ์และฟื ้นฟูทรัพยากร

ธรรมชาติ ในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ยกเป็น

ตัวอย่างข้างต้นนั้น ได้สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่า ผืนดิน

และท้องน�า้ ตลอดจนความเป็นอยูข่องราษฎรทีอ่ยูใ่นพืน้ทีไ่ด้อย่าง

ยั่งยืนตลอดไป

“สร้างป่าชายเลนให้สัตว์ทะเล”

“สร้างความอุดำมสมบูรณ์ให้ท้องทะเล”

“คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ”



 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการอพยพของราษฎรตาม

แนวชายแดน และลดปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน โดย

การจัดให้ราษฎรอยู่อาศัยตามบริเวณแนวชายแดนได้มีที่อยู่ที่ท�า

กนิอย่างเป็นหลกัแหล่ง ได้รบัการพฒันาความเป็นอยูแ่ละคณุภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ้น มีความรู้สึกปลอดภัยที่จะอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ของตนเอง 

โดยไม่อพยพไปพื้นที่อื่น โดยได้รับความคุ้มครองจากทางราชการ 

ซึ่งจะเป็นการสร้างความรู ้สึกรักและหวงแหนในผืนแผ่นดิน  

และจะเป็นแหล่งข่าวความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ให้กับทางการได้

เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้ปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนลด

น้อยถอยลงไป สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ จึงได้มี

พระราชด�าริให้ “พิจำรณำแนวทำงในกำรด�ำเนินงำนจัดตั้ง

หมู่บ้ำนในรูปแบบของบ้ำนยำมชำยแดน เพ่ือพัฒนำรำษฎร

ในพื้นที่ให้เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรักษำประเทศชำติอย่ำงมีระบบ 

ตำมแนวพระรำชด�ำริในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว” ดังเช่น

• โครงการจดัตัง้หมูบ้่านยามชายแดนอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

บ้านดอยผกักดู ต�าบลเวยีงเหนอื อ�าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน

• โครงการจดัตัง้หมู่บ้านยามชายแดนอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

บ้านแม่ส่วยอู ต�าบลผาบ่อง อ�าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

• โครงการจดัตัง้หมูบ้่านยามชายแดนอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 

บ้านปางคอง ต�าบลนาปู่ป้อม อ�าเภอปางมะผ้า จงัหวดัแม่ฮ่องสอน

• โครงการจดัตัง้หมู่บ้านยามชายแดนอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

บ้านอาโจ้ ต�าบลนาปู่ป้อม อ�าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

• โครงการจดัตัง้หมู่บ้านยามชายแดนอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

บ้านมะโอโคะ ต�าบลแม่จัน อ�าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

• โครงการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานในพ้ืนทียุ่ทธศาสตร์

ชายแดน อ�าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ฯลฯ

 เป็นการจัดที่อยู่อาศัยและที่ท�ากิน เพื่อให้ราษฎรมีพ้ืนที่

ในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งถ่ินฐาน พร้อมกับส่ง

เสริมการฝึกอบรมให้ความรู้ทางการเกษตรท่ีถูกวธิแีละเหมาะสม

กบัสภาพพ้ืนที ่และจดัหาปัจจยัการผลติทางการเกษตรท่ีเหมาะสม 

โดยมีวัตถุประสงค์ให้ราษฎรอยู่ดูแลรักษาพื้นที่ แบ่งเป็น

 จะคัดเลือกโครงการโดยคัดเลือกพ้ืนที่ที่อยู่ในป่า เคย

เป็นไร่ร้าง ไร่เลื่อนลอยของชาวเขามาก่อนสภาพพ้ืนที่ป่ามีความ

เสื่อมโทรม มีความเสี่ยงภัยต่อการถูกท�าลายอย่างต่อเนื่อง ทั้งยัง

เป็นพื้นที่สูงเป็นป่าต้นน�้าล�าธาร จึงได้พระราชทานพระราชด�าริ

ให้น�าราษฎรเข้ามาอยู่ในพื้นที่โครงการ เพื่อทดลองให้คนอยู่กับ

ป่าได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน คนไม่ท�าลายป่า ป่าให้อาหาร

และความร่มรื่นกับคน โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ

๑. จัดระเบียบชุมชนโดยจัดสรรพ้ืนที่อยู่อาศัยและท�ากินให้

เป็นสัดส่วน เพื่อให้ราษฎรมีที่ท�ากินเพียงพอไม่ไปบุกรุกป่าอีก

๒. พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต

๓. อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน�้าล�าธาร

๔. ปลูกป่าเพิ่มเติมในพ้ืนที่เส่ือมโทรม

 ปัจจุบันมีโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ท้ังสิ้นจ�านวน

๗ แห่ง แบ่งเป็น ภาคเหนือ ๕ แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑ แห่ง และภาคใต้ ๑ แห่ง

 ๒.๒ โครงการจัดำตั้งถ่ินฐาน

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา/
โครงการจัดำตั้งหมู่บ้านยามชายแดำน



ธนาคารอาหารชมุชน (Food Bank) ด้วยจงัหวดัแม่ฮ่องสอน

เป็นพืน้ทีท่ีป่ระสบปัญหาความยากจน การบกุรกุพืน้ทีป่่าเพือ่ท�าไร่

เลื่อนลอย ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ทั้งยังเป็นจุดยุทธศาสตร์

ที่อยู ่ติดกับชายแดนพม่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวจึงได้

พระราชทานพระราชด�าริให้จัดตั้ง ศูนย์พัฒนาตามพระราชด�าริ 

(ศูนย์ปางตอง) ข้ึน เพื่อเป็นศูนย์สาธิตและถ่ายทอดความรู ้

ในด้านต่าง ๆ ให้กับราษฎร นอกจากนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ

พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ ไปประทับ ณ เรือนประทับแรม

ปางตอง ทรงห่วงถงึการด�าเนินชวีติของราษฎร จงึมพีระราชประสงค์

ให้ท�าเกษตรกรรมในพื้นท่ีแม่ฮ่องสอนให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น 

โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่ และให้ป่าเป็นแหล่ง

สะสมอาหารตามธรรมชาติที่ราษฎรสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์

พร้อมกับร่วมดูแลรักษาป่า ให้พ่ึงพาอาหารจากป่าได้อย่างย่ังยืน

และต่อเนื่อง ดังเช่น

 • โครงการธนาคารอาหารชุมชน บ้านนาป่าแปก 

อ�าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • โครงการธนาคารอาหารชุมชน บ้านแม่ปาง อ�าเภอ

แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฯลฯ

ธนาคารข้าวพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงสนับสนุนให้มีการจัดตั้งธนาคารข้าว ขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๑๙

เมื่อครั้งทรงเสด็จพระราชด�าเนินไปเยี่ยมราษฎรชาวเขาเผ่า

กะเหรี่ยง ในเขตอ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้พระราชทาน

ข้าวเปลือกจ�านวนหนึ่งให้แก่ผู้ใหญ่บ้านหลายหมู่บ้าน เพื่อให้เป็น

ทุนด�าเนินกิจการธนาคารข้าว 

ต่อมา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ให้จัดต้ัง

ธนาคารข้าวพระราชทานให้กบัหมู่บ้านในพ้ืนทีต่ัง้โครงการฯ ต่าง ๆ

เพือ่ให้ราษฎรสามารถยืมข้าวไปบรโิภค เมือ่ยามขาดแคลนได้อย่าง

พอเพยีง ปัจจบุนัมีธนาคารข้าวพระราชทาน จ�านวนทัง้สิน้ ๑๖๙ แห่ง

แบ่งเป็น ภาคเหนือ ๘๙ แห่ง ๒๙ แห่ง และภาคใต้ ๕๑ แห่ง

ตลอดระยะเวลาแห่งการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ

พระบรมราชินีนาถ ทรงให้ความส�าคัญในเรื่องศิลปาชีพและฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือเสริมและสนับสนุนงานโครงการอันเน่ือง

มาจากพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ส่วนใหญ่จะ

พระราชทานพระราชด�าริในการแก้ไขปัญหาเรื่องแหล่งน�้า อย่างไร

ก็ตาม ในหลาย ๆ ครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

เสด็จพระราชด�าเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎร จะทรงพบว่าราษฎร

มีปัญหาเรื่องขาดแคลนน�้า พระองค์ก็จะทรงปรึกษาและขอ

พระราชทานพระบรมราชวินจิฉยัจากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว

อยูเ่นอืง ๆ  แล้วจงึพระราชทานพระราชด�ารใิห้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ให้ความช่วยเหลือกับราษฎรต่อไป

“แหล่งน�้า” ที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้

พระราชทานพระราชด�าริให้สร้างขึ้นส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนา

แหล่งน�้าขนาดเล็ก เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร

เป็นหลัก กระจายในทุกภูมิภาคของประเทศเป็นจ�านวนมาก

ด้วยน�้าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส�าคัญในการประกอบอาชีพของ

ประชาชน เพ่ือให้สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่าง

ยั่งยืนต่อไป 

ธนาคารไม้ฟืน – ไม้ใช้สอยตามพระราชด�าริ เป็นแนวทางหน่ึง

ที่จะช่วยบรรเทาปัญหาทรัพยากรป่าไม้ถูกท�าลายลงได้ด้วยวิธี

การบริหารจัดการที่เหมาะสมโดยชุมชน โดยมีแนวทางด้วยการ

ให้ราษฎรสามารถน�าไม้ในพ้ืนที่ป่ามาใช้เพ่ือเป็นเช้ือเพลิงในการ

ประกอบอาหาร และน�าไม้บางส่วนมาเป็นไม้ใช้สอย เช่น การ

ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การท�าเครื่องมือการเกษตร ฯลฯ พร้อมทั้ง

ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกไม้โตเร็วเสริมในพื้นที่ป่า เพ่ือทดแทนและ

เป็นไม้ใช้สอยในอนาคตให้กับชุมชน ภายใต้ค�าแนะน�าและการดูแล

จากนักวิชาการป่าไม้อย่างใกล้ชิด ด้วยวิธีดังกล่าวจะช่วยให้ผืนป่า

ยังคงอยู่คู่กับชุมชน อีกทั้งช่วยให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

และมีจิตส�านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ นับเป็นแนวทางใน

การจดัการทรพัยากรธรรมชาตไิด้อย่างยัง่ยนืตลอดไป ซึง่โครงการนี้

ได้ด�าเนินในพื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ และโครงการสถานี

พัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด�าริต่าง ๆ

 ๒.๓ โครงการจัดำเตรียมอาหารส�รองไว้
บริโภคยามขาดำแคลน

๓. การพัฒนาแหล่งน�้า
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 พระราชกรณียกิจทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวถึงข้างต้น สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงท�า

ด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะ ล้วนแต่ก่อเกิดคุณูปการกับราษฎรที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยอย่าง

มากมายสุดที่จะพรรณา ทรงรักและห่วงใยราษฎรเสมือนดังแม่รักลูก และคอยอุ้มชูลูก ๆ ที่ยากไร้ให้มีอาชีพ รายได้

ค่อย ๆ  เตบิโตจนสามารถยนือยูไ่ด้ด้วยตนเอง ทรงพลกิฟ้ืนผนืป่าให้คืนความอุดมสมบูรณ์เป็นป่ารักน�้า แหล่งเก็บน�้า

ตามธรรมชาติที่จะรักษาความชุ่มชื้นของผืนดิน ทรงสร้างบ้านเล็กในป่าใหญ่ให้คนอยู่ร่วมกับป่าโดยดูแลรักษาป่า 

และใช้ประโยชน์จากป่าอย่างสมดุลและยั่งยืน พระบารมีแผ่ไพศาลคุ้มครองชีวิตสัตว์ป่า ตลอดรวมไปถึงทรัพยากร

ชายฝั่งทั้งปวงที่เป็นแหล่งอาหารส�าคัญ ทรงเป็นพระผู้สร้างและพระราชทานชีวิตที่ดีข้ึนแก่ราษฎร สมดังเป็น 

“พระราชินีของแผ่นดิน” ที่ได้โดยเสด็จฯ และเคียงคู่การทรงงานกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือประโยชน์

สุขของพสกนิกรอย่างต่อเนื่องตลอดมา

 “พระเจ้ำอยู่หัว และข้ำพเจ้ำไม่ได้พึงพอใจกับกำรท่ีเพียงแต่เย่ียมเยียนรำษฎร หรือท�ำแต่สิ่งท่ีเคยท�ำ

เป็นประเพณี เรำต้องพยำยำมให้ดีกว่ำนั้น เรำต้องช่วยรัฐบำลส่งเสริมควำมเป็นอยู่ของประชำชนให้ดีขึ้น...”

 พระราชด�ารัส ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ     
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 ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน 

กปร.) ได้รับความกรุณาจากท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรม

ราชินีนาถ มาร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แม่ของแผ่นดิน” ในโอกาสแถลงข่าว โครงการเฉลิมพระเกียรติ 

๘๔ พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน ของส�านักงาน กปร. เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม

ส�านักงาน กปร. ซึ่งการบรรยายพิเศษในวันน้ีสร้างความประทับใจ และตระหนักถึง พระมหากรุณาธิคุณ

ในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ดังนั้น ส�านักงาน กปร. จึงน�าบทบรรยายพิเศษในครั้งนี้มาเผยแพร่

เพื่อให้สามารถได้รับทราบโดยทั่วกันอีกคร้ัง ดังนี้

จากการบรรยายพิเศษโดย ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ
รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

เรียบเรียงโดย : กองประชาสัมพันธ์ ส�านักงาน กปร.

แม่ของแผ่นดิน
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 ขอขอบคณุทางส�านกังาน กปร. ทีใ่ห้เกยีรตเิชญิมา

บรรยายในเรือ่งของสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ

จะขอเล่าถึงประสบการณ์ซึ่งได้ท�างานถวายมาเป็นระยะ

เวลายาวนาน อยู่ที่กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จ

พระบรมราชินีนาถ ซึ่งมีหน้าที่สนองพระราชด�าริ และ

การท�างานในทุก ๆ คร้ังที่เสด็จพระราชด�าเนิน เวลาที่

สมเด็จพระบรมราชินีนาถจะเสด็จพระราชด�าเนินออกไป

ทรงเยี่ยมเยียนราษฎร ทรงเตรียมพระองค์เป็นอย่างดี

ทรงศึกษาด้วยพระองค์เองว่าสถานที่ที่จะไปเป็นอย่างไร 

เหมือนกับเป็นแม่บ้านที่จะออกไปทรงเยี่ยมราษฎรว่า

จะต้องเตรียมอะไรบ้าง

 สิ่งแรก อย่างถุงพระราชทาน ที่บรรจุของใช้ที่อยู่

ในนั้นถุงสีเขียว ๆ มีค�าว่าของพระราชทาน ทรงตรวจสอบ

ทกุครัง้ และทรงก�าหนดว่าในถงุนัน้จะมอีะไรบ้าง ถุงจะแบ่ง

ออกเป็น ๒ ประเภท ประเภทที่ ๑ จะเป็นของชาวบ้านที่จะ

น�าไปพระราชทาน อีกประเภทหนึ่งเป็นของที่พระราชทาน

ข้าราชการ ทหาร ต�ารวจ พลเรือน หรือเจ้าหน้าที่ที่ถวาย

อารกัขา หรอืทีอ่ยู ่ณ ทีต่ัง้ทีพ่ระองค์จะเสดจ็พระราชด�าเนนิ

ไปทรงดูคุณภาพของที่จะอยู ่ในถุงนั้นด้วย อย่างทหาร 

ต�ารวจ มีกางเกงกีฬา เส้ือยืด ขันน�้า ยาสีฟัน ของชาวบ้าน 

ก็จะมี เป็นชุดชาวบ้าน เป็นกางเกง ผ้าถุง เพ่ือเอาไปไว้ใช้

ในครอบครัว นอกจากนี้ก็มีผ้าขนหนู ก็ต้องดูคุณภาพของ

ผ้าขนหนู ทรงตรวจอยู่เสมอ เพราะทรงเกรงว่าทรงส่ังไว้

นานแล้วมันจะเพ้ียนไป

 ในทุก ๆ ครั้ง ที่เสด็จพระราชดำาเนิน

ทรงเตรียมพระองค์เป็นอย่างด ีทรงศึกษา
ด้วยพระองค์เองว่าสถานที่ที่จะไปเป็นอย่างไร เหมือน

กับเป็นแม่บ้านที่จะออกไปทรงเยี่ยมราษฎร

 อีกอย ่างหนึ่ ง เวลาเสด็จพระราชด�าเนินแปร

พระราชฐาน ไปในทุกภาคของประเทศโดยขบวนรถหรือ

เฮลิคอปเตอร์ จะมีขบวนรถที่ล่วงหน้าไปก่อน และอีกส่วน

หนึ่งที่จะตามไป แล้วก็ดูแลประชาชน คือ ข้าวหม้อ แกงหม้อ

มรัีบส่ังว่าเวลาชาวบ้านมาคอยพระองค์นาน ๆ พอถงึเวลาเยน็

ชาวบ้านก็ต้องกินข้าวกินปลา ชาวบ้านจะไม่มีเวลาหุงหา

อาหาร ให้ทางฝ่ายวัง คอืกองมหาดเลก็ ห้องเครือ่ง จดัข้าวหม้อ

แกงหม้อ เอาไปเลี้ยงชาวบ้านซึ่งชาวบ้านก็จะมาคอยกัน

เยอะมาก ก็เป็นอาหารที่ไม่เผ็ดมาก พระองค์ก็ทรงเข้มงวด

กับส่ิงเหล่านี้ นี่คือการเตรียมพระองค์ที่จะเสด็จฯ ออกไป

ทรงเยี่ยมราษฎร

 แต่ก ่อนนี้ เวลาเสด็จฯ พร้อมพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงแยก

ออกไปดูแหล่งน�้า ที่ท�ามาหากินของชาวบ้าน เสด็จฯ ไปกับ

หัวหน้าครอบครัว ทรงพระราชด�าเนินตามป่า ตามเขา

ตามไร่นา ดูปัญหาของชาวบ้าน ก็ทรงฝากเด็ก ผู ้หญิง

ผู้สูงอายุ ไว้กับสมเด็จพระบรมราชินีนาถให้ทรงดูแล เพราะ

ฉะนั้นแผนกคนไข้ของกองราชเลขานุการในพระองค์ฯ

เป็นพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์



 เวลาทีเ่สดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเยีย่มราษฎรทรงห่วงใย

ในการศึกษาของประชาชนด้วย ไม่ใช่แต่เพียงว่าเรื่องศิลปาชีพ

หรือเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยเร่ืองเดียว ทรงพบเด็กที่ไหน เห็นว่า

มีแววในการที่จะเรียนสูงต่อไปได้ในอนาคต ก็พระราชทานทุน

การศึกษาให้ ทุนการศึกษาก็เช่นเดียวกัน ก็เป็นทั้งของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 

ทั้งสองพระองค์ทรงแบ่งงานกันในการช่วยเหลือราษฎร 

 ส�าหรับการศึกษา ต้องบอกว่าพระองค์ก็เป็นนักการ

ศึกษา ทรงอ่านหนังสือมาทุกประเภท ประวัติศาสตร์ของโลก 

ประวัติบุคคลส�าคัญ ความเป็นมาของเพ่ือนบ้านรอบประเทศไทย 

นอกจากนั้น ยังทรงอ่านจากภาษาต่างประเทศด้วย ที่มีบทความ

เป็นรายละเอียดที่นักวิชาการเก่ง ๆ ของโลกเขียนบทความขึ้นมา

ถ้าพระองค์ทรงอ่านด้วยพระองค์เองแล้ว ทรงเห็นว่าจะเป็น

ประโยชน์กับบุคคลอื่น ก็จะโปรดให้มีคนแปลบทความนั้น ๆ  อย่าง

ท่านผู้หญงิสปุระภาดา เกษมสนัต์ ตอนนัน้ท่านเป็นราชเลขานุการฯ

ดิฉันท�างานกับท่าน ท่านก็ต้องรับหน้าที่แปล ท่านเป็นนักเรียน

อังกฤษ และภาษาท่านเก่งมาก ท่านจะต้องมานั่งแปลทีละย่อหน้า 

พอแปลจบไปหนึ่งย่อหน้า เราก็ต้องเอาไปส�านักราชเลขาธิการ 

ตอนนั้นเวลาแปรพระราชฐาน ส�านักราชเลขาธิการไปตั้งออฟฟิศ

อยู ่ด้วย ก็ต้องเอาไปพิมพ์ ประเดี๋ยวย่อหน้าที่สองตามออกมา

เป็นการกระท�าที่เร็วมาก และมีหม่อมราชวงศ์ทองน้อย ทองใหญ่ 

ท่านผู้หญิงอรอวล อิศรางกูร ณ อยุธยา ภริยาของท่านองคมนตรี

จรูญพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ซึ่งเป็นบิดาของคุณจิรายุ อิศรางกูร

ณ อยุธยา ท่านผู้หญิงก็เป็นผู้แปลด้วย แบ่งงานกัน สมัยนั้นเข้ามา

ท�างานใหม่ ๆ  กมี็หน้าทีเ่อาเอกสารเหล่านีไ้ปให้ส�านกัราชเลขาธิการ

พิมพ์ แล้วเอามาถวายทอดพระเนตร ว่าพิมพ์ออกมาเรียบร้อยแล้ว

ถูกต้องตามที่ทรงอ่านแล้ว ก็รับสั่งให้ท�า Copy และ

พระราชทานให้ข้าราชบริพาร ทหาร ต�ารวจที่มาถวาย

อารักขา ซึ่งจะมีราชองครักษ์ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ซึ่ง

เป็นกองทัพภาคประจ�าอยู่แต่ละภาค นายทหารเสริม

ก�าลังพิเศษ จะได้อ่านบทความเหล่านี้เป็นความรู้

ประดับตัวเอง ทรงอ่านพบเมื่อไรจะมีการแปลเมื่อนั้น

เลย ก็เป็นงานหลกังานหนึง่เวลาแปรพระราชฐานท่าน

ผูใ้หญ่ทีเ่อ่ยนามมาแล้วก็จะต้องนั่งแปลเป็นภาษาไทย 

และเป็นภาษาที่ใช้ง่าย ๆ นี่คือเรื่องของการศึกษาที่

พระองค์เอง ไม่ใช่แต่ทรงอ่านแล้วทรงเก็บไว้กับตัวพระองค์เอง

แต่ว ่าได้พระราชทานความรู ้ให้กับคนอื่น ๆ ด้วย นอกจากน้ี

เวลามีรับสั่งกับข้าราชบริพารที่เป ็นทหารก็ยังรับสั่งว่าต้องมี

ความรอบรู้ ประเทศเราอยู่ตรงกลางมีเพื่อนบ้านรอบ ๆ เราควร

จะหาความรู ้ให้ถ่องแท้ว่าเขามีวิถีชีวิตอย่างไร ทางด้านสังคม 

เศรษฐกิจ การทหาร ต้องมีความรอบรู้ในสิ่งเหล่านี้ หากจะเรียนรู้

ภาษาของเขาก็ยิ่งเป็นการดี 

 พระองค์ท่านทรงขอให้ พระ ข้าราชการผู้ใหญ่ที่จะมาให้

ความรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น มาเล่าเรื่องเศรษฐกิจอย่างง่าย ๆ เราน้ี

มีปัญหาอะไรบ้าง เศรษฐกิจของชาติเป็นอย่างไร เอาง่าย ๆ  เล่าให้

ชาวบ้านฟังเป็นการประดับความรู้ ในแต่ละปีก็เพิ่มขึ้นทุกปี น่ีคือ

ด้านการศึกษาที่พระองค์ทรงเผ่ือแผ่ออกมาถึงทุก ๆ คน ให้มี

ความเข้าใจ และให้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ของชาติไทยว่า วิชา

