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ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๘
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำาริบ้านขุนแตะ จังหวัดเชียงใหม่



ว า รสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ฉบับที่ ๓/๒๕๕๘ ยังคงเสนอบทความ
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างต่อเนื่อง

ฉบับนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระปรีชาชาญด้านภาษาศาสตร์และวรรณคดี

ใ นขณะที่ ศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย พันธเสน ผู้อ�านวยการสถาบันการจัดการเพื่อชนบท 
แ ละสังคมฯ ได้น�าเสนอมุมมองของนานาชาติต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแสดงให้เห็นว่า
แนวพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการยอมรับและแพร่หลายไปสู่ระดับสากล 

ก ารพลิกฟื้นผืนป่า คืนความสมบูรณ์ให้ธรรมชาติของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตร 
ที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือ นอกจากจะเพิ่มพื้นท่ีป่าแล้วยังสร้างอาชีพรายได้ท่ีมั่นคงให้แก่ชาวบ้าน  
ต ามแนวพระราชด�าริในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ว่า “คนอยู่ร่วมกับป่า 
โ ดยไม่ต้องท�าลายซึ่งกันและกัน” เช่นเดียวกับโครงการป่าสักนวมินทรราชินี ที่ด�าเนินการ 
อนรุกัษ์ป่าสกัผืนสดุท้ายของประเทศ ควบคู่ไปกับการพฒันาคุณภาพชวิีตราษฎรบรเิวณลุ่มน�า้ของ- 
ลุ่มน�้าปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พ ลอากาศเอก ก�าธน สินธวานนท์ องคมนตรี ได้กรุณาถ่ายทอดความทรงจ�าในการ 
ท�างานสนองพระราชด�าริ ต้ังแต่สหกรณ์สันก�าแพง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการทุ ่งลุยลาย  
จังหวัดชัยภูมิ ศูนย์บริการพัฒนาขยายพันธุ ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอ่ืนๆ  
รวมท้ังได้ฝากข้อคิดการท�างานอันนับเป็นประโยชน์ส�าหรับผู้เกี่ยวข้องที่จะน�าไปใช้ท�างานสนอง
พระราชด�าริต่อไป

คอลัมน์เศรษฐกิจพอเพียง ฉบับนี้เล่าเรื่องลายผ้าของผู้หญิงบ้านท่าเรือ จังหวัดนครพนม  
ซึ่งสืบสานงานทอผ้าจากรุ ่นสู ่รุ ่น ตลอดจนงานสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติที่สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ได้รับผลส�าเร็จอย่างดียิ่ง รวมถึงข่าวความเคลื่อนไหว กิจกรรมต่างๆ ของ 
ส�านักงาน กปร. ให้ได้รับทราบติดตามกันอย่างครบครัน

       กองบรรณาธิการ
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วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และ 
 พระบรมวงศ์
๒. เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จ 
 พระเจ้าอยูห่วั สมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ  
 และพระบรมวงศ์ ที่ได้พระราชทานแนวพระราชด�าริ  
 การพฒันาประเทศและการพฒันาช่วยเหลอืประชาชน
๓. เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัแนวพระราชด�าริ
 และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ให ้แก ่ 
 ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน  
 ให้ได้รบัทราบข้อมลูอย่างถกูต้องและกว้างขวางยิง่ขึน้

ด�ำเนินกำรโดย

	 ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
	 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
อาคารส�านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์ 
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศพัท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐-๖  โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒

โปรดทรำบ

- บทความและข้อเขยีนต่างๆ ในวารสารอนัเนือ่งมาจาก 
พระราชด�าริ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ไม่ใช่
ความเห็นของส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
(ส�านักงาน กปร.)
- หากมีความประสงค์จะน�าข้อมูลไปเผยแพร่โปรดระบุ
แหล่งที่มาของข้อมูลด้วย

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  จัดทำาขึ้นเพื่อแจกจ่าย ห้ามจำาหน่าย
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	 	 สิบสองสิงหามาส							 ประชาราษฎร์ถวายพระพร
	 แด่แม่แห่งไทยธรณ์					 ผู้เปี่ยมเมตต์ประชาชน
	 ทรงงานเคียงราชันย	์			 ธ	เสริมกัน	ประทานผล
	 ทั่วถ้วนทุกชาวชน										 ปลาศทุกข์วิวัฒนา
	 ป่าฟื้นคืนความชุ่ม					 ธ	สร้างกลุ่มเกษตรา
	 อาชีพทรงจัดหา							 ธ�ารงศิลป์แผ่นดินไทย
	 น้อมใจแห่งปวงราษฎร์			 อภิวาทระลึกใน
	 เมตตาอันยิ่งใหญ่				 ดุจดั่งแม่แห่งแผ่นดิน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส�านักงาน กปร.

(นายภัททะพงศ์  เทียนศรี  ประพันธ์)
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พระราชกรณียกิจ บทความเฉลิมพระเกียรติ ๙๐๕
• ดั่งดวงแก้วแห่งสยาม 

๑๖ บทความพิเศษ

ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา • “....ฟื้นคืนป่า แก้ปัญหา อย่างยั่งยืน...”

• “มุมมองของนานาชาติต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”



๖๕๕๖

ในความทรงจ�า

แนะน�าโครงการ

๔๒

๒๘

เศรษฐกิจพอเพียง

ความเคลื่อนไหว

๓๘
ประชาหน้าใส

๕๐๔๖•  เรื่องราวบนลายผ้า
 ของผู้หญิงบ้านท่าเรือ

•  โครงการสร้างป่า 
 สร้างรายได้ ตามแนวพระราชด�าริ

•  การประชุมสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติ
 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

องค์ความรู้

เล่าสู่กันฟัง

• งานของในหลวง

• ป่าสักนวมินทรราชินี •  โครงการป่ารักน�้าฯ 
 บ้านถ�้าติ้ว จังหวัดสกลนคร



วนัที ่๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปลูก

ถั่วเขียว ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก โดยม ี
นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พลโท ชาญชัย ยศสุนทร ผู้บัญชาการโรงเรียน 
นายร้อยพระจลุจอมเกล้า นายทว ีนรสิศริกิลุ ผูว่้าราชการจงัหวดันครนายก หม่อมหลวงจริพนัธุ ์ทววีงศ์  
เลขาธิการ กปร. และนายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้อง นกัเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า และเกษตรกรในจงัหวดันครนายก ร่วมรบัเสดจ็ 

เมื่อเสด็จฯ มาถึงอาคารอเนกประสงค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ได้ทอดพระเนตรนทิรรศการและทรงรบัฟังบรรยายสรปุผลการด�าเนนิงานแปลงสาธติการเกษตร พร้อมทั้ง 
การช่วยเหลอืราษฎรจงัหวดันครนายกซึ่งประสบภยัแล้งในปีนี้ 

โอกาสนี้ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีมพีระราชด�าร ิสรปุความตอนหนึ่ง ดงันี้  
ขอให้พิจารณาแนวทางการผันน�้าจากเขื่อนขุนด่านปราการชล ไปยังอ่างเก็บน�้าทรายทอง  

อ่างเก็บน�้าคลองโบด และอ่างเก็บน�้าห้วยปรือในลักษณะอ่างพวง    
จากนั้น ทรงเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวในกระบะส�าหรับใชัในรถปักด�า เนื่องจากเป็นวิธีการที่ช่วย 

ให้เกษตรกรสามารถประหยดัน�้า ต้นทนุ และได้รบัผลผลติสงูขึ้น จากนั้น เสดจ็ฯ ไปตามทางลาดพระบาท
สู่แปลงสาธิตการเกษตร เพื่อทรงโปรยเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวซึ่งเป็นพืชใช้น�้าน้อยอันมีความเหมาะสม 
กับสถานการณ์ ทรงรับฟังการบรรยายสรุปผลการด�าเนินกิจกรรมการปลูกข้าวในปี ๒๕๕๗  
ใช้ข้าวหอมพนัธุ์ปทมุธาน ี๑ ที่ทรงปลูกเมื่อวนัที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ด้วยรถปักด�านาพระที่นั่ง 

ต่อจากนั้น ได้ทอดพระเนตรการดูแลรักษาแปลงสาธิตการเกษตรด้วยการบริหารจัดการน�้า 
แบบเปียกสลบัแห้ง ทั้งวธิเีกษตรเคมแีละวธิเีกษตรอนิทรยี์ ทรงเยี่ยมราษฎร ก่อนเสดจ็ฯ กลบั

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปลูกถั่วเขียว (พืชใช้น�้าน้อย)

ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

จังหวัดนครนายก 

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๘
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

ในพื้นที่จังหวัดล�าปาง

วันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรม

ราชกมุาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิไปยงัอ่างเกบ็น�้า 
แม่เสริม อ�าเภอเสริมงาม จังหวัดล�าปาง  
โดยมี นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตร ี
พร้อมด้วยพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข 
องคมนตร ีนายธานนิทร์ สภุาแสน ผูว่้าราชการ
จงัหวดัล�าปาง หม่อมหลวงจริพนัธุ์ ทววีงศ์  
เลขาธกิาร กปร. นายเลศิวโิรจน์ โกวฒันะ 
อธบิดกีรมชลประทาน ผู้บญัชาการมณฑล
ทหารบกที่ ๓๒ ผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทน 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
ผู ้แทนกรมประมง ตลอดจนข้าราชการ
เฝ้าฯ รับเสด็จ ในการนี้ทรงเปิดแพรคลุม 
ป้ายชื่ออ่างเก็บน�้าแม่เสริมอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ ทรงปล่อยพันธุ ์ปลาลงสู ่ 
อ่างเกบ็น�้า และทอดพระเนตรนทิรรศการ

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๘
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จากนั้น เสด็จฯ ไปศูนย ์ศิลปาชีพบ ้านแม ่ต�๋าอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าร ิอ�าเภอเสรมิงาม จงัหวดัล�าปาง โดยมที่านผู้หญงิจรงุจติต์ ทขีะระ  
รองราชเลขานกุารในพระองค์สมเดจ็พระบรมราชนินีาถ นายธานนิทร์ สภุาแสน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดล�าปาง นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร.  
ผู ้แทนส�านักพระราชวัง ผู ้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒ ตลอดจน
ข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ ในการนี้ ทอดพระเนตรการปลูกผักหวานป่า  
และการปลกูปา่สามอย่างประโยชนส์ี่อย่าง ระบบวนเกษตร กจิกรรมการสาธติ 
การท�าหน่อไม้หนีบ โครงการขุดบ่อแก้มลิง ซึ่งด�าเนินการโดยศูนย์ศิลปาชีพ 
บ้านแม่ต�๋า มขีนาดความจ ุ๓,๕๐๐ ลกูบาศก์เมตร งบประมาณในการด�าเนนิการ  
๘๗,๖๓๐ บาท สามารถช่วยเหลอืพื้นที่การเกษตร จ�านวน ๑๐๐ ไร่ ในการนี้ 
ได้มพีระราชด�ารสักบัท่านผูห้ญงิจรงุจติต์ ทขีะระ รองราชเลขานกุารในพระองค์
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ความว่า ให้พิจารณาจัดหาพื้นที่ขุดบ่อแก้มลิง

ขนาดเลก็ดงักล่าวเพิม่เตมิ ขยายผลต่อไปตามพืน้ทีต่่าง ๆ   อย่างเร่งด่วน 

จากนั้น ทอดพระเนตรกจิกรรมการทอผ้า จกัสาน การแกะสลกัผลติภณัฑ์  
เซรามกิแม่ต�๋า ทุ่งจี้ และฟาร์มตวัอย่างตามพระราชด�าริ

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๘
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเป็นประธานเปิดงาน

ภาคนิทรรศการมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๘ 

(Thailand Research Expo 2015)

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๘
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วนัที ่๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี 

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเป็นประธานเปิดงาน 
ภาคนิทรรศการมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๘  
(Thailand Research Expo 2015) และทรงเปิดการ
สัมมนาร่วมทางวิชาการระหว่างไทย-อินเดีย ครั้งที่ ๙  
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชัน
เซน็เตอร์ เซน็ทรลัเวลิด์ กรงุเทพฯ

ในการนี้ เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตร
บอร์ดนิทรรศการต่าง ๆ และทรงรับฟังการบรรยาย
สมัมนา 

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๘
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พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ 

ประจ�าปี ๒๕๕๘

วนัที ่๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทติยาทรกติคิณุ เป็นประธานในพธิเีปิดงานวนัเกษตรแห่งชาต ิ 

ประจ�าปี ๒๕๕๘ ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยาเขตสรุนิทร ์การนี้ได้ทอดพระเนตร
นิทรรศการภายในงาน โดยมีข้าราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถวายรายงานรายละเอียดต่าง ๆ 
โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในปีนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี 
เฉลมิพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา และเผยแพร่ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงจากโครงการอนัเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๘
9



ดั่งดวงแก้วแห่งสยาม
 ❚  เรียบเรียงโดย :  นางสุพร ตรีนรินทร์
   ส�ำนักประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๒

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๘
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สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี ทรง 
สนพระทยัเกี่ยวกบั “ภาษาศาสตร์” เป็นอย่างมาก ด้วยทรงเหน็ว่า 
การเรยีนภาษาต่าง ๆ ทั้งภาษาแม่ของตนและภาษาต่างประเทศ 
จะเป ็นเหตุและป ัจจัยส�าคัญที่ท�าให ้ เกิดอารยธรรมและ 
ความสบืเนื่องทางปัญญา เพราะเมื่อเรยีนรูส้ื่อสารได้มากกว่าภาษาเดยีว 
จะสามารถสื่อสารระหว่างภาษาได้ เกิดการแปลเรื่องราวต่าง ๆ 
เป็นเหตใุห้เข้าถงึ เข้าใจ วฒันธรรมของกนัและกนั เข้ามารวมกนั 
ได้ด้วยการสื่อสารทางภาษา ดังพระราชด�ารัสในการปาฐกถา  
เรื่องการศึกษากับการพัฒนาประเทศ ณ มหาวิทยาลัย
ศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) เมื่อวนัที่ ๗ พฤศจกิายน ๒๕๓๘ 
ความตอนหนึ่งว่า

“...การเรียนรู ้ภาษาให้ดีทั้งภาษาไทยและภาษา 
ต่างประเทศจะเป็นโอกาสให้นกัเรยีนหาข้อมลูได้กว้างขวาง...”

ทรงฝึกฝนจนเป็นเลิศหลายภาษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง

เป็นต้นแบบของนักเรียนผู้ใฝ่ศึกษาท้ังปวง โดยทรงศึกษาท้ัง 
“ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศหลายภาษา” ได้แก่ ภาษา
อังกฤษ ภาษาฝร่ังเศส ภาษาจีน ภาษาเขมร และภาษาเยอรมัน 
นอกจากน้ี ยังทรงศึกษาภาษาโบราณ ได้แก่ ภาษาละติน ภาษาบาลี 
ภาษาสันสกฤต เพราะภาษาเป็นเคร่ืองมือส�าคัญท่ีช่วยให้ทรงศึกษา
ค้นคว้าเร่ืองราว และวิทยาการต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง ดังน้ี

• ภาษาไทย
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี ทรง

โปรดวชิาภาษาไทย ดงัที่ทรงเล่าพระราชทานไว้ในพระราชนพินธ์ 
เรื่องสมเดจ็แม่กบัการศกึษาความว่า 

“...ข้าพเจ้าเป็นคนชอบภาษาไทย อ่านหนังสอืไทยได้
ค่อนข้างเรว็ การจากโรงเรยีนไปนาน ๗ เดอืน จงึไม่มปัีญหา 
ข้าพเจ้ายังเรียนภาษาไทยได้ดี...” 

เมื่อทรงศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ที่ โรง เรียนจิตรลดา ทรงได ้ รับการถ ่ายทอดความรู ้ จาก 
อาจารย์ก�าชยั ทองหล่อ มากที่สดุ จงึทรงเชี่ยวชาญทั้งหลกัภาษา 
วรรณคดไีทย การแต่งค�าประพนัธ์เกี่ยวข้องกบัศลิปะด้านจติรกรรม 
ประตมิากรรม สถาปัตยกรรม การขบัร้อง ดนตร ีและนาฏศลิป์ไทย

เมื่อทรงเข ้าศึกษาระดับปริญญาตรี ทรงเลือกวิชา
ประวัติศาสตร์เป็นวิชาเอก วิชาภาษาไทย วิชาภาษาบาลี และ
วชิาสนัสกฤตเป็นวชิาโท ส�าหรบัวชิาภาษาไทยชั้นสูงนี้ ทรงศกึษา
ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทั้งด้านภาษาและวรรณคดี เช่น การอ่าน 
ศลิาจารกึพ่อขนุรามค�าแหง มหาชาตคิ�าหลวง และปฐมสมโพธกิถา 
ทรงมพีระปรชีาสามารถด้านการถ่ายทอดความรูท้ั้งการพดู และการเขยีน 
มเีนื้อหาสาระ และวธิกีารน�าเสนอที่น่าสนใจ สอดแทรกพระอารมณ์ขนั 
และทรงใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

• ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต
ศาสตราจารย์วสิทุธ์ บษุยกลุ กล่าวถงึเหตทุี่สมเดจ็พระเทพ

รตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงสนพระทยัภาษาบาลตีั้งแต่

ตอนที่ ๓
พระปรีชาชาญด้านภาษาศาสตร์และวรรณคดี

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๘
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พระเยาว์ว่า “...ไม่สามารถเข้าพระทัยบทสวดมนต์ที่เป็นภาษา
บาลีที่ทรงได้ยินได้ฟังอยู่เป็นประจ�า ท�าให้มีพระราชประสงค์ที่จะ
ทรงศกึษาตั้งแต่ครั้งนั้น แต่มโีอกาสจรงิ ๆ กเ็มื่อทรงเป็นนกัเรยีน
มธัยมศกึษาตอนปลาย โดยมคีรูก�าชยั ทองหล่อ เป็นพระอาจารย์ 
ถวายการสอนภาษาบาลีเป็นคนแรก รับสั่งว ่า สนพระทัย
วิชานี้มาก สามารถจ�าแนกการแจกวิภัตติเบื้องต้นที่ส�าคัญ 
ได้แทบทั้งหมด และเข้าพระทัยโครงสร้างและลักษณะทั่วไปของ
ภาษาบาลมีาตั้งแต่ครั้งนั้น...”