ประวัติศาสตร์หายไปจากสังคมไทย เด๋ียวนี้ไม่ค่อยได้เรียนเต็มที่

เท่าไร ส�าหรับนักเรียนศิลปาชีพจะได้ฟังสิ่งเหล่านี้ จะต้องรอบรู้

ในประเทศเพื่อนบ้านด้วย ภูมิศาสตร์ของเราเป็นอย่างไร ดิน ฟ้า 

อากาศ เป็นอย่างไร วิถีชีวิตของผู้คนเป็นอย่างไร พระองค์ท่าน

โปรดให้ทุกคนได้เข้าใจเรียนรู้ในสิ่งนี้ ว่าสังคมของโลก ประเทศ

เพ่ือนบ้าน เราต้องรู้จักเขาว่าเป็นอย่างไร จะได้อยู่ร่วมกับเขาได้ 

และอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขด้วย เราต้องรู้ธรรมเนียมปฏิบัติของ

เพ่ือนบ้านเราด้วย ต้องรู้ถึงประเพณีของเขา ซึ่งในปีนี้ก็เราก�าลัง

เข้าสู่อาเซียน แต่เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงท�ามานานมาก ท�ามานาน

ตั้งแต่เริ่มแรกเลยที่เสด็จฯออกไปทรงเยี่ยมราษฎร แล้วทรงน�าเอา

นักเรียนศิลปาชีพเข้ามาก่อนหน้านั้น รับส่ังกับบุคคลที่อยู่รอบ ๆ  

พระองค์ว่า เราต้องเรยีนรูป้ระเทศเพือ่นบ้านเราอยูใ่นสงัคมของโลก

เหล่านี้คือสิ่งที่พระองค์ทรงท�าและชี้น�ามานานมาก



 เรื่องสิ่งแวดล้อม รับส่ังมาตลอดเวลาเป็นเวลาหลาย

สิบปีเลยว่า เราต้องรักษาป่าต้นน�้าล�าธารของแผ่นดิน เพราะว่า

ประเทศไทยมีแต่แม่น�้าที่มาจากความชุ่มชื้นของป่าทางภาคเหนือ

เท่านั้น เราไม่มีหิมะละลายส่งน�้าลงมาให้เรา เรามีแม่น�้าปิง วัง ยม 

น่าน ก็ข้ึนอยู่กับป่า ความชุ่มชื้นของป่า ต้นไม้ใหญ่ขอถนอมเอาไว้

อย่าได้ไปตัด ไปท�าลาย มีต้นไม้ที่ไหนพอเห็นถูกตัด ถูกท�าลาย 

พระองค์ก็จะเศร้าพระทัยทุกครั้ง เพราะพระองค์ทรงห่วงว่าวัน

หนึ่งถ้าป่าถูกท�าลายหมดจะเป็นอย่างไร ไม่ใช่พระองค์จะไปทอด

พระเนตรความสวยงามของป่า เป็นห่วงสัตว์ป่ามากกว่าคนไม่ใช่ 

แต่ทรงห่วงว่าเราจะไม่มีน�้าจืดใช้ แล้วคนที่มีรายได้น้อยจะเอาเงิน

ท่ีไหนไปซ้ือน�้า แล้ววันนี้ก็มาถึง ซึ่งทุกคนก็เป็นห่วงเรื่องความแล้ง 

ป่าถูกท�าลายมากขึ้นทุกปี เสด็จพระราชด�าเนินโดยเฮลิคอปเตอร์

ไปทรงเยี่ยมราษฎร เห็นเลยว่าปีต่อปีที่เสด็จพระราชด�าเนินไป

มนัโล้น ๆ  ไปตลอดเวลา จึงเป็นทีม่าของสถานพีฒันาการเกษตรทีส่งู

ฟาร์มตัวอย่างฯ เกิดขึ้น ที่ทุกคนคงทราบมาก่อนแล้ว สถานี

พัฒนาการเกษตรที่สูงทรงน�าแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของโครงการหลวงมาท�า ขอใช้ที่ดินบนป่าที่

หัวโล้นเสด็จพระราชด�าเนินทอด

พระเนตรเองก่อน ว่าที่ตรงนี้มี

ชุมชนอยู่รอบ ๆ ข้างล่างมีชาว

ไทยภูเขา ชาวบ้านที่อยู่ช้ันล่าง 

ก็จะเป็นประโยชน์กับเขาถ้าท�า

แล้ว เสด็จพระราชด�าเนินทอด

พระเนตรไปพ้ืนที่นั้นก่อน แล้ว

ก็เสด็จฯ กลับมาวางแผนน�า

ส่ิงต่าง ๆ ขึ้นไป ซึ่งได้รับความ

ร่วมมือจากทางส�านักงาน กปร. จัดสรรงบประมาณให้บ้าง และ

กรมต่าง ๆ  กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร ทางกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ที่มาช่วยท�างานสนองพระราชด�าริของ

พระองค์ ซ่ึงสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง บ้านเล็กในป่าใหญ่ก็

เกิดข้ึนจากสิ่งเหล่านี้ พระองค์ทรงห่วง เวลาเสด็จฯ ไปทรงงาน

ทรงเยีย่มราษฎร พระองค์กท็รงกระชบักบัราษฎรเสมอว่า ต้องรักษา

ป่านะ ต้องรักษาต้นไม้นะ พระองค์เอาโครงการเข้ามาช่วยเหลือ 

อย่าได้ไปหากินกับต้นไม้ หรือว่ามีใครเขามาล่อใจเราด้วยเงิน

จ�านวนก้อนโต แล้วก็ยอมไปท�าอะไรที่ท�าลายวิถีชีวิตของตนเอง 

ท�าลายสิ่งที่ลูกหลานเราจะมีไว้ต่อไปในอนาคตหมด ทรงให้ข้อคิด

เหล่านี้เสมอ คุณสหัส บุญญาวิวัฒน์ ซึ่งเป็นนักเกษตรในพระองค์ 

ท่านขยันมาก เดินลุยไปตามท้องถิ่นต่าง ๆ รับพระราชด�าริจาก

พระองค์ แล้วลุยไปที่ต่าง ๆ  แล้วก็กลับมาถวายรายงาน คุณสหัส

ก็จากเราไปแล้ว เป็นคนที่ท�างาน และลุยในสิ่งเหล่าน้ี เราก็มีรุ่น

หลัง ๆ ตามกันขึ้นมาก็ยังท�าหน้าที่นี้อยู ่แล้วก็ท�ารายงานถวาย

ท่านองคมนตรี พลากร สุวรรณรัฐ ท่านก็ออกไปดูตามโครงการ

พระราชด�าริต่าง ๆ มี ดร.ไพศาล ล้อมทอง คุณจรูญ อิ่มเอิบสิน

ดร.สมชาย ธรณิศร คุณอรรคฤทธิ์ ทรัพย์ยิ่ง ซึ่งไปดูแลงานด้าน

ศลิปาชพี สิง่เหล่านีพ้ระองค์ทรงสอน ทรงย�า้มาตลอดว่า สิง่แวดล้อม

เป็นเรือ่งส�าคัญของชาวบ้านเอง เวลาประทับทรงงานกจ็ะทรงถามว่า

ชาวบ้านอยู่กันอย่างไร เวลาชาวบ้านเจ็บป่วยไปอย่างไร ออกไป

หาหมออย่างไร หรือใช้สมุนไพรอะไรบ้าง ทรงซักถามละเอียดเลย

เพราะฉะนัน้พระองค์ทรงทราบดว่ีาป่าเป็นประโยชน์กบัคน เพราะว่า

ชาวบ้านเองไม่มีหมอสมัยใหม่ ที่จะมียามารักษาเขาก็ใช้สมุนไพร 

เขาเข้าป่าไปเขากห็าสมุนไพร เอามาดแูลรกัษาสขุภาพ ทัง้ชาวไทยภเูขา 

และชาวเรา เพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ในพระทัยว่าป่าน้ีมีคุณประโยชน์ 

ก็ทรงหวงแหนป่า ต้นไม้ที่เกิดขึ้นในป่าก็งอกงามสวย ดอกไม้ป่า

เราสวยเหลือเกิน ทรงอยากจะให้คนที่ได้มาเห็นป่าเมืองไทยแล้ว 

มีความตื่นเต้นว่าเรามีป่าสักที่งดงาม มีป่า มีธรรมชาติที่สวยงาม 

ประเทศไทยมีทั้งทะเล ภูเขา ส่ิงแวดล้อมที่ดี มีศิลปวัฒนธรรมที่

สืบทอดกันมายาวนาน ดีหมดทุกอย่างเลย เพราะฉะนั้นทรงอยาก

อวดให้ชาวโลกได้รู้จักแผ่นดินไทยในทุกแง่มุม พระองค์จะรับสั่ง

สอนพวกเราเสมอ 



 กลับมาเร่ืองการศึกษาอีกนิดหนึ่ง ว่าไม่ได้เพียงรับสั่ง

อย่างเดียว แต่ทรงอยากจะปลูกฝังเด็กรุ่นใหม่ด้วย อย่างศาลา

รวมใจที่พระองค์ท่านให้ตั้งขึ้นมา ตอนนั้นตั้งขึ้นมาก่อนจะมีห้อง

สมุดประชาชนด้วยซ�้า ทรงลงแรงท�าด้วยพระองค์เองว่าให้เราไป

หารูปสวย ๆ ไปขอรูปมา เปิดจาก Magazine ไหน รูปเก่ียวกับ

เมืองไทยอย่างไรไปถ่ายรูปมา พระบรมมหาราชวังและสถานที่

ส�าคัญในกรุงเทพฯ ที่งดงาม ป่า เขา ล�าเนาไพรที่สวย ทรงต้ัง

ศาลารวมใจ มีศาลารวมใจอยู่ที่ภาคเหนือ ภาคใต้ ชาวใต้ไม่เคย

เห็นของทางภาคเหนือ ก็น�าวิถีชีวิตของชาวภาคเหนือ อัดเป็นรูป

ใส่อัลบั้ม อัลบั้มนี้เล่มโตมากเลย ติดรูปแล้วเขียนค�าบรรยายง่าย ๆ

ไม่ต้องมีศัพท์มากมาย สถานท่ีนี้คือที่ไหน อยู่ท่ีไหน และก็เป็น

สถานที่ที่ท�าอะไรบ้าง นอกจากนั้นแล้วศาลารวมใจภาคเหนือ ก็จะ

มธีรรมชาตขิองภาคใต้ฝ่ังทะเลเอาไปให้ด ูแล้วกบ็อกว่านีค้อืภาคใต้

นี่คือเพื่อนร่วมชาติ บอกชาวใต้นี่คือเพื่อนร่วมชาติคือภาคเหนือ 

ชาวเหนือ ทรงท�าให้คนได้รู้จักซึ่งกันและกัน โดยรูปภาพ วิถีชีวิต 

การเรียนรู้ และก็ทรงส่งหนังสือง่าย ๆ ไป 

 ตอนท่ีสร้างศาลารวมใจใหม่ ๆ  เสด็จฯ ไปติดรูปภาพด้วย

พระองค์เอง โดยมสีมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เสด็จฯ ไปทรงช่วยติดรูปภาพให้เรียบร้อยมีที่อ่านหนังสือ มีชั้นวาง

หนังสือง่าย ๆ เป็นรูปการ์ตูนบ้าง รูปต่าง ๆ ที่จะพอไปหาได้

ทรงอ่านเองทุกเล่ม ก่อนที่จะจัดไปพระราชทาน หนังสือก็มี

ไม่มากมีรูปภาพ มีอัลบั้มใหญ่ ซึ่งโปรดให้ท�า ใครลายมือสวย

ก็มานั่งคัด ไม่ได้มีคอมพิวเตอร์มาช่วยท�าเหมือนอย่างสมัยนี้

ห้องข้างหลังของศาลารวมใจเป็นห้องเล็ก ๆ  มีเหมือนแคร่ เป็นที่

ปฐมพยาบาล มียาพระราชทานไป บุคคลที่จะมาอยู ่ประจ�า

ศาลารวมใจต้องคัดเลือกมาจากลูกหลานชาวบ้านที่พอจะมี

ความรู้ขั้นมัธยมศึกษาตอนต้นก็ได้ แต่เอามาอบรม ก็ทรงขอให้

คุณหมอทางโรงพยาบาลประจ�าจังหวัด ช่วยอบรมเด็กเหล่าน้ี

ให้เรียนรู ้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น คนถูกงูกัดมาท�าอย่างไร

อันนี้ชาวบ้านก็ยังพอมีความช�านาญ การท�าแผลสดท�าอย่างไร

มีหมดทุกอย่าง และก็มีกล่องยาพระราชทาน ทั้งสองพระองค์ทรง

ช่วยกันดูแลว่าในเรื่องยา ก็ต้องคุณหมอ ตอนนั้น นายแพทย์ดนัย 

สนิทวงศ์ ณ อยุธยา แพทย์ประจ�าพระองค์ก็เป็นคนที่ช่วยดูเรื่อง

ยาพระราชทานว่า ยาอะไรบ้างที่สมควรจัดให้ตรงนั้น แล้วแจ้ง

โดยผู้ที่ผ่านการอบรมในเรื่องของการดูแลผู้ป่วย เป็นยาที่ให้โดส

ที่ไม่อันตรายมาก ปวดหัว ตัวร้อน เมื่อมีอาการก็เบื้องต้นไปก่อน 

ยาพระราชทานในกล่องจะมีค�าอธิบายละเอียดถึงอาการ แล้วก็

จะให้ยาอะไรได้บ้าง นอกจากนี้เวลาชาวไทยภูเขา หรือชาวใต้

ซึ่งอาจไม่ค่อยถนัดในการใช้ภาษาภาคกลาง พระองค์ท่านก็รับส่ัง

ให้มีสัญลักษณ์ของการแจกยา เวลาออกหน่วยพระราชทาน

เหมือนกัน เวลาเสด็จฯ ไหนจะมีแพทย์อาสาสมัครไป แล้วไปเปิด

หน่วยพระราชทาน คนที่เขียนหน้าซองสั่งยา ก็จะต้องวาดรูปว่า

พระอาทิตย์ขึ้น ก็วาดพระอาทิตย์วงกลม ๆ  คนอ่านหนังสือไม่ออก

ก็เข้าใจได้ นี้คือรูปภาพอาทิตย์ขึ้นคือ ต้องกินตอนเช้า พอกลางวัน

เที่ยง พระอาทิตย์ก็จะมีแสงเป็นรัศมีวงกลมออกมา ให้รู้ว่าคือมื้อ

กลางวัน มื้อเย็นก็เป็นพระอาทิตย์ตก แล้วก็ท�าให้มันมืด ๆ  หน่อย 

เห็นครึ่งดวงก็พระอาทิตย์ตก คือสัญลักษณ์ให้ชาวบ้านรู้ว่า เช้า 

กลางวัน เย็น จะเป็นอย่างไร ซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่จ�าเป็นต้องใช้อย่างน้ัน

แล้ว สมัยนี้ชาวบ้านก็อ่านภาษาไทยภาคกลางได้หมด นอกจากนี้

ยังมีการพระราชทานการศึกษาให้กับนักเรียนชื่อ “ทุนสิริกิติ์

บรมราชินีนาถ” ส่งนักศึกษาไปเรียนต่างประเทศทั้งปริญญาโท

ถึงปริญญาเอก ท�ามาได้ ๖ – ๗ ปีแล้ว ก็มีนักศึกษาที่จบกลับมา

แล้วเป็นนักเรียนทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ 
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 นอกจากนี้ เม่ือพระองค์ท่านทรงพบคนไข้คนไหนที่

มีโรคภัยที่ร้ายแรง ก็จะพระราชทานให้คุณหมอดูแล เรามีใบ

ส่งตัวคนไข้ส�าหรับกรอกแบบฟอร์ม แบบฟอร์มของคนไข้จะ

มีช่องว่างไว้กรอกข้อความคือเขียน ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล

อะไรว่าไปเลย แล้วก็ลายเซ็นของท่านผู้หญิงก็เซ็นเอาไว้เสร็จ

เลยทุกคนในกองราชเลขานุการในสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

ที่จดงานถวายต้องมีใบส่งตัวอยู่ในมือ เมื่อพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�าเนินทรงเยี่ยมเยียนราษฎร ก็จะ

มีข้าราชบริพารตามเสด็จไป จากส�านักราชเลขาธิการ สมัยนั้น

ก็มีคุณวุฒิ สุมิตร ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ และก็ทางกอง

ราชเลขานุการฯ ก็มีผู้ตามเสด็จไป เวลาเสด็จพระราชด�าเนิน

ผ่านไปทรงพบคนไข้ ก็จะรับส่ังว่า คนนี้ต้องไปโรงพยาบาล 

หมอเข้าไปตรวจดูก่อน แล้วหมอก็บอกต้องส่งโรงพยาบาล 

ต้องเข้าไปจดถวาย ตอนนั้นเราท�างานด้วยกันหมด ใครว่าง

ก็เข้าไป ไม่ต้องแยกว่าส�านักราชเลขาธิการจะต้องท�าถวาย

พระเจ้าอยู่หัว กองราชเลขานุการฯ ท�าถวายสมเด็จพระบรม

ราชินีนาถ ไม่ใช่ ใครว่างอยู่ตรงนั้นเข้าไปเลย เม่ือพระองค์ทรง

หยุดกับราษฎร ก็เข้าไปนั่งห่างพอสมควรที่จะได้ยิน เราก็

เข้าไปเม่ือพระองค์รับสั่งเรียกแพทย์ เราต้องเข้าไปจดเลย 

แล้วก็เอาใบส่งตัวพร้อมทั้งเงินค่ารถให้กับชาวบ้าน

 เม่ือกลับมาต้องท�ารายงานถวายว่าทรงพบอะไรบ้าง

เส้นทางทีว่ิง่ไปผ่านอะไร ทรงสนพระทยัอย่างนัน้ ซึง่สมยัหลงั ๆ

มานี ้คนเยอะมาก การท�างานละเอยีดอย่างนัน้กค่็อย ๆ  น้อยลง

บางครั้งพระองค์รับสั่งถามว่า เวลานั่งรถไปท�าไมไม่ดูไปละ

ว่าผ่านอะไรไปบ้าง ข้ามคลองอะไรไปบ้าง เห็นอะไรจดไปเลย 

พระองค์ท่านก็รับส่ังไม่ใช่นั่งหลับกันไปในรถ อะไรท�านองน้ี

เพราะฉะนั้นก็จะต้องถามไปให้ละเอียดชาวบ้านที่มาเฝ้าฯ

ถ้าเป็นคนแบบมีปัญหาเยอะ ๆ เราต้องจดไว้ด้วยว่าเขาเข้า

มาเฝ้า มาร้องไห้ฟูมฟาย หรือว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาที่

จะเป็นส่ิงที่จะบอกเราเมื่อมาอ่านทีหลัง แล้วเราจะนึกภาพ

นัน้ออก เพราะว่ารายงานทกุฉบบัจะต้องส่งขึน้ถวายเม่ือเสดจ็ฯ

กลับมาทรงมีบันทึกของพระองค์ เรียกว่า “สมุดทรงงาน”

จะมาทรงเขียนเม่ือเสด็จฯ กลับมา จะทรงเขียนด้วยลาย

พระหัตถ์ว่า วันนี้ทรงพบอะไรบ้าง วันนี้ชาวบ้านยากจนเป็น

ส่วนใหญ่ ได้ถามแล้วว่าแหล่งน�้าก็น้อย อะไรท�านองน้ี ทรงท�า

มาเรื่อย ๆ ตลอดเวลา ยิ่งเมื่อเสด็จฯ ออกมาพระองค์เดียว

พระองค์ท่านยิ่งทรงจดละเอียด และต้องการให้พวกเรา

ท�างานละเอียด เพราะว่าต้องทรงเล่าถวาย พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทุกครั้งที่เสด็จพระราชด�าเนินพระองค์เดียว 

พระองค ์ต ้องน�าความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวว่า ทรงไปพบอะไรบ้าง ทรงท�าอะไรบ้าง และ

ทรงขอพระราชทานค�าปรึกษา ทางส�านักงาน กปร. หน่วยงาน

ชลประทานคงทราบดีว่า เมื่อเวลาเสด็จพระราชด�าเนินไป

ทรงฟังการบรรยาย แต่ก็ทรงขอให้ท�ารายงาน ก็จะถวาย

เป็นเอกสาร เอกสารเหล่านั้นก็ทรงส่งถวายพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู ่หัวทรงทราบ จึงเกิดเป็นโครงการพระราชด�าริ

ขึ้นมากมายโดยที่ทรงท�าตามแนวพระราชด�าริของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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 การที่ทรงมีเด็กศูนย์ศิลปาชีพ จะพระราชทานความรู้

ให้กับเด็กแต่ละคนต้องมาท�างานศิลปะของชาติ ซึ่งจะเป็นงาน

ถมทอง งานทอผ้า งานจักสาน และเป็นงานแต่ละท้องถิ่นที่เขามี

หญ้าลิเภา ผ้าไทยภูเขา เคร่ืองเงิน ส่ิงต่าง ๆ  เหล่านี้ เวลาพระองค์

เสด็จฯ ไปทรงงานและก็คุยกับชาวบ้าน พระองค์จะรับสั่ง ขอลูก

เขามาหนึ่งคน ลูกที่เอามาไม่ใช่ลูกที่เก่งกาจของครอบครัวเลย 

เป็นคนที่ท�าประโยชน์น้อยที่สุดของครอบครัว คนที่เป็นหลัก เป็น

ก�าลังหลักของครอบครัว ไม่ได้ทรงเอาเขามาเลย ทรงขอเด็กที่เพ่ิง

จบจากโรงเรียน ยังไม่ได้ใช้ท�างานอะไร เลี้ยงน้องบ้าง ไปจูงวัวจูง

ควายบ้าง ส�าหรับบ้านที่มีวัวมีควายนะ ไม่นั้นก็ไม่รู้จะให้ท�าอะไร 

เพราะเพิ่งจบช้ันบังคับ ก็รับส่ังขอเขามา แล้วก็เอามาฝึกที่สวน

จิตรลดา เวลารับสั่งขอก็จะบอกว่า “ขอลูกมำอยู่กับฉันได้ไหม 

มำอยู่บ้ำนฉัน ฉันจะดูแลอย่ำงดี ไม่ต้องเป็นห่วง เด็กผู้หญิง

ก็จะมีคนดูแลไม่ต้องห่วงนะ” คือทรงเกรงว่าพ่อแม่เขาจะเป็น

ห่วง เอาลูกเขามา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กผู้หญิงจะมาอยู่

อย่างไร มาอยู่ถึงกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองหลวง เป็น

เมืองใหญ่ จะเป็นอย่างไร ก็ทรงดูแลอย่างดี

ก�าชับพวกเรา และก็ให้มีเจ้าหน้าที่ดู เด็กผู้หญิง

ก็ไปอยู่ในฝ่ายในในพระบรมมหาราชวัง มีรถ

รับ – ส่ง ซึ่งเราก็ได้กองทัพบกเป็นผู ้ที่จัด

พาหนะให้ เช้าขึ้นมาก็รับจากวังหลวง ส�าหรับ

เด็กผู้ชายก็มีหอพักอยู ่ที่ตรงข้ามทางรถไฟ

ใกล้ ๆ กับสวนจิตรลดา มีเจ้าหน้าที่ดูแล มี

ยูนิฟอร์มให้ใส่ และก็มานั่งท�างานอยู่ในสวน

จิตรลดา มีอาหารทั้ง ๓ มื้อ ดูแลหมดทั้งเจ็บ

ไข้ได้ป่วย และก็ดูแลไปถึงครอบครัวเขาด้วย 

 เม่ือเด็กมาอยู่เกือบทุกคนท�าอะไรไม่เป็นเกี่ยวกับงาน

ศิลปะเลย แต่ว่าให้มาฝึกงานท่ีสวนจิตรลดา มีครูผู้เชี่ยวชาญที่

ไปหามาจากที่ต่าง ๆ  ถมทองก็มาจากนครศรีธรรมราช ทอผ้ามา

จากอีสาน จักสานย่านลิเภาก็เอาครูจากภาคใต้มาสอน จักสาน

ไม้ไผ่ทางภาคอีสาน ท่านผู ้หญิงสุประภาดา เดินทางออกไป

เจอเข้า มีทางจังหวัดมหาสารคามบอกว่า จักสานไม้ไผ่ลายขิด

จะสูญไปอยู่แล้ว มีท�าอยู่ครอบครัวเดียว ที่อ�าเภอกุฉินารายณ์ 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอให้ทรงรักษาไว้เถอะ เมื่อมากราบบังคมทูล