นอกจากนี้ ได้มีพระราชด�ารัสความว่า พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว โปรดให้ทรงศึกษาภาษาบาลี และภาษาสันสกฤต 
เพราะนอกจากจะเป็นต้นตอของภาษาไทยและภาษาอื่นจ�านวน
มากแล้ว ไวยากรณ์ของภาษายงัช่วยฝึกสมองอกีด้วย

ดังนั้น เมื่อทรงเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ทรงเลือกวิชา
ประวัติศาสตร์เป็นวิชาเอก วิชาภาษาไทย วิชาภาษาบาลี และ
วิชาภาษาสันสกฤตเป็นวิชาโท ในส่วนของภาษาบาลีและภาษา
สนัสกฤตนั้น ทรงศกึษาไวยากรณ์พื้นฐานไปจนถงึขั้นสงู และทรง
อ่านวรรณคดพีทุธศาสนา วรรณคดสีนัสกฤต ทรงศกึษาทั้งวธิกีาร
แบบดั้งเดมิของไทย คอืแบบที่เล่าเรยีนกนัในพระอารามต่าง ๆ  และ
แบบภาษาศาสตร์ซึ่งเป็นวิธีการตะวันตก และมีพระราชด�ารัสถึง 
วธิกีารและประโยชน์ของการศกึษาภาษาบาลแีละสนัสกฤต ความว่า

“...การเรยีนภาษาบาลสีนัสกฤตนัน้ เราไม่ได้เรยีนแต่
ตวัอกัษรอย่างเดยีว เราเรยีนเนือ้หาด้วย เรยีนภาษาบาลกีไ็ด้
เรียนรู้เรื่องราวแนวคิดทางพุทธศาสนา สันสกฤตก็ได้เรียน
เร่ืองวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษาสันสกฤต มีเนื้อหาต่างๆ กัน 
ได้ความรู้ หลักปรัชญา สังคม การเมือง กฎหมาย ศิลปะ 
คณิตศาสตร์ ฯลฯ ของสมัยนั้น บางทีก็ท�าให้รู้ว่า แนวคิด 
บางอย ่างท่ีถือว ่าเป ็นสมัยใหม ่นั้นที่จริงได ้ มีมาแล ้ว  

และเขาเลิกไปแล้ว ประโยชน์ส�าคัญอีกประการท่ีได้จาก
การเรียนภาษาบาลีและสันสกฤตคือ ได้พบปะเสวนากับ 
ครูบาอาจารย์หลายท่านที่ทรงคุณธรรม เป็นผู้ใหญ่ที่ควร
เคารพ ท่านเหล่านีน้อกจากจะสอนวชิาการแล้ว ยงัชีท้างชวีติ
ที่ถูกต้อง เช่น เรื่องความซื่อตรง เรื่องความเมตตาเป็นต้น  
ถือเป็นมงคลอันอุดมในการได้เสวนากับบัณฑิต...”

• ภาษาอังกฤษ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเล่าถงึ 

ความสนพระทยัวชิาภาษาองักฤษสมยัทรงพระเยาว์ไว้ว่า 
“ตอนเด็กๆ ข้าพเจ้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษค่อนข้าง

จะอ่อนและหนีเรียนอยู่เสมอ หลังจากฟังพระบรมราโชวาท
ของทูลกระหม่อมพ่อ เรื่อง ท�าไมคนเราต้องเรียนภาษา
อังกฤษ แล้วสมเด็จแม่ก็ค่อยๆ เริ่มสอนศัพท์อังกฤษให้ท่อง
ให้อ่านหนังสือตามล�าดับยากง่าย...”

เมื่อทรงศึกษาในโรงเรียนจิตรลดา ได้ทรงพระราชนิพนธ์
บทกวีภาษาอังกฤษ เรื่อง My friend… “Fish” และได้ทรง 
พระราชนิพนธ์เรียงความภาษาอังกฤษไว้ ๖ เรื่อง อันแสดงถึง 
พระจินตนาการ พระอารมณ์ขัน และความละเอียดในการรับรู ้
สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยเครื่องมือที่ส�าคัญในการช่วยเสริมทักษะ
ภาษาองักฤษให้แก่พระองค์ คอื รายการวทิย ุดงัที่ทรงเล่าว่า

“วทิยบุบีซีมีปีระโยชน์แก่ข้าพเจ้าในเรือ่งการเรยีนภาษา
องักฤษ แต่แรกข้าพเจ้าฟังไม่ออก และก็พดูไม่ค่อยได้ เพราะอยู่เมอืง
ไทยใช้ภาษาองักฤษน้อย นอกจากการอ่านหนังสอืภาษาอังกฤษ ซึง่
กต้็องอ่านทกุวนัอยูเ่สมอ ผูใ้หญ่บางคนแนะน�าว่าอ่านหนงัสอืมากๆ 
จะช่วยให้พดู ฟัง และเขียนดขีึน้ ในกรณขีองข้าพเจ้าไม่ช่วยเลย 
ทดลองฟังเทปกไ็ม่ส�าเรจ็ เพราะเทปสอนภาษาเป็นสิง่ทีน่่าเบือ่หน่าย 
อย่างรนุแรง อาจารย์นอิอนแนะให้ฟังวทิย ุสกัพกัหนึง่ข้าพเจ้าก็

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๘
12



ฟังออก พดูกับเขยีนยงัขึน้อยูกั่บการฝึกหัดต่างหาก...”
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี ทรง

แปลหนังสือภาษาอังกฤษและบทความภาษาอังกฤษ เผยแพร่
ในหนังสือและวารสารต่าง ๆ หลายครั้ง โดยจะทรงใช้พระนาม
แฝงว่า “บันดาล” นอกจากนี้ ในการเสด็จพระราชด�าเนิน
ต่างประเทศ ได้ทรงปาฐกถาภาษาอังกฤษ และพระราชทาน 
พระราชด�ารัสเป็นภาษาอังกฤษ โดยทรงถ่ายทอดสิ่งที่ทรงเรียนรู ้
เป็นภาษาอังกฤษที่ง่ายต่อการเข้าใจให้แก่ผู ้ฟังเสมอ สมดัง 
พระราชด�ารทิี่ได้พระราชทานไว้ในหนงัสอื “มณีพลอยร้อยแสง” 
ความตอนหนึ่งว่า

“...ถ้าเรารู้ภาษา รู้จักการใช้ภาษาที่ดี ก็จะสามารถ
เอาความรู้ของตนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ถ่ายทอดให้ผู้อื่นรู ้
หรอืโฆษณาชวนเชือ่ให้ผู้อืน่คล้อยตามความคดิของตนได้...”

• ภาษาละตินและภาษาฝรั่งเศส
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเล่าถงึ 

ความสนพระทยัภาษาฝรั่งเศส ไว้ในค�าน�าหนงัสอื ความคดิค�านงึ 
ความตอนหนึ่งว่า

“...เมื่ออายุประมาณ ๑๑ ปี ข้าพเจ้ากราบบังคมทูล
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัว่าไม่อยากเรยีนเปียโน ซึง่เรียน
มาหลายปีแล้ว ทีจ่รงิเพราะขีเ้กยีจซ้อม และกราบบงัคมทลูว่า 
ตนเองไม่ถนัด อยากลองท�าอย่างอื่น คือ อยากเรียนภาษา
ฝรั่งเศส เนื่องจากมีหนังสือภาษาฝรั่งเศสในตู้หลายเล่ม ถ้า
อ่านได้กจ็ะด ีข้าพเจ้าได้รบัพระราชทานพระบรมราชานญุาต
ให้เลิกเรียนเปียโนได้ แต่ต้องเรียนภาษาละตินก่อนปีหนึ่ง 
แล้วจึงเรียนภาษาฝรั่งเศส...” 

พระอาจารย์พิเศษที่ถวายการสอนภาษาฝรั่งเศส คือ
ศาสตราจารย์ คุณหญิงจินตนา ยศสุนทร ได้ถวายการสอน
ประมาณปีเศษจนเข้าพระทัยดี จึงทรงศึกษาภาษาฝรั่งเศส ทั้ง
ภาษา วรรณคด ีและประวตัศิาสตร์กบัมาดามบาแบง จากสมาคม
ฝรั่งเศส ซึ่งมาดามบาแบง ให้พระองค์ได้พระราชนพินธ์ความเรยีง
และกวีนิพนธ์แบบต่าง ๆ ตามแบบแผนการประพันธ์ของกวีและ 
นักประพันธ์ฝรั่งเศส แต่เนื้อหาจะเป็นเรื่องใดก็ได้ตามพระทัย  
โดยทรงหดัประพนัธ์บทกวภีาษาฝรั่งเศสในปี ๒๕๑๔ ขณะทรงศกึษา 
อยู่ชั้นมธัยมศกึษาปีที่ ๔ บทแรกคอืเรื่อง แมงมมุ

บทกวภีาษาฝรั่งเศส ได้พระราชนพินธ์ขึ้น จ�านวนทั้งสิ้น ๒๓ บท 
 และได้ทรงแปลเป็นภาษาไทยด้วยพระองค์เอง ๑๔ บท ได้แก่ แมงมมุ 

รุ่งอรุณ ดอกไม้ดิน เงาลึกลับ ล�าน�าหญ้า นกฮูก ความไม่รู ้
พระจันทร์ การกลับมา กาลเวลาที่ผ่านเลย เพลงจากใจ 
เพือ่ผูอ่้าน ครัง้หนึง่นานมาแล้ว เดนิตามรอยเท้าพ่อ และแสง
อาทติย์อนัแจ่มใส นอกจากนี้ยงัทรงแปลเรื่อง ขบวนการนกกางเขน 
จากวรรณกรรมฝรั่งเศส และเมื่อทรงศกึษาภาษาจนี และบทกวจีนี 
พระอาจารย์ภาษาจีนให้พระองค์ทรงท�าการบ้านแปลบทกวีจีน 
เป็นภาษาองักฤษหรอืฝรั่งเศส แล้วแต่พื้นความรูภ้าษาต่างประเทศของ
พระอาจารย์ ในการแปลบทกวจีนี พระองค์ทรงแปลเป็นภาษาไทยด้วย 
แล้วลอกใส่ไว้ในสมดุจดการเรยีน นอกจากนี้ ในการเสดจ็ฯ เยอืน
ประเทศฝรั่งเศส หรอืประเทศอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษา
ราชการ จะมีพระราชด�ารัสเป็นภาษาฝรั่งเศส ซึ่งกล่าวได้ว่า 
ทรงมพีระปรชีาสามารถในการใช้ภาษาฝรั่งเศสได้เป็นอย่างดี

• ภาษาเขมร
ภาษาเขมรเป็นภาษาตะวันออกอีกภาษาหนึ่งที่ทรงสน

พระทัย และทรงเริ่มศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนจิตรลดา 
ดังที่ทรงเล่าพระราชทานไว้ในค�าน�าหนังสือ เขมรสามยก  
ความตอนหนึ่งว่า 

“...ตั้งแต่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พอรู้แน่ว่า
อย่างไรเสยีกค็งไม่ได้เรยีนแผนกวทิยาศาสตร์ กพ็ยายามหดั
เรยีนภาษาบาล ี อ่านเขยีนอกัษรขอม ซึง่ไทยเราน�ามาใช้เขยีน
คมัภร์ีพทุธศาสนา ทัง้ทีเ่ป็นภาษาบาล ีและภาษาไทย (ขอมไทย) 
ในสมัยนั้นผู้ที่จะเรียนภาษาไทยให้กว้างขวางลึกซึ้งจะต้อง
เรียนทั้งภาษาบาลี สันสกฤต และเขมร เพื่อให้เข้าใจท่ีมา
ของศพัท์ทีน่�ามาใช้ในภาษาไทย และเข้าใจในแนวคดิทีม่ใีน 
วรรณคดไีทย...”

ต่อมา ขณะที่ทรงเป็นนิสิตอักษรศาสตร์ชั้นปีที่สอง ทรง
ศึกษาเพิ่มเติมภาษาเขมรกับศาสตราจารย์ ดร.อุไรศรี วรศะริน  
(ซึ่งเป็นลูกศษิย์ของศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ นกัอ่านจารกึโบราณ 
ชาวฝรั่งเศสที่มชีื่อเสยีงที่รู้จกักนัดทีั่วโลก) ได้ถวายการสอนภาษา
เขมรปัจจุบัน เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาภาษาเขมรโบราณ 
และภาษาสนัสกฤตในจารกึเขมรโบราณ ช่วงที่ทรงศกึษาเพิ่มเตมิ
ภาษาเขมร พระอัจฉริยภาพของพระองค์ก็เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ 
นักวิชาการด้านการอ่านจารึกโบราณและเขมรศึกษา ทั้งที่เป็น
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์ทรงศึกษาตัวอักษรเขมร
และภาษาเขมรที่ใช้ในจารึกได้อย่างรวดเร็ว และแม่นย�ามาก 
ศาสตราจารย์ ดร.อไุรศรฯี จงึถวายส�าเนาจารกึภาษาเขมรโบราณที่
พบใหม่จากปราสาทพนมวนั จงัหวดันครราชสมีา ให้ทรงลองอ่าน
และทรงแปลเป็นครั้งแรก กท็รงวเิคราะห์ตวัอกัษรและภาษาเขมร 
ในจารกึ พร้อมทั้งทรงอ่านและทรงแปลความได้ดแีละได้ความหมาย
ถกูต้อง และพระราชนพินธ์ผลงานชิ้นนี้เป็นบทความภาษาไทย ชื่อเรื่องว่า 
จารกึปราสาทพนมวนั และเป็นบทความภาษาฝรั่งเศสด้วย

ต่อมา ทรงศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาจารึก
ภาษาตะวนัออก ที่ภาควชิาภาษาตะวนัออก มหาวทิยาลยัศลิปากร 
และได้ทรงศึกษารายวิชาภาษาเขมรและความรู้เกี่ยวกับเขมร 
หลายวชิา และทรงท�าวทิยานพินธ์เรื่อง จารกึท่ีพบทีป่ราสาทพนมรุ้ง 
เพื่อทรงเสนอข้อมลูทางภาษาศาสตร์ สงัคมวทิยา ประวตัศิาสตร์ 
และศาสนาที่เกี่ยวข้องกบัปราสาทพนมรุง้สมยัโบราณ
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หลังจากที่ทรงส�าเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้
ไม่นาน ก็มีพระราชภารกิจที่ส�าคัญ คือการสงเคราะห์ชาวเขมรที่
อพยพหนีภัยสงครามเข้ามาในประเทศไทย ท�าให้ได้ทรงใช้ภาษา
เขมรและความรู้เรื่องเขมรที่ทรงศึกษามาให้เกิดประโยชน์อย่าง
แท้จรงิ ดงัที่ทรงเล่าพระราชทานไว้ในค�าน�าหนงัสอื เขมรสามยก 
ความตอนหนึ่งว่า

“...เมือ่เรยีนจบมาพอดไีด้ท�างานสภากาชาดไทยเรือ่ง
เขมรอพยพ และได้ใช้ภาษาเขมร และความรู้เรื่องเขมรที่
เรียนมาให้มีประโยชน์...”

• ภาษาจีน
“...เรยีนภาษาจีนซ ิเรยีนให้ได้นะ...” จากพระราชกระแส 

ในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อปี ๒๕๒๓  
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีจงึทรงตดัสนิ
พระทยัศกึษาภาษาจนีแทนภาษาเยอรมนั และมพีระราชปรารภ ว่า 
“ภาษาจนีนีย่าก” เพราะทรงศกึษาเมื่อพระชนมาย ุ๒๖ พรรษาแล้ว 
และมพีระราชภารกจิมาก ท�าให้ทรงศกึษาไม่ต่อเนื่อง และจากนี้ยงั
ทรงเรยีนบ้างหยดุบ้าง ทรงใช้เวลาศกึษาภาษาจนีเพยีงสปัดาห์ละ 
๑ วัน ทรงเล่าพระราชทานถึงวิธีเรียนไว้ในค�าน�าของหนังสือ 
บทพระราชนิพนธ์แปลเรื่อง หยกใสร่ายค�า ความตอนหนึ่งว่า  
 “ทรงศกึษาสัปดาห์ละบทหรอืสองบท พระอาจารย์จะเล่า 
ประวัตกิวี เหตกุารณ์สมัยนัน้ อธบิายสาระของบทกว ีค�ายากให้ทรง 
หัดอ่านและทรงแปล” ด้วยพระวิริยะและพระปรีชาสามารถ 
พระราชนิพนธ์แปลบทกวีจีน หยกใสร่ายค�า จึงพิมพ์เผยแพร่ 
ในเดอืนกรกฎาคม ๒๕๔๑

นอกจากนี้ ยังมีรับสั่งกับผู ้ ใกล ้ชิดว ่า “จะศึกษา 
ประวัติศาสตร์หรือค้นคว้าเรื่องของประเทศใดก็ตาม  
ควรจะรู้ภาษาของชาตินั้นด้วย”

ดังนั้น เมื่อทรงรู้ภาษาจีน จึงเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐ 
ประชาชนจนีหลายครั้ง เพราะแต่ละครั้งที่เสดจ็ฯ ไปกท็รงได้รบัความ
รูเ้พิ่มเตมิมากยิ่งขึ้น ทั้งทางภมูศิาสตร์ ประวตัศิาสตร์ และวฒันธรรม

ด้วยพระปรชีาสามารถด้านภาษาจนี ความสนพระทยัในจนี
คดศีกึษา พระราชนพินธ์ต่าง ๆ เกี่ยวกบัจนี พระราชนพินธ์ที่แปล
เป็นภาษาจนี และความเป็นนกัวชิาการใฝ่ศกึษาค้นคว้า กระทรวง
ศกึษาธกิารจนี จงึได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลมิตรภาพภาษาและ
วัฒนธรรมจีน (The Chinese Language and Cultural Friendship 
Award) เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๓ แด่สมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี เป็นพระองค์แรก ขณะเดยีวกนั
ชาวจนีกเ็รยีกขานพระองค์ว่า “ซือหลินทงกงจู่”

   ซือ  = บทกวี
   หลิน  = หยกสวยงาม
   ทง  = ปราดเปรื่อง
   กงจู่   = เจ้าหญงิ

ต่อมา เมื่อวนัที่ ๒๔ สงิหาคม ๒๕๔๔ มลูนธิวิรรณกรรม
แห่งชาตจินีและสมาคมนกัเขยีนแห่งประเทศจนี ได้ทลูเกล้าฯ ถวาย 
รางวลัวรรณกรรมเพือ่ความเข้าใจและมติรภาพระหว่างประเทศ  
ณ มหาศาลาประชาชนจีน กรุงปักกิ่ง ซึ่งรางวัลนี้ตั้งเพื่อมอบให้
บุคคลที่มีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางด้าน
วัฒนธรรมระหว่างจีนกับต่างประเทศ เผยแพร่วัฒนธรรมของ
ประชาชาตจินี ส่งเสรมิความเข้าใจอนัดขีองประชาคมโลกที่มต่ีอจนี 
และกระชับความร่วมมือและมิตรภาพระหว่างประเทศ ซึ่งสมเด็จ
พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเป็นมติรชาวจนี
คนที่สามที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลวรรณกรรมเพื่อ
ความเข้าใจและมติรภาพระหว่างประเทศ

• ภาษาเยอรมัน
ทรงสนพระทยัภาษาเยอรมนัมาตั้งแต่ยงัทรงเป็นนกัศกึษา

เนื่องจากในระยะเริ่มแรก มพีระราชด�ารจิะเสดจ็ฯ ไปทรงศกึษาต่อ 
ทางสายวิชาการเกษตร หรือภูมิศาสตร์การเกษตรที่สหพันธ์
สาธารณรฐัเยอรมน ีหลงัจากทรงส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว เพราะมีผู้ถวายค�าแนะน�าว่า 
หลักสูตรวิชาดังกล่าวที่มหาวิทยาลัยในสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีมีชื่อเสียง จึงทรงเริ่มศึกษาภาษาเยอรมันที่ทางสถาบัน 
เกอเธ่จัดถวาย แต่ทรงศึกษาอยู่เพียงระยะสั้นๆ เนื่องจาก 
ครูผู้สอนเดินทางกลับประเทศ ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลง
แผนการศกึษาว่าจะทรงศกึษาต่อในประเทศไทย จงึทรงหยดุเรยีน
ภาษาเยอรมนั

ต่อมา ได้ทรงศึกษาภาษาเยอรมันอย่างจริงจังอีกครั้ง 
เนื่องจากทรงทราบว่า นักวิชาการสายภาษาตะวันออกที่มี 
ชื่อเสยีงส่วนใหญ่เปน็ชาวเยอรมนั และมกีารศกึษาวจิยัด้านภาษา
และวรรณคดสีนัสกฤตอย่างกว้างขวาง ดงันั้น เพื่อจะได้ทรงอ่าน
ภาษาเยอรมนัเกี่ยวกบัภาษาสนัสกฤตได้ ประกอบกบัพระองค์เองมี 
พระสหายและมหีนงัสอืภาษาเยอรมนัที่มผู้ีส่งมาถวายจ�านวนมาก 
จึงทรงเริ่มตั้งต้นเรียนภาษาเยอรมันอีกครั้งเมื่อปี ๒๕๓๐ โดยใช้
เวลาในการเรยีนสปัดาห์ละ ๒ ชั่วโมง แม้จะไม่ทรงมเีวลาในการ
เรยีนมากนกั แต่ด้วยพระปรชีาสามารถในด้านภาษาและทรงขยนั 
หมั่นเพยีรยิ่ง แต่พระองค์กท็รงมคีวามรูท้างภาษาเยอรมนัเป็นอย่างด ี
ทรงรู ้จักวรรณคดีเยอรมันอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนปัจจุบัน  
ทรงเข้าพระทยัเรื่องประวตัศิาสตร์ เศรษฐกจิ และสงัคมเยอรมนัอย่างด ี
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ทรงสามารถสนทนาโต้ตอบกับชาวเยอรมันได้บ่อยครั้ง และได้
พระราชทานสัมภาษณ์เป็นภาษาเยอรมัน นับว่าได้ทรงท�าหน้าที่ 
ทูตสันถวไมตรีระหว่างประเทศไทย และสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนเีป็นอย่างดี

ด้วยพระปรชีาสามารถทางด้านภาษาของพระองค์ซึ่งเป็นที่
ประจกัษ์ดงักล่าวข้างต้น จงึทรงได้รบัการทูลเกล้าฯ ถวายปรญิญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางด้านภาษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  
ทั้งในและต่างประเทศ เช่น มหาวทิยาลยัรามค�าแหง มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมลายา ประเทศมาเลเซีย มหาวิทยาลัย 
บกักิ้งแฮม สหราชอาณาจกัร เป็นต้น

เทพรัตน์แห่งกวี
นอกจากจะทรงศึกษาด้านภาษาศาสตร์ทั้งภาษาไทย 

ภาษาต่างประเทศ และภาษาโบราณ ดังได้กล่าวมาแล้ว ยังได้
ทรง “ศึกษาวรรณคดี” ในภาษาต่าง ๆ เหล่านี้อย่างต่อเนื่องมา
โดยตลอด ทรงเป็นนกัวชิาการด้านภาษาวรรณคดทีี่ได้รบัการอบรม 
มาเตม็ที่ ทั้งทางด้านเนื้อหา การค้นคว้า การสร้างสรรค์ความคดิ และ
การน�าประยกุต์ใช้ในการต่าง ๆ  น�าไปสู่พระราชนพินธ์จ�านวนมาก 
ทั้งบทพระราชนพินธ์ร้อยแก้วและร้อยกรอง มทีั้งหนงัสอื บทความ
และค�าน�า บทกวีและบทเพลง หลากหลายเรื่องหลากหลายรส
ที่ให้ความรู้ ภูมิปัญญาด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่าง 
กว้างขวาง ซึ่งมหีลากหลายประเภท เช่น 

- ชดุเสดจ็พระราชด�าเนนิเยอืนต่างประเทศ ได้แก่ เกลด็หมิะ
ในสายหมอก ทศันะจากอนิเดยี มนต์รกัทะเลใต้ 

- วชิาการและประวตัศิาสตร์ เช่น บนัทกึเรื่องการปกครอง
ของไทยสมยัอยธุยาและต้นรตันโกสนิทร์ กษตัรยิานสุรณ์ 

- หนงัสอืส�าหรบัเยาวชน เช่น แก้วจอมแก่น แก้วจอมซน
- หนงัสอืที่เกี่ยวกบัพระบรมวงศานวุงศ์ไทย เช่น สมเดจ็แม่ 

กับการศึกษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกับพระราช
กรณยีกจิและพระราชจรยิาวตัรด้านการศกึษา

- พระราชนพินธ์แปล เช่น หยกใสร่ายค�า ความคดิค�านงึ 
เกจ็แก้วประกายกวี

- หนังสือทั่วไป เช่น นิทานเรื่องเกาะ (เรื่องนี้ไม่มีคติ)  
เรื่องของคนแขนหกั เป็นต้น

- พระราชนิพนธ์เพลง บทเพลงที่ดังและน�ามาขับร้อง 
บ่อยครั้ง ได้แก่เพลงส้มต�า รวมทั้งยงัทรงประพนัธ์ค�าร้องในบทเพลง
พระราชนพินธ์ในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ได้แก่ เพลงรกั และ
เพลงเมนูไข่ ฯลฯ

ส�าหรับพระนามในการพระราชนิพนธ์เรื่องราวต่างๆ 
นอกจาก “สิรินธร” แล้ว ยงัทรงใช้นามปากกา หรอืพระนามแฝง 

ที่ทั้งหมด ๔ พระนาม เรียงตามล�าดับกาลเวลาที่ใช้และทรงเล่า
ที่มาของพระนามแฝง ดงันี้

๑. “ก้อนหินและก้อนกรวด” เป็นพระนามแฝงที่ทรง
หมายถงึ พระองค์และพระสหาย โดย ก้อนหนิ หมายถงึ พระองค์เอง 
ส่วนก้อนกรวด หมายถงึ คณุกณุฑกิา ไกรฤกษ์ มรีบัสั่งถงึพระนามแฝง 
นี้ว่า “เราตัวโตเลยใช้ว่าก้อนหิน หวานตัวเล็ก เลยใช้ว่า 
ก้อนกรวด รวมกนั จงึเป็นก้อนหิน-ก้อนกรวด” พระนามแฝงนี้
ทรงใช้ครั้งเดยีวตวัประพนัธ์บทความเรื่อง “จากเมืองอิสราเอล” 
เมื่อปี ๒๕๒๐ 

๒. “แว่นแก้ว” เป็นชื่อที่ทรงตั้งขึ้นเอง และมรีบัสั่งถงึพระนามแฝง 
นี้ว่า “ชือ่แว่นแก้วนีต้ัง้เอง เพราะตอนเดก็ๆ ชือ่ลกูแก้ว ตวัเอง
อยากชือ่แก้ว ท�าไมถงึเปลีย่นไปก็ไม่รูเ้หมอืนกัน แล้วก็ชอบเพลง
น้อยใจยา นางเอกชือ่แว่นแก้ว” พระนามแฝงแว่นแก้วนี้ ทรงเริ่ม 
ใช้เมื่อปี ๒๕๒๑ เมื่อทรงพระราชนพินธ์และทรงแปลเรื่องส�าหรบัเดก็ 
ได้แก่ แก้วจอมซน แก้วจอมแก่น และขบวนการนกกางเขน

๓. “หนูน้อย” มีรับสั่งถึงพระนามแฝงนี้ว ่า “เราม ี
ชือ่เล่นท่ีเรยีกกันในครอบครวัว่า น้อย เลยใช้นามแฝงว่าหนนู้อย” 
ทรงใช้เพียงครั้งเดียวในบทความเรื่อง “ป๋องที่รัก” ตีพิมพ์ 
ในหนงัสอื ๒๕ ปี จติรลดา เมื่อปี ๒๕๒๓

๔. “บันดาล” มีรับสั่งถึงพระนามแฝงนี้ว ่า “ใช้ว่า 
บันดาลเพราะค�านี้ผุดข้ึนมาในสมอง เลยใช้เป็นนามแฝง 
ไม่มีเหตุผลอะไรในการใช้ชื่อนี้เลย” โดยทรงใช้ในปี ๒๕๒๖ 
ในงานแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย ที่ทรงท�าให้ส�านักเลขาธิการ 
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ หลังจากนั้น
กไ็ม่ทรงใช้อกีเลย

พระราชนพินธ์ทั้งร้อยแก้ว และร้อยกรองในสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีมมีากกว่า ๒๐๐ เรื่อง และ
มีอยู่มากที่พิมพ์เผยแพร่หลายครั้ง ส�าหรับหนังสือที่รวมพระราช
นิพนธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองของพระองค์ไว้มากคือ หนังสือ  
“มณีพลอยร้อยแสง” ซึ่งได้รวบรวมตั้งแต่บทกวหีลายเรื่องหลายรส 
จนถึงบทกวีร้อยกรองขนาดยาว บทอวยพรวันเกิด วันวิสาขบูชา 
วันขึ้นปีใหม่ สักวา กลอนสด เพลงสด บทความเกี่ยวกับดนตร ี
บทความเกี่ยวกับภาษา เรียงความภาษาไทย เรียงความภาษา
องักฤษ ค�าบรรยายและปาฐกถาทางวชิาการ สารคด ีค�าน�าหนงัสอื 
การ์ตนูฝีพระหตัถ์ และหมวดปกณิกะที่มเีรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่อง

พระราชนิพนธ์ต่างๆ สะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงความ
เป็นปราชญ์แห่งรัตนโกสินทร์ร ่วมสมัย สมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีจงึทรงเป็น “ดัง่ดวงแก้วแห่งสยาม”  
ที่ประดบัแผ่นดนิให้งามจรสัด้วยปัญญาสบืไป  

เอกสารอ้างอิง
มูลนธิศิาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากลุ ในพระบรมราชูปถมัภ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร.ี ๒๕๕๗. ดั่งดวงแก้วส่องสว่างทางสายงาม. พมิพ์ครั้งที่ ๓.  
 กรงุเทพมหานคร: นานมบีุ๊คส์พบัลเิคชั่น. 
ส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต.ิ ๒๕๔๙. เทพรตันเมธ.ี พมิพ์ครั้งที่ ๑. กรงุเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ�ากดั อรณุการพมิพ์.
ส�านกังานเสรมิสร้างเอกลกัษณ์ของชาต.ิ ๒๕๔๗ . เทพรตัน ธ เกรกิฟ้า ทั่วหลา้สรรเสรญิ. พมิพ์ครั้งที่ ๑. กรงุเทพมหานคร : บรษิทัอมรนิทร์พริ้นติ้งแอนด์พบัลชิชิ่ง จ�ากดั (มหาชน)
กองราชเลขานกุารในพระองค์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร.ี พระราชนพินธ์. [ออนไลน์] เข้าถงึได้จาก http://www.sirindhorn.net (วนัที่ค้นข้อมลู ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘)

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๘
15



	 าสนาเชน	มหาวรีะเป็นผูน้�าทางความคดิ	ถ้าเราไปอ่านในพระไตรปิฎก	พระพทุธเจ้าจะเรยีกว่า 

	 พวกนิครนถ์	 ความคิดอันน้ีก็ถูกไปประยุกต์กับความคิดตะวันตกของนักปรัชญาเยอรมนี

ชื่อว่า	อิมมานูเอล คานต์ (Immanuel Kant, 1724 - 1804)	รับกับกระแสความคิดว่าธรรมชาติทั้งหลาย 

ทั้งปวง	มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ	จึงไม่มีสิทธ์ิในการละเมิดธรรมชาติ	หรือก่อให้เกิดความเสียหาย 

กับธรรมชาติ	 แนวคิดลักษณะน้ีมีชื่อที่เรียกว่า	 นิเวศแนวลึก (Deep ecology)	 กระแสดังกล่าว 

ลดความเข้มข้นลงในปัจจุบัน	เน่ืองจากว่ามีความเข้มงวดสูง	ระยะหลังก็ได้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า	เศรษฐกิจสีเขียว 

(Green economy)	 คือใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้	 แต่ไม่ท�าให้ธรรมชาติเสียหาย	 เพื่อมนุษย์สามารถ

อยู่รอดได้ในระยะยาว	 นี่จึงเป็นอีกแนวคิดหนึ่ง	 ที่จริงยังมีอีกมาก	 ผมเพียงแต่เลือกมาเป็นตัวอย่าง

เท่านั้นเอง	 ขณะที่ศรีลังกาก็มีกระบวนการสรรโวทัย ศรมาทาน (Sarvodaya Shramadana)	 เกิดขึ้น

กับการพัฒนาชนบทที่เน้นการพึ่งตัวเองเป็นหลัก	 ในอินโดนีเซียก็จะมีกระบวนการที่เรียกว่า	ปัญจสีลา  

“มุมมองของนานาชาติ
ต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 บรรยายโดย : ศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย พันธเสน
เรียบเรียงโดย : นางสาวมทิรา  ภัคทิพวดี

ศ
ส�านักประชาสัมพันธ์
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พอเพียง	แล้วเราจะมีความสุขมากขึ้นกว่าแต่เดิม	แต่ว่า

ถ้าคนอ่ืนๆ	ยังมีความทุกข์	เราก็ไม่สามารถจะมีความสุข 

อย่างแท้จริงได้	 เช ่นเดียวกันกับที่พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยูห่วั	มพีระราชปรารภเช่นนีว่้า	“เราจะมคีวามสขุ 

ได้อย่างไร ถ้าประชาชนของเรายังมีความทุกข์” 

เพราะฉะนั้น	 ความสุขที่ดีก็คือ	 ความสุขที่ท�าประโยชน์

ให้กับผู้อ่ืน	 ตรงนี้ที่เป็นเรื่องลึกซึ้งไปไกลมาก	 แล้วก็

ไม่มีในการสอนที่ไหนที่ให้เกิดมีความคิดในลักษณะนี้

บ
ท
ค
วา

ม
พ
ิเศ

ษเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเกิดขึ้น	 ชาวคริสต์ก็จะมี

เศรษฐศาสตร์สังคม (Social economics)	 ที่เน้นว่า

วิชาเศรษฐศาสตร์จะต้องมีเป้าหมายในการช่วยลดหรือ

แก้ปัญหาในสังคม	มิใช่เป็นการสร้างปัญหา	แต่ผมอยาก

จะกล่าวอีกกระแสเดียวที่จะพูดถึงคือ	ลัทธิมาส์กซิสม์

ใหม่ (Neo-Marxism)	 เกิดขึ้นในประเทศอเมริกาใต	้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในประเทศบราซิล	 ซึ่ งมีความ 

ขัดแย้งในลักษณะท่ีเป็นปรปักษ์ระหว่างแรงงานกับนายทุน 

เมื่อมีปัญหาความขัดแย้งดังกล่าว	 สิ่งที่ควรจะท�าคือ 

คนงานต้องสามัคคีกัน	จัดการการผลิตด้วยตัวเอง	รวมทั้ง

แบ่งปันผลผลิตระหว่างกันเพื่อความเป็นธรรม	 เรียกว่า	

เศรษฐกิจสมานฉันท์ (Solidarity economy)	ทั้งหมดนี ้

คือแนวคิดทางเลือกในการพัฒนาท่ีหลากหลายที่มี

เป้าหมายร่วมกันคือ	 การพัฒนาที่ยั่งยืน	 เช่นเดียวกับ

เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการผสมผสานแนวคิดใน

การด�ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพด้วยความไม่ประมาท	เป็น

ผลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดและย่ังยืน	ขณะ 

เดียวกันก็ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวมีความสุข 

โดยที่ความสุขที่ดีที่สุด	 คือประโยชน์สุข	 นั่นก็คือ 

พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

เมือ่ทรงรบัการเสดจ็ขึน้ครองราชย์	“เราจะครองแผ่นดนิ

โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” 

ประโยชน์สขุ ดงักล่าวเป็นสิง่ทีเ่ราควรจะย�า้เตอืน	

แต่เราไม่ได้ย�้าค�านี้เท่าที่ควรในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง	

เพราะประโยชน์สุขเป็นเป้าหมายสูงสุดของเศรษฐกิจ

พอเพียง	 ถึงแม้ว่าเราด�าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ ศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย  พันธเสน

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชน

ชาวสยาม”
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นอกจากในพุทธธรรม	โดยที่แนวคิดอื่นๆ	ไม่ได้พิจารณา

อย่างรอบคอบรอบด้านแบบนี้	 ที่ผมเอาแนวคิดใน 

ต่างประเทศทั้งหลายมาเล่าให้ฟังนี้	คือแนวคิดเหล่านั้น 

ได้พัฒนาไปไกลในระดับหน่ึงแต่ว่าไม่ลึกซึ้ง	แต่อีกแนวหนึ่ง

ท่ีมีความลึกซ้ึงก็คือเรื่องนิเวศแนวลึก (Deep ecology) 

แต่แนวคิดดังกล่าวมิได้อธิบายเหตุผลเกี่ยวกับการมีชีวิต 

ของมนษุย์เท่าใดนกั	ขณะทีเ่ศรษฐกจิพอเพยีงจะอธบิายถงึ 

เหตุผลของการมีชีวิตที่ดีด้วย

ส่ิงท่ีแนวคิดแบบตะวันตกให้ความสนใจกับ

เศรษฐกจิพอเพยีง คอืเรือ่งการมภีมูคิุม้กนั	ผมเคยคยุกบั 

เพื่อนชาวต่างชาติที่ได้อธิบายว่า	 เศรษฐกิจสีเขียว 

(Green economy)	 ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องภูมิคุ้มกัน	 เรื่อง

หลายเรื่องไม่ได้พิจารณาให้คนเป็นศูนย์กลางหรือให้

ความส�าคัญกับการเป็นมนุษย์เท่าท่ีควร	 ถ้าพูดเป็น

ภาษาฝรั่งอาจจะกล่าวได้ว่า	 สิ่งท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ

ข้อเสนอ (Unique contribution)	ของพระบาทสมเด็จ 

พระเจ ้าอยู ่หัว	 คือถ ้าหากเราไปดูข ้อเสนอเรื่อง 

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development) ของฝรั่ง  

จะไม่มกีารพดูถงึเรือ่งภูมคิุม้กนัเท่าใดนัก	ชาวต่างชาตจิงึคดิว่า 

เร่ืองภูมิคุ ้มกันถือเป็นเรื่องที่ส�าคัญ	 แต่ที่ชาวต่างชาต ิ

พูดอย่างนี้เพราะว่าความเข้าใจเรื่องพอประมาณ	 กับ

ความมีเหตุผลยังไม่ลึกซึ้ง	ถ้าเราเข้าใจเรื่องพอประมาณ	

และความมีเหตุผลอย่างลึกซึ้ง	จะเห็นว่าสองเรื่องนี้ลึกซึ้ง 

กว่าการมีภูมิคุ ้มกัน	 ส ่วนการมีภูมิคุ ้มกันถือได ้ว ่า 

เป็นแนวคิดทางเลือกที่มีความส�าคัญ	 เป็นการเริ่มต้น

“เราจะมีความสุขได้
อย่างไร ถ้าประชาชน

ของเรายังมีความทุกข์” 

การด�าเนินชี วิตตามแนวทางเศรษฐกิจ 

พอเพียงโดยการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท 

และที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือ	ความพอประมาณ 

เป็นกฎธรรมชาติที่ เป ็นประโยชน์กับ 

ทุกชีวิต	คนจะต้ังค�าถามว่าพอประมาณอยู่

ตรงไหน	 จะรู้ได้อย่างไร	 จริงๆ	 แล้วความ

พอประมาณเป็นกฎธรรมชาติที่ควบคุม 

สิ่งมีชีวิตทุกชีวิต	 ความพอประมาณจึงเป็น

กฎธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่มาก	 ถ้าเราเอาชีวิต 

ตัวเราเป็นตัวตั้ง	ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเรา

จะรู้ว่าอะไรก็ตามที่มันน้อยเกินไปมันไม่ดี

กับชีวิตเรา	 อะไรที่มากเกินไปมันไม่ดีกับ

ชีวิตเรา	เราก็จะเลือกจุดที่ดีที่สุด	จริงๆ	แล้ว
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ความพอประมาณเป็นเร่ืองที่ดีที่สุดส�าหรับชีวิต	แต่ปัญหาของเราคือเราไม่ได้เอาชีวิตของเราเป็น

ตัวต้ัง	แต่ปล่อยให้ชีวิตของเราถูกครอบง�าด้วยความโลภ	เพราะฉะนั้นเราจึงไม่รู้ว่าจุดที่ดีท่ีสุดของ

ชีวิตเราในขณะใดขณะหนึ่งอยู่ตรงไหน	แล้วจะตั้งค�าถามอยู่เสมอว่าความพอประมาณอยู่ตรงไหน 

อะไรคือความพอประมาณ	ผมอยากจะตอบว่า	ถ้าคุณเอาชีวิตของคุณเป็นตัวตั้งคุณจะรู้ว่าความ

พอประมาณอยู่ที่ไหนอย่างแน่นอน	 แต่ถ้าหากคุณ 

ไม่เอาชวีติคณุเป็นตวัตัง้	คณุเอาความโลภเป็นตวัตัง้	คณุ

ไม่มีวันจะรู้เลยว่าความพอประมาณอยู่ที่ใด	ผมว่าเป็น

ความลึกซึ้งที่แท้จริง	 ตลอดจนความยากของเรื่องนี้คือ	

แม้กระท่ังคนคนเดียวกัน	ความพอประมาณก็ยังเปลี่ยน

ไปตามกาลเวลา	ผมยกตัวอย่างเสมอคือว่า	เวลาเราเป็น 

คนป่วยโรคหัวใจ	 เราออกก�าลังกายน้อยเกินไปก็ไม่ด	ี

ออกมากไปก็ไม่ดี	เช่น	๕	นาทีดีที่สุด	พอเราแข็งแรงขึ้น 

เราต ้องขยับเพิ่มขึ้นไปอีก	 แต่ในที่สุดไม ่ว ่าเราจะ 

แข็งแรงแค่ไหน	ก็จะมีความจ�ากัดของจุดที่ดีที่สุดจุดหนึ่ง 

เราเอาเรื่องนี้ไปจับได้ทุกเรื่อง	แม้กระทั่งเรื่องที่คนไม่อยาก

เอามาพูดถึง	 คือเรื่องเงิน	 ถ้าเรามีเงินมากเกินไปเราก็มีแนวโน้มจะเร่ิมใช้ชีวิตแบบไม่ฉลาด	 คือ

ท�าชีวิตให้ดูน่ารังเกียจส�าหรับผู้อื่นโดยที่ไม่จ�าเป็น	เป็นข่าวใหญ่ในสังคมตลอดอย่างที่เราเห็นกัน

อยู่	แต่คนก็ยังท�าอยู่	ทั้งที่เป็นเรื่องที่น่าต�าหนิ	เรื่องน่ารังเกียจ	และเรื่องโง่เขลา	แต่ถ้ามีเงินไม่พอ

ชีวิตก็ฝืดเคืองเดือดร้อน	ฉะนั้นหลักความพอประมาณเป็นหลักที่มีความส�าคัญมากและลึกซึ้งมาก	 

คนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจถ่องแท้นัก

อีกเรื่องหนึ่งที่ส�าคัญคือเรื่องความมีเหตุผล	เมื่อก่อนจะแปลว่า	Reasonableness	บ้าง	

แต่ก็ไม่ตรงความหมายอย่างที่พระองค์ทรงตั้งพระทัย	 เพราะว่าจริงๆ	 แล้ว	 “ความมีเหตุผล  

“ความมีเหตุผล มีความหมาย
มาจากค�าว่า เหตุ ปัจจัย และผล 

คือว่าเราอยากได้ผลที่ดี เราก็ต้อง
สร้างเหตุให้ดี สร้างปัจจัยที่ดี”
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มคีวามหมายมาจากค�าว่า เหตุ ปัจจยั และผล คอืว่าเรา     

อยากได้ผลที่ดี เราก็ต้องสร้างเหตุให้ดี สร้างปัจจัย 

ที่ดี”	เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีทั้งเหตุ	ปัจจัย	และผล

ที่เกิดจากเหตุและปัจจัยดังกล่าวก็คือความหมายของ 

ค�าว่าความมีเหตุผล	 ตัวอย่างเช่น	 ถ้าเราเริ่มจากการมี 

กุศลจิต	ท�าให้คิดแต่ในสิ่งที่ดี	สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือ

กุศลกรรม	คือการกระท�าที่ดี	 อันนี้คือเหตุ	 แล้วก็ต้องมี

ปัจจัยต่าง	ๆ	ที่มาคอยสนับสนุนให้เกิด	ถ้ามีทั้งเหตุที่ดี 

และปัจจัยที่ดี	 ผลที่เกิดตามมาจะต้องดีอย่างแน่นอน	 

นั่นก็คือจะเป็นกุศลบุญ	 คือเป็นสิ่งที่ดีเกิดข้ึนในที่สุด	

เพราะฉะนั้นทั้งเหตุและผลท่ีตรงกับภาษาอังกฤษ 

ที่เรียกว่า Causal relationship	 ถ้าหากอยากได้ผลดี

ต้องสร้างเหตุและปัจจัยที่ดีเสมอ	 ที่เอามาพูดทั้งหมด

เพื่อจะชี้ให้เห็นเศรษฐกิจพอเพียงไปไกลไปลึกซึ้งกว่า

ของต่างประเทศมาก	 แล้วก็ไปถึงขั้นที่จะช่วยพัฒนา 

จิตมนุษย์ที่หยาบให้เป็นจิตที่ละเอียดเพิ่มขึ้น	ๆ	ได้ด้วย

ผมคิดว่าเราอยู่ในประเทศไทย	 แล้วเราไม่เข้าใจ

เรื่องนี้	เราเหมือนใกล้เกลือกินด่าง	ก็คือท่องเป็นนกแก้ว 

นกขุนทอง	แต่ไม่รู้ความหมายจริง	ๆ	หลักปฏิบัติจริง	ๆ 

การท่ีจะท�าตามเกณฑ์ทั้งหมดให้ได้ดี	 ก็ต้องมีความรู ้

สติป ัญญา	 และคุณธรรม	 เข ้าใจความหมายค�าว ่า 

พอประมาณ	ความมเีหตผุลต่าง	ๆ 	ในทีส่ดุกท็�าให้ผูป้ฏิบตั ิ

มีความสุข	ปฏิบัติดี	ปฏิบัติชอบไปตลอดเวลา	และจะให ้

การเรียงระดับโดยองค์กร
ความโปร่งใสนานาชาติ 

(Transparency International) 
ถ้าประเทศย่ิงอยู่ในระดับสูง

ย่ิงโกงมาก

ดียิ่งขึ้นก็ควรสร ้างประโยชน์สุข	 เพราะ

เป็นการช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์	 และสัตว ์

ผู้ยากไร้อื่น	ๆ	ด้วย

ผมเคยบรรยาย เรื่ อ งนี้ ให ้ เพื่ อน

อาจารย์ชาวต่างประเทศ	 เพ่ือนเหล่านั้นก็

บอกผมว่า	ส่ิงที่คุณพูดเป็นส่ิงที่ดีมากเลย	แต่

คุณช่วยท�าให้เห็นได้หรือไม่ว่ามันเกิดขึ้นจริง 

ในประเทศของคุณ	ในทางตรงกันข้ามท�าไม

ชาวต่างชาติถึงให้ความสนใจกับเรื่องความสุข 

มวลรวมประชาชาติ ที่ มี ก� า เ นิดมาจาก

ประเทศภูฏาน	 ทั้ง	 ๆ	 ที่ประเทศภูฏานเป็น

ประเทศเล็ก	ๆ 	พลเมืองไม่ถงึล้านคน	แต่ท�าไม 

ประเทศภูฏาน
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มีชาวต่างชาติเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษมาเผยแพร่ในเรื่องนี้มากมาย	 ประเด็นท่ี 

ผมอยากจะชี้ให้เห็น	คือถ้าเราอธิบายถึงเรื่องนี้แล้วเราต้องปฏิบัติด้วย	ผลของการปฏิบัติมีความ

ส�าคัญย่ิงกว่า	 ถ้าเราเพียงแต่พูดแล้วเราไม่ปฏิบัติ	 ลักษณะน้ีก็ไม่มีประโยชน์เท่าไรนัก	 เพราะ

ฉะนั้นผมคิดว่าเรามีสิ่งดี	ๆ 	มีความรู้ที่ดี	แต่ว่าเราไม่น�าไปปฏิบัติ	แต่เรากลับท�าในสิ่งตรงกันข้าม	

เพราะเหตุว่าที่ผ่านมา	 เราได้ชื่อว่า

เป็นประเทศที่มีการคอร์รัปชัน	 หรือ 

ภาษาโบราณเรียกว ่า	 ฉ ้อราษฎร์	 

บังหลวง	อยู่ในระดับสูง	การเรียงระดับ

โดยองค์กรความโปร่งใสนานาชาติ 

(Transparency International) ถ้า

ประเทศยิ่งอยู่ในระดับสูงยิ่งโกงมาก 

ผมเริ่มท�าวิจัยเรื่องนี้เม่ือสิบปีที่แล้ว	

ประเทศไทยอยู ่อันดับท่ี	 70	 กว่า	

เดี๋ยวนี้	(2๕๕6)	ตกอันดับอยู่ที่	108	

อันนี้ไม่ใช่ต่างประเทศโมเม	เพราะว่า 

เราก็ได้ยินข่าวเปิดโปงเรื่องคอร์รัปชัน 

ทีน่ัน่ทีน่ีก่นัตลอดเวลา	ตรงนีผ้มคดิว่า 

เป็นเรื่องที่เราต้องน�าไปใคร่ครวญ	

ผมอยากจะกล่าวเป็นการสรุปการบรรยายในครั้งนี้ว่า	 จริงๆ	 แล้ว	 ถ้าเราอยากจะให้

เศรษฐกิจพอเพียงของไทยดังไปทั่วโลก	ไม่ใช่ว่า 

คนไทยไม่กี่คนที่พูดภาษาอังกฤษได้อย่างผม

จะไปเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษแล้วให้

ชาวต่างประเทศอ่าน	คนในประเทศไทยต้อง 

พยายามท�าตัวให้เป็นตัวอย่าง แล้วท�าให้ 

ต่างประเทศเห็นจริง ๆ  ว่าเศรษฐกิจพอเพียง

ดีจริงๆ	 แล้วประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความ

ร่มเย็นเป็นสุข	 เมื่อปฏิบัติในลักษณะนี้ย ่อม

เป็นแนวทางไม่ให้คนไทยขัดแย้งกัน	 ทะเลาะ 

ฆ่าฟันกันอย่างที่ผ่านมาในอดีต	

เรื่องน้ีเป็นสิ่งที่พวกเราพยายามท�ากัน 

อยู่ในขณะนี	้เพราะฉะนัน้ในโอกาสเฉลมิพระชนม 

พรรษา	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้พวกเราร่วมตั้งจิตอธิษฐานระลึกร่วมกันว่าถ้าเราเคารพรัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราจริง	ๆ	การที่ใส่เสื้อเหลืองแล้วกล่าวค�า	“ทรงพระเจริญ” 

ก็เป็นสิ่งที่ดีในเบื้องต้น	แต่สิ่งที่ดีกว่านั้นคือการปฏิบัติบูชา คือการที่เราใช้ชีวิต ด�าเนินชีวิต

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีงทีพ่ระองค์ได้ทรงสัง่สอนพวกเราไว้ ตรงนีเ้ป็นการให้ความเคารพ

รักกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ดีที่สุด ขอบคุณครับ
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	 วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 ที่ทรงห่วงใยถึงการจัดการ 

	 ระบบนเิวศต้นน�า้บนยอดดอยสูงชนั	และการบรหิารจดัการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตใิห้เกิดประโยชน์ 

	 อย่างย่ังยืน	ควบคู่ไปกบัการสร้างโอกาสทีเ่ท่าเทยีม	การหาหนทางและเครือ่งมอื	ทีจ่ะเอือ้ต่อคณุภาพชวีติ

ที่ดีขึ้นของผู้คนบนยอดดอย	จึงได้พระราชทานพระราชด�าริเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ราษฎร	และระบบนิเวศพื้นที่สูง	

ความว่า	“จะท�ำอย่ำงไร ให้รำษฎรสำมำรถด�ำรงชพีในพืน้ทีท่�ำกนิเดมิอย่ำงมคีวำมสขุ มอีำหำรเพยีงพอบรโิภคทัง้ปี 

ขณะเดียวกันกมี็ควำมม่ันคงในชีวติ และมจีติส�ำนกึในกำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำติอนัมีค่ำของชำตไิว้”	พระราชด�าริ 

ดังกล่าว	นบัเป็นปฐมบทของการด�าเนนิงานพฒันาภายใต้		“โครงกำรสถำนีพฒันำกำรเกษตรทีส่งูตำมพระรำชด�ำร”ิ  

ด้วยแนวทางที่มุ่งให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง	ๆ	 เพื่อให้เกิดการซึมซับความรู้จนเกิดเป็นทักษะในการ

ประกอบอาชีพทีย่ั่งยนื	เอือ้ต่อการมคุีณภาพชวีติทีดี่	ตลอดจนการมส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์ระบบนเิวศพืน้ทีต้่นน�า้	และ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีจิตส�านึก		

 ด้
เรียบเรียงโดย : นางสาวกาญจนา ก�าเนิดพันธ์* 
 ส�านักติดตามประเมินผล

“....ฟื้นคืนป่า 
         แก้ปัญหา 
             อย่างยั่งยืน...”
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นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้	เมื่อวันที่		๖		กุมภาพันธ์		2๕๔๓	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชนินีาถ		พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธริาช	ฯ	สยามมกฎุราชกมุาร		เสดจ็ฯ	ไปทรงเยีย่มราษฎรบ้านแปกแซม	 

หมูท่ี่	๖	ต�าบลเปียงหลวง		อ�าเภอเวยีงแหง	จงัหวดัเชยีงใหม่	มข้ีาราชการผู้ใหญ่จากหลายหน่วยงานเข้าเฝ้าฯ	รบัเสด็จ	และ

ถวายรายงาน	ทรงพบว่าบรเิวณนีเ้ป็นแหล่งต้นน�า้ล�าธารทีส่�าคญั

ซึ่งไหลไปลงล�าน�้าแม่แตง	แต่ป่าไม้กลับถูกบุกรุกท�าลายใช้เป็นที่

ท�ากิน	(ไร่เลื่อนลอย)	และมีแนวโน้มว่าจะถูกแผ้วถางไปเรื่อย	ๆ	 

สภาพพืน้ท่ีติดแนวเขตประเทศพม่า	ล่อแหลมต่อปัญหายาเสพตดิ 

ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ	 สมเด็จพระนางเจ้า	 ฯ 

พระบรมราชินีนาถ	จึงได้พระราชทานพระราชด�าริแก่หน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วข้อง	ให้พฒันำควำมเป็นอยู ่และบรรเทำควำมเดอืดร้อนของ

รำษฎรในพื้นที่ และหมู่บ้ำนใกล้เคียงอีก ๓ หมู่บ้ำน ในลักษณะ

ค่อยเป็นค่อยไปโดยไม่ให้รำษฎรเดือดร้อน เพื่อให้รำษฎรเป็น 

ผู้ช�ำนำญกำรด้ำนป่ำไม้ เกษตรและปศุสัตว์ รวมถึงกำรอนุรักษ์

สภำพป่ำและสิง่แวดล้อม ให้กลบัคืนสูส่ภำพดงัเดมิ เพือ่เป็นแหล่งต้นน�ำ้ล�ำธำรส�ำหรบัใช้อุปโภคบรโิภคและกำรเกษตร 

โดยให้จัดตั้งสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร	ป่าไม้	สิ่งแวดล้อมขึ้นบริเวณสวนมันอะลู	และได้เสด็จฯ	ไปทรงเยี่ยม

ราษฎรและติดตามผลการด�าเนินงานโครงการฯ	อีก	๓	ครั้ง	ในเวลาต่อมา	ครั้งที่	2	เมื่อวันที่	๑๘	มกราคม	2๕๔๔	 

ครั้งที่	๓	เมื่อวันที่	2๐	มีนาคม	2๕๔๖	และครั้งที่	๔	เมื่อวันที่	๑๖	มีนาคม		2๕๔๗

โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร  ป่าไม้  สิ่งแวดล้อม  

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  “บ้านแปกแซม”
นายโยธิน  จันทวี หัวหน้าสถานีฯ

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓  กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๘
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ผลสัมฤทธิ์การด�าเนินงาน
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สภาพป่าไม้ทีม่สีภาพเสือ่มโทรมได้รบัการฟ้ืนฟจูากการปลูกและบ�ารงุรกัษาไปแล้ว 