ทรงทราบก็โปรดให้รักษาไว้ คร�่าอีกเหมือนกัน การท�าคร�่า คือ

การฝังเส้นเงินเส้นทองลงไปบนเนื้อเหล็ก ก็สูญไปแล้วเรียบร้อย 

เผอิญมีชาววังเป็นข้าราชการส�านักพระราชวังอายุ ๗๐ ปี ท�าเป็น

อยู่คนเดียว ก็เชิญมาเป็นครูสอนไว้จนบัดนี้ ท่านก็จากเราไป

เรียบร้อย แต่เราก็มีเด็กวัยรุ่นซึ่งสืบทอดเอาไว้ได้แต่ก็ไม่มาก 

เพราะคร�่าเป็นงานที่ท�างานกับเหล็ก เพราะฉะนั้นเหงื่อมือ

จะส�าคัญ ที่จะท�าให้เหล็กเกิดสนิมมาก่อนเวลาอันควร และจะ

ท�าให้ตอกเส้นอะไรลงไปไม่ได้ เพราะเวลาท�าคร�่าเขาต้องสับ

เหล็กให้เป็นช่องเล็ก ๆ  เหมือนหนามขนุน หรือหนามทุเรียน เล็ก

ละเอียดมาก ถ้ายิ่งต้องการละเอียด ก็ต้องยิ่งสับให้ละเอียดถึง

จะฝังเส้นเงินเส้นทองลงไป แล้วสนิมของเหล็กก็จะเกาะเส้นเงิน

เส้นทองเหล่านี้ไว้ จนเป็นเนื้อเดียวกับเหล็ก อันนี้เป็นการท�าที่

ยากมากก็ได้รักษาเอาไว้ได้

 ส�าหรบัการจกัสานไม้เป็นการสานโครงขึน้มาก่อน โดยที่

เป็นโครงหยาบ ๆ  ก่อน แล้วเอาเส้นละเอียดมาหุม้ทหีลงั เพราะฉะน้ัน

การท�าทุกอย่าง งานฝีมือคนไทยเก่งหมด และท�ายากมาก ก็เหลือ

อยู ่ครอบครัวเดียว อยู ่ ท่ีอ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด

กาฬสินธุ์ ท่านผู้หญิงกับดิฉันก็ไปนั่งอ้อนวอน

บอกว่า ขอให้มาสอนได้ไหม จะได้สืบทอด

เอาไว้ ไม่เช่นนั้นก็จะสูญไป ครอบครัวนี้

น่ารักมาก มีพ่อท�าจักสานไม้ไผ่ลายขิด

แม่ทอผ้าไหมมัดหมี่ และก็มีลูกที่ท�า

พ่อไม่ค่อยอยากจะมาเท่าไร เพราะว่า

ไม่อยากทิ้งบ้านไม่มากรุงเทพฯ แต่ว่าเมื่อ

พระองค์ประทบัพระต�าหนกัภพูานฯ ขอไป

ที่พระต�าหนักภูพานฯ ก็ยอม จนบัดนี้

จักสานไม้ไผ่ลายขิด ก็ไม่ได้สูญหายไปไหน

ก็ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้ เป็นรายได้เลี้ยงปาก

เลี้ยงท้องประชาชน 



 อีกอย่างหนึ่งคือผ้าไหมแพรวา ผ้าไหมแพรวาชาวบ้านท�า

ไว้ใช้เอง ผืนหนึ่ง ๘ – ๙ เดือน ลายแต่ละช่องของผ้าไหมแพรวาที่

เป็นสไบห่ม แต่งกับผ้าซิ่นมัดหมี่ของเขา เป็นของชาวภูไท สวยงาม

มาก แต่ว่าปีหนึ่งท�าได้ผืนเดียว แล้วก็ท�าเอาไว้ใช้ ไม่เคยขาย เมื่อ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม

ราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินไปเยี่ยมที่อ�าเภอค�าม่วง มีการน�า

ผ้าแพรวาปูลาดพระบาทถวายสวยงามมาก คืนนั้นก็รับสั่งเลยวันรุ่ง

ขึ้นให้ท่านผู้หญิงสุประภาดาไปเชียร์ให้เขาท�า กว่าจะท�าได้ส�าเร็จ

เป็นปี ไปถึงชาวบ้านก็ไม่ท�ากันแล้ว แต่ละคนมีอยู่ส่วนตัว แล้วก็

ลูกหลานมีบ้างไม่มีบ้าง เพราะว่าลูกหลานไม่ท�าแล้ว นุ่งกางเกง

ยีนใส่เสื้อยืด ไม่ยอมท�าแล้ว ยิ่งแย่กว่าผ้าไหมมัดหม่ีอีก เพราะ

มันยากกว่า ชาวบ้านเองก็จะไม่ท�า ก็ไปเชียร์จนชาวบ้านท�าจนได้

คือ ต้องไปแล้วหลายหน และดูสิเดี๋ยวนี้เขาท�ากันแพร่หลาย เพราะ

สวยเหลือเกิน 

 สมัยนั้นพื้นที่ทางภาคอีสานก็ไม่ได้ปลอดภัย แต่ทรง

ห่วงใยชาวบ้านก็โปรดให้ไปช่วยดูแลชาวบ้าน พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่พระราชทานรถพระที่นั่งให้ท่านผู้หญิงสุประภาดาใช้

พลต�ารวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร เป็นผู้ที่อารักขาไป ก็ไปกันสามคน 

มีคนขับรถ ๑ คน เราก็ไปอาศัยทางท้องถิ่นที่จะช่วยดูแลพื้นที่ไหน

เป็นตชด. ต�ารวจตชด. ก็มาดูแล พ้ืนที่ไหนเป็นของทหารก็ดูแล

แน่นอนว่าผูว่้าราชการจงัหวดัมาดแูลด้วย

เราก็เดินทางกันไปแบบนี้ โดยที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม

ราชินีนาถรับสั่งว่า เวลาไป อย่าไปรบกวนชาวบ้าน อย่าไปรบกวน

ทางจังหวัด เราต้องไปอย่างอ่อนน้อมถ่อมตน เราต้องเหมือนไป

เยี่ยมญาติผู้ใหญ่ เยี่ยมคนรู้จักกัน ตอนนั้นฉันก็เป็นเด็กเพิ่งจบใหม่

ก็รบัสัง่เสมอเลยว่า เราเป็นเดก็นะ เราต้องอ่อนน้อมถ่อมตน เราต้อง

ไปเยีย่มเหมอืน พี ่ป้า น้า อา เรยีกเขาตามทีเ่ราเคารพนบัถอื อย่าไป

คิดว่าเรามาจากชาววัง มาจากในเมืองหลวง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อน�้าท่วมจังหวัดนครพนม ท่วมใหญ่

ปี ๒๕๑๓ แม่น�้าศรีสงครามล้นเข้ามาท่วมมาก เมื่อน�้าลดทั้งสอง

พระองค์เสด็จฯ ออกไป รับสั่งถึงผ้าที่ชาวบ้านนุ่งมา น่ังอยู่กับพื้น

เปียก ๆ  คือผ้าไหมที่ชาวบ้านท�าเองหมด สวยงามเหลือเกิน ก็รับส่ัง

บอกเขามีฝีมือ ไปลองถามเขาสิว่า ที่เขาท�าไว้ใช้เอง ถามสิเขา

เคยขายไหม ก็ทราบว่าไม่เคยขาย ก็ทรงขอให้เขาท�ามาบอกว่า

พระองค์จะทรงใช้ ชาวบ้านพูดเลย พระราชินีจะมาทรงใช้ผ้าบ้าน

นอกได้อย่างไร ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวเลยว่า ผ้าคนใช้จะเอาไปใช้

ท�าไม ก็บอกพระองค์สั่งมาให้ท�า แล้วท�าแบบลายนี้ แม้แต่พระองค์

เสด็จฯ ไปแล้ว มีพระต�าหนักภูพานฯ แล้ว เสด็จฯ ออกไปชาวบ้าน

ก็ยังทูลเลยว่า พระองค์จะเอาไปท�าอะไร เป็นผ้าบ้านนอก เป็นผ้า

คนใช้แสดงให้เห็นว่าเขามีความรู้สึกด้อยกว่าคนในเมือง มันเป็น

ปมด้อยของเขาอย่างหนึง่ แต่พระองค์ยืน่พระหัตถ์ไปหยบิส่ิงเหล่าน้ี

ออกมาให้เขามีความโดดเด่น มีศักดิ์ศรีของตนเอง สิ่งที่เขาท�ามาน้ี

ไม่ใช่บ้านนอก และก็ไม่ใช่สิ่งที่ด้อยค่าด้วย แต่เป็นสิ่งที่สูงค่า 



 พระองค์เป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระองค์

ทรงใส่ฉลองพระองค์ซึ่งชาวบ้านทอแขนกับฉลองพระองค์บาง

ครั้งคนละลาย ลายเล็ก ลายใหญ่ บางทีด่างบ้าง เมื่อแรกเริ่ม

โครงการ แต่พระองค์ทรงน�ามาตัดเพื่อที่จะใส่ไปให้ชาวบ้านดู 

แล้วก็สนับสนุนให้ชาวบ้านท�า ตอนน้ันใช้พระราชทรัพย์ส่วน

พระองค์ ทรงซื้อและพระราชทานให้ข้าราชบริพารที่จะตาม

เสด็จออกไปได้ใส่กัน เพื่อให้เห็นว่าเราใส่ผ้าของเขานะ ชาวบ้าน

มกี�าลงัใจมาก และยิง่เหน็พระองค์ทรงใช้กจ็ะขีตู้ก่นัว่าผนืนีฉ้นัท�า

อีกคนก็จะบอกฉนัท�า ทกุคนก็จะขีตู้ก่นัใหญ่เลยว่าเขาเป็นคนท�า

ก็จะเป็นความสุขของชาวบ้าน ได้เห็นสิ่งที่ตัวเองท�าขึ้นมามี

คุณประโยชน์ และเป็นเงิน พระองค์ทรงสอน ไม่ใช่ไปชี้น�าเอา

งานใหญ่ไปให้เขาท�า เอางานเล็กงานที่เขาช�านาญแล้ว ให้เขา

เกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาท�ามีคุณค่า และจะสร้างรายได้กลับเข้า

มาหาเขา ไม่ต้องเอาโปรเจคใหญ่ ๆ  แล้วบอกท�านี่ท�านั่น ถ้าเป็น

อย่างนั้น ชาวบ้านคงตกใจ และคงไม่อยากท�า แต่สิ่งเหล่านี้ค่อย

เป็นค่อยไป และต้องให้เขารู้ด้วยตัวของเขาเอง 

 ปัจจุบันผ้าไหมไทยส่งออกนอก ส�าหรับผ้าไหมแพรวา

เมือ่เดอืนกรกฎาคมทีผ่่านมา ได้ฟังชาวบ้านรายงาน นกึว่าฟังผดิ

หรือไม่ก็ชาวบ้านอ่านผิดเขาบอกว่าครึ่งปีแรกจนถึงกรกฎาคม 

เขาท�างานมาได้แล้ว ๔๘ ล้านบาท ตกใจ นึกว่าอ่าน ๔.๘ ล้าน

บาทเป็น ๔๘ ล้านบาท พอเขารายงานเสร็จ ก็ถามเขาว่า ๔๘ 

ล้านบาทเหรอ เขาบอกใช่ นี่คือหกเดือนแรก (แต่ปีที่ผ่านมา

เขาได้ ๑๖  ล้านบาท) ยังอยู่อีกหกเดือนที่จะจบปี ๒๕๕๘ เขา

จะได้อีกเท่าไรเราคงต้องถามไป คือดีใจมากเพราะว่าผ้าแพรวา

ไม่มีเลยซักผืนเดียวที่เขาจะท�า แต่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ 

พระบรมราชินีนาถ รื้อฟื้นให้เขาท�า จนบัดนี้มีรายได้เข้าหมู่บ้าน

ครึ่งปี ๔๘ ล้านบาท เห็นได้ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงท�ามันมากมาย

มหาศาล ทุกคนเชิดหน้าชูตาแล้วว่า ผ้านี้ไม่ใช่ผ้าบ้านนอกต่อไป

แล้ว ทุกคนใช้ เขามีศักดิ์ศรี มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งเลย เป็น

ความส�าเร็จของโครงการที่พระองค์ทรงท�า ได้น�าความกราบ

บังคมทูลทรงทราบ ทรงปลื้มพระทัยว่า ชาวบ้านท�ารายได้ได้

มากมาย และคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวหันกลับมาท�า สิ่งเหล่านี้ ถึงแม้

จะนุ่งกางเกงยีนใส่เสื้อยืด แต่รู้แล้วว่านี่คืองานที่สร้างรายได้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้ามาท�างานในเมืองไม่ได้ โรงงานเต็ม

ไม่สามารถแย่งงานกันท�า เขาอยู่บ้านเขาก็มีกิน แล้วยังรักษา

สิ่งที่เป็นสมบัติของชาติเอาไว้ด้วย อย่างที่ทรงท�าเรื่องโขน
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อีกประการหนึ่ง การดูโขน นี้ยากมาก เป็นนาฏศิลป์

ชั้นสูงของไทย แล้วก็เล่นอยู่เรื่องเดียวคือ เรื่องรามเกียรติ์ แต่ว่า

บทพระราชนิพนธ์มีกันแทบจะทุกพระองค์ พระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธ

เลิศหล้านภาลัย ก็มีบทพระราชนิพนธ์ บทพระราชนิพนธ์แต่ละ

พระองค์จะไพเราะมาก รัชกาลที่ ๓ รัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๕ 

เรื่อยลงมาเลยจนมารัชกาลที่ ๖ รัชกาลที่ ๗  โขนพระราชทาน

ตอนนี้ ที่เล่นอยู่ขณะนี้ที่ศูนย์วัฒนธรรม ดีใจมากที่เราเอาตอน

พรหมมาศกลับมาเล่นใหม่ เพราะว่าเดิมเราเล่นเรื่องแรกคือ 

ศึกอินทรชิต ตอนพรหมมาศ เราเล่นคร้ังแรกเมื่อปี ๒๕๕๐ 

รับสั่งเรื่องโขนเมื่อปี ๒๕๔๗ ว่า โขนเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยจะดู

ทอดพระเนตรเปิดทีวีทรงเห็นเป็นการร้องร�าท�าเพลงสมัยใหม่

ก็ทรงห่วงว่าคนไทยอย่าเพิ่งลืมโขนนะ เพราะโขนนี้เป็นศาสตร์

เรื่องของโขน ความจริงแล ้วมีวิทยาลัยนาฏศิลป์ 

สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ กรมศลิปากร ทีท่�างานโดยตรงอยูแ่ล้ว

แต่พระองค์มีมูลนิธิส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพฯ ซึ่งมีงานเย็บปัก

ถักร้อย ทอผ้า เพราะฉะนั้นเคร่ืองแต่งกายของโขน ซึ่งนับวัน

จะหาคนท�ายาก แม้แต่กรมศิลปากรเอง ก็หาคนที่จะมานั่งปัก

ลวดลายละเอยีดด้วยดิน้ ทีเ่รยีกว่าปักแบบสะดงึกรงึไหม จะต้อง

ปักละเอียดมากเลย ให้อยู ่กับเนื้อผ้าเลยหาคนท�ายากมาก

คนรุ่นเก่าก็ล้มหายตายจากไปแล้วก็ไม่มีใครอยากท�า เพราะ

เป็นงานที่ยาก ช้า เสียเวลา ไม่มีความรู้ไม่อยากท�า สิ่งเหล่านี้

เหมือนศิลปาชีพเหมือนกัน ก็รับส่ังว่า เราก็ท�าแล้วกัน

และศิลป์มากมาย และเป็นสมบัติของชาติทั้งนั้น ท้ังเรื่องการ

แสดงการขับร้อง ดนตรี เสื้อผ้า เครื่องแต่งตัว หัวโขน เครื่อง

ประดับ เป็นฝีมือคนไทยที่สืบทอดมายาวนาน ท�าไมคนปัจจุบัน

ดูน้อยลงจนไม่ดูเลย ช่างด้านต่าง ๆ เหล่านี้ก็จะหายไปหมด

มรีบัสัง่ว่า ทรงอยากจะท�าเรือ่งโขน โดยทีร่บัส่ังกบัอาจารย์สมทิธิ

ศิริภัทร ว่าให้จัดการศึกษาดู เพราะอาจารย์สมิทธิ ศิริภัทร เป็น

อาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยศิลปากร ก็ให้ไปรวบรวมผู้รู้ ก็จัดกัน

ขึ้นมาจนเป็นคณะกรรมการถึงปัจจุบันนี้ ท�าการศึกษาข้อมูล

ต่าง ๆ จากการเล่นมาตั้งแต่เดิมเลย ตั้งแต่สมัยอยุธยาเลย

โขนมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ร้องร�าท�าเพลง ที่เล่นอยู ่

ในปัจจุบัน ร�าเบิกโรงเรียกว่า ร�าประเลง เป็นสมัยอยุธยา แต่ว่า

คนสมัยใหม่ไม่ค่อยรูจ้กั กเ็ป็นตวัพระออกมาถอืหางนกยงู

เป็นก�าแล้วออกมาร่ายร�า ซึ่งเราก็เอามาให้ดู คนดู

ก็บอกว่าร�านานจังเลย ทั้ง ๆ ที่เราประกาศให้

ดูก่อนว่า ร�าประเลงนี้สืบทอดมาอย่างไร มา

จนปัจจุบันเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนร�า แต่คน

สมัยใหม่ใจร้อน บางทีออกมาบอก

ร�าเบิกโลงยาวไป ตัดให้สั้นกว่านี้

หน่อยได้ไหม ก็เลยต้องบอกว่า

มนัต้องครบกระบวนของเพลง

นี่เป็นของเก่า เป็นอย่างนั้น

อย่างนี้ก็ต้องอธิบายไป 
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 เราก็เห็นว่าผ้าคนสมัยใหม่ท�า แม้แต่ท่ีอินเดียเองก็ไม่ 

เลยฟื้นการทอผ้า กว่าจะฟื้นมาได้นานมาก เป็นเวลาร่วม ๑๐ ปี

จากน�้าท่วมใหญ่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนจะมีโครงการ

พัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนังฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ชาวบ้านตรงบ้านเนินธัมมังน�้าท่วม เสด็จพระราชด�าเนินไป ก็ทรง

ลุยน�้า ชาวบ้านนั่งอยู่กับพื้น แล้วเราเองก็ให้ชาวบ้าน ทหาร เอา

เสียมช่วยลากให้เกิดร่องน�้า น�้าจะได้ไหลออกไปจากตรงที่ประทับ 

มีคนยากจน คนป่วยเยอะมาก วันที่เสด็จฯ ไป จนคุณหมอท่าน

หนึ่งบอกว่า ที่นี้เนินธัมมัง สังคัง เพราะคนป่วยเยอะ คุณหมอ

ท�างาน แล้วพวกเราเดินทางออกไป ออกจากพระต�าหนักตี ๕

ไปท�างาน แล้วกลับมาถึงคือเกือบตี ๕ ของอีกวันหนึ่ง ทางไม่ได้ดี

เหมือนเดี๋ยวนี้ เรียกว่า ข้าราชการเจ้าหน้าที่ กองราชเลขานุการฯ 

หอบหมอนกันขึ้นรถเลย แล้วก็หลับ คนขับมีหน้าที่ขับไป ในภาพ

นี้คือภาพที่เสด็จบ้านเนินธัมมัง ลุยกันแบบนี้เลย เราต้องจดงาน 

ต้องเอาถุงพลาสติกใบใหญ่ สมุดอยู่ในนั้น แล้วเอามือใส่เข้าไปจด

ในถุงพลาสติก คือเป็นอะไรที่ทุลักทุเลมาก เมื่อพระองค์เสด็จฯ 

กลับแล้ว ต่อมาน�้าลดหมดแล้ว ทรงขอสร้างศาลาใหญ่ ๑ หลัง 

และก็ให้ใต้ถุนสูง ทางกองบัญชาการทหารสูงสุดได้ท�าถวาย เป็น

ศาลาหลังใหญ่มาก ปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ทุกวันนี้ 

 เรื่องเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ก็พยายามรื้อฟื้นมาท�าการปัก

เส้ือผ้ายากมาก แล้วก็เล่นไปขาดไป เพราะว่าต้องกระโดดโลดเต้น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งตีลังกาทีหนึ่ง หนุมานตีลังกาทีหนึ่งแขนนี้แทบ

จะแย่ เพราะฉะนั้นเราก็ค่อย ๆ ท�าขึ้นมา แต่เดิมก็ไปเสาะหาผู้ที่

ท�าเป็นก่อน บัดนี้ศิลปาชีพมาปักได้แล้ว ก็ท�าอยู่ที่ศูนย์ศิลปาชีพ

สบีวัทอง จังหวดัอ่างทอง ผ้าทีท่อกไ็ปร้ือฟ้ืนผ้ายกเมอืงนคร ท่ีจงัหวัด

นครศรีธรรมราช ว่าผ้ายกเมืองนครได้สูญหายไปเลย สมัยก่อน

คนโบราณจะใช้ผ้ายกแบ่งชั้นของข้าราชการ จะไม่มีซี ๙ ซี ๑๐ 

แต่ผ้านุ่งจะเป็นการบอกชั้นของเสนาบดีในสมัยก่อนว่า ผ้านุ่งมี

กรวยเชิงกี่ชั้น เป็นผ้ายกแบบไหน ยกไหม ยกดิ้น จะเป็นชั้นของ

ข้าราชการ เรียกว่า ผ้าสมปักปูม ทออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

มบ้ีางทีส่่งไปทีอิ่นเดยี โดยเราออกแบบลวดลายส่งไปให้ทีอ่นิเดยีทอ

แล้วส่งกลับเข้ามาใช้ เราก็เอาผ้าอันนั้นร้ือฟื้นข้ึนมา เพราะใช้ใน

การแสดงโขนอยู่แล้ว แต่เราต้องไปซื้อจากประเทศอินเดียมาเล่น 

หรือไม่ต้องซื้อจากพาหุรัด เขาเอามาขาย



 มีรับสั่งว่า ถ้ามีน�้ามาอีกสถานที่นี้ก็ให้ชาวบ้านอยู่บน

ศาลา และก็มากินอยู่หุงอาหารมาอยู่ตรงนี้ เมื่อพระองค์เสด็จฯ 

มาก็จะทรงมาใช้ ให้ใช้ด้วยกันได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ

ชาวบ้าน แทนที่จะต้องไปอยู่บนถนน บางคร้ังถนนก็ท่วม แล้วก็

ให้ชาวบ้านตรงนั้นเรียนทอผ้า ก็เอาครูจากอีสานไปสอนให้ทอผ้า 

เริ่มจากทอผ้าฝ้ายก่อน ให้รู้จักกี่ทอผ้าและเคร่ืองมือทอผ้าอื่น ๆ 

แล้วก็เริ่มทอผ้าฝ้ายก่อน จากผ้าฝ้ายก็มาให้ยกลาย ให้รู้จักเครื่อง

มือของการยกลายให้นูนขึ้นมา แล้วก็มาทอผ้าไหม ไม่ใช่ทุกคน

ที่จะเรียนทอผ้าไหมได้ เมื่อมาท�าเป็นผ้าไหมได้ก็ยกลาย คือลาย

ลูกแก้ว จนกระทั่งช�านาญแล้ว ถึงจะได้เอามาทอผ้ายกเมืองนคร

เราได้อาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย ลงไปสอนให้ เม่ือทอผ้ายก