จ�านวน	๙,๙๓๕	 	 ไร่	 หรือคิดเป็นร้อยละ	๕๑.2๗%	ของพื้นที่โครงการฯ	ท�าให้

สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา	 สภาพอากาศมีความชุ่มชื้นเพิ่มมากขึ้น 

ปริมาณและคุณภาพของน�้าในล�าห้วยดีขึ้นตามล�าดับ	 สภาพดินมีความอุดม

สมบูรณ์เพิม่มากข้ึน	มกีารชะล้างพังทลายน้อยกว่าเดมิ	ปัญหาด้านการจดุไฟเผาป่า 

ในฤดแูล้งลดลง	ส่งผลให้มลภาวะทางอากาศลดลงไปด้วย	ราษฎรในพ้ืนทีม่จีติส�านกึ 

รกัและหวงแหน	เหน็คุณค่าและตระหนกัในความส�าคญัของทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่า 

ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในด้านการช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้เป็นอย่างดี

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ราษฎรมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 มีรายได้จากการรับจ้างเป็นแรงงานในโครงการฯ	 นอกเหนือจากการ

ประกอบอาชพีเดมิ	ได้แก่	การท�าการเกษตรกรรม	ซึง่ได้รบัการถ่ายทอดเทคโนโลยด้ีานการเกษตร	ปศสัุตว์	ของหน่วยงาน 

ราชการที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเหมาะสมกับพื้นท่ี	 อีกทั้งบางครัวเรือนประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร	 ได้แก	่ 

การทอผ้า	 ประดิษฐ์ของที่ระลึก	 เป็นต้น	 ท�าให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น	 รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือนประมาณ	 

๕,๐๐๐	-	๕,๕๐๐	บาท	สุขอนามัยดีขึ้น	เช่น		การแต่งกาย	ห้องน�้า-สุขา	ภาชนะใส่ขยะ	สุขภาพพลานามัยสภาพความ

เป็นอยู่โดยรวมดีขึ้น

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถือเป็น

ปัจจัยส�าคัญที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินชีวิต

ประจ�าวันของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน	 	 และ

ราษฎรในพื้นที่	 ท�าให้สามารถด�าเนินงาน

ต่าง	 ๆ	 ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	 และมีความ

ครั้งที่  ๒ ครั้งที่  ๓ ครั้งที่  ๔

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓  กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๘
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ปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ	รวมถงึการสนบัสนนุการด�าเนนิงานในด้านการเกษตร	ปศสุตัว์	หรอืนอกภาคการเกษตร 

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	อาทิ	 ถังเก็บน�้าพร้อมระบบส่งน�้า	 ถนน	พลังงานไฟฟ้าจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์	

เป็นต้น

ด้านความมั่นคง 

เนื่องจากท่ีตั้งโครงการอยู่ติดแนวเขตบริเวณชายแดนไทย-พม่า	 ราษฎร

เป็นชาวไทยภเูขา	(ลซีอ)	จงึมคีวามจ�าเป็นต้องมกีารใช้กลยทุธ์ในการเข้าใจ	เข้าถงึ 

และพัฒนาในด้านความคดิ	อดุมการณ์	ทศันคต	ิเพือ่ปลกูจติส�านกึความเป็นไทย	

มคีวามรกัหวงแหนในผนืแผ่นดนิไทยช่วยกันปกป้องรกัษาอธปิไตย	มคีวามเป็นอยู่ 

อย่างสงบสุข	 และสันติ	 ปัจจุบันอ�าเภอเวียงแหงได้คัดเลือกบ้านแปกแซมเป็น

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	 ชุมชนมีความเข้มแข็งปราศจากยาเสพติด	 (ยาบ้า)	 

เป็นยามชายแดนให้แก่ราชการได้อีกทางหนึ่ง

ด้านการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว

พื้นที่โครงการฯ	 มีศักยภาพสามารถพัฒนาให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ	และวัฒนธรรมได้เป็นอย่างด ี

ซึ่งประชาชนทั่วไปได้ไปท่องเที่ยวและสัมผัสกับบรรยากาศ

และทิวทัศน์ที่สวยงาม	 ปัจจุบันโครงการฯ	 มีบ้านพักและ 

สิง่อ�านวยความสะดวกส�าหรับรบัรองนกัท่องเท่ียว	รวมถงึเป็น

ที่ทัศนศึกษาดูงานกิจกรรมด�าเนินงานตามแนวพระราชด�าริ		

สามารถน�ากลบัไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวนัได้เป็นอย่างดี

จากห้วงระยะเวลาตั้งแต่เริ่มโครงการฯ	 จนถึง

ปัจจุบัน	 ๑๕	 ปี	 โครงการฯ	 ได้ด�าเนินงานพัฒนาโดย

น้อมน�าแนวทางการด�าเนินงานตามแนวพระราชด�าริ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 และ

พระบรมวงศานุวงศ์	มาเป็นหลักในการปฏิบัติสู่ราษฎรในชุมชน	และคาดว่าในระยะจากนี้อีกไม่นาน	ชุมชนที่นี่จะเป็น

ชุมชนที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวของตนเองต่อไป

นายอริยะ เชื้อชม หัวหน้าสถานีฯ

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด�าริ บ้านปางขอน จังหวัดเชียงราย

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด�าริ	บ้านปางขอน	จัดตั้งเมื่อวันที่	๑๕	มีนาคม	2๕๔๕	เพื่อแก้ปัญหา

ด้านทรัพยากรป่าไม้และความมั่นคงด้านมนุษย์ตามพระราชด�าริของสมเด็จพระนางเจ้า	ฯ	พระบรมราชินีนาถ	มีพื้นที่

ทั้งหมด	 ๑๗,๕๐๐	 ไร่	 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ลาวฝั่งซ้ายและป่าแม่กกฝั่งขวาท้องที่ต�าบลห้วยชมภู	 อ�าเภอเมือง	

จังหวัดเชียงราย

เดิมก่อนปี	2๕๔๕	ราษฎรมีอาชีพเกษตรกรรมปลูกท้อ	บ๊วย	มะเขือเทศ	กะหล�่าปลี	ข้าวโพด	รายได้ต่อไร่ต่อปี	 

เฉลี่ยไม่ถึง	๓,๐๐๐	-	๔,๐๐๐	บาท	ไม่พอเลี้ยงครอบครัว	จึงมีการบุกรุกท�าลายป่าต้นน�้า	เพื่อขยายพื้นที่ท�ากิน	

หลงัจากปี	2๕๔๕	ราษฎรเปลีย่นพชืทีป่ลกูในพืน้ทีเ่ดมิเป็นกาแฟอาราบก้ีาเป็นอาชพีหลกั	และได้ท�าการเกษตร 

แบบอนรัุกษ์ดินและน�า้ในรปูแบบวนเกษตร	โดยปลูกกาแฟอาราบก้ีา	ร่วมกบัไม้ยืนต้น	ท�าให้ราษฎรมีรายได้ต่อไร่มากขึน้ 

สามารถเลีย้งครอบครัวได้และมเีงนิเกบ็สะสม	ไม่มกีารบกุรกุท�าลายป่าเพือ่ขยายพืน้ทีท่�ากิน	ระบบนเิวศได้รบัการฟ้ืนฟู

ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น	โดยราษฎรเป็นผู้อนุรักษ์และปกป้องดูแลป่า

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓  กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๘
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ปัจจบุนัปี	2๕๕๗	ราษฎรมรีายได้จากการขายกาแฟรวม	2๖,๗๘๘,๑๐๐	บาท	และมรีายได้เฉล่ีย	๑๙๕,๕๓๓.๕๘	

บาทต่อไร่ต่อปี	และรายได้จากแหล่งอื่นๆ	อีก	จ�านวน	๓,๔๘๖,๐๐๐	บาท	รวมปี	2๕๕๗	ราษฎรมีรายได้รวมทั้งสิ้น	

๓๐,2๗๔,๑๐๐	บาท	เฉลี่ย	๑๙๙,๑๗๑.๗๑	บาทต่อครัวเรือนต่อปี

สภาพป่าในพื้นที่โครงการปี ๒๕๔๘ สภาพป่าในพื้นที่โครงการปี ๒๕๕๘

สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชด�าร ิ

ภูพยัคฆ์  จังหวัดน่าน

นายปัญญา เนื่องจากจ้อย หัวหน้าสถานีฯ 

สืบเนื่องจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ	์ 

พระบรมราชินีนาถ	 ได ้ เสด็จพระราชด�าเนินไป 

ทอดพระเนตรพ้ืนท่ีป่าเสื่อมโทรมบริเวณภูพยัคฆ	์

บ้านน�้ารีพัฒนา	 อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ	 จังหวัดน่าน	 

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคาและป่าผาแดง	

เมื่อวันที่	 ๑2	 มกราคม	 2๕๔๖	 และทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ	 ให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตาม 

พระราชด�าริภูพยัคฆ์ขึ้น	 เพื่อฟื ้นฟูสภาพป่าต้นน�้า	

ล�าธารในพืน้ที	่ช่วยให้ราษฎรในพ้ืนทีม่งีานท�า	ก่อให้เกดิ 

รายได้เพือ่ยกระดบัคณุภาพชีวติให้ดขีึน้	มกีารใช้ประโยชน์

ที่ดินอย่างถูกต้องเหมาะสม	 และเกิดผลผลิตสูงสุด	

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแผนใหม่	 ตลอดจน

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสู่ราษฎรเป้าหมาย	 รวมถึง 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่าบริเวณ

ภูพยัคฆ์	 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของราษฎร	 ดังแนว 

พระราชด�าริที่พระราชทานไว้ในการปฏิบัติงานในพื้นท่ี	

“คนอยู่ร่วมกันกับป่ำอย่ำงยั่งยืน”

จากการด�าเนินงานที่ผ่านมา	 การปฏิบัติงานได้มี 

การบูรณาการของหน่วยงานร่วม	อาทิ	กรมอุทยานแห่งชาต ิ

สัตว์ป ่า	 และพันธุ ์พืช	 โครงการฟาร์มตัวอย่างตาม 

พระราชด�าริ	 กรมพัฒนาที่ดิน	 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิม 

พระเกยีรตฯิ	จงัหวดัน่าน	ศนูย์วิจยัข้าวแพร่	กรมชลประทาน	

และทหารบก	 จังหวัดน่าน	 ได้ท�าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับ

ราษฎรในพื้นที่เพ่ิมมากมาย	 ป่าธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู	

ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ดังนี้

๑.	การฟ้ืนฟสูภาพป่าต้นน�า้ล�าธาร	ด�าเนนิการฟ้ืนฟู

และบ�ารุงรักษาไปแล้วประมาณ	๘๕%	ของพื้นที่

กราฟแสดงรายได้ของราษฎรจากการขายกาแฟกะลา 
ระหว่างปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๗

กราฟแสดงที่มาของรายได้ราษฎรในพื้นที่
สถานีฯ บ้านปางขอนปี ๒๕๕๗

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓  กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๘
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เป้าหมาย	คือ	ด�าเนินการแล้วประมาณ	๘,๕๐๐	ไร ่

จากพ้ืนที่เป้าหมายประมาณ	 ๑๐,๐๐๐	 ไร่	 โดยมีองค์กร

ที่สนับสนุนงบประมาณด�าเนินการ	 คือ	 ส�านักงาน	 กปร.	

กรมอทุยานแห่งชาต	ิสตัว์ป่า	และพนัธุพ์ชื	และยุทธศาสตร์

จงัหวดัน่าน	ผลลพัธ์ทีต่ามมาทางอ้อมทีส่�าคญัประการหนึง่	

คือ	เกิดความชุ่มชื้นของดินและบรรยากาศ	ล�าห้วยล�าธาร

ในพื้นที่มีน�้าไหลตลอดทั้งปี	และมีคุณภาพดี

2.	 การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมและเกิด

ผลผลติสงูสดุ	ดนิด	ีมกีารปรบัเปลีย่นจากนาไหล่เขาไปเป็น

นาข้ันบันได	เพ่ือเพิม่ผลผลติข้าวให้พอกนิ	ซึง่สามารถเพิม่ 

ผลผลิตข้าวจากเดมิ	ข้าวทีท่�าจากนาไหล่เขาได้	2๐	-	๓๐	ถงัต่อไร่ 

ไปเป็นข้าวท่ีได้จากนาขัน้บนัไดจะได้ข้าว	๔๐	-	๕๐	ถงัต่อไร่ 

ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ	 โดยส�านักงาน	 กปร. 

กรมพัฒนาที่ดิน	ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน	และกรมอุทยาน

แห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ ์พืช	 ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยน 

นาไหล่เขาไปเป็นนาข้ันบันไดแล้วประมาณ	๓๘๗	ไร่	๓	งาน  

๔๕	ตารางวา

๓.	 ราษฎรมีงานท�าก่อให้เกิดรายได้	 เพื่อยกระดับ

คณุภาพชวีติราษฎรในพืน้ทีม่ข้ีาวทีพ่อกนิจากนาขัน้บนัได	

มอีาชีพเสรมิจากการปลกูพชืเกษตร	อาท	ิหม่อนผลสดและ 

กาแฟ	 สามารถท�ารายได้เสริมที่ดีจากการขายผลผลิต 

จากหม่อนผลสดและกาแฟ	ซึ่งพบว่าได้รับความนิยมและ

มียอดขายเพิ่มมากขึ้นในทุกปี	และจากตัวชี้วัดด้านรายได้

ประชากรต่อหัวของราษฎรบ้านน�้ารีพัฒนา	 จะมีรายได้

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยไม่ต�่ากว่า	2๓,๐๐๐	บาทต่อปี	ในปี	2๕๕๐ 

มีจ�านวนร้อยละ	 ๔๑.๗๙	 และต่อมาในปี	 2๕๕๔	 มี

จ�านวนร้อยละ	 ๑๐๐	 (ท่ีมา	 :	 ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง 

เพือ่การบรหิารจดัเกบ็และใช้ประโยชน์	กรมพฒันาชุมชน	

กระทรวงมหาดไทย,	2๕๕๖)	และจากการส�ารวจรายได้

ต่อหัวพบว่าในปี	2๕๕๔	มีรายได้เฉลี่ย	2๙,๗๕๐	บาท	

ต่อมาในปี	2๕๕๖	มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น	๓๕,๑๓๘	

บาท	(ทีม่า	:	ส�านกังานพฒันาชมุชน	จงัหวดัน่าน,	2๕๕๖)

๔. 	 การอนุ รั กษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม	 ราษฎรในชุมชนบ้านน�้ารีพัฒนา	 ได้จัดตั้ง

องค์กรข้ึนมาร่วมดูแลรักษาป่าร่วมกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ

ในการดูแลป้องกันรักษาพื้นที่ป่าของหมู่บ้าน	 โดยมีการ

แต่งตั้งประธานกรรมการ	 กรรมการและสมาชิกอนุรักษ์

ทรพัยากรธรรมชาตทิีเ่ป็นราษฎรในหมูบ้่าน	และใช้ปฏบิตัิ

อย่างเป็นรูปธรรม	

จากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 ท�าให้หน่วยงานราชการท่ี

เกีย่วข้องร่วมมอืร่วมใจกนัพฒันาคณุภาพชวีติของราษฎร

ในพื้นที่และฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้กลับมาอุดม

สมบรูณ์ดงัเดิม	เพือ่เอือ้อ�านวยประโยชน์ท้ังทางตรงและ

ทางอ้อม	 ต่อราษฎรและสภาพแวดล้อมในพื้นที่สมกับ

พระราชด�าริที่ทรงให้ไว้เป็นแนวทางการด�าเนินงานของ

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด�าร	ิ

คือ	 “คนอยู่ร่วมกันกับป่ำได้โดยไม่ต้องท�ำลำยซึ่งกัน

และกัน”
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งานของในหลวง
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เรยีบเรยีงโดย : นางสาวมทริา  ภคัทพิวดี
   ส�ำนักประชำสัมพันธ์ 

พลอากาศเอก ก�าธน สินธวานนท์ 
องคมนตรี

บทสัมภาษณ์

พลอากาศเอกก�าธน สินธวานนท์ 

องคมนตรี
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เป็นโอกาสดีที่คณะบรรณาธิการวารสารอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ ขอเข้าพบเพื่อถ่ายทอดบทสัมภาษณ์
ของ พลอากาศเอก ก�าธน สนิธวานนท์ องคมนตร ีเพื่อน�า
บทความลงตีพิมพ์ในวารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ
ฉบบัที่ ๓/๒๕๕๘ คอลัมน์ในความทรงจ�า เมื่อวนัที่ ๑๐ 
มนีาคม ๒๕๕๘ 

ส�าหรับบทสัมภาษณ์นี้ได้กล่าวถึงการถวายงาน
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั สมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรม
ราชนินีาถ ตลอดจนพระบรมวงศ์ ในด้านต่าง ๆ  ในต�าแหน่ง
องคมนตร ีตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ เป็นต้นมา ตลอดจนถงึโครงการ
อนัเนื่องมาจากพระราชด�ารติ่าง ๆ ดงัจะกล่าวต่อไป

นับ
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เมื่อปี ๒๕๓๐ พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว  
มพีระราชกระแสให้ไปดโูครงการน�้าในบรเิวณกรงุเทพมหานคร
เป็นโครงการแรก ๆ ต่อมา ได้เข้าไปดูแลโครงการสหกรณ์
สนัก�าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชด�าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ช่วยเหลือราษฎรยากจน ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ให้ได้
ถอืครองที่ดนิเพื่ออยู่อาศยั ท�าการเกษตรในรูปแบบหมู่บ้าน
สหกรณ์การเกษตร สมาชกิโครงการฯ จะไม่ได้รบักรรมสทิธิ์
ในที่ดิน ที่ดินที่เกษตรกรจะได้รับยังคงเป็นของโครงการอยู่ 
แต่สามารถตกทอดถึงลูกหลานได้ ในระยะเริ่มแรกของ
การด�าเนนิโครงการฯ พระองค์ได้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งให้ ดร.ประกอบ หตุะสงิห์ องคมนตร ี เป็นประธาน
คณะกรรมการ เมื่อโครงการฯ ด�าเนนิได้ ๕ ปีแล้ว โครงการฯ 
ได้รับการจดทะเบียน โดยใช้ชื่อว่า “สหกรณ์การเกษตร
หมู่บ้านสหกรณ์สันก�าแพง” และได้ด�าเนินกิจการธุรกิจ
จนถงึปัจจบุนั ต่อมา พระองค์ทรงให้โอนงานที่ทรงมอบหมาย
ให้ ดร.ประกอบ หตุะสงิห์ มาอยูใ่นความรบัผดิชอบ ซึ่งกย็งั
ด�าเนนิการมาจนปัจจบุนันี้

โครงการฯ ต่อมาที่ได้เข้าไปมีส่วนถวายงานคือ 
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนังฯ แต่เดมิปากพนงัฯ 
เคยเป็นอู่ข้าวอู่น�้าที่ดี ต่อมา ประชาชนประกอบอาชีพท�า
นาไม่ได้ผล เนื่องจากเกิดปัญหาน�้ากร่อยและอื่น ๆ จาก
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ต้นไม้ถกูตดัมากขึ้น น�้าจดื
ที่น�ามาใช้ในการเพาะปลูกน้อยลง นอกจากนั้น ลักษณะ
ของแม่น�้าปากพนังมีลักษณะร่องน�้าต�่ากว่าระดับน�้าทะเล 
และมคีวามลาดชนัน้อย เมื่อน�้าจดืทางต้นน�้ามปีรมิาณน้อย 
ท�าให้น�้าเค็มรุกล�้าเข้าไปในแม่น�้าปากพนังและล�าน�้าสาขา 
พระองค์จึงมีพระราชด�าริให้จัดระบบคัดแยกน�้าเค็ม ระบบ
น�้าจดืให้ด ีพระราชทานพระราชด�ารว่ิาต้องหาวธิเีอาน�า้เคม็ 
เข้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร น�า้จดืใช้ประโยชน์อย่างไร 
ตอนนั้น พระองค์เสด็จพระราชด�าเนินไปยังพื้นที่ลุ ่มน�้า 
ปากพนงัฯ มีพระราชกระแสให้ส�านักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ
(ส�านักงาน กปร.) เข้าไปดูแลโดยตั้งเป็นโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ คือพระองค์ทรงรับมาท�าเองก่อน  
เมื่อรฐับาลเหน็ว่าได้ผลดแีละมคีวามส�าคญัจงึได้รบัโครงการ
มาด�าเนนิการต่อ หลกัการคอืโครงการใดที่รฐับาลยงัท�าไม่ได้
หรอืไม่ได้ท�า แต่มคีวามส�าคญัต่อความเป็นอยูข่องประชาชน
กจ็ะทรงรบัมาเป็นพระราชภาระที่จะรเิริ่ม ต่อเมื่อรฐับาล
เหน็ความส�าคญักจ็ะเข้ามารบัไปด�าเนนิการต่อ
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ทุ่งลุยลาย “การแก้ปัญหาอย่างครบวงจร” 

โครงการทุง่ลยุลายอนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิต�าบล
ทุ่งลุยลาย อ�าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เมื่อปี ๒๕๑๒ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.) ได้สร้างเขื่อน 
จฬุาภรณ์ มกีารตดัถนนไปยงับรเิวณที่สร้างเขื่อน และราษฎร
จ�านวนมากเข้าไปหกัล้างถางป่ารกุล�้าเข้าไปในเขตป่าสงวน
แห่งชาต ิ ทางกระทรวงเกษตรฯ เข้าไปด�าเนนิการจบัราษฎร
ที่ท�าผิดกฎหมาย ราษฎรจึงได้ข้ามเขตถนนย้ายมาอยู่ในที่ 
ของการไฟฟ้า เกิดเป็นปัญหาของการไฟฟ้า พระองค์ทรงให้
การไฟฟ้าจดัพื้นที่แห่งหนึ่งให้ราษฎรท�ากนิ การไฟฟ้าจึงไป
เช่าที่เพื่อไปจดัสรรเป็นที่ท�ากนิและหาอาชพีเพื่อสร้างรายได้ 
อบรมคนให้เข้าใจและมีระเบียบในการด�ารงชีวิตครบวงจร 
ซึ่งกย็ุง่ยากเหมอืนกนั นบัเป็นโครงการฯ ที่เป็นประวตัศิาสตร์ 
เมื่อจัดสรรแล้ว ก็จัดให้มีโครงการเลี้ยงหมูที่ทุ ่งลุยลาย 
ปลกูข้าวโพดเพื่อเป็นอาหารสตัว์ นอกจากการจดัที่ดนิท�ากนิ
ยงัให้เกดิอาชพีกบัราษฎรอกีด้วย การเลี้ยงหมูก็ต้องลงทุน 
มีความจ�าเป็นต้องใช้เงินของธนาคารกรุงเทพซึ่งธนาคาร
สนับสนุนมาช่วย แต่การจัดแจงในเรื่องยืมเงินไปเท่าไร 
ลงทนุไปอย่างไร ขายหมไูด้อย่างไร ต้องคืนทุนเขาอย่างไร 
ก็เป็นที่เรียบร้อยดี เป็นหน้าที่ของคณะองคมนตรีในการ
ประสานงาน อีกอย่างหนึ่งคือราษฎรควรอยู่ในวินัย ไม่ใช่
หารายได้แล้วน�าไปซื้อโทรทศัน์ ซื้อวทิย ุ สนิค้าฟุม่เฟือยไม่ได้

ควรมอีะไรที่จ�าเป็นกใ็ห้อย่างนั้น ส่วนที่เหลอืใช้หนี้ให้กบัธนาคารหมด 
โรงอาหารหมูก็ท�าส�าเร็จเป็นอาหารสัตว์ ก็เกิดสหกรณ์
ขึ้น ช่วยท�าให้ราษฎรมีอาชีพ และสร้างชุมชนให้ราษฎร 
อยูก่เ็ป็นโครงการใหญ่เรยีกว่า “สหกรณ์การเกษตรโครงการ
ทุง่ลยุลาย” น�ามาให้ราษฎร ราษฎรกเ็ชื่อฟัง และท�ากนัมาได้ 
ร าษฎรมี อ าชี พ เลี้ ย งหมู  มี ที่ อยู ่ อ าศั ย  มี อ าหาร
เรียบร้อยหมดแล้ว ตอนนั้นท�าในนามของการไฟฟ้าฯ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีต�าแหน่งเป็นหัวหน้า
โครงการทุง่ลยุลาย เมื่อด�าเนนิการถงึจดุหนึ่งกม็อบโครงการนี้ 
ให้กับกระทรวงมหาดไทย ปรากฏว่าไปไม่รอด เพราะว่า
ไม่สามารถคุมราษฎรให้อยู ่ในวินัยได้ เรื่องการใช้เงิน 
เพราะฉะนั้น กเ็ป็นโครงการแรกที่ใช้เงนิธนาคาร โดยไม่ต้อง
ไปค�้าประกนัอะไร

 การเช่าที่ การจะตดัต้นไม้ กผ็ดิระเบยีบของกระทรวง 
เกษตรฯ ไม่สามารถท�าได้ในทันที ต้องประสานงานก่อน 
แม้กระทั่งให้ราษฎรเพาะปลูก ก็ด�าเนินการเอง ให้ราษฎร
มีรายได้ ต่อมา กลายเป็นจ�าเลยว่าไปใช้ราษฎรเพาะปลูก
การเกษตร น�าเงินเข้าส่วนตัว ที่จริงแล้วสหกรณ์มีบัญชี 
เป็นระบบมรีายชื่อราษฎรทั้งหมด เพื่อจะได้ผลประโยชน์กบั 
การเพาะปลูก บ้านเรอืนจดัออกแบบให้ แล้วแต่จะเลอืกอยู่ 
แบบไหน กเ็ป็นโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด�ารเิช่นกนั 
รวมทั้งบางแห่งในจังหวัดชัยภูมิ ให้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
บ้านเขว้า

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มีต�ำแหน่งเป็นหัวหน้าโครงการทุ่งลุยลาย”
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ทอผ้าวิถีชาวบ้าน : ส�าหรับเครื่องทอผ้าราษฎร 
ไม่ได้มาตรฐาน คือความกว้าง ความยาวของเนื้อผ้าไม่พอ 
ก็ต้องปรับปรุงท�าเครื่องทอผ้าให้ได้มาตรฐานให้ เพื่อจะได้ 
ทราบว่าผูซ้ื้อผ้าขนาดกี่เมตรถงึสามารถตดัเสื้อได้หนึ่งตวั ราษฎร
ก็ปฏิบัติตาม กระทั่งเครื่องกรอด้ายผ้าไหม ก็พัฒนาขึ้นมา 
สร้างให้ได้มาตรฐาน วธิทีอผ้าที่จะได้เส้นยนืเส้นขวางแบบนั้น 
ช่วยราษฎรคิด แล้วก็พัฒนา สุดท้ายด้านเทคนิคย้อมสี 
ท�าอย่างไรให้สีไม่ตก “ผ้าไหมบ้านเขว้า” จังหวัดชัยภูม ิ
ขึ้นชื่อมาก ปี ๒๕๔๗ อ�าเภอบ้านเขว้า ได้รบัรางวลัเกยีรตยิศ
สูงสุดให้เป ็นผู ้ทอผ้าไหม “โครงการถักร้อยดวงใจ 
มหกรรมผ้าไทย เทิดไท้องค์ราชินี” ในโอกาสทรงเจริญ
พระชนมาย ุ๖ รอบ ๗๒ พรรษา

ปัจจุบันนี้ ในส่วนภารกิจที่เกี่ยวข้องกับส�านักงาน 
กปร. ซึ่งส�านักงาน กปร. เปรียบเสมือน Secretarial (ฝ่าย
เลขานุการ) คือเป็นเลขานุการโครงการของพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั มกีารบนัทกึจดไว้มโีครงการอนัเนื่อง 
มาจากพระราชด�าริกี่พันโครงการ แต่คนลืมไปแล้วว่า
พระองค์ทรงท�าอะไรบ้าง เพราะฉะนั้น ภารกจิขององคมนตรี
กค็อืจะไปจงัหวดัไหน ซึ่งปกตไิปเปิดห้องสมดุ แล้วทนีี้ถาม
ทางส�านกังาน กปร. ว่ามโีครงการของพระองค์หรอืไม่ ถ้ามี
ก็จะไปเยี่ยมทั้งห้องสมุดและโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ วัตถุประสงค์ก็คือพระองค์ทรงมีโครงการนี้ 

กี่ปีมาแล้ว ๒๐ ปี ๓๐ ปี แล้วด�าเนนิการไปได้แค่ไหน ใครเป็น 
หัวหน้าด�าเนินการ โครงการนี้เข้าถงึราษฎรตามพระราชด�าร ิ
แล้วหรอืไม่ เพราะบางโครงการฯ องคมนตรีไปเยี่ยม เพิ่งจะหา
น�้า เพิ่งเริ่มให้ไปวางศิลาฤกษ์ เพิ่งเริ่มต้นก็มี ก็ไปติดตาม
โครงการฯ ว่า ไปได้แค่ไหน เราตามไปดูโครงการฯ เพื่อให้
โครงการฯ ที่พระองค์มีพระราชด�าริด�าเนินไปได้ให้เข้าถึง
ราษฎร โครงการหลายแห่งทางส�านักงาน กปร. ด�าเนนิการ 
ไปได้แค่นี้ เจ้าหน้าที่ของโครงการฯ ได้แนวความคิดสร้าง
อะไรมากมาย มีผู ้คนท�างานหลายคนแต่ยังเข ้าไม่ถึง
ราษฎร มีการติดตามผลการเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เพาะเห็ด 
ก็ท�าแต่ในออฟฟิศ ท�าแต่เจ้าหน้าที่เท่านั้น แต่ราษฎร 
ยังไม่ได้ท�า ต้องไปประสานท�าไมไม่ไปท�าให้หมู่บ้านนั้น
เริ่มท�า ประสานกับนายอ�าเภอ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน เพราะ
โครงการของพระองค์เป็นอย่างนั้น ต้องเข้าถึงราษฎร 
เพราะฉะนั้นจะต้องดูว ่าถ ้าด�าเนินการถึงแค่นี้ราษฎร 
ได้รับผลประโยชน์หรือยัง แล้วทางผู้ว่าราชการจังหวัดและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและกรมต่างๆ ดูว่าดีไหม ถ้าดีก็ต้อง 
เสนอให้ราษฎรท�าต่อ การท�าต่อไปคือกระบวนการว่า
ใครจะท�า กรมชลประทาน กรมพฒันาที่ดนิ หน่วยเกษตรอ�าเภอ 
และจะน�าเงินมาจากไหน พยายามใช้เงินงบประมาณ
ทางราชการ และบางครั้งก็มอบหมายให้ส�านักงาน กปร. 
ช่วยด�าเนินการ เพราะส�านักงาน กปร.  ก็มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริด้วย

“โครงการถักร้อยดวงใจ 
มหกรรมผ้าไทย
เทิดไท้องค์ราชินี”
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ศูนย์บริการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่  
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมีพระราชด�าริว ่า 

“งานนีเ้ป็นประโยชน์ถงึประชาชนอย่างแท้จรงิ ให้ขยาย
ไปให้มาก” โดยมีวัตถุประสงค์ให้มีไม้ดอกไม้ผลกระจาย 
อยูต่ามชนบท สามารถขยายพนัธุป์ลกูเป็นจ�านวนมาก และ
อาจสามารถจ�าหน่ายไม้พชืไม้ผลเป็นอาชพีได้ รวมถงึการอนรุกัษ์
พนัธุไ์ม้ดอกของไทย จงัหวดัเชยีงใหม่ พระองค์มพีระราชด�ารใิห้
ปลกูต้นไม้ ดอกไม้ กไ็ปปลกูด ูปรากฏว่ากย็งัด�าเนนิการอยูใ่น
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เพราะราษฎรยงัเพาะไม่เป็น จงึต้องผลติ 
หวัดอกไม้ให้มากๆ ให้ราษฎรมาปลกู และให้ราษฎรมาขายที่นี้ 
ท�าให้เกดิอาชพี เพื่อให้มกีารใช้จ่ายเงนิ กต้็องไปคดิโครงการ
ขยายเตบิโตให้ได้ จงัหวดัเชยีงใหม่ สภาพแวดล้อมดนิด ีอากาศด ี
ดอกไม้สวย กไ็ด้มอบหมายส�านกังาน กปร. ไปช่วยด�าเนนิการ
เพื่อจะขยายผล เพราะต่างจงัหวดัขาดผูน้�าท้องถิ่น

โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง
 
โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพงก็ได้ด�าเนิน

มาตั้งแต่ต้น ตอนนี้ ส�านกังาน กปร.กเ็ข้ามาช่วยดูแล เช่น 
เมื่อท่อน�้าช�ารุดต้องมาของบประมาณของส�านักงาน กปร. 
เมื่อหน้าแล้งต้องไปขดุดนิส่วนที่ต�่าที่สดุ เพื่อเป็นบ่อน�้าเมื่อถงึเวลา
จะได้มีน�้าจ�านวนหนึ่งไว้ใช้ในการเพาะปลูกได้ เป็นต้น

ปัจจุบันนี้ส�าหรับโครงการทางใต้ตอนนี้ก็ส่งต่อให้ 
พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีอีกท่านหนึ่ง  
ไปดูแลแทน ให้ไปช่วยเป็นที่ปรึกษา เพราะตอนนี้อายุมาก
สขุภาพไม่ค่อยดี

“งานนี้เป็นประโยชน์
ถึงประชาชนอย่างแท้จริง

ให้ขยายไปให้มาก”
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งานโครงการพระราชด�าริ
 
จงัหวดัศรสีะเกษ โครงการฯ ของพระองค์ ท�าให้เขื่อน

มนี�้ามากขึ้น ๓ เท่า แต่ราษฎรยงัปลกูข้าวเท่าเดมิ เพราะยงั
ขาดผู้น�าท้องถิ่น ปัญหาคือท�าไมราษฎรไม่ปลูกข้าวมาก ๆ 
ท�าแล้ว ๓ ไร่ ท�าไมไม่ท�า ๕ ไร่ การปฏิบัติก็แนะน�ากับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษว่า รถทุ่นแรง รถแทรกเตอร์
ของจงัหวดั น�าไปขยายคนันา ค่าใช้จ่าย พอราษฎรท�าข้าวได้
กเ็อามาจ่าย กต้็องแนะผูว่้าราชการจงัหวดักร็บัไปด�าเนนิการ 
แต่ไม่ได้ไปเยี่ยม ต่อมาปัญหาคอืขาดผูน้�าท้องถิ่น แต่ถ้าผู้น�า
ท้องถิ่นเป็นที่เชื่อถอืได้จะขยายเขต ๕ ไร่ เป็น ๑๐ ไร่ ใช้เขต
ท�านารวมเป็น ๕๐ ไร่ คดิระบบชลประทาน คดิระบบคนันา
ให้ด ี ลงมอืท�า แล้วมคีนกลางที่ดที�าได้ก�าไรแน่นอน จากนั้น 
เอามาใช้เป็นค่าขยายคนันา อนันี้กเ็ป็นของส่วนรวม ถ้าเขาไป
ร่วมสามคัคกีนัได้กด็ ีโครงการฯ ของพระองค์มแีนวคิดหลัก
คอื ท�าอย่างไรให้ถึงมือราษฎร บางโครงการกท็�าเป็นศนูย์
เรยีนรูแ้ละฝึกอบรม เช่น โครงการพระดาบสและลกูพระดาบส 
เช่น เลี้ยงปลาสลิดที่บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ไม่ใช่
ท�าแข่งกบัราษฎร แต่ท�าให้ราษฎรเอาเป็นตวัอย่าง ปลาสลดิ 
เราจัดท�าบรรจุภัณฑ ์ ให ้ดี เพื่อ เพิ่มมูลค ่า  จูงใจให ้
ผูบ้รโิภคอยากซื้อ ทางภาคใต้ที่มกีารรวมตวักนัผลติยาหม่อง
ก็ไปแนะน�าให้ท�าฉลากขายในหมู่บ้าน แล้วให้ขายระหว่าง
ต�าบล และในจงัหวดั เป็นการรวมตวักนัขยายตลาดออกไป

 

โครงการป่าพรโุต๊ะแดง จงัหวดันราธวิาส ดนิทางใต้  
ถ้าขดุลงไปแล้ว มนัแช่น�้าพรนุ�้าท่วมกไ็ม่มทีี่เพาะปลูก พระองค์
ทรงระบายน�้าออกหมดแล้ว ดนิเมื่อถกูอากาศออกซเิจนแล้ว
ดนิเปรี้ยวปลกูไม่ได้ กไ็ปลองใช้หาน�้าล้างที่จงัหวดันราธวิาส 
เอาน�้าไปล้างให้ดนิจดื กระทั่งได้ไปส�ารวจเส้นทาง พระองค์
ทรงให้ขดุดนิลงไปดชูั้นดนิว่าเป็นอย่างไร ทรงล้างดนิหมดแล้ว
สามารถท�าการเพาะปลกูข้าว ข้าวขึ้นได้กพ็อพระราชหฤทยั
เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรอกีครั้ง ปัจจบุนันี้ได้ด�าเนนิการก่อสร้าง
อาคารระบายน�้า เพื่อระบายน�้าจากพรโุต๊ะแดง ลงคลองมโูนะ
ไม่ให้ไหลเข้าพื้นที่การเกษตร และหมู่บ้านราษฎร 