เมอืงนคร จะใช้สเีคมีไม่ได้ ต้องใช้สทีีเ่ป็นธรรมชาต ิอาจารย์วีรธรรม

ก็ต้องไปสอนวิธีย้อมสีธรรมชาติ แล้วสีที่ย้อมยากที่สุดคือสีคราม 

ซึ่งเป็นต้นครามต้องเอามาหมัก มาเล้ียงคราม ถ้าอายุเลี้ยงที่อยู่

ในปี๊บ ไห โอ่ง นานเกินไป สีก็เสียไปเลย ย้อมไม่ได้ พอได้จังหวะ

กี่วัน แล้วเปิดออกมาต้องย้อมเลย สีธรรมชาติของเรายากมาก

ถึงได้เห็นว่าคนโบราณนี้เก่งมาก บัดนี้ส�าเร็จออกมาแล้ว โดยท่ี

ชาวบ้านสามารถทอผ้ายกใช้ในการแสดงโขนได้อย่างเต็มที่ คือใน

ปีนี้ ทั้งปักผ้านุ่งของโขน  
 ต่อไปเราจะท�าหัวโขน เพราะใช้ไปก็หมดไป ขนาดนี้เปิด

การเรียนท�าหัวโขน ซึ่งการท�าหัวโขนก็ยากอีก ต้องไปเอาต้นข่อย

มาลอกเปลือกออก เพื่อมาท�าเป็นกระดาษก่อน ท�ากระดาษ

จากต้นข่อย แล้วจึงเอากระดาษมาประกบเป็นหัวโขน เหมือน

กระดาษสาท�านองนั้น แต่จะท�าจากต้นข่อย สิ่งเหล่าน้ีถ้าเราไม่

รักษาเอาไว้ก็จะสูญไปกับคนรุ่นเก่า นี่คือสิ่งที่พระองค์อนุรักษ์เอา

ไว้ให้ การแสดงโขนของเราก็เป็นการท�าให้คนสมัยใหม่ชม รับสั่ง

ว่าจะเพิ่มเทคนิคสมัยใหม่เข้ามา ก็ไม่ทรงขัดข้อง แต่ยังคงความ

เป็นโขนประเทศไทยอยู่ มีการเปล่ียนฉากที่รวดเร็ว ทันใจสมัยคน

ปัจจุบัน มีการเหาะเหินเดินอากาศ ก็ใช้เทคนิคสมัยใหม่ถ้าคุณไป

ดูโขนคุณจะเห็น เวลาเขาออกมาตอนจบ ตอนสุดท้ายที่ออกมา

แสดงตัว คุณก็ไม่รู ้หรอกว่าหนุมานบางครั้งถึง ๖ ตัว อินทรชิต

ถึง ๓ ตัว คือเวลาเหาะเหินเดินอากาศต้องมีความปลอดภัยที่จะใส่

safety เอาไว้เลย แล้วนั่งเอาไว้เลย ไม่ใช่วิ่งกลับเข้าไปแล้วไปเหาะ

ไม่ใช่เพราะมันต้องปลอดภัย เราท�าโขนมาทั้งเดือนต้องดูแลเรื่อง

ความปลอดภัยว่า อุปกรณ์เหล่านี้ต้องตรวจสอบกันทุกอาทิตย์

๕ วัน ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ว ่าเรียบร้อยนะ ต้องมีความ

ปลอดภัยสูง เพื่อว่าโขนพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ 

พระบรมราชินีนาถจะได้สมบูรณ์

 อีกอย่างหน่ึงก็คือสอนคนดูโขนว่า คนที่เข้าไปดูโขน

ต้องไม่คุย ไม่อธิบายกันนะ คุณอ่านบทความซะก่อนนะ เรามี

แบบสอบถาม ใบท่ีเราให้เขียนเขาจะบอกว่าช่วยบอกคนดูโขน

หน่อยไม่ใช่มานั่งเล่าเรื่องทั้งเรื่อง แล้วก็รบกวนคนนั่งข้าง ๆ ปีน้ี

เป็นปีที่สมบูรณ์ท่ีสุด คือ ทุกคนนิ่งหมด ขอให้ปิดมือถือก็ปิด

ทุกคนก็ไม่มีการอธิบาย คือปีนี้ดีได้รับค�าชมมาก ไม่ใช่แต่ท�าการ

แสดงอย่างเดียว แต่สอนให้คนดูรู้จักวิธีการดูกันในส่วนรวมให้

เข้าระบบสากลได้ มีชาวต่างชาติมาดูเยอะมากปีน้ี นับว่าเป็น 

Tourist spot เขาก็รู ้นะว่าเป็นโขนพระราชทานของสมเด็จ

พระบรมราชินีนาถ ที่รับสั่งให้ท�า เขาก็ช่ืนชมมาก ได้คุยกับเขา

แล้วก็มีชาวต่างชาติอื่น ๆ อีก ทางสถานเอกอัครราชทูตก็พา

คนมาดู 

 เราก็มเีบือ้งหลังของการท�างานให้ด ูเพราะฉะนัน้อยากจะ

บอกว่าสิ่งที่เป็นศิลปวัฒนธรรม พระองค์ทรงหวงแหน หนึ่งในนั้น

นอกจากสถาบันสิริกิติ์ ซึ่งมีพิพิธภัณฑ์อยู่ที่ศิลป์แผ่นดิน อยู่ที่

พระที่นั่งอนันตสมาคม มีพิพิธภัณฑ์ผ้าอยู่ในพระบรมมหาราชวัง

เราก็หวังวันหนึ่งข้างหน้า เราจะมีพิพิธภัณฑ์โขน ซึ่งเราต้องเก็บ

สิ่งเหล่านี้เอาไว้ให้ เรามีอุปกรณ์มากมาย แล้วต้องเก็บอยู่ในโกดัง

เราอยากมีพิพิธภัณฑ์โขน ซึ่งต้องใหญ่โตมากมาย เราได้ของบ

ประมาณ และจะได้ท�าโรงเก็บฉากก่อนที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด

เราเพิ่งได้งบประมาณมา เป็นงบประมาณที่ต่อเนื่องและเราก็จะ

ท�าเป็นโรงใหญ่มาก เอาฉากแต่ละฉากทีเ่รามอียูเ่ป็นสบิ ๆ  ไปเกบ็ไว้

และเก็บด้วยระบบสมัยใหม่ ว่าต้องเก็บอย่างไร ไม่ให้ผุพัง ไม่ให้

เสื่อม แล้วเวลาเลื่อนฉากเอามา ใช้รอกที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่

จะน�าออกมาใช้ ราชรถที่รบกันพระลักษณ์ พระราม กับทศกัณฑ์ 

หรือใครรบกัน ท�าถึง ๕ ราชรถด้วยกัน ท�าส�าหรับเล่น ๓ ราชรถ 

และราชรถที่แกะละเอียดเป็นไม้ ตามแบบแผนดั้งเดิม ก็ต้องมี

โรงเก็บไว้แสดงให้เห็นถึงฝีมือช่างที่ละเอียด 
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 เพราะฉะนั้นท้ังหมดที่ได้กล่าวมานี้ เป็นพระมหา

กรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

ที่ทรงหวังว่าสิ่งที่พระองค์ทรงท�า ทรงช่วยเหลือชาวบ้านให้

มีกิน มีรายได้เสริมเข้ามาดูแลครอบครัวได้ เจ็บไข้ได้ป่วยมี

เงินที่จะออกไปหาหมอได้ มีส่ิงซึ่งจะช่วยให้ลูกได้เล่าเรียนสูง

ต่อไปได้ ทรงท�าทุกอย่างนี้ด้วยน�้าพระทัยที่อยากจะเห็น

คนไทยมีความสุข รู้รักสามัคคี และจรรโลงประเทศชาติไว้ให้

อยู่คู่แผ่นดินต่อไปอีกนาน ๆ และก็หวังว่าสิ่งที่พระองค์ทรง

ท�าจะถูกสืบทอดต่อไป 

 ศูนย์ฝึกศิลปาชีพ สถาบันสิริกิติ์ในปัจจุบัน มีการ

สืบทอดต่อไปในเด็กรุ ่นใหม่แล้ว คนเราในปัจจุบันนี้ต้อง

ช่วยกันสานต่อ ถ้ามีงานเหล่านี้ขึ้นมาไม่มีคนดู ไม่มีคนเห็น

ความส�าคัญ ไม่มีคนใส่ใจ งานทุกอย่างก็จบ เหมือนการแสดง

เหมือนกัน ถ้ามีคนท�ามีคนแสดง แล้วคนดูไม่ดู ก็คือจบกัน

คนก็ไม่มีก�าลังใจท�า ถ้าเราได้ช่วยกัน ได้บอกต่อคนในยุค

ปัจจุบันว่า นี่คือของดีบ้านเรา ไม่มีเชย ไม่มีล้าสมัยแน่นอน 

เราจะยิ่งเข้าสู่สมาคมโลกมากเท่าไร เราเอาสิ่งที่เรามีไปอวด

เขาเถอะ ไม่มทีีไ่หนในโลกสิง่ทีใ่หม่ ๆ  ออกมา เทคโนโลยใีหม่ ๆ

แต่ต่างประเทศก็มีของเขา เราก็ไม่ด้อย 

เราก็มีมาใช้ ในการช่วยเหลือใน

การท�างานของประเทศชาติ 

ไม่ได้ล้าสมัย ไม่ได้เชย แต่สิ่ง

ที่เรามีอยู่เป็นของดี เราต้อง

ช่วยกันรักษาเอาไว้

 รับสั่งกับคนไทยเสมอว่า คนไทยมีสำยเลือด

ของกำรเป็นช่ำง ช่ำงอยู่ในตัวของเขำ แต่ว่ำไม่มีโอกำส

แสดงออก พระองค์ไม่ได้ทรงท�ำอะไรเลยทรงให้โอกำส

แสดงออกมำซึ่งควำมสำมำรถของเขำเท่ำนั้นเอง นี่คือสิ่งที่

พระองค์ทรงถ่อมพระองค์และรับสั่งไว้ แต่ว่าเราเห็นเลย

ว่าพระองค์ท่านทรงคิดได้อย่างไร ในขณะที่ต่างประเทศก็

ข้องใจเหมือนกันว่าทรงท�าได้อย่างไร ในการที่เอาคนที่ไม่รู้

เรื่องอะไรเลย ไม่มีความรู้เลย ทรงนับหน่ึงต้ังแต่สอนให้ท�า

จนกระทั่งบัดนี้มีหลักฐานพยานอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคม

ท�าถมทองได้สวยเหลือเกิน ยังรักษาคร�่าเอาไว้ได้ แกะสลัก 

สวยไปหมดเลย ทรงท�าได้อย่างไรจากคน ซ่ึงท�าอะไรไม่เป็นเลย

ชาวต่างประเทศแรก ๆ  เข้ามานึกว่า พระองค์ทรงเป็นสมเด็จ

พระบรมราชินีนาถ ทรงสามารถดึงเอาคนเก่ง ๆ  ทั่วประเทศ

กลบัมานัง่ท�างานด้วยกันได้ ไม่ใช่ เราต้องอธิบายกับเขาเลยว่า

พระองค์ไม่ได้ไปเอาคนเก่ง คนเก่งในบ้านเราแทบจะหาไม่ได้

แล้ว อย่างที่เล่าให้ฟังคนท�าคร�่า คนท�าจักสานก็เหลือคนเดียว

ทรงท�าเอาไว้ รบัสัง่ด้วยซ�า้ไปว่าพระองค์ทรงเริม่ช้าไป ทรงเริม่

เมื่อปี ๒๕๑๕ ที่รับสั่งให้ท่านผู้หญิงสุประภาดาออกไป เพราะ

ฉะนั้นเราถือว่าศูนย์ศิลปาชีพเริ่มเมื่อปี ๒๕๑๕ เป็นหลัก

เป็นฐาน เป็นเร่ืองราว แต่ ๔ ปีหลังจากนั้นถึงได้ต้ังเป็นมูลนิธิ

ส่งเสริมศิลปาชีพ เพราะฉะนั้นวันนี้เล่าให้ฟังหลายเรื่องแล้ว 

และคิดว่ายังมีอีกเยอะ แต่ก็หวังว่าทุกท่านที่ ได้ฟังก็จะมี

ความเข้าใจ และก็เห็นถึงพระราชกรณียกิจท่ีพระองค์ทรงท�า

ทั้งสองพระองค์ทรงเสียสละ เสด็จฯ ออกไปช่วยเหลือราษฎร

ทั่วประเทศมายาวนาน ทุกย่างที่เราเดินทางออกไป เราเห็น 

ถ้าไม่ใช่พระองค์ทรงท�ารักษาไว้ คงไม่ยั่งยืนจนถึงปัจจุบันนี้

ทุกคนมีน�้าใช้ ใครเดือดร้อนก็ถึงพระหัตถ์ ดินไม่ดีก็ท�าให้ดิน

ดี น�้าไม่มีก็มีน�้า เราก็ต้องช่วยกัน ทั้งสองพระองค์ทรงงานมา

อย่างยาวนานจนมีพระชนมายุมากยิ่งขึ้น ก็หวังว่าคนไทย

จะได้ส�านึกและคิดถึงว่าย้อนกลับไป อย่าดูแต่ปัจจุบันนี้

ทั้งสองพระองค์ทรงเหนื่อยยากมาขนาดไหน ทรงทุ่มเทให้กับ

แผ่นดินแค่ไหน และเราจะตอบแทนพระองค์ได้อย่างไร ถ้า

พระองค์เห็นคนไทยมีความรัก มีความสุข สร้างชาติจรรโลง

ประเทศชาติตัวเองต่อไปด้วยความมั่นคงยั่งยืน ด้วยความ

เป็นเอกราชของชาติเรา พระองค์ท่านจะทรงมีความสุข

ขอบคุณค่ะ

คนไทยม ีสายเลือด ของ

การเป็นช่าง ช่างอยู่ใน
ตัวของเขา
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คน และ ช้างป่ากุยบุรี
อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล

บทความโดย : นางสาวสุวินา เอี่ยมสุทธา

ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ส�านักกิจการพิเศษ สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24

เรียบเรียงโดย : กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑ ส�านักงาน กปร.



ร้อ
ยเ
รื่อ

งโค
รง

กา
ร

 ปา่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีที่ฟื้นฟูได้แล้วเกือบ ๑๐,๐๐๐ ไร่

ช้างป่ากยุบุรีทีม่ปีรมิาณเพิม่ขึน้มากกว่า ๒๕๐ ตวั กระทงิมากกว่า ๑๕๐ ตวั และววัแดง

๗ ตัว แสดงถึงความส�าเร็จของโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวน

แห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบลหาดขาม อ�าเภอกุยบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

 โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่พระราชทานไว้เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๐ สรุปความได้ว่า

 “ให้ด�ำเนินกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสภำพป่ำบริเวณป่ำสงวนแห่งชำติป่ำ

กุยบุรี โดยใช้รูปแบบในกำรฟื้นฟูเช่นเดียวกับกำรด�ำเนินงำนของโครงกำรศูนย์

ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำยฯ จังหวัดเพชรบุรี และโครงกำรฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม

เขำชะงุ้มฯ จังหวัดรำชบุรี”

 พระราชด�าริดังกล่าวเกิดข้ึนหลังจากท่ีมีการน�าเสนอผ่านสื่อถึงเหตุการณ์

ช้างป่า ๒ ตวัเสยีชวีติ เพราะได้รบัสารพษิจากไร่สบัปะรดท่ีบรเิวณบ้านรวมไทย หมูท่ี ่๗

ต�าบลหาดขาม อ�าเภอกยุบรุ ีและในปี ๒๕๔๑ เกดิเหตกุารณ์ช้างป่า ๑ ตวั ถกูยงิเสยีชวีติ

และถูกเผาทิ้งด้วยยางรถยนต์บริเวณบ้านพุบอน หมู่ที่ ๘ ต�าบลหาดขาม อ�าเภอกุยบุรี 

เน่ืองจากเข้ามากนิสบัปะรดทีร่าษฎรได้ปลกูไว้ ซึง่ได้มพีระราชด�ารเิพิม่เตมิในการเพิม่พชื

อาหารช้าง แหล่งน�้าในพื้นที่ป่ากุยบุรี และปลูกแนวป่ากันชน
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 ส�านักงาน กปร. ได้บูรณาการหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ายทั้ง

ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน 

ร่วมกนัสนองแนวพระราชด�าร ิโดยกรมอุทยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และ

พันธุ์พืช ได้จัดตั้งเป็นโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่า

สงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ด�าเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า 

ปลกูและฟ้ืนฟสูภาพป่าตามแนวพระราชด�าร ิจ�านวน ๑๘,๐๐๐ ไร่ ปรับปรุงบ�ารงุดนิ ส่งเสรมิ

การปลกูหญ้าแฝก ท�าโป่งเทยีม และแปลงหญ้าให้เป็นอาหารของช้าง รวมทัง้ให้เจ้าหน้าท่ีเดนิ

ลาดตระเวนเข้าไปในป่าลกึ น�าเมลด็พนัธ์ุพชืเข้าไปโรยเพือ่ให้งอกเป็นพชือาหารให้กับสตัว์ป่า

ได้ด้วย นอกจากนี้ ยังสร้างฝายชะลอน�้า และก่อสร้างสระเก็บน�้าขนาดเล็ก จ�านวน ๑๑ แห่ง 

พร้อมทัง้พฒันาชมุชนโดยปรบัปรงุอ่างเกบ็น�า้บริเวณรอบ ๆ  ป่ากยุบรุ ีเพิม่ประสทิธภิาพการ

เกบ็กกัน�า้ของอ่างเกบ็น�า้ยางชุมฯ พร้อมระบบส่งน�า้ จดัตัง้กลุม่ผูใ้ช้น�า้ ส่งเสรมิอาชพีการท�า

เกษตรผสมผสาน พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมถึงส่งเสริมพัฒนาสินค้า 

OTOP สู่มาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตท้ังด้านการศึกษา สุขอนามัย และสร้างเสริม

จิตส�านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสัตว์ป่า

 ทั้งนี้ชาวบ้านรวมไทย ต�าบลหาดขาม อ�าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รวม

ตัวกันจัดตั้งชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี ใช้เวลาเพียงครึ่งวันบ่ายน�ารถกระบะ

บรรทกุนกัท่องเท่ียวชมสตัว์ป่าและความอดุมสมบรูณ์ของผนืป่ากุยบรุ ี สร้างรายได้เสรมิจาก

อาชีพเกษตรกรรมเดือนละไม่ต�่ากว่า ๓,๐๐๐ บาท  พร้อมกันนี้ ชุมชนยังร่วมกันดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่า ท�าหน้าที่เสมือนเจ้าหน้าที่รัฐเข้าปกป้องดูแลไม่ให้มีการ

บุกรุกผืนป่าแห่งนี้



กลุ่มของเราตั ้งขึ ้นมา
โดยที่พลิกวิกฤตเป็น

โอกาส

 โดยนางสาวอารีย์ คงมั่น ประธานชมรมท่องเท่ียว

เชิงอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี กล่าวว่า “กลุ่มของเราต้ังข้ึนมา

โดยที่พลิกวิกฤตเป็นโอกาสผู้ที่ได้รับผลกระทบเรื่องช้าง 

ก็จะเข้ามาเป็นสมาชิกของเรานะคะ กลางคืนเค้าได้รับ

ผลกระทบเรื่องช้างนะคะ ช้างไล่เค้า แต่ว่ากลางวันเค้า

จะมีรายได้จากการพานักท่องเที่ยวไปชมช้างป่า ลด

ความรุนแรง บางครั้งเวลาช้างเข้ามาในไร่เค้า ความ

โกรธความโมโหก็จะลดน้อยลงนะคะ เป็นความเข้าใจ 

บางครัง้เค้ากต้็องเข้ามาบ้าง อาจจะต้องยอมรบัว่า แต่ก่อน

เป็นพ้ืนที่เดินของเค้านะคะ” 

 เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ นายพลากร 

สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยนายดนุชา สินธวานนท์  

รองเลขาธิการ กปร. ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน กปร.ติดตามผลการด�าเนินงาน

ของโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวน

แห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และพบปะ

ราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ

 ภายหลังรับฟังรายงานผลการด�าเนินโครงการฯ 

นายพลากร ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า “ท่านนาย

อ�าเภอกุยบุรีเล่าให้ฟังว่า ก็เริ่มโครงการ (ท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี) มาได้เพียง ๓-๔ ปีเอง ก็ถือว่ามี

ความส�าเร็จท่ีน่าช่ืนชม คือว่าสงครามระหว่างเกษตรกร

ชาวไร่กับช้างนั้นได้ยุติลงโดยเด็ดขาด ในเขตพ้ืนท่ีกุยบุรี

ไม่มีช้างตายอีกเลยในช่วงปี ๒ ปีที่ผ่านมา”

 “เป็นพ้ืนท่ีท่ีชาวต่างชาตินิยมมาดู เข้าใจว่าเรา

ได้รับรางวัลชมเชยช่ืนชมจากองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ดูแลสัตว์ป่า ว่าเป็นแหล่งที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ด้วย ในฐานะที่ผมเป็นผู้ที่ชื่นชมกับเจ้าหน้าที่

ของเรา ว่าเจ้าหน้าท่ีส่วนป่าไม้ ฝ่ายป่าไม้ของเรา ไม่ว่า

จะเป็นกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์

พชื เจ้าหน้าทีท่กุคนกม็จีติวญิญาณของการรกัษ์ป่า และ

รักษ์สัตว์ป่าด้วย เค้าท�าได้ดีมาก ท�าได้ดีมากป่านี้”





 น างอ�านวย ดากาวงศ์ อยูบ้่านเลขท่ี ๑๓ หมู่ท่ี ๙ บ้านดงน้อย ต�าบลดงมะไฟ อ�าเภอ

เมือง จังหวัดสกลนคร อยู่กับสามีและลูกอีก ๓ คน เดิมมีอาชีพท�านา เลี้ยงโค และปลูกพืช

ผักสวนครัว แต่รายได้ก็ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ยังต้องไปกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร เพื่อมาใช้จ่ายในครอบครัวและส่งลูกเรียนหนังสือ

 จนกระทั่งปี ๒๕๔๙ นางอ�านวยได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกศูนย์เรียนรู ้เศรษฐกิจ

พอเพียงบ้านดงน้อย โดยเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน การปลูกข้าว ปศุสัตว์

การเพาะพันธุ์ปลา การเพาะเห็ด และพืชสวน จากนั้นก็ได้น�าความรู้ที่ได้รับจากการฝึก

อบรมมาวางแผนและประยุกต์ใช้ในแปลงที่ดินของตนในพ้ืนท่ี ๒๗ ไร่ ลงมือปฏิบัติจริงจัง

ด้วยความมุง่มัน่มมุานะ จัดสรรทีดิ่นในรปูแบบเกษตรผสมผสาน ซ่ึงมเีจ้าหน้าทีจ่ากศนูย์ศกึษา

การพัฒนาภูพานฯ ให้ค�าปรึกษา แนะน�า เป็นพี่เลี้ยงในการวางแผนการปลูกพืชผักสวนครัว

ชนิดต่าง ๆ หลังฤดูท�านา เช่น การปลูกแมงลัก ขึ้นฉ่าย โหระพา ผักชี พริก

การปลูกมะนาวในบ่อท่อซีเมนต์ การปลูกมะละกอ ข่า 

ตะไคร้ บนขอบบ่อเลี้ยงปลาเพื่อเพิ่ม

รายได้ และลดรายจ่ายในครอบครัว

ปร
ะช
าห

น้า
ใส

พอเพียง
เป็น “ครู” ที่ภูพาน

เรียบเรียงโดย : นางสาวสุดารัตน์ ชัยชะนะ

กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๒ ส�านักงาน กปร. 



 ด้วยนางอ�านวย เป็นคนที่ใฝ่หาความรู้อยู่ตลอดเวลา 

หากมีการอบรมหลักสตูรใหม่ ๆ กจ็ะเข้ารบัการอบรมอยูเ่สมอ

และก็น�าความรูท้ีไ่ด้มาปรบัใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุในทีด่นิของ

ตน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เห็นถึงความขยันหมั่นเพียร

และต้ังใจท�างานของนางอ�านวย จงึน�ามาเป็นจดุสาธติระบบน�า้

ในแปลงเกษตรกรรมขนาดเล็ก โดยท�าแท็งก์เก็บน�้าพร้อม

ระบบน�้า ท�าให้สามารถน�าน�้ามาใช้ได้ตลอดทั้งปี ปัจจุบันจึงมี

รายได้เพียงพอ สามารถส่งลูก ๆ เรียนหนังสือจนจบและมี

งานท�า มีเงินใช้หนี้ ธกส. และยังสามารถซื้อบ้านพร้อม

ที่ดินได้อีก ๑ แปลง พึ่งพาตนเองได้จากองค์ความรู้ และ

ปัญญา มาถึงวันนี้ ด้วยความขยันท�า ขยันหาความรู้ จึงท�า

ให้เกิดความสุขและความภาคภูมิใจในการด�าเนินชีวิตตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง ไม่เฉพาะแก่ครอบครัวของตน แต่ยัง

เผยแพร่ความรู้ไปสู่เพื่อนบ้าน และผู้ที่สนใจได้อีกด้วย
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กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายใน

การลงทุน
รายได้

บาทต่อปี บาทต่อปี

๑. ด้านประมง ๔,๗๐๐ ๑๒,๐๐๐

๒. ด้านการปลูกพืช ๒๖,๐๐๐ ๑๐๑,๕๐๐

๓. ด้านปศุสัตว์ ๑๖,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐

๔. อื่น ๆ

    (ทอผ้าย้อมคราม ฯลฯ)
๕,๓๐๐ ๑๒,๐๐๐

รวม ๕๒,๐๐๐ ๑๔๙,๕๐๐

รวมรายได้สุทธิ ๙๗,๕๐๐

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๘)

 บนพื้นที่ ๒๗ ไร่ ของนางอ�านวย ประกอบไปด้วย

กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. 

๒.

๓. 

๔.

ท�านา จ�านวน ๔ ไร่ หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วปลูกพืชผัก

สวนครัวและพืชผักหมุนเวียนต่อเนื่อง

ขดุบ่อ จ�านวน ๒ บ่อ ๆ  ละ ๑ ไร่ เลีย้งปลากนิพืช บ่อละ 

๕,๐๐๐ ตวั และเลีย้งกบในกระชัง ขอบบ่อปลกูมะนาว

ในบ่อท่อซีเมนต์ จ�านวน ๑๐๐ ต้น  ปลูกมะละกอ ข่า 

ตะไคร้ แมงลัก

ปลกูเสาวรส จ�านวน ๔ ไร่ และปลกูกล้วยน�า้ว้า จ�านวน 

๖๐ กอ

เลี้ยงโค ไก่ด�า และไก่พื้นเมือง





ชีวิตที่เปลี่ยนไป

 กลุ่มทอผ้าบ้านตอหลัง อ�าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี ๒๕๑๙ 

บริเวณภายในพื้นที่วัดคันธาริการาม (วัดตอหลัง) มีสมาชิกเริ่มต้น ๑๖ ราย โดยมีส�านักงาน

เร่งรัดพัฒนาชนบท ในสมัยนั้น เป็นผู้ด�าเนินการก่อสร้างอาคารโรงทอ และสนับสนุนอุปกรณ์

ประกอบโรงทอ ด�าเนินการทอผ้าฝ้ายดิบย้อมสีส�าหรับใช้ในท้องถิ่น

 ต่อมา เมื่อปี ๒๕๓๑ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนิน

มายังวัดคันธาริการาม (วัดตอหลัง) ทรงรับกลุ่มสมาชิกทอผ้าเดิม และมีพระราชด�าริให้รับ

สมาชิกใหม่ พร้อมทั้งจัดต้ังเป็นกลุ่มศิลปาชีพบ้านตอหลัง โดยมีสมาชิกจ�านวน ๔๑ ราย 

ด�าเนนิการทอผ้าฝ้ายส�าเรจ็ และได้มพีระราชด�ารใิห้กลุม่ทอผ้าบ้านตอหลงัด�าเนนิการทอผ้าไหม

โดยให้คัดเลือกสมาชิกทีม่อียูเ่ดิมและมีความสามารถเข้ารบัการอบรมทอผ้าไหม จ�านวน ๒๐ ราย

 เม่ือปี ๒๕๕๖ จังหวัดนราธิวาสร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ต่อยอดกลุ่ม

ทอผ้าบ้านตอหลัง ให้เป็นผ้าทอประจ�าจังหวัดนราธิวาส โดยทอผ้าฝ้ายเป็นลายชนิดใหม่ ๆ

ซึง่งานส่งเสรมิอตุสาหกรรม ศูนย์ศึกษาการพฒันาพกิลุทองฯ คดัเลอืกจากสมาชิกกลุม่ทอผ้าเดมิ

ที่มีความสามารถและมีความสนใจในการทอผ้าลายดอก

 ปัจจุบัน การด�าเนินงานของกลุ่มทอผ้าบ้านตอหลัง มีสมาชิกรวม ๕๔ ราย แบ่งการ

ด�าเนินงานออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ 

 ๑. กลุ่มทอผ้าศิลปาชีพ ด�าเนินการทอผ้าสีพื้น ส่งศูนย์ศิลปาชีพ

 ๒. กลุ่มทอผ้าลายดอก ด�าเนินการทอผ้าลายดอก ๘ ลาย ได้แก่ ลายทองอุไร 

ลายจันทร์กระพ้อ ลายพิกุลกนก ลายพิกุล ลายมณฑา ลายพะยอมเล็ก ลายรสสุคนธ์ และ 

ผ้าขาวม้าลายลูกแก้ว

 นอกจากกลุ่มศิลปาชีพบ้านตอหลังแล้ว ในพื้นที่อ�าเภอตากใบยังมีกลุ่มศิลปาชีพอีก 

๗ กลุ่ม คือ บ้านปลักช้าง บ้านโคกไผ่ วัดพระพุทธ บ้านโคกม่วง บ้านทรายขาว บ้านทุ่งฝ้าย 

และบ้านโคกชุมบก มีสมาชิกรวม ๓๕๕ ราย ซึ่งการด�าเนินกิจกรรมของศูนย์ศิลปาชีพดังกล่าว

ท�าให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มจากการประกอบอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร ประมาณ ๑๐,๐๐๐ 

– ๓๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของรายได้เฉลี่ยทั้งปี

เรียบเรียงโดย : กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔

ส�านักงาน กปร.

คร
ั้งห

นึ่ง
ใน
ชีว

ิต

บ้านตอหลัง
ศิลปาชีพทอผ้าลายดอก
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 ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จ

พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงริเริ่มโครงการ

ศิลปาชีพทอผ้าในจังหวัดนราธิวาส ทางจังหวัดนราธิวาส 

จึงได้จัดท�าโครงการพัฒนาและขยายผลการทอผ้า โดย

เชิญอาจารย์จากศูนย์ส่งเสริมการทอผ้าท่ี ๑๑ กรมส่งเสรมิ

อุตสาหกรรม มาสอนให้ช่างทอผ้าศูนย์ต่าง ๆ ทอผ้าฝ้าย

รูปแบบและลวดลายใหม่ โดยใช ้กี่กระตุกในการทอ 

เป็นการพัฒนาฝีมือและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน เผยแพร่

ผลงานช่างทอสมาชิกศิลปาชีพและได้ออกแบบผ้าทอ

ลายดอกพิกุล จนเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาส

 เพื่อยกระดับฝีมือ สมาชิกศิลปาชีพให้มีทักษะ

ในการทอผ้าลวดลายประณีตสวยงามขึ้น จังหวัดนราธิวาส

จงึได้ให้ครูช่างทอผ้า เข้ามาสอนและพัฒนาการทอยกดอก

ต่าง ๆ จนมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักในระดับจังหวัด ลายผ้าทอ 

มีความสวยงามหลากหลายรูปแบบ เช่น ลายทองอุไร 

ลายจันทร์กระพ้อ ลายพิกุลกนก ลายรสสุคนธ์ ลายบาน

ไม่รู้โรย และส่งเสริมพัฒนาเทคนิคการทอผ้าชั้นสูง โดยให้

ครูช่างทอผ้าจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ คือ 

อาจารย์สุพรรสาร โพธิ์ประเสริฐ พัฒนา

เทคนิคการทอผ้า ของกลุ ่มแม่

บ้าน โดยใช้เทคนคิการทอผ้า

๗ ตะกอ ๑๒ ไม้เหยียบ ซึ่ง

เป็นเทคนิคชั้นสูง ได้ส�าเร็จ 

แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม

คือ กลุ่มทอผ้าบ้านตอหลัง : ลายสายหยุด และพิกุลพลอย

กลุ่มทอผ้าบ้านทรายขาว : ลายพวงทองและลายขจร ซึ่ง

เป็นลายที่ประณีตสวยงามมาก (ปัจจุบันมีกลุ ่มทอผ้าที่

อ�าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น ที่มีความสามารถ

ทอผ้าเทคนิคนี้ได้ ๑๐ ไม้เหยียบ)

 ส�านกังานเหล่ากาชาดจงัหวดันราธวิาสได้สนบัสนนุ

ให้ผ้าทอเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างรายได้และเป็นท่ีนิยมใน

ระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อไป โดยร่วมกับจังหวัด

นราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมรณรงค์ให้

ประชาชนท่ัวไปใส่ผ้าทอมากข้ึน เช่น จัดกิจกรรมเดินแฟชั่น

โชว์ผ้าทอ จัดท�าโครงการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าร่วมสมัย 

โดยใช้ผ้าทอจากศูนย์ศิลปาชีพ มาออกแบบ

ตัดเย็บ และรณรงค์ให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง น�าผ้าทอ

ไปตัดเย็บสวมใส่เป็นชุดยูนิฟอร์ม ตลอดจนใช้เป็นของขวัญ

ของฝากในวาระโอกาสต่าง ๆ

 โครงการศนูย์ศลิปาชพีบ้านตอหลงั และศนูย์ศลิปาชพี

ในจังหวัดนราธิวาส นอกจากจะเป็นอาชีพเสริมยกระดับ

รายได้และคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรในพื้นที่แล้ว ปัจจุบัน

ในด้านมิติของความมั่นคง จะเห็นได้ชัดว่าราษฎรมีการรวม

กลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง มีก�าลังใจ ไม่ละทิ้งถ่ินฐาน สามารถ

ด�าเนินชีวิตอยู่ในพื้นที่ได้โดยพึ่งตนเอง และพึ่งพาอาศัยซ่ึง

กันและกันอย่างมีความสุข มีการรวมกลุ่มเพื่อป้องกันตนเอง

จากภัยคุกคามภายนอกได้เป็นอย่างดี



ชุม เหมือนเพชร 
ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านตอหลัง
 “แรกเริ่มที่จัดตั้งกลุ่มทอผ้าบ้านตอหลัง เป็นการทอผ้าพ้ืนเมือง มีผ้าฝ้ายมา

ฟอกและย้อมเอง ช่วงแรกที่ท�าก็ท�าแบบผิด ๆ ถูก ๆ ไม่ประสบผลส�าเร็จ ต่อมา

ได้ฝ้ายใหม่มาเป็นฝ้ายของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ส่งมาเป็น

แบบส�าเร็จ ก็เดินด้ายใส่พันหวีเก็บตะกอและเริ่มทอ 

 สมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ เสดจ็ฯ มาเยีย่มราษฎรทีบ้่านตอหลงั

ทุกปีและได้เสด็จฯ ไปทรงสนทนากับเจ้าอาวาสถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน 

และมีพระราชด�าริให้หาอาชีพเสริม จึงจัดตั้งกลุ่มทอผ้าข้ึน รวบรวมสมาชิกช่วงแรก

มีสมาชิกประมาณ ๑๖ - ๑๗ คน และได้เริ่มทอผ้าต้ังแต่วันน้ันจนถึงปัจจุบันราษฎร

มีรายได้เสริมจากการทอผ้า ประมาณปีละ ๓๐,๐๐๐ กว่าบาท

แย้ม คงจุล 
สมาชิกกลุ่มทอผ้า
 “เริ่มแรกสร้างโรงทอผ้าหลังคามุงจาก ต่อมาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม

ราชินีนาถ พระราชทานโรงทอผ้าใหญ่ และได้ส่งอาจารย์มาสอนการทอผ้า เดิมมีอาชีพ

ท�านา กรีดยาง มีคนบอกว่า สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ จะมาช่วยเหลือ

ให้มีรายได้เสริม ใครมีเวลาว่างจะได้มาท�า

 เริ่มมาเรียนรู้ที่กลุ่มศิลปาชีพบ้านตอหลัง เมื่อปี ๒๕๒๐ และใช้เวลาเรียนรู้

การทอผ้าประมาณเดือนกว่า การทอผ้าแบบมีลวดลายมีอาจารย์มาสอนให้เร่ิมการทอ

ลวดลายมาได้ ๓ ปี ส่งผ้าแต่ละเดือน บางทีก็ ๔ ช้ิน บางทีก็ ๓ เดือน ส่งคร้ัง รายได้

ต่อชิ้นประมาณ ๒,๐๐๐ บาท การทอผ้าใช้เวลาว่างจากการท�านา กรีดยาง เสร็จแล้ว

จึงมาทอผ้า มีรายได้จากการทอผ้าต่อปี ประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท รู้สึกปล้ืมใจที่

พระองค์ท่านมาช่วยเหลือชาวบ้าน และเคยได้รางวัลที่ ๑ จากการทอผ้า ได้รับ

พระราชทานสร้อยคอทองค�าหนัก ๕ บาท พร้อมล็อกเก็ต ชีวิตความเป็นอยู ่ของ

ชาวบ้านเปลี่ยนแปลงไปเยอะ ...

 เม่ือก่อนไม่ค่อยมีงานท�า แต่พอสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 

เข้ามาช่วยเหลือชีวิตก็เปลี่ยนไป รายได้เสริมจากการทอผ้าท�าให้ส่งลูกเรียนจบ

ปริญญา ขอให้พระองค์ท่านมีสุขภาพท่ีดี ไม่มีโรคภัย”

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ส่งอาจารย์มาสอนการทอผ้าเป็นลวดลาย และได้จัดตั้งกลุ่มข้ึนอีกกลุ่ม มีสมาชิก 

๑๑ - ๑๒ คน ทอผ้าส่งสวนจิตรลดาอย่างเดียว ตอนน้ียังต้องฝึกฝีมือให้ช�านาญและมีใจรัก จะท�าให้การทอผ้าออกมาได้ดี 

 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง ท่ีสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ มาทรงเยี่ยมราษฎรและเห็นความ

ล�าบาก พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้ราษฎรมีรายได้เสริมด้วยการพระราชทานอาชีพการทอผ้าให้เป็นแหล่งสร้างอาชีพที่

ยั่งยืนตลอดมา เพื่อให้คนรุ่นหลังเห็นถึงการทอผ้าแบบน้ี กลุ่มทอผ้าบ้านตอหลังซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง ขอให้สมเด็จพระนางเจ้า ฯ 

พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ทุกพระองค์มีสุขภาพแข็งแรง เป็นม่ิงขวัญแก่ปวงชนชาวไทยไปนาน ๆ  ขอพระองค์

ทรงพระเจริญ”
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เรยีบเรยีงโดย : นางสาว ฉตัตรนิ บญุเกดิ

กองประสานงานโครงการพืน้ที ่๓ ส�านกังาน กปร.

ระยะที่ 1 บ้านผาจี – จะตี – ป่าซางแสนสุดแดน อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ระยะที่ 2 บ้านพญาไพรลิทู่ – โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน�้ามันปางมะหัน

อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

โครงการ
ปรับปรุงถนน
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 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้

พระราชทานพระราชด�าร ิเมือ่วนัที ่๑๓ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๗ ให้ส�านักงาน

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.) พิจารณาสนับสนุนงบประมาณ

การด�าเนินโครงการปรับปรุงเส้นทางถนนสาย บ้านจะตี - ผาจี ต�าบล

เทอดไทย อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ต่อมาเม่ือวันที่ ๒๔ 

มีนาคม ๒๕๕๘ ได้พระราชทานพระราชด�าริเพิ่มเติม ให้ส�านักงาน 

กปร. พิจารณาให้การสนับสนุนการด�าเนินการก่อสร้างถนนสายบ้าน

จะตี - ผาจี เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดทั้งสาย

 วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไปยังโครงการปรับปรุงถนน

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ในการนี้ พระราชทานชื่อถนน ระยะที่ ๑ 

เส้นทางจากบ้านผาจี – จะตี – ป่าซางแสนสุดแดน อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง 

จังหวัดเชียงราย ชื่อ “มหาจักรีด�าเนิน” และ ระยะที่ ๒ เส้นทาง

จากบ้านพญาไพรลิทู ่ - โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน�้ามัน

บ้านปางมะหัน อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ชื่อ “เทพรัตนวิถี” 

พร้อมกันนี้ ทรงเปิดป้ายชื่อถนนพระราชทาน

แน
ะน
�าโค
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  ระยะท่ี ๒ การด�าเ นินงานโครงการปรับปรุงถนน

อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ (บ้านพญาไพรลิทู ่ - โครงการศึกษา

และพัฒนาการปลูกชาน�้ามันปางมะหัน อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด

เชียงราย) โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ส�านักงาน กปร. ได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข ้างละ ๐.๕๐ เมตร 

ระยะทางรวม ๕ กิโลเมตร เพื่อใช้เป็นเส้นทางความมั่นคงของชาติ และสนับสนุนโครงการศึกษาและพัฒนาการ

ปลูกชาน�้ามัน รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร จ�านวน ๓ หมู ่บ ้าน ประชากร ๕๑๕ ครัวเรือน ๓,๓๔๗ คน 

ให้มีเส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย สามารถขนส่งผลผลิตจากการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม 

เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน ด�าเนินงาน ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

 การด�าเนินงานโครงการปรับปรุงถนนอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ (บ้านผาจี - จะตี - ป่าซางแสนสุดแดน อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง 

จังหวัดเชียงราย) โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ส�านักงาน กปร. ได้

สนับสนุนงบประมาณ เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 

๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

(แบบ ทบ.๗๙๔๓) พร้อมก่อสร้าง BOX CULVERT ท่อลอดเหลี่ยม ๒ 

ช่อง ขนาด ๒.๔ x ๒.๔ เมตร จ�านวน ๔ แห่ง งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตรพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร จ�านวน ๔ แห่ง เป็น

ระยะทางยาวรวมทั้งสิ้น ๑๔.๙ กิโลเมตร เพื่อช่วยเหลือราษฎร ๗ หมู่บ้าน ประชากร ๒,๒๙๘ ราย ให้มีเส้นทาง

สัญจรได้อย่างปลอดภัย สามารถน�าผลผลิตออกไปจ�าหน่ายได้ตลอดทั้งปี ด�าเนินงาน ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวัน

ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘

การดำาเนินงาน : โครงการปรับปรุงถนนบ้านจะตี - บ้านผาจี
ตำาบลเทอดไทย อำาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
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 โครงการปรับปรุงถนนอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรง

กับราษฎร ๗ หมู่บ้าน ประชากร จ�านวนรวม ๒,๒๙๘ ราย ได้มีเส้นทางสัญจรอย่าง

สะดวก ปลอดภัย พร้อมกับเป็นการส่งเสริมอาชีพโดยสามารถน�าผลผลิตไปจ�าหน่ายได้

ตลอดทั้งปี ด้านอาชีพเสริมสามารถส่งผลผลิตเมล็ดชาน�้ามันส่งจ�าหน่ายให้กับโครงการ

ศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน�้ามันบ้านปูนะได้อีก ท�าให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

มีรายได้เพิ่มขึ้น ในด้านการพัฒนาส่งผลให้ส่วนราชการ เข้าถึงราษฎรได้อย่างรวดเร็ว

อันจะเป็นการขยายโอกาสในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ไปสู่ราษฎร

ได้รวดเร็วยิ่ง

ประโยชน์ที่ได้รับ
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 เนื่องในปี ๒๕๕๘ เป็นปีท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราช กุมารี  ทรง มีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ส�านักงาน

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

(ส�านักงาน กปร.) ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว และสมเด็จพระนางเจ ้าสิริกิ ต์ิ

พระบรมราชินีนาถ ในการเสด็จพระราชด�าเนินในท้องถิ่นต่าง ๆ ตั้งแต่เยาว์วัย

สบืสานพระราชปณธิานเพือ่บ�าบดัทกุข์ บ�ารงุสขุให้พสกนกิรชาวไทยมคีวามเป็นอยู่

ที่ดีข้ึน จึงได้ด�าเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี สร้างคน สร้างป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องในโอกาส

ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนา

อันเนือ่งมาจากพระราชด�ารทิัง้ ๖ แห่ง ท่ัวทกุภมูภิาคของประเทศด�าเนนิกจิกรรม

เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีในปี ๒๕๕๘

ภายใต้แนวคิด “๖๐ พรรษา ๖๐ หมู่บ้าน ๖ ศูนย์ศึกษาฯ สร้างคน สร้างป่า 

พัฒนาชีวิต” โดยมีกิจกรรม ๓ ด้าน ประกอบด้วย

เศ
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โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สร้างคน สร้างป่า
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

พัฒนาคุณภาพชีวิต

เรียบเรียงโดย : กองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ

ส�านักงาน กปร.