ทางส�านกังาน กปร. ทราบดว่ีา ที่ตรงนี้ยงัไม่สามารถ
ปลูกอะไรได้ ต้องท�าให้ดินจืด และมีปัญหาเรื่องดินเปรี้ยว
เหมอืนกนั ทรงให้หาทางล้าง อกีหน่อยพื้นที่เขตรงัสติพื้นที่ดนิ
จะปลูกไม่ได้เหมอืนกนั เนื่องจากมคีวามเข้มกรดด่างของดนิ 
ดงันั้น ควรจะจ�าวธินีี้ แล้วไปหาทางท�าประโยชน์ให้สามารถ
เพาะปลกูได้ ไม่ใช่ไปจดัสรรที่ดนิ ที่ท่องเที่ยว ต้องแก้ไขเรื่องนี้ 
เพราะฉะนั้น ถ้ารู้ปัญหาอย่างนี้ ใครมีหน้าที่อะไรก็ไปคิด
ต่อท�ามา พรนุั้นไม่ใช่น�้าแห้งแล้วปลูกได้ ต้องใช้เวลาล้างน�้า                    
เป็นปี ๆ  ถงึจะปลกูได้ ไม่อย่างนั้นที่ท�ามาหากนิของราษฎรกน้็อย 

“โครงการฯ ของพระองค์
มีแนวคิดหลักคือ

ท�าอย่างไรให้ถึงมือราษฎร”
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พระแม่แห่งแผ่นดิน

โครงการฟาร์มตวัอย่างตามพระราชด�าร ิจงัหวดัพทัลงุ 
สมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ พระองค์ทรงเป็น
ห่วงเรื่องอาชพีของราษฎรที่จงัหวดัพทัลงุ มพีระราชด�ารใิห้หา 
พื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อจดัท�าโครงการฟาร์มตวัอย่างฯ เพื่อให้ราษฎร
ไปศกึษาเรยีนรูใ้นลกัษณะการปฏบิตัจิรงิ และน�ากลบัไปปฏบิตัิ
ในพื้นที่ของตนเอง ต้องไปแนะให้แม่บ้านเพาะปลูก แม่บ้าน
กท็�า ขายได้ก�าไร เจ้าหน้าที่จะถวายเงนิพระราชนิไีปห้ามว่า
อย่าถวาย ให้เอามาให้ชาวบ้านให้มีฐานะดีขึ้น และถ้าเงิน
เหลอืให้เอามาท�าศูนย์กลางพฒันากจิกรรมนี้ เช่น หาพาหนะ
ที่จะมาขนส่ง กไ็ปแนะเขาอย่างนี้ พระองค์ทรงมาตั้งกจิกรรมนี้ 
ไม่ได้ให้มาหาเงินให้ แต่ทรงตั้งกิจกรรมนี้เพื่อไปช่วยราษฎร 

ดังนั้น การติดตามไปกับทางส�านักงาน กปร. เพื่อที่จะไป
เยี่ยมหน่วยงาน จะได้มกี�าลงัใจในการท�างาน แล้วกด็ดู้วยว่า 
โครงการนี้ดีหรือไม่ ราษฎรได้ประโยชน์หรือไม่ คนอื่นไม่รู้
ตัวราษฎรเองที่ทราบ ก็ช่วยส่งเสริมให้ราษฎรท�า ก�านัน 
ผูใ้หญ่บ้าน ช่วยกนัท�า จะได้ถงึราษฎร เพาะเหด็เพาะอะไรมา
เพาะมาแสดงกนัในสถานที่ท�างาน เลี้ยงไก่กม็าแสดง ไม่ไปถงึ
ราษฎร กต้็องให้ก�าลงัใจราษฎร ตั้งแต่ตอนนั้น กไ็ป ประสานงาน 
หน่วยงานต่าง ๆ ไม่รูจ้กัถามกนั ปัจจบุนัมหีน่วยงานใหม่เยอะ 
ที่จะตามส�านกังาน กปร. ไป เพื่อจะให้โครงการฯ ของพระองค์ 
มกีารด�าเนนิการต่อไป อยากให้ทางส�านกังาน กปร. ช่วยคอื 
เขยีนเป็นข่าวสั้นๆ ลงหนงัสอืพมิพ์ท้องถิ่นในเรื่องที่ส�านกังาน 
กปร. ได้ท�าหน้าที่เป็นเลขานกุารโครงการฯ
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ที่เล่ามานี่เป็นเพียงตัวอย่างโครงการฯ พูดถึงการ
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงดูแลทุกข์
สขุของราษฎร มพีระราชด�าร ิทรงรเิริ่มโครงการและด�าเนนิการ 
บางส่วนรัฐบาลรับไปท�าต่อ บางส่วนมูลนิธิฯ ที่ทรงจัดตั้ง
ขึ้นด�าเนนิการต่อ โดยมสี�านกังาน กปร. เป็นส่วนเชื่อมกบั
รัฐบาล เพื่อบรรเทาปัญหาและส่งเสริมให้ราษฎรมีความ
เป็นอยูท่ี่ดขีึ้นโดยยั่งยนื องคมนตรมีหีน้าที่ถวายงานด้วยการ
ตดิตามโครงการต่างๆ เหล่านี้ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์  

สดุท้ายนี้ ขอฝากว่าหน้าทีข่องส�านักงาน กปร. คือ
ต้องสอนให้คนมจีติส�านึกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 
สมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถทรงคิดถงึเร่ือง
ความเป็นอยู ่อาชพี ของประชาชนมานานแล้ว อยากให้ไป
เปิดดใูนข้อมลูข่าวสารของโครงการฯ ของคณะองคมนตรเีกี่ยวกบั 
โครงการฯ ต่าง ๆ ได้สานต่อเป็นจงัหวดั ๆ ไม่ได้ท�าทเีดยีว 
พร้อมกนัหมด 

จากบทความที่ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู ้ 
อันทรงคุณค่านี้ ผ่านบทสัมภาษณ์พลอากาศเอก ก�าธน 
สินธวานนท์ องคมนตรี ในการถวายงานพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 
ตลอดจนพระบรมวงศ ์  คณะบรรณาธิการวารสาร 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริกราบขอบพระคุณ ในเรื่องราว
และประสบการณ์ซึ่งจะได้น�าไปเผยแพร่ให้คนรุน่หลงัได้รบัประโยชน์
และซาบซึ้งในพระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 
สมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ ตลอดจนพระบรมวงศ์ 
ทกุพระองค์ ที่ได้ทุม่เทพระราชหฤทยั พระวรกาย เพื่อให้ประชาชน
ชาวไทยได้กนิดอียู่ด ีเพื่อการพฒันาประเทศต่อไป 

“หน้าที่ของส�านักงาน กปร. คือ 
ต้องสอนให้คนมีจิตส�านึกว่า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
สมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ 

ตลอดจนพระบรมวงศ์ 
ทรงคิดถึงเรื่องความเป็นอยู่ 

อาชีพของราษฎรมานานแล้ว”
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“ป่าสกันวมนิทรราชนิ”ี
โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สัก และพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร

บริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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	 นพื้นที่เขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าลุม่น�้าปาย	และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตป่ิาแม่ปาย 
	 ฝั ่งขวา	 และป่าสงวนป่าแม่ปายฝั่งซ้ายตอนล่าง	 มีภูมิประเทศเป็นที่สูง	 
	 ๓๐๐	-	๑,๓๐๐	เมตร	จากระดบัน�้าทะเล	พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงมหีนิปูน 
ปะปนอยูแ่ละมหีลมุหนิปนูกระจายอยูท่ั่วพื้นที่	พบป่าเบญจพรรณที่ไม้สกัธรรมชาตขิึ้นอยู่	 
ลกัษณะเป็นไม้สกัที่ด	ีสมบรูณ์	ขนาดใหญ่	ล�าต้นตรง	อตัราการเจรญิเตบิโตสม�่าเสมอ	 
โดยเฉลี่ยพบต้นสักที่มีล�าต้นขนาดใหญ่	 ๒๐	 ต้นต่อไร่	 ป่าสักที่พบในพื้นที่นี้ 
มีลักษณะพิเศษ	 คือ	 สามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่สูง	 ๑,๒๗๐	 เมตร 
จากระดบัน�้าทะเล	ซึ่งเป็นระบบนเิวศที่หาได้ยากในประเทศไทย	เนื่องจากปกตจิะ
พบไม้สกัเจรญิเตบิโตได้ดใีนระดบัความสูงไม่เกนิ	๗๐๐	เมตรจากระดบัน�้าทะเล	

กรมอทุยานแห่งชาต	ิสตัว์ป่า	และพนัธุ์พชื	เหน็ความส�าคญัของระบบนเิวศ 
ที่พบได้ยากในประเทศไทยดังกล่าว	 จึงมีหนังสือน�าความกราบบังคมทูล	 
สมเดจ็พระนางเจ้า	ฯ	พระบรมราชนินีาถ	เพื่อทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
รบัเป็นโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด�าร	ิและขอพระราชทานชื่อป่าสกัที่สมบรูณ์
แห่งนี้เพื่อความเป็นสริมิงคล	

สมเด็จพระนางเจ้า	 ฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 ทรงรับโครงการอนุรักษ์แหล่ง
พันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�้าปาย	 
ไว้เป็นโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด�าร	ิเมื่อวนัที่	๑๘	กมุภาพนัธ์	๒๕๕๓	และ 
ทรงพระราชทานชื่อป่าสกัดงักล่าวว่า	“ป่าสักนวมินทรราชินี”	 เพื่ออนรุกัษ์แหล่ง 
ป่าสกัพื้นที่	๓๑๐,๗๒๕	ไร่	(๔๙๗.๒	ตารางกโิลเมตร)	ก�าหนดพื้นที่ป่าสกัธรรมชาต	ิ
เนื้อที่	๙๔,๓๗๕	ไร่	(๑๕๑	ตารางกิโลเมตร)	ให้เป็นเขตอนรุกัษ์ที่ต้องดูแลเป็นพเิศษ	
ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มไม้สักอุดมสมบูรณ์ขึ้นอยู่หนาแน่น	 ประเมิน
มูลค่ากว่า	๘๐,๐๐๐	ล้านบาท

โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บริเวณป่าลุ ่มน�้าของ-ลุ ่มน�้าปายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ตั้งอยู ่ในพื้นที่ 
ต�าบลห้วยผาและต�าบลห้วยปลูงิ	อ�าเภอเมอืง	ต�าบลสบปอ่ง	อ�าเภอปางมะผ้า	และ
ต�าบลทุง่ยาว	อ�าเภอปาย	จงัหวดัแม่ฮ่องสอน	แบ่งเขตพื้นที่เพื่อด�าเนนิงานโครงการ
จ�านวน	๔	เขต	

๑.		 เขตคุ้มครองและศกึษาวจิยัหรอืพื้นที่ป่าอนรุกัษ์พื้นที่	๑๖๕,๘๖๐	ไร่	
๒.		 เขตกนัชนและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่	๓๓,๓๔๐	ไร่
๓.		 เขตพัฒนาคุณภาพชีวิต	 หรือเขตชุมชนและพื้นที่ใช้ประโยชน์ที่ดิน 

	 	 พื้นที่	๑๕,๘๐๐	ไร่	
๔.		 เขตป่าสงวนแห่งชาตพิื้นที่	๙๕,๗๒๕	ไร่

เรียบเรียงโดย : นางสาวสใบทิพย์  ศรีทองสุข

   ส�ำนักประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๓

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๘
39

แน
ะน

�ำโ
ค
รง

ก
ำร



การด�าเนนิงานที่ผ่านมา	ได้ปฏบิตักิารลาดตระเวนทั้งทางเท้า	ทางเรอื	และทาง
อากาศยาน	 เพื่อปฏิบัติการลาดตระเวนป้องปรามการบุกรุกท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม	ตรวจสอบพื้นที่และเฝ้าระวงัการบกุรกุท�าลายทรพัยากรป่าไม้อย่างต่อเนื่อง	จดัตั้ง 
จุดสกัดและหน่วยพิทักษ์ป่า	 จ�านวน	 ๔	 จุด	 ในการดูแลป้องกันพื้นที่ป่าสักนวมินทรราชิน	ี 
ประกอบด้วย		

จดุที่	๑	หน่วยพทิกัษ์ป่า	สหสับญุญาววิฒัน์	๑
จดุที่	๒	หน่วยพทิกัษ์ป่า	โกวทิปัญญาตรง	๑
จดุที่	๓	จดุสกดัป้องกนัรกัษาป่า	สหสับญุญาววิฒัน์	๒	(จดุห้วยซลอบ)
จดุที่	๔	จดุสกดัป้องกนัรกัษาป่า	โกวทิปัญญาตรง	๒	(จดุดอยเขยีว)	

เพื่อเป็นอนสุรณ์น้อมร�าลกึถงึนายสหสั	บญุญาววิฒัน์	ที่ปรกึษาส�านกัพระราชวงั	และ 
นายโกวทิ		ปัญญาตรง	ผูต้รวจราชการกรมอทุยานแห่งชาต	ิสตัว์ป่า	และพนัธุพ์ชื	ผูเ้ป็นก�าลงัส�าคญั 
ในการขับเคลื่อนโครงการพระราชด�าริ	 จนบังเกิดผลส�าเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความ 
เป็นอยู่ของราษฎรในถิ่นทรุกนัดาร

นอกจากงานอนรุกัษ์แล้วยงัได้ด�าเนนิงานพฒันาคณุภาพชวีติควบคู่ไปด้วย	งานพฒันา
คณุภาพชวีติราษฎรบรเิวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�้าปาย	ด�าเนนิการใน	๔	หมู่บ้าน	ประกอบด้วย	

หน่วยปฏบิตักิารพืน้ท่ีที ่๑	บ้านกึ๊ดสามสบิ	บ้านนาอ่อน	ต�าบลสบป่อง	อ�าเภอปางมะผ้า	 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 เป็นราษฎรชาวเขาเผ่าลีซอ	 อพยพมาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในเขตรักษา 

พันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน�้าปาย	 ราษฎรอาศัยและใช้ประโยชน์เป็นที่ท�ากิน
ปลูกข้าวไร่	ข้าวโพด	ขงิ	ถั่วแดง	

หน่วยปฏบิตักิารพ้ืนทีท่ี ่๒	บ้านห้วยซลอบ	ต�าบล
ห้วยผา	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัแม่ฮ่องสอน	ราษฎรชมุชนบ้าน

ห้วยซลอบเป็นชาวกะเหรี่ยงปะโอ	 ซึ่งเป็นหมู่บ้านบริวารของชุมชน
บ้านห้วยผา	เป็นชมุชนที่อพยพย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานอาศยัอยูใ่นเขต

รกัษาพนัธุส์ตัว์ปา่ลุม่น�้าปาย	พื้นที่บางส่วนราษฎรอาศยัและ
ใช้ประโยชน์เป็นที่ท�ากนิปลูกข้าวไร่	ข้าวโพด	ถั่ว	

หน่วยปฏบิตักิารพืน้ทีท่ี ่๓ บ้านมะโนรา	ต�าบลทุง่ยาว	 
อ�าเภอปาย	 จังหวัดแม่ฮ ่องสอน	 เป็นราษฎรชาวเขา 
เผ่ากะเหรี่ยง	 อยู่ในเขตการปกครองของต�าบลทุ่งยาว	 เป็น
ชุมชนดั้งเดิมที่เคลื่อนย้ายไปมาอาศัยอยู ่ในเขตรักษา 
พนัธุ์สตัว์ป่าลุ่มน�้าปาย	ราษฎรประกอบอาชพีหลกัคอื	การ
ปลูกข้าวแบบไร่หมนุเวยีน	
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หน่วยปฏิบัติการพื้นที่ที่ ๔ บ้านปมฝาด	 ต�าบลห้วยปูลิง	 อ�าเภอเมือง	
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน	เป็นราษฎรชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง	ราษฎรอาศยัและใช้ประโยชน์
ในพื้นที่เป็นที่ท�ากนิปลูกข้าวไร่และข้าวโพด	

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรนอกจากวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ
คณุภาพชวีติ	ให้ราษฎรมชีวีติความเป็นอยูท่ี่ดขีึ้น	ด�ารงชพีตามแนวทางปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว	 ยังได้น�าแนวพระราชด�าร	ิ
“ให้คนอยูร่่วมกบัป่าอย่างเกือ้กลู”	ของสมเดจ็พระนางเจ้า	ฯ	พระบรมราชนินีาถ	
เป็นแนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	 เสริมสร้างจิตส�านึกแก่ชุมชนให้มีส่วนร่วม 
ในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต	ิเกดิความรกั	ความหวงแหนทรพัยากรป่าไม้และ
เรยีนรูก้ารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม	เป็นก�าลงัส�าคญัที่จะร่วมดแูล	
รกัษาและปกป้องป่าสกัธรรมชาตทิี่สมบูรณ์แห่งนี้ไว้	ควบคู่ไปกบัการอนรุกัษ์	ฟื้นฟู	
และพฒันาป่าไม้ให้มคีวามอดุมสมบูรณ์	เพื่อให้คนอยู่ร่วมกบัป่าได้อย่างยั่งยนื	

เพื่อรองรบัการท่องเที่ยวเชงินเิวศ	กรมป่าไม้ได้จดักจิกรรมล่องแก่งแม่น�้าปาย 
โดยเรอืยาง	ให้นกัท่องเที่ยวได้ล่องแก่งล�าน�้าของ-ล�าน�้าปายที่ตื่นเต้น	เร้าใจ	รื่นรมย์ 
กับธรรมชาติสองฝั ่งแม่น�้า	 ชื่นชมความสวยงามของน�้าตกซู ่ซ ่า	 เดินศึกษา 
เส้นทางธรรมชาตชิมความมหศัจรรย์ของป่าสกัที่ใหญ่ที่สดุในโลก	โดยมบีรกิารที่พกั	 
จดุกางเตน็ท์ในผนืป่าแก่นกัท่องเที่ยวด้วย	ซึ่งนกัท่องเที่ยวสามารถเดนิทางท่องเที่ยว
ได้ทกุฤดู	หากต้องการสมัผสัอากาศเยน็สบายควรเดนิทางช่วงปลายฝนต้นหนาว	

ผืนป่าสักนวมินทรราชินีแห่งนี้	 จึงเป็นมากกว่าสวรรค์ของนักท่องเที่ยว	 
ห้องวิจัยของนักอนุรักษ์	 ขุมทรัพย์ของธรรมชาติ	 สมบัติล�้าค่าของชาติและมรดก 
ที่ส�าคัญของโลก	 ให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ในการด�ารงชีพควบคู่กับเป็นแหล่ง 
สร้างความรู้ตามเจตนารมณ์	“คนอยู่ได้ ป่าอยู่รอด”	อย่างแท้จรงิ	
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ต�ำบลปทุมวำปี อ�ำเภอส่องดำว จังหวัดสกลนคร
เรียบเรียงโดย : นางสาวจินจะนะ  แก้วไทรแย้ม

   ส�ำนักประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๒
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เรียบเรียงโดย : นางสาวจินจะนะ  แก้วไทรแย้ม