 จัดท�าแปลงสาธิตภายใต้ชื่อ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส

ฉลองพระชนมาย ุ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาฯ 

มีการจัดการป่าไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและคุณภาพ

ชีวิตของราษฎรฯ และการจัดหลักสูตรให้ความรู้ด้านอนุรักษ์ฟื้นฟู

ป่า และการจัดการป่าไม้ ๕ ระดับ เป็นการจัดการปลูกพืชแบบ

ผสมผสาน ให้มีความหลากหลายทั้งชนิดพันธุ์พืชและระดับความ

สูงต�่า แบ่งออกเป็น ๕ ระดับความสูง ได้แก่ ๑) พืชมีหัวใต้ดิน

๒) พืชไม้เลื้อย ๓) พืชไม้พันธุ์เตี้ย ๔) ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้นระดับกลาง 

๕) ไม้ยืนต้นทรงสูง โดยปลูกในพื้นที่เดียวกันให้เกิดระบบนิเวศ

คล้ายป่าธรรมชาติที่มีการเกื้อกูล พึ่งพาอาศัยกันและกันของพืช

และเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยผสมผสานพืช

ท้องถิ่นพืชสมุนไพร พืชกินได้ (อาหารและยา) พืชทนร่ม ซึ่งเป็น

แนวคิดที่สอดคล้องกับแนวพระราชด�าริอันเป็นแนวทางในการ

ด�าเนินงานกิจกรรมการรักษาป่าพรุทางภาคใต้สรุปได้ว่า “...กำร

รักษำป่ำและทรัพยำกรธรรมชำติให้มีควำมหลำกหลำยเพ่ือ

ควำมยั่งยืน ควรปลูกฝังให้เด็กและเยำวชนมีควำมหวงแหน

ตำมวิถีชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และก่อให้เกิดรำยได้

จำกผืนป่ำ...” ประโยชน์ของโครงการด้านการอนุรักษ์และ

ฟื้นฟูป่าชุมชน เพื่อสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการจัดการป่าไม้

ให้แก่เยาวชนและผู ้ที่สนใจอีกทั้งยังสนองพระราชด�าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการรักษา

ป่าและทรัพยากรธรรมชาติด้วย โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยม

ชมได้ในศูนย์ศึกษาฯ ทั้ง ๖ แห่ง

ต้นพลอง

ศรีตรัง

เสลา

๑. ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าชุมชน

ชงโค



จ�านวนรวม ๔,๓๘๔ คน โดยมีหลักสูตรต่าง ๆ 

ให้เกษตรกรได้เลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพิ่มทักษะ

ในการประกอบอาชีพ จ�านวน ๓๐ หลักสูตร และศูนย์ศึกษาฯ

มีการติดตามผลการน�าองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ การน�า

ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ และติดตามปัญหา

อุปสรรคในน�าไปใช้ รวมทั้งการขยายผลองค์ความรู้ที่ได้รับสู่ผู้อ่ืน

หรือชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย โครงการฯ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตนี้

เป็นการสนองพระราชด�าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี ด้านการพัฒนาความเป็นอยู่ให้แก่เกษตรกร

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ

ให้แก่เกษตรกร

 ด�าเนนิการจดัท�าสวนพฤกษศาสตร์ไม้ม่วงเฉลมิพระเกียรตฯิ

ภายใต้ชื่อ สวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส

ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในพ้ืนที่ศูนย์ศึกษาฯ 

จัดท�าสวนพฤกษศาสตร์ไม้ม่วง ซึ่งประกอบด้วย ไม้สีม่วงหลัก

๗ ชนิด ได้แก่ ต้นพลอง ชงโค ศรีตรัง กัลปพฤกษ์ ตะแบก เสลา และ

กระพี้จั่น  และยังได้ผสมผสานไม้สีม่วงท้องถิ่นชนิดอื่น ๆ  ร่วมด้วย 

ภายในสวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วงฯ น้ียังได้จัดท�าในลักษณะไม้ 

๕ ระดับร่วมด้วย โดยเน้นความสวยงามทางภูมิสถาปัตย์ อีกทั้ง

ยังมีการให้ความรู้ด้วยส่ือและเทคโนโลยีต่าง ๆ  ที่น่าสนใจ สมเด็จ

พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีได้ทรงปลูกพันธุ์ไม้ม่วง

ในโอกาสเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์ศึกษา

การพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  จั งห วัด

นราธิวาส นอกจากนั้น ศูนย์ศึกษาฯ ได้น�ากล้าพันธุ ์มะม่วงแก้ว

 ด�าเนินการจัดการฝึกอบรมอาชีพให้แก่เกษตรกรใน

จังหวัดใกล้เคียงศูนย์ศึกษาฯ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีทักษะ

ความรู้ในการประกอบอาชีพมากขึ้น และพัฒนาอาชีพตนเองให้

มีรายได้ มีความเป็นอยู่ดีขึ้น ดังพระราชด�าริของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี ว่า “...กำรสร้ำงคน ๑ คน

ดกีว่ำกำรสร้ำงเจดย์ี ๗ ชัน้ ควรสร้ำงคนให้เห็นเป็นรปูธรรมชดัเจน 

และจำกที่ได้ไปดูงำนที่โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน จังหวัด

กำญจนบรุ ีมกีำรท�ำเกษตรกรรม ปศสุตัว์ มรีำยได้จงึอยำกให้กำร

ด�ำเนินงำนดงักล่ำวขยำยผลต่อไปในระดบัครวัเรอืน...” ส�านักงาน 

กปร. และศูนย์ศึกษาฯ จึงน�าแนวพระราชด�าริไปปฏิบัติ ในส่วน

ของโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยศูนย์

ศึกษาฯ ๖ แห่ง ได้จัดอบรมเกษตรกร ๖๓ หมู่บ้าน

ไปแจกจ่ายให้กบัเกษตรกรรอบศนูย์ศกึษาฯ เพือ่น�าไปปลกูไว้บริเวณ

หมู่บ้านเป็นการอนุรักษ์พันธุ์มะม่วง และเป็นอาหารให้แก่คนใน

หมู่บ้านอีกด้วย โครงการฯ ด้านสวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วงนี้

สามารถเป็นแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ไม้สีม่วง รวมถึงพันธุ์ไม้

ท้องถิ่นที่มีสีม ่วงเพื่อสนองแนวพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีตามโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และพื้นที่บริเวณดังกล่าวยัง

สามารถเป็นที่พักผ่อนให้แก่คณะที่เข้ามาเยี่ยมชมงานภายใน

ศูนย์ศึกษาฯ และเป็นพื้นที่เรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้สีม่วงโดยมีสื่อ

ประกอบที่น่าสนใจอีกด้วย

๒. ด้านสวนพฤกษศาสตร์ไม้ม่วง
เฉลิมพระเกียรติและกล้าพันธ์ุมะม่วงแก้ว

๓. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตะแบก

กระพี้จั่น
กัลปพฤกษ์





  “ปำงอุ๋ง” หรือที่นักท่องเที่ยวขนานนามว่า  “สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย” เป็น

สถานที่ท่องเที่ยวติดอันดับต้น ๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน  “ปางอุ๋ง” มีชื่อเรียกเต็ม ๆ ว่า  โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริจังหวัดแม่ฮ่องสอนปางตอง ๒ (ปางอุ๋ง) จัดตั้งขึ้นตามพระราชด�าริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีทรงเห็นว่าพื้นท่ีบริเวณน้ีเป็นพื้นท่ีอันตราย อยู่ติดแนวชายแดน  

รวมทั้งมีการบุกรุกพื้นที่ตัดไม้ท�าลายป่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงมีพระราชด�าริให้รวบรวม

ราษฎรที่กระจายอยู่บริเวณนั้นมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม พัฒนาความเป็นอยู่  ส่งเสริมอาชีพ  และสร้าง

อ่างเก็บน�้า  โดยมีพระราชประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงชายแดน พัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้

ดีขึ้น และฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืนตลอดไป

บทความโดย : นายกฤษฎา  แก้วบุตร

         หัวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

         จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปางตอง ๒ (ปางอุ๋ง)

เรียบเรียงโดย : กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๓ ส�านักงาน กปร.
ท่อ
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  “ปางอุ ๋ง” มีลักษณะพื้นที่ เป ็น

อ ่ า ง เก็บน�้ าขนาดใหญ ่บนยอดเขาสู ง

รอบ ๆ  อ่างเกบ็น�า้ปางตองใหม่ เป็นทิวสนสามใบ

ที่ปลูกเรียงรายกันอย ่างสวยงาม ความหมาย

ของค�าว่าปางอุ๋งที่หลาย ๆ คนอาจจะยังไม่เข้าใจ ค�าว่า

“ปาง” หมายถึง ที่พักของคนท�างานในป่า “อุ๋ง” หมายถึงที่ลุ่มต�่า คล้ายกระทะใบ

ใหญ่มีน�้าขังเฉอะแฉะ รวมกันก็น่าจะหมายถึงที่พักริมอ่างเก็บน�้านั่นเอง ปางอุ๋ง มี

สภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ท�าให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยว

ทางธรรมชาติ ไปกางเต็นท์นอนใต้ต้นสนรอบ ๆ  อ่างเก็บน�้า เพื่อชมไอหมอกท่ีลอย

เหนืออ่างเก็บน�้าชมพระอาทิตย์ขึ้นสะท้อนผิวน�้าผ่านทิวสน และมีไอหมอกบาง ๆ 

เป็นภาพที่สวยงามน่าประทับใจ นอกจากการกางเต็นท์แล้ว นักท่องเที่ยวยังมีทาง

เลือกในการพักจากโฮมสเตย์ของชาวบ้านในหมู่บ้านรวมไทย ท่ีพักของหน่วยงาน

ทหารที่สามารถติดต่อผ่านศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน  และบ้านพักรับรอง

ของโครงการฯ  กิจกรรมที่ไม่ควรพลาดในการไปเท่ียวปางอุ๋ง  ได้แก่  การน่ังแพไม้ไผ่

ของชาวบ้านชมทัศนียภาพและบรรยากาศโดยรอบของอ่างเก็บน�้า  โดยมีจุดเด่น

ที่ถือว่าเป็นพระเอกนางเอกของปางอุ๋ง คือ หงส์ขาวและหงส์ด�า  ซึ่งเป็นหงส์

พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  การขี่ม้าของชาวบ้าน

ชมบรรยากาศโดยรอบของโครงการฯ และที่ส�าคัญคือการไปเยี่ยมชมโครงการ

ตามพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ซึ่งพ้ืนที่ของโครงการฯ มีพืช

พรรณที่ปลูกไว้ให้กลมกลืนกับสภาพภูมิประเทศ  มีแปลงดอกไม้เมืองหนาวหลาย

ชนิด  มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ และยังมีการเพาะเลี้ยงเขียดแลวหรือกบภูเขา 

ซึ่งเป็นพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้เพาะ

เลี้ยงแล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อเป็นธนาคารอาหารชุมชนต่อไป



ปางอุ๋ง คือของขวัญอันลำ้าค่า
ที่พระองค์พระราชทานแก่ชาวไทยอย่างแท้จริง

  ปัจจุบัน “ปางอุ๋ง” ได้มีสภาพป่าที่ได้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิม พื้นที่ป่าแห่งนี้เป็น

แหล่งต้นน�้าท่ีส�าคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอนถึงสองสายคือน�้าแม่สะงาและน�้าในสอย ป่าท่ีกลับ

มาสมบูรณ์ดังเดิมได้ท�าหน้าท่ีของมันเป็นอย่างดี ท�าให้น�้าแม่สะงาและน�้าในสอยเป็นแม่น�้าที่มี

ปริมาณน�้าสม�่าเสมอตลอดทั้งปีและมีคุณภาพน�้าอยู่ในเกณฑ์ดี จนสามารถตั้งโรงงานผลิตกระแส

ไฟฟ้าจากล�าน�้าแม่สะงาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจ่ายให้แก่คนแม่ฮ่องสอนได้ท้ังเมือง ชาวบ้านใน

โครงการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจากสามารถประกอบอาชีพทางการเกษตร และยังมีรายได้

จากการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง ซึ่งมีนักท่องเท่ียวมาเยี่ยมชมปางอุ๋งปีละหลายหม่ืนคน สร้างรายได้

ให้ชาวบ้านปีละไม่ต�่ากว่าหกหมื่นบาทต่อครอบครัว จากโฮมสเตย์ การล่องแพไม้ไผ่ และการ

ขายของที่ระลึกและอาหารให้นักท่องเที่ยว  ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากพระราชด�าริของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จะไม่เกินความจริงเลย

หากจะกล่าวว่า 
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บทความโดย : นายสมเกียรติ คุ ้มกัน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�านาญการ

เรียบเรียงโดย : กองประสานงานโครงการพื้นท่ี ๑ ส�านักงาน กปร.

เ ห็ ด ต ะกร ้ า
ทางเลือกของคนรักเห็ด
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 เห็ด กลายเป็นพืชอาหารที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน 

จากกระแสการดูแลสุขภาพ เห็ดเป็นพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมาก ไม่มีไขมัน ไม่มี

คอเลสเตอรอล และมีสารอาหารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น วิตามินซี

วิตามินบีรวม ซิลิเนียม ที่ช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ และยับยั้งการเกิดเซลล์

มะเร็ง และอื่น ๆ อีกมากมาย

 เห็ดจึงมีราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ  ตามกระแสการบริโภค ท�าให้ผู้ซื้อผันตัวเองมา

เป็นผู้ปลูก นอกจากจะมีเห็ดไว้รับประทานเป็นของตัวเองแล้ว ยังสามารถสร้างเป็น

รายได้ได้อีกด้วย การเพาะเห็ดมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การเพาะเห็ดกองเตี้ย แบบ

ท�าเป็นโรงเรือน วันนี้จะขอแนะน�าหนึ่งในวิธีการเพาะเห็ด คือการเพาะเห็ดฟางใน

ตะกร้า เหมาะส�าหรับคนใจร้อน เพียง ๙ - ๑๑ วัน ก็สามารถเก็บผลผลิตได้ และ

เหมาะส�าหรับคนที่มีพื้นที่น้อย ซึ่งมีอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม ดังนี้

 หัวเชื้อเห็ดฟาง 

 ตะกร้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ ๑๘ นิ้ว สูง ๑๑ นิ้ว

 มีช่องขนาด ๑ ตารางนิ้ว และด้านล่างมีช่องระบายน�้า

 ฟางข้าว กากมันส�าปะหลัง ก้อนเชื้อเห็ดเก่า และฟางข้าวควร

 แช่น�้าอย่างน้อย ๑๒ ชั่วโมง

 อาหารเสริม เช่น ผักตบชวา มูลวัว ไส้นุ่น ร�าละเอียด

 อาหารกระตุ้นหัวเชื้อ ได้แก่ แป้งสาลี หรือแป้งข้าวเหนียว

 พลาสติกคลุม ตาข่ายพรางแสงสีด�า

 สุ่มไก่ 

 โครงไม้ไผ่ โครงเหล็ก

อา
ชีพ

น่า
ลอ

ง

๑)

๒)

๓)

๔) 

๕)

๖)

๗)

๘)



น�าตะกร้าที่ได้ไปวางไว้บนชั้นโครงเหล็กในโรงเรือน

ท่ีเตรียมไว้ หรือในที่ร่มแล้วครอบด้วยโครงไม้ไผ่ทรง

สุ่มไก่ หรือกระโจม โดยทั่วไปให้วางตะกร้า ๓ หรือ 

๔ ใบ ส�าหรับ ๑ สุ ่ม ให้ตะกร้าวางชิดกันห่างจาก

โครงสุ่ม ประมาณ ๑ คืบ แล้วน�าพลาสติกมาคลุม

โครงสุ่มจากด้านบนถึงพื้น พลาสติกต้องไม่สัมผัสกับ

ตะกร้าโดยตรง คลุมพลาสติกให้มิดชิด แล ้วน�าอิฐ

หรื อ ไม ้ทับขอบพลาสติก เพื่ อป้องกันพลาสติก

เปิดออก

วนัที ่๑ - ๔ วนัแรก หลงัเพาะในช่วงฤดรู้อนถงึฤดฝูน 

และวันท่ี ๑ - ๗ วันแรก หลังเพาะในช่วงฤดูหนาว 

ต้องควบคุมอุณหภูมิในกระโจมหรือโรงเรือนให้อยู่

ในช่วงระหว่าง ๓๗ – ๔๐ องศาเซลเซียส เฉลี่ย

ประมาณ ๓๘ องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิสูงเกินไป 

มข้ัีนตอนการเพาะ ดงัน้ี

แกะเชื้อเห็ดฟางออกจากถุง และฉีกหัวเชื้อเห็ดฟาง

เป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วโรยแป้งสาลี หรือแป้งข้าวเหนียว 

๑ ช้อนโต๊ะ คลุกเคล้าให้เข้ากัน พร้อมกับแบ่งเป็น 

๖ ส่วน เท่า ๆ กัน (ปริมาณขนาดนี้ท�าได้ ๒ ตะกร้า)

น�าวัสดุเพาะ ได้แก่ ก้อนเชื้อเห็ดถุงเก่าหรือฟางข้าว 

(หรือวัสดุอื่น) มารองก้นตะกร้าให้มีความสูงประมาณ

๒ - ๓ นิ้ว หรือสูงถึง ๒ ช่องล่างของตะกร้า แล้วโรย

อาหารเสริม (ผักตบชวา) รอบ ๆ ขอบตะกร้าส่วน

ตรงกลาง โรยไม่ต้องหนา แค่ประมาณ ๑ นิ้ว

www.khunchaikhom-mushrooms.com www.kritsana.go.th www.kritsana.go.th

 การดูแลรกัษา

๑)

๒) 

ให้เปิดช่องระบายอากาศด้านบนของโรงเรือน โดย

เปิดช่องให้ความร้อนค่อย ๆ ลดลงช้า ๆ หากเปิด

ช่องระบายมากเกินไปความร้อนลดลงกะทันหันจะมี

ผลท�าให้เส้นใยเห็ดฟางช็อก อาจมีผลท�าให้เห็ดไม่

ออกดอกหรือออกดอกน้อย ถ้าอุณหภูมิต�่าเกินไปจะท�า

ให้ดอกเจริญเติบโตช้า แต่ดอกที่ได้นั้นจะมีขนาดโตและ

หนัก ตรงกันข้ามถ้าหากอุณหภูมิสูงจะท�าให้ดอกเห็ด

โตเร็ว ปลอกหุ้มบางและบานง่าย แต่ถ้าอุณหภูมิสูง

มากเกินไปแล้วก็อาจท�าให้ดอกเห็ดไม่เจริญเติบโตได้ 

ต ้องควบคุมความช้ืนสัมพัทธ ์ในกระโจมโดยสังเกต

จากการมีหยดน�้าเกาะพลาสติกที่คลุม ถ้าไม่มีหยดน�้า

เกาะ ให้รดน�้าที่พื้นดินและสามารถเปิดกระโจมในวัน

ที่ ๔ ในฤดูร้อน หรือฤดูฝน ถ้าเป็นฤดูหนาวให้เปิดใน

วันที่ ๖ หรือ ๘ ของการเพาะ

๑)

๒)

น�าเช้ือเห็ดฟางท่ีเตรียมไว้ ๑ ส่วน วางรอบตะกร้าให้ชิด

ขอบตะกร้าเป็นจุด ๆ เป็นอันเสร็จชั้นที่ ๑

ชั้นที่ ๒ ท�าซ�้า ข้อ ๑ - ๓

เม่ือเสร็จช้ันท่ี ๒ ให้โรยอาหารเสริมให้เต็มพื้นท่ีด้านบน

หนาประมาณ ๑ นิ้ว แล้วโรยเชื้อเห็ดฟางให้เต็มพ้ืนที่ 

โดยกระจายเป็นจดุ ๆ  รอบตะกร้า ให้มรีะยะห่างเท่า ๆ  กนั

โรยวัสดุเพาะด้านบนอีกครั้ง หนาประมาณ ๑  นิ้ว

แล้วรดน�้าให้ชุ่ม

๓)

๔)

๕)

๖)



ต้นทนุและผลตอบแทน
ต้นทนุการผลติ / ตะกร้า

 ตะกร้าเพาะเหด็ฟาง ๓๐  บาท

 เชือ้เหด็ฟาง   ๗  บาท

 อาหารเสรมิ   ๔  บาท

 แป้งข้าวเหนยีว   ๔  บาท

 พลาสตกิใส  ๑๐  บาท

 ฟางข้าว    ๕  บาท

 รวม    ๖๐  บาท

 ผลผลิตเห็ดฟางในตะกร้าสามารถเก็บได้ ๓ – ๔ คร้ัง

ต่อตะกร้า ได้ผลผลิต ประมาณ ๕ ขีด – ๑ กิโลกรัม ท้ังนี้ขึ้นอยู่

กับวัสดุที่เพาะ การดูแลรักษา ฤดูกาล และวิธีการปฏิบัติ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดฉะเชิงเทรา ๐๓๘ - ๕๕๓๙๑๕

ที่มา :  วิธีการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าพลาสติก [อาชีพท�าเงิน]

 http://www.bangkoktoday.net/straw-mushroom-in-basket

 http://www.phetphichit.com

๓) 

๔) 

๕)

ระหว่างวันท่ี ๕ ถึง ๘ ต้องควบคุมอุณหภูมิภายใน

โรงเรือนให้อยู่ระหว่าง ๒๘ – ๓๒ องศาเซลเซียส ใน

ช่วง ๕ หรือ ๗ วัน จะมีการรวมตัวกันของเส้นใยเมื่อ

เป็นดอกเล็ก ๆ จ�านวนมากมาย ห้ามเปิดพลาสติก

หรือโรงเรือนบ่อยเพราะจะท�าให้ดอกฝ่อ

ประมาณวันที่ ๗ ถึง ๘ ในฤดูร้อน หรือวันท่ี ๙ ถึง

วันที่ ๑๐ ในฤดูหนาว เห็ดฟางเริ่มให้ดอกขนาดโต

ถึงจะเก็บเกี่ยวได้

การเก็บเกี่ยวควรท�าในตอนเช้ามืด เพื่อดอกเห็ดจะได้

ไม่บาน ดอกเห็ดที่เก็บควรมีลักษณะเป็นรูปไข่ ปลอก

ยังไม่แตก และดอกยังไม่บาน เพราะถ้าปล่อยให้ปลอก

แตกและดอกบานแล้วค่อยเกบ็ จะท�าให้ขายได้ราคาต�า่ 

การเก็บใช้มีดสะอาดตัดโคนดอกเห็ด ถ้ามีดอกเห็ดขึ้น

อยู่ติดกันหลายดอกควรเก็บขึ้นมาพร้อมกันท้ังหมด

ทีเดียว ถ้าเก็บเฉพาะดอกเห็ดที่โตออกมา ดอกที่เหลือ

จะไม่โตและฝ่อตามไป
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บทความโดย : นายวัชระ หัศภาค

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส�านักงาน กปร.

สืบสานพระราชด�าริ
ชุมชนบริเวณสะพานพระราม ๘

 ฝั่งธนบุรีบริเวณแขวงบางยี่ขันในอดีตชุมชนไม่มี

ถนน ซอย การเดนิทางต้องเดนิตามทางเดินเท้าแคบ ๆ  ผ่านสวน

ถึงจะออกถนนใหญ่ได้ มคีลองเชือ่มต่อกนัโดยใช้ท่าเรอืทางด้าน

ใต้ของวัดดาวดึงษาราม พื้นที่เป็นสวนสลับกับที่อยู่อาศัยจนถึง

วัดดุสิตาราม ทางด้านทิศตะวันตก มีลักษณะเดียวกันจนถึง

ถนนจรัญสนิทวงศ์ การเดินทางที่สะดวกต้องลงเรือข้ามฟาก

ไปที่ท่าพระจันทร์ หลังจากที่สร้างสะพานพระปิ่นเกล้า และ

ต่อมามีการสร้างสะพานพระราม ๘ การพัฒนาในบริเวณนี้เป็น

ไปอย่างรวดเร็ว มีถนน ซอยต่าง ๆ  เช่ือมต่อกันท�าให้สะดวกข้ึน

ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ และประชาชนเพิ่มขึ้นมา มีความ

แออัดข้ึน จึงเกิดชุมชนต่าง ๆ โดยชาวบ้าน ส่วนใหญ่ในชุมชน

จะประกอบอาชีพ รับจ้าง ท�าธุรกิจส่วนตัว รับราชการและ

เป็นลูกจ้างธุรกิจเอกชน
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เล
่าส

ู่กัน
ฟัง

 ในปี ๒๕๕๔ ส�านกังานคณะกรรมการพเิศษ

เพื่อประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 

(ส�านกังาน กปร.) ได้ย้ายส�านักงานมาตั้งอยู่บริเวณ

เชิงสะพานพระราม ๘ ฝั่งธนบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่แขวง

บางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งบริเวณ 

โดยรอบส�านักงาน กปร. เป็นที่ตั้งของชุมชนทั้ง ๘ 

ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์

ชุมชนวัดดาวดึงษาราม ชุมชนศรีอุลัย ชุมชนคลอง

เจ้าครุฑ ชุมชนสะพานไม้ ชุมชนวัดคฤหบดี ชุมชน

บ้านปูน และชุมชนโค้งถ่าน ดังนั้น ส�านักงาน กปร. 

จึงได้จัดโครงการชุมชนสืบสานพระราชด�าริ ผ่าน

กระบวนการศึกษาดูงาน เรียนรู ้ จากพื้นที่จริง

ที่น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกต์ใช้จนประสบผลส�าเร็จ มีการอบรมอาชีพ

ที่เหมาะสมในการสร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของคนในชุมชน เป็นการสร้างรากฐานความรู้

และการพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู ่ได้ด ้วย

ตนเอง นอกจากเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต

ของชุมชนโดยรอบส�านักงานฯ ให้ดีขึ้น ยังเป็นการ

สร้างกระบวนการเรียนรู้แนวพระราชด�าริที่มีความ

ต่อเน่ืองเป็นระบบในลักษณะเรียบง่าย และน�าผล

ส�าเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ไปประยุกต์ปฏิบัติได้จริง เพื่อให้มีภูมิคุ ้มกันที่ดี

เหมาะสม และเป็นการสร ้างความร ่วมมือที่ดี

ระหว่างส�านักงาน กปร. กับประชาชน

   ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ นี้ ชุมชนทั้ง ๘ ได้

ร่วมกิจกรรมสืบสานพระราชด�าริในพื้นที่ศูนย์ศึกษา

การพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันเสาร์ท่ี ๒๖ – วันอาทิตย์ที่

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ มีชาวชุมชนและเจ้าหน้าที่ 

ส�านักงาน กปร. ร่วมโครงการฯ จ�านวน ๘๙ คน โดย

โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในชุมชนรอบส�านักงาน กปร. ในการ

ส่งเสริมอาชีพตามแนวทางพระราชด�าริ และเป็นการ

ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนรอบส�านักงาน กปร. 

ตระหนักถึงคุณค่าของแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

และน�ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันและสามารถ 

บูรณาการไปสู่การพัฒนาชุมชน รวมท้ังยังเป็นการ

สร ้างความสัมพันธ ์ที่ดีระหว ่างหน ่วยงานและ

ประชาชนในชุมชนรอบส�านักงาน กปร. และเป็นการ

เผยแพร่โครงการ อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริให้

กว้างขวางยิ่งขึ้น
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  คณะของชาวชุมชนบริเวณสะพานพระราม ๘

ได้เดินทางไปยังศูนย์ศึกษาฯ โดยก่อนเข้ารับการอบรม

อาชีพมีการรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการด�าเนินงานในการ

สนองพระราชด�าริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย

นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ อดีตรองเลขาธิการ กปร. ต่อจาก

นั้นเป็นการเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาฯ

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริเริ่มด�าเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๒๒ จนปัจจุบัน

เป็นระยะเวลา ๓๗ ปี โดยด�าเนินการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

อย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาดิน แหล่งน�้า และป่าไม้ รวมถึง

ท�าการศึกษา ทดลองวิจัย เพื่อหาแนวทางการพัฒนาที่มี

ความเหมาะสม สอดคล้องกับภูมิสังคมในพื้นที่ ให้เกิด

ความยั่งยืน ถูกต้องตามหลักวิชาการ และใช้เทคโนโลยีที่

เรียบง่าย ประหยัด เกษตรกรสามารถน�าไปด�าเนินการด้วย

ตนเองได้ ซ่ึงที่แห่งนี้เป็นการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการพัฒนาสภาพ

พื้นที่ที่แห้งแล้ง และขาดความอุดมสมบูรณ์ จนไม่สามารถ

ท�าการเพาะปลูกพืชได้ จนปัจจุบันสภาพพื้นที่กลับมีสภาพ

อุดมสมบูรณ์ สร้างผืนดินให้มีความชุ่มช้ืนสามารถใช้ประโยชน์

ในทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี จนเป็นที่มาของค�าขวัญ

ของศนูย์ศกึษาฯ น้ี ทีว่่า “ป่าแห้ง น�า้หาย ดนิเลว กพั็ฒนาได้”

คณะของชาวชุมชนสืบสานพระราชด�าริได้เยี่ยมชมสภาพ

ทั่วไปของศูนย์ศึกษาฯ ที่แสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่มี

ความสมบูรณ์ข้ึน มีกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้แสดงให้เห็นถึงการ

พัฒนาท้ังด้านการพัฒนาปรับปรุงบ�ารุงดิน การพัฒนาอาชีพ

ด้านการเกษตร ด้านพืชไร่-พืชสวน ด้านปศุสัตว์ ด้านการ

ประมง เป็นต้น

 ต่อจากนั้น เป็นกิจกรรมหลักที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้

ฝึกอบรมความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในการท่ีจะน�ามาประยุกต์ใช้ 

โดยการอบรมนอกจากความรู ้ทางทฤษฎีแล้วต้องมีการฝึก

ปฏิบัติอย่างจริงจัง เนื่องจากชาวชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมี

ความสนใจที่หลากหลาย จึงมีการแบ่งกิจกรรมเป็น ๒ เรื่อง

คือ การฝึกเกี่ยวกับการเพาะเห็ด และอีกกลุ่มเป็นการท�าขนม

และของใช้ในครัวเรือน
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 กิจกรรมของกลุ่มแรก เป็นกลุ่มเพาะเห็ด โดยทีม

วิทยากรจากงานส่งเสริมการเกษตร จ�านวน ๓ ท่าน ได้แก่ 

นางสาวกมลวรรณ อมรเอกสิทธิ นางสาวสาคร มากสุข และ

นายภาคภูมิ  ธรรมรัตนานันท์ เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ

ท�าก้อนเชื้อเห็ดแบบครบวงจร การท�าโรงเรือนอย่างไรให้

เหมาะสมกับก้อนเห็ดที่จะเพาะ การดูแลรักษา รดน�้าอย่างไร 

อุณหภูมิที่เหมาะสมส�าหรับก้อนเชื้อเห็ด สุดท้าย การเก็บ

ผลผลิตเห็ด ซึ่งหลังจากเรียนรู้ทุกกระบวนการแล้ว ทุกคนยัง

ได้รับก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐานไปทดลองเลี้ยงเองที่บ้าน เพื่อ

ที่จะได้น�าความรู้ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และผลผลิตที่จะเกิด

ขึ้นสามารถน�ามาใช้เป็นอาหารในครอบครัวได้อีกด้วย

 กลุ่มทีส่อง เป็นกลุม่ท�าขนมของกนิ และของใช้ในครวั

เรือน โดยทีมวิทยากรประจ�าศนูย์ศกึษาฯ จ�านวน ๔ ท่าน ได้แก่ 

นางแน่งน้อย วรรณไชย นางสมบรูณ์ หล�าสาย นางนชุร ีพรายแก้ว

และนางสาวปารชิาต ิถิน่สถติ เรียนรู ้จ�านวน ๓ หลกัสตูรด้วยกนั

คือ ๑) การท�าขนมลูกชุบ ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ การกวน

ถั่วหรือเผือก การปั ้น การลงสี และการชุบวุ ้นให้สวยงาม

๒) การท�ามะม่วงแช่อิ่ม ควรใช้มะม่วงแก้วซึ่งมีรสเปร้ียว ระยะ

เวลาในการดองมะม่วง และการแช่อิ่ม ทั้งนี้สามารถน�าผลไม้

อื่น ๆ มาท�าแช่อิ่มได้อีกด้วย และ ๓) เรียนรู้เกี่ยวกับการท�า

สบู่น�้านมข้าว ซึ่งมีสรรพคุณบ�ารุงผิว อีกทั้งต้นทุนวัตถุดิบต�่า 

สามารถปรุงแต่งกลิ่นและเพิ่มสรรพคุณให้กับสบู่ได้หลายชนิด 

ซึ่งหลังจากเรียนรู้ทุกหลักสูตรแล้ว ทุกคนยังได้รับผลิตภัณฑ์

ทั้งขนมลูกชุบ มะม่วงแช่อิ่ม สบู่น�้านมข้าวไปชิมและใช้กัน

อย่างทั่วหน้า
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 โครงการชุมชนสืบสานพระราชด�าริ นับเป็นโครงการท่ีเกิดจากความร่วมมือระหว่างชาวบ้านใน

ชุมชนและส�านักงาน กปร. ที่ร่วมกันสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้โครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ แนวพระราชด�าริ และมีการน�าแนวพระราชด�าริไปใช้ เป็นการขยายผลแนวพระราชด�าริ

ไปสู่ชุมชนที่เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

 โครงการชุมชนสืบสานพระราชด�าริที่จัดขึ้นนี้ เป็นโครงการที่ส�านักงาน กปร. ท�าต่อเนื่องเป็นปี

ที่สี่แล้ว เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรอบส�านักงาน กปร. ให้เห็นถึงคุณค่าของแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง สามารถน�าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน รวมทั้งสามารถน�าแนวทางมา

บูรณาการในการพัฒนาคนในชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนต่อไป ซ่ึงอาจารย์จงกล ศรีพระลาน จากชุมชน

คลองเจ้าครุฑได้กล่าวถึงการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

 “พวกเราชาวชุมชน ๘ ชุมชน แขวงบางยี่ขัน กราบขอบพระคุณชาว กปร. ทุกท่านที่น�าพา

พวกเราไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ในโครงการชุมชนสืบสานพระราชด�าริ ประจ�าปี ๒๕๕๙ เพ่ือส่งเสริมอาชีพตามพระราชด�าริ 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราทุกคนได้ฝึกอบรมและฝึกอาชีพหลายอย่าง เช่น ท�าขนมลูกชุบ 

ท�ามะม่วงแช่อิ่ม (ซึ่งในเรื่องนี้เราสามารถบูรณาการต่อยอดเป็นผลไม้อื่นได้ เช่น ตะลิงปิง มะดัน ฯลฯ) 

การท�าสบู่บ�ารุงผิวที่มีคุณภาพ ต้นทุนต�่า การเพาะเห็ด ซึ่งผู้ได้รับการอบรมนี้ ปลื้มปิติมาก เพราะนี่คือ

การขยายฐานอาชีพสู่ชุมชน นั่นย่อมหมายถึง ถ้าขยันหมั่นเพียร ความขัดสนในเศรษฐกิจชุมชนจะ

หายไป ความสุข ความหวังในอนาคตที่รุ่งโรจน์จะค่อย ๆ  ฉายแสงเรืองรองขึ้น เราชาวชุมชน ๘ ชุมชน

ขอตอบแทนท่านด้วยการปฏิบัติตนให้อยู่ในธรรม ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�าริ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยพสกนิกรรากหญ้าอย่างพวกเรา

ทุกคน”
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“... ป่าไม้นี้ช่วยซึมซับน�้าฝนไว้ใต้ดิน เรียกว่าท�าน�้าใต้ดิน

แล้วค่อย ๆ ระบายลงมาเป็นธารน�้า เป็นล�าคลอง เป็นแม่น�้า

ที่ให้เราใช้ได้เสมอมา เราจึงควรถนอมรักษาป่าไว้ให้คงอยู่

เป็นต้นน�้าล�าธาร เพื่อว่าลูกหลานเราจะได้ไม่ล�าบาก... ”

พระราชด�ารัส สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ท่ีเข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล 

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต วันอาทิตย์ท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๔

การ์ตูนตามรอยพระราชด�าริ ตอน “รักน�้า”

ป่าตรงนี้ ชุ่มชื้นมากเลยฮะ 

เย็นสบาย น�้าในล�าธารก็ใสแจ๋วเลย

มีปลาด้วย!

เพราะมีป่า

ถึงได้มีน�้า มีชีวิต นี่ล่ะที่มาของชื่อ 

“ป่ารักน�้า” ของที่นี่ไงล่ะ

รู้ไหมว่าเมื่อก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกนะ 

สมัยที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามภูมิภาคต่าง ๆ 

ทรงพบว่า ป่าไม้มากมายได้ถูกท�าลายไปด้วยความรู้เท่า

ไม่ถึงการณ์และความยากจนของชาวบ้านที่ดิ้นรน

หาเงินให้มีชีวิตรอด

แน่นอนสิ 

According to the Royal Initiatives : “Water Conservation”

 “…The forest helps to absorb the rain water into the soil, becoming underground water. The water then flows 

into the streams, canals and becoming the rivers for our everyday’s use. Therefore, we should conserve the forest to be the 

source of our water, so our future generations will not be in trouble…”
Her Majesty Queen’s given to audience of well-wisher

On the occassion of Her royal birthday Anniversary

 The forest here is a lot that makes the area

fresh and cool! The river’s so clear! and there are fish 

 Of course!

 It’s because of this forest that we have water and life. That’s 

why this project is called “Forest Loves Water”.

 In the past, It wasn’t like this. Back then, when Her Majesty the Queen accompanied His Majesty the King during 

the royal visits around the country, Her Majesty the Queen found that many forests had been destroyed because the peo-

ple were benighted and struggling for survival.
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เมื่อป่าหมดไปก็ท�าให้เกิดฝนแล้ง 

น�้าในแหล่งน�้าหมดไป ดินเสื่อมโทรม 

ปลูกพืชไม่ได้ผล สัตว์ป่าก็ลดจ�านวนลง 

จนบางชนิดสูญพันธุ์ไป

โห ฟังดูแย่จัง

น่ากลัวมากเลยฮะ

แต่เพราะพระองค์ห่วงใยในปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรงห่วงใยประชาชนในภาคอีสานที่

ขาดแคลนน�้า ท�าให้เรายังมีสายน�้า

ที่ชุ ่มฉ�่าแบบนี้ไงล่ะสาน

ใช่แล้ว เพราะทรงทราบว่ารากไม้ใต้ดินในป่าที่สมบูรณ์ เป็นที่

ดูดซึมกักเก็บน�้าไว้ ท�าให้เกิดน�้าซับเป็นล�าธารขึ้น จึงชักชวนให้ประชาชน

ร่วมมือร่วมใจกันปลูกป่า จัดตั้งเป็นโครงการ “ป่ารักน�้า” แห่งแรก 

ขึ้นที่บ้านถ�้าติ้ว อ�าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

 When the forests were cut down,It caused dry spell,water sources went dry, the soil became too deteriorated for 

plants to grow and wild animals decreased in number or were extinct.

       But Her Majesty the Queen has been very much concerned 

about the problems of natural resources and the environment. She also has great concern about the people in the North-

eastern region who were affected by drought. That’s why we still have this refreshing river, San.

Oh, That sounds terrible.

 That’s right. It’s because Her Majesty the Queen understands that the roots of the trees in fertile forests can absorb 

and store water in the soil and become permeate streams, Therefore the Queen has encouraged the people to start plant-

ing trees by founding the “Forest Loves Water” Project at Tham Thio Village, Song Dao District in Sakon Nakhon Province.

70
ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๙



พสกนิกรอย่างเรา

จึงมีป่าที่สมบูรณ์ มีสายน�้าล�าธาร

ไว้หล่อเลี้ยงสรรพชีวิตมาได้

จนถึงทุกวันนี้ไงล่ะ

“...พระเจ้าอยู่หัวเป็นน�้า ฉันจะเป็นป่า 

ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน�้า 

พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน�้า ฉันจะสร้างป่า...”

พระราชด�ารัส สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

ณ บ้านถ�้าติ้ว อ�าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 

วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๕

ในขณะที่ทรงสร้างงานด้านศิลปาชีพ

เพื่อให้ราษฎรมีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก็ได้สร้าง

งานด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ อันเป็นต้นก�าเนิดของ

แหล่งน�้าตามธรรมชาติไปพร้อม ๆ กันด้วย

    ไม่ทิ้งน�้าเสียและของเสีย

ในแม่น�้าล�าคลอง เพื่อไม่ให้อนุชนรุ่นหลัง

ต้องล�าบากด้วยนะฮะ

มีพระวิริยะอุตสาหะ

เพื่อราษฎรมาก ๆ เลยค่ะ

  ก็เพราะ

ตั้งพระราชปณิธานไว้

ความตอนหนึ่งว่า

นอกจากปลูกป่าแล้ว

ยังมีพระราชด�าริให้พวกเรา

       ช่วยกันดูแลสายน�้า 

“If the King is the water, I will be the forest.

The forest which is devoted to the water… 

If the King builds reservoirs, I will grow forests…”
Her Majesty Queen Sirikit’s speech

Given at Tham Thio Village, Song Dao District, Sakon Nakhon Province.

on 20 December 1992

 Not only dose Her Majesty the Queen promote the handicraft making as an occupation for a supplementary income 

and better living standard, Her Majesty also support the efforts on forest conservation in order to preserve the sources of 

natural water.

 Aside from reforestation projects, Her Majesty the 

Queen also encourages us to preserve our water resources, 

by stopping draining wastewater and refuse into the canals 

and rivers, so that our future generation would not be 

burdened with pollution.

 Her Majesty the Queen is really devotes herself for 

the happiness of the people.

 That’s because Her Majesty the Queen has made a 

promise, that ...

This is why Thai people still have rich forests and clean 

water that continue to nourish every life today.
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 วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ นายพลากร สุวรรณรัฐ
องคมนตรี ติดตามการด�าเนินงานและเยี่ยมชมการพัฒนา

พื้นที่อย่างบูรณาการ โดยใช้ยุทธศาสตร์ผสมผสานตามแนว

พระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และพระราชด�าริการพัฒนาคนอยู ่ร ่วมกับป่าอย่างยั่งยืนใน

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ  พระบรมราชนินีาถ ในโครงการสถานพีฒันา

การเกษตรท่ีสงูตามพระราชด�าริ บ้านป่าคา ต�าบลโป่งน�า้ร้อน อ�าเภอ

คลองลาน จังหวัดก�าแพงเพชร  ต้ังแต่ ปี ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน

ซึง่เกดิขึน้จากพระราชประสงค์ในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม

ราชินีนาถ ที่ให้ด�าเนินการจัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการ

เกษตรที่สูงตามพระราชด�าริบ ้านป่าคา หมู ่ที่  ๘ ต�าบล

โป่งน�้าร้อน อ�าเภอคลองลาน จังหวัดก�าแพงเพชร เมื่อวันท่ี

๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เพ่ือเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้โดยมุ่ง

เสริมอาชีพการเกษตร ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู ่ 

ตลอดจนสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ป่าไม้ และส่ิงแวดล้อมให้กับชาวไทยภูเขา บ้านป่าคา หมู่ที่ ๘

ต�าบลโป่งน�้าร้อน อ�าเภอคลองลาน บ้านป่าหมาก บ้านโล๊ะโค๊ะ

หมู่ที่ ๑๐ ต�าบลโกสัมพี อ�าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก�าแพงเพชร 

โดยได้ด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ผสมผสาน ประกอบด้วย

การอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และยทุธศาสตร์

ความมัน่คง ซ่ึงมรีะบบสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐาน การสาธารณสขุ

และการศึกษา ปัจจุบันมีราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และ

ปกาเกอะญออาศัยอยู ่ จ�านวน ๑,๙๓๐ คน จ�านวน ๒๙๖

ครัวเรือน มีรายได้จากการเกษตร การเพาะปลูก เช่น ข้าวโพด 

ข้าวไร่ กะหล�่าปลี พริก ขิง มันฝรั่ง ลักษณะของพืชที่ปลูกเป็นไป

ตามสภาพภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นพืชเชิงเดี่ยว นอกจากการ

ปลูกพืชในเชิงเศรษฐกิจแล้ว ยังปลูกพืชผักส�าหรับใช้ประกอบ

อาหารในชีวิตประจ�าวัน เช่น ฟักทอง ผักขม ผักกาดขาว 

เป็นต้น และมีการเลี้ยงสัตว์ เช่น หมู ไก่ และเลี้ยงวัว ใช้เป็น

อาหาร และเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ตามประเพณี

ชนเผ่าอีกด้วย 

 จากนั้น องคมนตรีและคณะ เดินทางไปยังอุทยาน

แห่งชาติเขาค้อ รับฟังบรรยายสรุปและศึกษาระบบนิเวศ 

พร้อมกับวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ อุทยาน

แห่งชาติเขาค้อ เดิมเป็นวนอุทยานน�้าตกธารทิพย์ จัดตั้งเมื่อ

วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๘ เนื้อท่ีประมาณ ๑๔ ตารางกิโลเมตร 

อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโปลกหล่น อุทยานแห่งชาติ

เขาค้อ มีความหลากหลายทางชีวภาพ พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ 

เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงาม เช่น 

น�้าตก ถ�้า เกาะ แก่ง หน้าผา จุดชมทิวทัศน์ และประวตัศิาสตร์

ของสมรภมูกิารสูร้บระหว่างรฐับาลกบัผูก่้อการร้ายคอมมวินสิต์

ปัจจุบันได้มีการจัดสร้างอนุสาวรีย์ผู้เสียสละจารึกชื่อผู้เสียสละ

ชีวิตจากการสู้รบในสงคราม 

 อุทยานแห่งชาติเขาค้อได้รับประกาศจัดตั้งเป็น

อุทยานแห่งชาติ ล�าดับที่ ๑๒๕ ของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ 

พฤษภาคม ๒๕๕๕ มีเนื้อที่ประมาณ ๓๐๑,๖๙๘ ไร่ อุทยาน

แห่งชาติเขาค้อ มีทั้งป่าธรรมชาติและป่าปลูก ประกอบด้วย 

ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรังหรือป่าแดง ป่าดงดิบ ทุ่งหญ้า พันธุ์ไม้

มีค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิด เป็นแหล่งที่หลบภัยของสัตว์ป่า

และมีนกชนิดต่าง ๆ กว่าอีก ๑๐๐ ชนิด 

๓-๔
มีนาคม ๒๕๕๙ 

วันที่
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 วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ นายพลากร 

สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามการบริหารจัดการน�้า

อย่างเป็นระบบตามแนวพระราชด�าริ ในโครงการ

อ่างเก็บน�้าห้วยน�้าก้ออันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ต�าบลน�้าก้อ อ�าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ปัจจุบันมีการจัดตั้งกลุ ่มผู ้ใช้น�้า จ�านวน ๕ กลุ ่ม

มีสมาชิกจ�านวน ๑๗๐ คน พื้นท่ีได้รับประโยชน์

จ�านวน ๘,๐๐๐ ไร่ ประกอบอาชพีเกษตรกร ปลกูข้าว

ข้าวโพด ใบยาสูบ และพืชผักสวนครัว ปัจจุบัน 

กรมชลประทานก�าลังด�าเนินการวางระบบท่อส่งน�้า

ด้านซ้าย คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๙ ซึ่งจะเพิ่ม

พื้นที่รับประโยชน์ได้ถึง ๑๓,๐๐๐ ไร่ จะส่งผลให้

ราษฎรได้รับประโยชน์ได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย 

 โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยน�้าก้ออันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ ตั้งอยู่บริเวณบ้านน�้าก้อ ต�าบล

น�้าก้อ อ�าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เกิดขึ้นจาก

คว
าม

เค
ลื่อ

นไ
หว

พระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้กรม

ชลประทานพิจารณาอ่างเก็บน�้าตอนบนของล�าน�้า

สาขาแม่น�้าป่าสักไว้ให้มาก และพิจารณาจัดเก็บให้

เหมาะสมทั้งน้ีกรมชลประทานได้สนองพระราชด�าริ

ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยน�้าก้ออันเน่ืองมาจาก

พระราชด�าร ิ ไว้ในแผนงานระยะเร่งด่วนของโครงการ

พัฒนาแหล่งน�้าลุ ่มน�้าป่าสักตอนบนอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการ

เริ่มต้นจากส�านักงาน กปร. และกรมชลประทาน 

โดยการจัดสร้างเขื่อนดินมีความจุอ่างน�้า ๒๐.๕๘ ล้าน

ลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน�้าเพื่อช่วยเหลือราษฎรใน

การอุปโภคบริโภคและบรรเทาอุทกภัยให้แก่ราษฎร

จ�านวน ๑,๖๘๐ ครัวเรือน และส่งน�้าช่วยเหลือพ้ืนที่

การเกษตรจ�านวน ๑๓,๐๐๐ ไร่ ส่งผลให้ราษฎรที่อยู่

ในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น 

73
ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๙



 วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ นายพลากร 

สุวรรณรัฐ เดินทางไปร่วมกิจกรรมเก่ียวข้าวกับกลุ่ม

ท�านาโคกเป็ด หมูท่ี ่๒ ต�าบลสุไหงปาดี อ�าเภอสุไหงปาดี

จังหวัดนราธิวาส  โอกาสนี้องคมนตรี และคณะได้ร่วม

กับเกษตรกรเกี่ยวข้าวพันธุ์ซีบูกันตัง ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าว

ท้องถ่ินที่ชาวบ้านนิยมบริโภค และ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชด�าริ

ให้ส่งเสริมและสนับสนุนชาวบ้านให้ปลูกเพ่ือรักษา

๙-๑๐
มีนาคม ๒๕๕๙ 

วันที่

พันธุ ์ข้าวท้องถิ่นไว้ ปัจจุบันกลุ ่มท�านาโคกเป็ดมีสมาชิก

จ�านวน ๖๐ ราย มีพื้นท่ีการเกษตรท้ังสิ้น  ๒๖๕ ไร่ แบ่งเป็น

พื้นที่ท�านา จ�านวน ๑๙๐ ไร่ และพืน้ทีเ่พาะปลกูพชืผกั พชืไร่

ได้แก่ แตงโม ข ้ าวโพดฝ ักอ ่อน พริกขี้หนู  มะเขือ 

ถ่ัวฝักยาว บวบเหลี่ยมและอ่ืน ๆ  อีก จ�านวน ๗๕ ไร่ จากนั้น

เดนิทางไปยงัโครงการฟาร์มตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ

พระบรมราชินีนาถ บ้านโคกไร่ใหญ่ ต�าบลสุไหงปาดี อ�าเภอ

สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
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 วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ นายพลากร 

สุวรรณรัฐ ติดตามและให้ก�าลังใจราษฎรและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องที่ด�าเนินงานสนองพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 

จ�านวน ๒ แห่ง ได้แก่ กลุ่มศิลปาชีพบ้านตอหลัง ต�าบลไพรวัน 

อ�าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาลุ่มน�้าบางนราอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ จังหวัดนราธิวาส

 โครงการส่งน�า้และบ�ารงุรกัษาลุ่มน�า้บางนราอนัเนือ่ง

มาจากพระราชด�าริ ต�าบลไพรวัน อ�าเภอตากใบ จังหวัด

นราธิวาส ซ่ึงประสบปัญหาขาดแคลนน�้าเพื่อการเกษตร

ในฤดูแล ้ง และฝนทิ้งช ่วงดินมีสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัด 

อีกทั้งในช่วงฤดูฝน จะมีน�้าเปรี้ยวไหลมาจากป่าพรุเข้าท่วม

ในพื้นที่ ท�าให้ไม่สามารถท�าการเพาะปลูกได้ จนกระทั่งเมื่อ

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๒๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว

เสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตรบริเวณที่จะก่อสร้าง

โครงการอ่างเก็บน�้าบ้านกูจ�า และมีพระราชด�าริให้จัดหา

น�้าส่งไปช่วยเหลือพื้นท่ีท�านาของบ้านตอหลัง ส�านักงาน 

กปร. จึงได้ด�าเนินการประสานและสนับสนุนงบประมาณ

ให้กรมชลประทานด�าเนินการก่อสร้างสถานีสูบน�้าด้วย

ไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยสูบน�้าจากคลองน�า้แบ่ง เพือ่ให้มนี�า้จดืไป

ช่วยในการปรบัปรงุดนิเปรีย้ว และใช้ในการเพาะปลูกในระยะ

ที่ขาดแคลนน�้ า  ซึ่ งสามารถส ่งน�้ า ไปช ่ วย เห ลือ พ้ืนที่

การเกษตรได้ ๑,๔๖๐ ไร่ เป็นพื้นที่ท�านา ๓๖๖ ไร่ และ

พืน้ทีป่ลกูไม้ยนืต้น อาท ิปาล์ม ยางพารา ๑,๑๖๙ ไร่ โดยมีกลุ่ม

ผู้ใช้น�้าสถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้าบ้านตอหลัง จ�านวน ๑ กลุ ่ม

มีสมาชิก จ�านวน ๓๙ คน และเกษตรกรในพื้นที่บ้านตอหลัง

ได้จัดการรวมกลุม่จัดตัง้เป็นกลุม่ท�านาบ้านตอหลงั พร้อมกันนี้

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้พัฒนาพื้นที่ท�าการเกษตร

ของราษฎรบ้านตอหลัง จ�านวน ๑,๔๐๐ ไร่ โดยยกร่องพ้ืนที่

ในการปลูกไม้ผลผสมผสาน และปลูกปาล์ม จ�านวน ๓๙๙ ไร่ 

พื้นที่ท�านา จ�านวน ๑,๐๐๑ ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่นาร้าง จ�านวน 

๔๘๙ ไร่
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ตลอดจนสมรรถนะท่ีจ�าเป็นส�าหรับผู้น�าองค์กรในการบริหาร

จัดการเชิงยุทธศาสตร์ และเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินงาน

ขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริและปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง รวมทัง้แลกเปลีย่นความรู ้ประสบการณ์และ

ร่วมกนัพฒันาองค์ความรูด้้านการพฒันาตามแนวพระราชด�าริ

และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับลึกซึ้ง รวมถึง

เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายนักบรหิารในการขับเคลื่อน

และขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริและปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

 นายอ�าพล  เสนาณรงค์  องคมนตรี เป็นประธาน

ในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาตาม

แนวพระราชด�าริ (นบร.)” รุ่นที่ ๕ และปาฐกถาพิเศษใน

หัวข้อ “ประสบการณ์การสนองพระราชด�าริ เพื่อประโยชน์

สุขของประชาชน” การฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม 

จ�านวน ๕๐ คน ประกอบด้วย ส่วนราชการต่าง ๆ  ทั่วประเทศ

และส่ือมวลชนที่ได ้ท�าหน้าที่ ในการสนองพระราชด�าริ

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดทูน และพิทักษ์รักษาสถาบัน

พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ 
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๒๕ ราย และพระราชทานเลีย้งอาหารกลางวนัให้กับเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาล คนไข้ ประชาชน และทหารต�ารวจ

ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทั้งหมดกว่า ๑,๐๐๐ คนอีกด้วย 

 จากนั้นองคมนตรีและคณะ เดินทางไปยังกองร้อย

ทหารพรานท่ี ๔๘๑๖ อ�าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 

เพื่อมอบถุงพระราชทานให้แก่ทหารผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ที่

ท�าหน้าที่ในการดูแลความสงบสุขให้กับประชาชน จ�านวน 

๗๕ นาย และได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพ่ือ

แทนพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยต่อผู้ปฏิบัติทุกหน่วย ที่

ต้องปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้องคุ้มครองประชาชนและประเทศ

ชาติให้มีความมั่นคงตลอดไป

 นายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตร ีไปยงัโรงพยาบาล

เจาะไอร้อง อ�าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เพื่อรับฟัง

รายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด�าเนินงานและเหตุการณ์

ความไม่สงบจากการเข้าบุกยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้อง

เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ในการนี้ องคมนตรีได้มอบเงิน

พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ

พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ ให้แก่โรงพยาบาลเจาะไอร้อง

จ�านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ 

พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจกับเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติทั้ง ๑๖๐ คน นอกจากนี้ ยังได้มีพระมหากรุณาธิคุณ

พระราชทานถุงยังชีพให้แก่ผู ้ป่วยในโรงพยาบาล จ�านวน 

๔
เมษายน ๒๕๕๙

วันที่

77
ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๙



ประสิทธิภาพในการท�างาน รวมถึงได้จัดท�าหนังสือผลงาน

ทางวิชาการโดยรวบรวมผลงานทางวิชาการของนักวิชาการ 

นักวิจัย มาประมวลเป็นผลงานทางวิชาการ จ�านวน ๘ เร่ือง 

พร้อมกับแจกจ่ายไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และสถาบัน

การศึกษาต่าง ๆ งานด้านขยายผลโดยจัดท�าสถิติผู้เข้ามา

ศึกษาดูงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาท้ัง ๖ แห่ง ตั้งแต่เดือน

ตุลาคม ๒๕๕๘ – มีนาคม ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๗๐๗,๐๐๙ คน

และมีผู ้เข้ารับการอบรมภายในศูนย์ศึกษาฯ ทั้ง ๖ แห่ง

ท้ังสิ้นจ�านวน ๙,๙๔๗ คน ท้ังน้ี จะน�าข้อมูลไปจัดท�า

แผนการฝึกอบรมในปีต่อไป

 โอกาสนี ้ทีป่ระชมุยงัได้ร่วมกนัพิจารณาถึงแนวทาง

การด�าเนินงานศึกษาวิจัย ทดสอบสาธิตของหน่วยงานที่

ร ่วมด�าเนินการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ โครงการเปล่ียน

อุปกรณ์แสงสว่าง LED เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ

เช่ือมโยงต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ

และพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต 

ในพื้นท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ

ทั้ง ๖ แห่ง

 นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธาน

การประชุมในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ

ศนูย์ศกึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิพร้อมด้วย

นายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตรี รองประธานคณะกรรมการ

บริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าร ิครัง้ท่ี ๑/๒๕๕๙ เพือ่ทราบถึงผลการด�าเนนิงาน

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

และผลการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ศูนย์ศึกษาฯ 

ประกอบด้วย งานด้านบริหารและประชาสัมพันธ์ งานด้าน

วิชาการ ในการติดตามผลการด�าเนินงานโครงการศึกษา 

ทดลอง วิจัย เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค แนวทางการ

ปฏิบัติงานในการวางแผนแนวทางในการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
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ดินถล่มในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนการ

สนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้

หญ้าแฝกอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิประจ�าปีงบประมาณ 

๒๕๕๙ รวมถึงการติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงานที่

หน่วยงานต่าง ๆ ได้ด�าเนินการในพื้นที่ต่าง ๆ  ทั่วประเทศ 

อาทิ กรมพัฒนาที่ดิน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ

พันธุ ์พืช กรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยพะเยา กรมทางหลวง

ซึ่งได้น้อมน�าแนวพระราชด�าริการใช้หญ้าแฝกเพ่ือการ

อนุรักษ์ดินและน�้า สามารถป้องกันการชะล้างพังทลาย 

สร้างความชุ่มช้ืนให้กับพื้นท่ีป่า และการใช้ประโยชน์ต่อ

การพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลถึง

ประชาชนและชุมชนได้มีพ้ืนที่ท�ากินที่ดีขึ้น และเข้ามามี

ส่วนร่วมเพื่อสร้างประโยชน์ให้กบัตนเอง โดยใช้ใบหญ้าแฝก

มาผลิตเป็นหัตถกรรม อันเป็นการสร้างอาชีพและรายได้

ให้แก่ราษฎรอีกทางหนึ่งด้วย

 นายอ�าพล เสนาณรงค์  องคมนตรี  เป็นประธาน

การประชมุคณะกรรมการพฒันาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก

อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ คร้ังที่  ๑/๒๕๕๙ เพื่อให้

คณะกรรมการฯ ได้รับทราบผลการด�าเนินงานและรณรงค์

การใช้หญ้าแฝกในพื้นที่จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเลย

และติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงานศึกษาและป้องกัน
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 วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ นายพลากร 

สุวรรณรฐั องคมนตร ีตดิตามผลการด�าเนนิงานการจัดการน�า้

และการใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการน�้าของราษฎร

ในโครงการอ่างเก็บน�้ายางชุมอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

พร ้อมกันน้ี องคมนตรีได ้พบปะกลุ ่มผู ้ ใช ้น�้าสหกรณ์

๒๘-๒๙
เมษายน ๒๕๕๙

วันที่
การเกษตรชลประทานยางชุมจ�ากัด และราษฎรที่ได้รับ

ประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน�้ายางชุมฯ และได้น้อมน�า

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการด�าเนิน

ชีวิตและการประกอบอาชีพในพื้นที่ได้อย่างดี โอกาสน้ี

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมตรี และคณะ ร่วมกับราษฎร

ปล่อยพนัธุป์ลากนิพชื จ�านวน ๓๐๐,๐๐๐ ตวั ลงสู่อ่างเก็บน�า้

ยางชุมฯ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ปลา รวมทั้ง 

เป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้กับราษฎร

 จากนั้น ได้เดินทางไปติดตามผลการด�าเนินงาน

ของโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวน

แห่งชาตป่ิากยุบรุอีนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิต�าบลหาดขาม

อ�าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพบปะราษฎร

ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ท�าให้มีชีวิตความเป็นอยู่

ที่ดีขึ้น
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 ต่อมาเม่ือวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๓๙ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ  พระบรมราชนินีาถ

เสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมโครงการฯ ได้พระราชทาน

พระราชด�าริให้ “จัดท�ำแนวเขตพ้ืนที่ให้ชัดเจน ป้องกัน

กำรบุกรุกพ้ืนท่ีและพยำยำมรักษำพ้ืนที่ป่ำท่ีเหลือน้อยอยู่

แล้วให้คงอยู่ต่อไป” กรมป่าไม้จึงเปล่ียนช่ือโครงการเป็น 

“โครงการพัฒนาป่าไม้ปากน�้าปราณบุรีอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ” ท้ังน้ี เม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๒๕ ได้

ประกาศพื้นที่โครงการฯ เป็นวนอุทยานปราณบุรี เพ่ือเป็น

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน�้า

ปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เป ็นโครงการที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ

พระบรมราชิ นี น าถ  ทรงสนพระราชหฤทั ย เสด็ จ

พระราชด�าเนินมาทรงเยี่ยมชมถึง ๙ ครั้ง โดยครั้งล่าสุด

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ พร้อมกับได้พระราชทาน

พระราชด�ารัสกับผู้ปฏิบัติงาน ให้ร่วมมือช่วยเหลือกันดูแล

ทั้งป่าต้นน�้าและป่าชายเลน ช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ป่าให้มี

ที่อยู่อาศัย พร้อมกับทรงห่วงใยและให้ก�าลังใจแก่เจ้าหน้าที่

ให้ช่วยกันท�างาน ปลูกจิตส�านึก ให้ความรู้แก่ประชาชนและ

คนในชุมชน เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้ทุกคน

ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

 วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ นายพลากร 

สุวรรณรัฐ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการด�าเนินโครงการ

พัฒนาป่าไม้ปากน�้าปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมกับรับฟัง

การบรรยายสรปุผลการด�าเนนิงาน และร่วมกนัปลกูต้นเกด

พร้อมปล่อยปูทะเลคืนสู ่ธรรมชาติ ชมเส้นทางศึกษา

ธรรมชาติ และเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวประมงและป่าโกงกาง

ร้อยปี จากนั้นได้เดินทางไปยังโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน�้า

ปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอปราณบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยม

ชมนทิรรศการแสดงผลการด�าเนนิงานโครงการพฒันาป่าไม้

ปากน�้าปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ที่เกิดขึ้นจาก

พระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม

ราชินีนาถ เมื่อปี ๒๕๑๗ เมื่อครั้งเสด็จพระราชด�าเนิน

เยี่ยมราษฎรหมู่บ้านปากน�า้ปราณบรุ ีทรงสนพระราชหฤทยั

เกีย่วกบัพนัธุไ์ม้ป่าชายเลน และมีพระราชเสาวนีย์สนับสนุน

ให้มีการปลูกพันธุ ์ไม้ต ่าง ๆ บริเวณชายทะเลปากน�้า

ปราณบุรี เพื่อพัฒนาเป็นป่าอเนกประสงค์ ป้องกันลมพายุ 

เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า และเป็นสถานที่พักผ่อน

กรมป่าไม้จึงจัดตั้งเป็น “โครงการพัฒนาป่าไม้ปากน�้า

ปราณบุรีตามพระราชประสงค์” ขึ้น

81
ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๙



 วันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายพลากร

สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไปเยี่ยมชมและติดตามการ

ด�าเนินงานโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยใหญ่ (วังแขม) อ�าเภอ

สระโบสถ์ จงัหวดัลพบรุ ีพร้อมชมนทิรรศการผลการด�าเนนิงาน

และการบริหารจัดการน�้าของกลุ่มผู้ใช้น�้ารวมถึงผลิตภัณฑ์

ทางการเกษตร อาทิ ข้าวหอมมะลิ ที่มีความอร่อยเป็นอันดับ

ต้น ๆ ของประเทศ ข้าวลืมผัว ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ซึ่งสร้างรายได้

เป็นอย่างดีให้แก่ร าษฎรจากน�้ า ใน โครงการ  รวมถึ ง

ผลิตภัณฑ์จากฝีมือชาวบ้าน เช่น ผ้าฝ้ายมัดหมี่ ตุ๊กตาปั้น

เป็นต้น ในการนี้ องคมนตรีและคณะ ได้ร่วมปลูกต้นพิกุล

ซึ่งเป็นต้นไม้ประจ�าจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นที่ระลึกและ

๑๓-๑๔
พฤษภาคม ๒๕๕๙

วันที่

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 

เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ 

สิงหาคม ๒๕๕๙ จากน้ัน ได้เดินทางไปยังบ้านเกษตรกร

ท่ีท�าการเกษตรตามแนวพระราชด�าริทฤษฎีใหม ่ โดย

ส�านักงาน กปร. ให้การสนบัสนนุงบประมาณในการขดุสระน�า้

และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร จ�านวน ๖๑ ราย

ท�าให้สามารถท�าการเกษตรได้ตลอดทัง้ปีมรีายได้เพียงพอต่อ

การด�ารงชีวิต มีความสามัคคี และเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง 

เนื่องจากได้น้อมน�าแนวพระราชด�าริมาประยุกต์ใช้ในการ

ด�ารงชีวิต ท�าให้ครอบครัวอบอุ่น สังคมมั่นคง จนกระทั่งได้

รับรางวัลกลุ่มผู้ใช้น�้าดีเด่นในระดับประเทศ
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กรมชลประทาน จึงได้ด�าเนินการสนองพระราชด�าริ โดยการ

ก่อสร้างฝายห้วยเล็งอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิในปีงบประมาณ

๒๕๕๒ โดยส�านักงาน กปร. ได้สนับสนุนงบประมาณ ปัจจุบัน

ฝายห้วยเล็งฯ สามารถรับน�้าจากอ่างเก็บน�้าห้วยเล็งฯ และ

กระจายน�้าเข้าสู่ไร่นาของราษฎรได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผล

ให้ราษฎร มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายพลากร

สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปล่อยน�้าจากอาคาร

ควบคุมของโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยเล็งอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ เพื่อส่งน�้าช่วยเหลือราษฎรในอ�าเภอวิเชียรบุรี 

จังหวัดเพชรบูรณ์ โอกาสนี้  ได ้ร ่วมปล่อยพันธุ ์ปลาลงสู ่

อ่างเก็บน�้า พร้อมกับปลูกต้นยางนาบริเวณเพื่อเป็นที่ระลึก

และจุดประกายให้ราษฎรน้อมน�าแนวพระราชด�าริ “ปลูกป่า

ในใจคน” มาเป็นแนวทางในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

สร้างป่าเพิ่มน�้าเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

 โครงการอ่างเกบ็น�า้ห้วยเลง็อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน ความจุอ่างฯ ที่ระดับเก็บกัก ๑๓ ล้าน

ลูกบาศก์เมตร ซึง่สนบัสนนุน�า้ให้กบัฝายห้วยเลง็อนัเน่ืองมาจาก

พระราชด�าริ และเป็นฝายที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี  ได ้มีพระราชด�าริ ในคราวที่ เสด็จ

พระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรต�าบลโคกปรง อ�าเภอ

วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
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เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความในหัวข้อ “แผ่นดินของเราใต้ร่มพระบารมี”
โดยเขียนบทความเล่าเรื่องที่ถ่ายทอดความรู้สึกตามหัวข้อ “แผ่นดินของเราใต้ร่มพระบารมี” ที่มาจาก
ความรูส้กึ และการรบัรูเ้รือ่งราวทีเ่กดิขึน้จรงิเพือ่ถ่ายทอดสู่สาธารณชน ได้รบัทราบถึงพระมหากรณุาธคุิณ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรไทยมาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน

- ส่งบทความในหัวข้อ “แผ่นดินของเราใต้ร่มพระบารมี”
  ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A4
- ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้จนถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
- ประกาศผลในวารสารอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริแต่ละฉบับ       

และทาง www.rdpb.go.th

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

กติกา การส่งผลงาน

กิจกรรมการประกวดบทความ ในหัวข้อ

“แผ่นดินของเราใต้ร่มพระบารมี”

   คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
บุคคลท่ัวไปอายุต้ังแต่ ๙ ปีขึ้นไป ไม่จ�ากัดเพศ วัย การศึกษา
รางวัล จ�านวน ๓ รางวัล 
รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท ใบประกาศนียบัตร 
พร้อมหนังสือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จ�านวน ๓ ชุด

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.rdpb.go.th / Facebook : RDPBProject หรือสอบถามได้ที่ ๐๒-๔๔๗๘๕๐๐ ต่อ ๑๑๙

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากส�านักงาน กปร.
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คณะอ�ำนวยกำร

เลขำธิกำร กปร. (หม่อมหลวงจิรพันธุ์  ทวีวงศ์)
รองเลขำธิกำร กปร. (นำยดนุชำ  สินธวำนนท์)
รองเลขำธิกำร กปร. (นำยลลิต  ถนอมสิงห์)
รองเลขำธิกำร กปร. (นำยประสำท  พำศิริ)
ที่ปรึกษำด้ำนกำรพัฒนำ (นำยสมบูรณ์  วงค์กำด)
ที่ปรึกษำด้ำนกำรประสำนงำนโครงกำรฯ (นำยปวัตร์  นวะมะรัตน) 
ที่ปรึกษำด้ำนกำรประสำนงำนโครงกำรฯ (นำงสำวอุศนีย์  ธูปทอง)
ผู้อ�ำนวยกำรกองประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๑
ผู้อ�ำนวยกำรกองประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๒
ผู้อ�ำนวยกำรกองประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๓
ผู้อ�ำนวยกำรกองประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๔
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเลขำธิกำร
ผู้อ�ำนวยกำรกองศึกษำและขยำยผลกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริ
ผู้อ�ำนวยกำรกองพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระรำชด�ำริ
ผู้อ�ำนวยกำรกองติดตำมประเมินผล
ผู้อ�ำนวยกำรกองแผนงำนและวิเทศสัมพันธ์
ผู้อ�ำนวยกำรกองกิจกรรมพิเศษ
ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์สำรสนเทศ
ผู้อ�ำนวยกำรกองประชำสัมพันธ์

คณะบรรณำธิกำร

นางศศิพร		 ปาณิกบุตร	 ผู้อ�านวยการกองประชาสัมพันธ์/
	 	 	 	 	 หัวหน้าคณะบรรณาธิการ
นางสาวณัฐดา	 ศุภสินธุ์	 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่	๑๓
นายปริญญวัฒน์	 วัชรอาภากร	 ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่	๒๒
นางสาวสใบทิพย์	 ศรีทองสุข		 กองประสานงานโครงการพื้นที่	๓
นายตรีวิทย์	 วินิชส�าเภาทิพย์	 ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่	๔๑
นางสาวกุลวดี	 ปุงบางกระดี่	 ส�านักงานเลขาธิการ
นางสาวสมลักษณ์	 บุนนาค	 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนา
	 	 	 	 	 อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
นางสาวสุดารัตน์	 คุสินธุ์	 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง
นายภัททะพงศ์	 เทียนศรี	 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวจ�าเนียร	 เพียรไม่คลาย	 ผู้อ�านวยการกลุ่มประเมินผล
นางดวงพร	 โปสรักขกะ	 กองกิจกรรมพิเศษ
นางสาวตติยา	 ตันวิเชียร	 	 ศูนย์สารสนเทศ
นายวัชระ		 หัศภาค	 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มแผนงาน
นายเอกชัย	 เพ็งสว่าง	 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร
นางสาวมทิรา	 ภัคทิพวดี	 	 กองประชาสัมพันธ์
นายทวีศักดิ์	 แป้นคุ้มญาติ	 กองประชาสัมพันธ์
นางสาวประภาพร	 ซื่อสัตย์	 	 กองประชาสัมพันธ์

ปีทีี่	๑๔	ฉบับที่ื	๒	เมษายน	-	มิถุนายน	๒๕๕๙

๑.	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
	 สมเด็จพระนางเจ้า	 ฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 และ	
	 พระบรมวงศ์
๒.	 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จ		
	 พระเจ้าอยู่หัว	สมเด็จพระนางเจ้า	ฯ	พระบรม
	 ราชินีนาถ	และพระบรมวงศ์ท่ีได้พระราชทานแนว	
	 พระราชด�าริการพัฒนาประเทศและการพัฒนาช่วย	
	 เหลือประชาชน
๓.	 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวพรราชด�าริ		
	 และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ให้แก่	
	 ประชาชนหน่วยงานภาครัฐ	เอกชน	และสื่อมวลชน		
	 ให้ได้รบัทราบข้อมลูอย่างถกูต้อง	และกว้างขวางยิง่ขึน้

-	 บทความและข้อเขียนต่าง	 ๆ	 ในวารสารอันเนื่องมาจาก	
พระราชด�าริเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน	 ไม่ใช่	
ความเหน็ของส�านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	(ส�านักงาน	กปร.)
-	 หากมีความประสงค์จะน�าข้อมูลไปเผยแพร่โปรดระบุ	
แหล่งที่มาของข้อมูลด้วย

ด�าเนินการโดย
	
	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำน
 โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	
	 	 	 	 	 	 อาคารส�านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร	ิ
เลขที	่	๒๐๑๒		ซอยอรณุอมรนิทร์		๓๖		ถนนอรุณอมรินทร์		แขวงบางย่ีขัน	
เขตบางพลดั	กรุงเทพมหานคร	๑๐๗๐๐	โทรศพัท์	๐	๒๔๔๗	๘๕๐๐-๖	
โทรสาร	๐	๒๔๔๗	๘๕๖๒

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม	ผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น
rdpb-journal
					
									 www.rdpb.go.th
	 www.facebook.com/rdpb.go.th
							 e-mail:rdpb_project@hotmail.com

ออกแบบและจัดพิมพ์ที่				Polygon	Wizard	Co.,	Ltd.
๑๕๙/๔๘	ต�าบลช้างเผือก	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์	๐๕๓-๒๑๘๙๒๐	e-Mail	:	pr@polygonwizard.net

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	จัดท�าขึ้นเพื่อแจกจ่าย	ห้ำมจ�ำหน่ำย

วัตถุประสงค์

โปรดทรำบ