   ส�ำนักประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๒

ากการตามเสดจ็พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัไปทรง 
	 เยี่ยมราษฎรตามจังหวัดต่าง	 ๆ	 ทุกภูมิภาคของ 
	 ประเทศเป็นเวลายาวนานท�าให้สมเดจ็พระนางเจ้า	ฯ	 
พระบรมราชินีนาถ	 ทรงทราบด้วยพระเนตรพระกรรณว่า	 
ป่าไม้มากมายได้ถกูท�าลายไปโดยฝีมอืมนษุย์	ซึ่งสาเหตกุาร 
ตดัไม้ท�าลายป่า	เกดิจากความรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์	ความเหน็แก่ตวั 
และความยากจนของประชาชน	 จึงท�าให้ประชาชนเหล่านี้
ต้องรบัจ้างตดัไม้	เลื่อยไม้และเผาถ่าน	เพื่อหาเงนิและรายได้
น�ามาเลี้ยงชพีและครอบครวัของตนเอง	ซึ่งเป็นวธิกีารดิ้นรน
เพื่อให้มชีวีติรอด	ดงันั้น	เมื่อป่าหมดสภาพไป	นอกจากท�าให้
เกดิภาวะฝนแล้งปลูกพชืพรรณธญัญาหารไม่ได้ผล	สตัว์ป่า
เมอืงไทยที่เคยมชีกุชมุกล็ดจ�านวนน้อยลงและสญูพนัธุไ์ปกม็ี

สมเดจ็พระนางเจ้า	ฯ	พระบรมราชินนีาถ	ทรงห่วงใย 
ในปัญหาดงักล่าว	ดงันั้น	ในขณะที่ทรงสร้างงานด้านศลิปาชพี	 
เพื่อให้ราษฎรมีรายได้เสริมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ทรงสร้าง 

งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 
ตลอดจนปลูกฝังคณุธรรม	เพื่อประโยชน์ในการพฒันาท้องถิ่น 
พร้อมกนัไปด้วย	ดงัจะเหน็ได้ว่า	เมื่อพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	 
เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรแหล่งน�้า	 เรื่องดิน	 
เพื่อพฒันาที่ท�ากนิให้แก่ราษฎร	ในปี	๒๕๒๕	พระบาทสมเดจ็ 
พระเจ้าอยูห่วั		สมเดจ็พระนางเจ้า	ฯ	พระบรมราชนินีาถ	เสดจ็
พระราชด�าเนนิมาพระราชทานเพลงิพระอาจารย์วนั	อุตตโม	
ณ	วดัถ�้าอภยัด�ารงธรรม	และในปีเดยีวกนัสมเดจ็พระนางเจ้า  ฯ	 
พระบรมราชินีนาถ	 ได้พระราชทานพระราชด�าริเกี่ยวกับ 
โครงการป่ารักน�้าขึ้นที่บริเวณอ่างเก็บน�้าค�าจวง	 ท้องที่ 
บ้านถ�้าติ้ว	 ต�าบลปทุมวาปี	 อ�าเภอส่องดาว	 จังหวัด
สกลนคร	 (ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการป่ารักน�้า 
แห่งแรกของประเทศไทย)	 จึงได้จัดตั้งโครงการป่ารักน�้า 
แห่งแรกขึ้นที่บ้านถ�้าติ้ว	อ�าเภอส่องดาว	จงัหวดัสกลนคร	

พระเจ้าอยู่หัวเป็นน�า้  ฉันจะเป็นป่า
ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน�้า
พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน�า้ 
ฉันจะสร้างป่า
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เมื่อวันที่	 ๒๐	 ธันวาคม	 ๒๕๒๕	 ได้พระราชทาน 
เงินของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ	 และเงินจากทรัพย์สิน 
ส่วนพระมหากษัตริย ์จ�านวนหนึ่ง	 เพื่อเป ็นการจัดตั้ง 
กองทนุอาชพี	ส�าหรบัโครงการป่ารกัน�้า	และทรงมอบหมายให้
ท่านผูห้ญงิสปุระภาดา	เกษมสนัต์	ราชเลขานกุารในพระองค์	 
และพันเอกเรวัต	 บุญทับ	 ผู้บังคับการกรมทหารราบที่	 ๒๓	 
เตรียมพื้นที่	 ๑	 ไร่	 เพื่อทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่างแก่ราษฎร	
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้เชิญพราหมณ์มาท�าพิธี 
บวงสรวงประกาศอญัเชญิเทพยดาอารกัษ์	เจ้าป่ามาสถติอยู่	 
ณ	 ป่าที่ทรงปลูก	 เพื่อรวมน�้าใจชาวบ้านและสร้างความ 
ศักดิ์สิทธิ์แก่โครงการ	 ทรงปลูกอย่างถูกวิธีเป็นตัวอย่าง	 
แล้วทรงชวนราษฎรร่วมกันปลูกป่า	 และพันธุ์ไม้ที่ทรงปลูก 
เป็นพันธุ์ไม้ที่โตเร็ว	 พันธุ์ไม้บ�ารุงดิน	 และพันธุ์ไม้ท้องถิ่น	 
ได้แก่	 กระถินณรงค์	 กระถินยักษ์	 ประดู ่แดง	 ประดู ่	 
มะม่วงหิมพานต์	 และยูคาลิปตัส	 เป็นจ�านวน	 ๑๐๐	 ต้น	 
ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรเห็นถึงความส�าคัญ 
ของการอนรุกัษ์ป่าไม้อนัเป็นต้นน�้าล�าธาร	และทรงมอบหมาย 
ให ้ ร าษฎรดู แลรั กษา	 โดยพระราชทาน เ งิ น เดื อน 
เป็นค่าตอบแทนให้แก่ราษฎรบ้านถ�้าติ้ว	เดอืนละ	๑,๕๐๐	บาท	 
เป็นเวลา	๓	ปี	

“โครงการป่ารกัน�า้”	เป็นพระราชปณธิานอนัแน่วแน่ 
ในสมเด็จพระนางเจ้า  ฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 ที่จะบรรเทา
วิกฤติการขาดแคลนน�้าอย่างรุนแรง	 พระองค์ทรงตรัสว่า	 
“ขาดน�้า ทุกชีวิตส้ินสุดทันที”	 การรักษาแหล่งน�้าไว้เป็น
ที่พึ่งพาอาศัยของมวลสัตว์โลกทั้งหลายนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่
ส�าคัญที่สุด	 น�้า	 นอกจากจะมีประโยชน์ในการอุปโภคและ
บริโภคกับคนแล้ว	 ยังมีประโยชน์กับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม
และสัตว์ป่าทุกชนิด	 เพราะเป็นการฟื้นฟูสภาพของป่าที่
เสื่อมโทรม	บรเิวณของต้นน�้าล�าธาร	ให้กลบัสภาพเป็นพื้นที่
ดูดซับน�้าได้เหมือนเดิม	 ซึ่งการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	 
จะท�าให้พื้นที่บริเวณป่าชุ่มชื้น	 อุดมด้วยต้นไม้น้อยใหญ	่
เป็นการรักษาป่าและต้นน�้าล�าธารของพื้นที่ป่าและบริเวณ 
ใกล้เคยีงได้เป็นอย่างดยีิ่ง	

ปัจจุบันพื้นที่ของโครงการป่ารักน�้าแห่งแรกของ
ประเทศไทย	อยูใ่นเขตพื้นที่อทุยานแห่งชาตภิผูาเหลก็	ต�าบล
ปทุมวาปี	 อ�าเภอส่องดาว	 จังหวัดสกลนคร	 สภาพพื้นที่ 
โดยทั่วไปเป็นที่ราบสงู	พื้นที่เป็นดนิทราย	จงึไม่สามารถอุม้น�้าได้	 
เป็นอุปสรรคต่อการท�าการเกษตร	 ทางทิศใต้เป็นภูเขา	 
คอืภผูาเหลก็	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทอืกเขาภพูานมพีื้นที่ป่าไม้
ในเขตป่าสงวนและเขตอทุยานแห่งชาตภิูผาเหลก็
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เพื่อให้พื้นที่โครงการป่ารกัน�้าแห่งแรกของประเทศไทย	
ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบตามแนวพระราชด�าริ	 มีสภาพป่าไม้ 
ที่สมบูรณ์	และมคีวามยั่งยนื	จงึจ�าเป็นต้องมกีารด�าเนนิงาน
ด้านการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้สามารถกลับคืน 
สู่สภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์เป็นพื้นที่ต้นน�้าล�าธาร	 ช่วยในการ 
เก็บน�้าไว้ใช้ประโยชน์	 รวมทั้งการอนุรักษ์ป่าไม้ที่มีอยู่เดิม
เอาไว้ให้ได้โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความร่วมมือ	 สร้างความตระหนักในการ
หวงแหนทรพัยากรป่าไม้ให้มากขึ้น	และการพฒันาคณุภาพ
ชีวิตของราษฎรในพื้นที่รอบ	 ๆ	 โครงการป่ารักน�้า	 เพื่อให้
ราษฎรที่ยากจนสามารถประกอบอาชีพ	 เพื่อจะได้มีรายได้
เลี้ยงครอบครวัต่อไป	ไม่บกุรกุท�าลายป่า

นายสหัส	 บุญญาวิวัฒน์	 อดีตผู ้ถวายงานด้าน
การเกษตรในพระองค์ฯ	 ปัจจุบันได้เสียชีวิตแล้ว	 ได้เคย
กล่าวไว้เมื่อมีโอกาสกราบรายงานว่า	 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ	 
พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จพระราชด�าเนินไป	 ที่บ้านถ�้าติ้ว	 
ทอดพระเนตรเห็นว่าชาวบ้านยากจนและถางป่ากันมาก	 

เมื่อมีพระราชปฏิสันถารกับชาวบ้านว่าอยู ่กันอย่างไร	 
ท�ามาหากินอะไร	 ชาวบ้านก็บอกว ่าถางป่า	 ทีหนึ่งก็ 
ห้าสิบหกสิบไร่	 แต่ใช้ท�าประโยชน์กันจริง	 ๆ	 แค่ห้าไร่สิบไร่	 
เพราะไม่มีน�้า	 พระองค์ก็ทรงสอนชาวบ้านว่าป่านี่เป็นที่ 
เกบ็น�้านะ	ถ้าถางป่ามาก	ๆ	ก็ไม่มทีี่เกบ็น�้า	แห้งแล้ง	พื้นที่ 
ที่ถางต้นไม้ไปมากมายกท็�าไร่ได้นดิเดยีว	

พระองค ์ทรงขอซื้อที่ที่ชาวบ ้านถางเพื่อปลูก 
มนัส�าปะหลงัแล้วทิ้งร้างไป	มาท�าโครงการป่ารกัน�้า	จัดที่ให้
ชาวบ้านอยู่	หาอาชีพให้	ชวนให้เขาปลูกและดูแลป่า	ท�าให้
เขาเข้าใจว่าป่าเป็นที่เกบ็น�้า	 แรก	 ๆ	พื้นที่ไม่กว้าง	 คนหนึ่ง
ได้ไปสองไร่	ในนั้นจะมบี้าน	มทีี่ท�ากนิให้ปลูกผกั	ปลูกไม้ผล	 
แล้วกเ็ลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่	เลี้ยงสตัว์ที่เป็นอาหารโปรตนี	มส่ีวนหนึ่ง 
เป็นนารวม	 นอกนั้นก็ปลูกป่าทั้งหมด	 ให้ชาวบ้านช่วยกัน 
ดูแลโดยที่ทรงจ้างเป็นรายเดอืน	จนกระทั่งชาวบ้านตั้งตวัได้	 
มรีายได้จากการประกอบอาชพี	พระองค์กท็รงลดความช่วยเหลอื	 
จนเขาพึ่งตวัเองได้	โครงการกช็ะลอและหยดุไป	แล้วพระองค์ 
กท็รงงานอื่น	ๆ	ที่ต้องการความช่วยเหลอืต่อไป
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เรื่อง ราว

ของผู้หญิงบ้านท่าเรือ
เรียบเรียงโดย : กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง
    ส�ำนกัศกึษำและขยำยผลกำรพฒันำตำมแนวพระรำชด�ำริ
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งานทอผ้า เป็นงานของผู้หญิงมานานนับนาน 
ทอเพื่อใช้ตัดเย็บเป็นเสื้อ ผ้าซิ่น กางเกง ผ้าห่ม  
และผา้ใชใ้นครวัเรอืน ในสงัคมดัง้เดมิตอ้งปลกูฝา้ย  
หรือปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเอง กว่าจะได้ผ้าสักผืน  
ต้องใช้ความอุตสาหะ ความเพียร มิใช่เรื่อง
สะดวกสบายเยี่ยงปัจจุบันนี้  ผู้ ใช้จึงใช้อย่าง 
ทะนุถนอม เนื่องจากต้องทำาเอง ประกอบกับเป็น
ของรักของหวงอีกประการหนึ่ง

เศ
รษ

ฐก
ิจพ

อ
เพ

ีย
ง
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แ ม่สะอาด วะสาร ช่างทอวัย ๗๔ ปี แห่งบ้านท่าเรือ 
ต�าบลท่าเรือ อ�าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็น

ชุมชนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ส�านักงาน กปร. เล่าให้ฟังว่า 
“จำาความได้ ตัง้แต่ ๗ ปี กช่็วยยายเกบ็หม่อน เช้าเกบ็ แลงกเ็กบ็อกี  
ตา ยายพาเลี้ยงไหม จนได้ทอตอนอายุ ๑๕ ปี แรก ๆ ทอผ้าฝ้าย 
ยายเป็นคนสอน” 

“ตอนนี ้หลานยายกท็อได้แล้ว แม่อาดสอนเอง ลกูผูห้ญงิ
ทุกคนกเ็ป็นหมด” จงึไม่น่าแปลกใจ ทีจ่ะเหน็ภาพผูห้ญงิบ้านท่าเรอื
นั่งทอผ้าอยู่ใต้ถุนเรือนแทบทุกบ้าน 

“แรกๆ ทอไว้ใช้เอง มาทอขายตอนอายุได้ ๒๔ - ๒๕ ปี  
แต่ก่อนขายได้ผืนละ ๑๐๐ - ๒๐๐ บาท หลังๆ มา พระราชินี 
ท่านรับซื้อ ได้ผืนละ ๓๐๐ บาท” 

เรื่องราวที่เล่านั้น นับว่าแม่สะอาดฯ เป็นส่วนหน่ึงของ 
โครงการศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ตัง้แต่แรกเริม่ กล่าวคอื เมือ่ปี ๒๕๑๓ เกดิอทุกภยัครัง้ใหญ่ในจงัหวดั
นครพนม ท�าให้นาข้าวล่มเสียหาย ภายหลังน�้าลด พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วั พร้อมด้วยสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ 
ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรผู ้ประสบภัย เพื่อ
พระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค บรรเทาความเดือดร้อน  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทอดพระเนตรเห็น
หญิงชาวบ้านที่มาเฝ้าฯ และมารับพระราชทานสิ่งของ ล้วนแต่ 
นุ่งซิ่นไหมมัดหมี่และนั่งรอรับเสด็จบนพื้นน�้าแฉะๆ ทรงซักถาม
ราษฎรจนได้ความว่า ราษฎรทอผ้าไหมมดัหมีไ่ว้ใช้กนัเองในครวัเรอืน 
ไม่ได้ทอขาย เพราะแม้จะขายก็ได้ราคาถูก ไม่คุ ้มกับเวลาและ
แรงงานในการทอ

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ปี ๒๕๔๗ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ มีพระราชด�ารัสเล่าเหตุการณ์พระราชทาน
แก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ความตอนหนึ่งว่า

“…ข้าพเจ้าก็พยายามคิดว่าจะทำาอย่างไรดี ก็ได้เห็น 

ชาวบ้านที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ โดยเฉพาะผู้หญิง ใส่ผ้าซิ่นสวยงาม 
แม้ว่าจะดเูก่า ครำา่คร่า แต่ฝีมอืทอ แบบทีท่อละเอยีด งดงามมาก  
เป็นศลิปะทีง่ดงามของพืน้บ้าน ข้าพเจ้าจงึมีความคดิขึน้มาบ้างว่า 
ทำาไมเราไม่ขอให้เขาทอผ้ามัดหม่ีลายต่าง ๆ ที่เขาใส่ ทำาไม 
ไม่ใช้ความงดงามของผ้ามัดหมี่ที่ชาวบ้านใส่มานั่งเฝ้าอยู่กับพื้น
ให้เป็นประโยชน์ ข้าพเจ้าบอกเขาว่า ผ้าที่ใส่น่ีสวยมาก ทอให้
พระราชินีได้ไหม ชาวบ้านก็บอกว่า พระราชินีจะเอาไปทำาอะไร
เพราะว่าผ้าแบบน้ี ที่คนเขาจะนุ่งจะห่มก็มีแต่คนยากจนเท่านั้น 
คนใช้ที่กรุงเทพฯ น่ันแหละเขาใส่กัน พระราชินีจะใส่ไปทำาไม 
ข้าพเจ้าก็ตอบไปว่า ถ้าทอให้ พระราชินีจะใส่ตลอด เขาก็ตกลง  
มีการเข้าชื่อกันว่าใครบ้าง จะรับอาสาทอผ้าไหมมัดหมี่ถวาย  
แบบที่เขาใส่กันลายแปลก ๆ ข้าพเจ้าให้เงินล่วงหน้าไว้กับคนที่
จะทอให้ข้าพเจ้าทุกคน…”

ในปี ๒๕๑๙ ช่างทอบ้านท่าเรือ ได้รวมกลุ่มกันและได้รับ 
การส่งเสริมสนับสนุนการทอผ้าไหมตามโครงการศิลปาชีพฯ  
โดย “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ” แม่สะอาดฯ กล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่า

“ได้เข้าเฝ้าพระราชินี ครั้งแรกปี ๒๕๓๒ ท่านชมว่า 
ผ้าสวยมาก แม่ก็ภูมิใจ ดีใจที่ท่านชอบ” 

ทุกวันนี้ แม่สะอาดฯ ยังคงทอผ้า หลังกลับจากการดูแลนา 
ไม่ต่างจากผู้หญิงในหมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของกลุ่มทอผ้า
บ้านท่าเรือ โดยมีสถานที่ตั้งกลุ่มอยู่ภายในวัดศรีโพธิ์ชัย วัดประจ�า
หมู่บ้าน แม้จะปรับเปลี่ยนมาใช้สีเคมี เพื่อความสะดวกในการผลิต 
และได้สีทีห่ลากหลาย ทว่าหากเป็นผ้ายาวไม่เกนิ ๒๐ เมตร ยงัคงใช้
สีธรรมชาติจากเปลือกไม้ เนื่องจากผ้ามีน�า้หนักไม่มากเกินไป หาก
มีโอกาสไปเยือนบ้านท่าเรือ การสนับสนุนผ้าทอจากกลุ่ม เป็นสิ่งที่ 
ไม่ควรพลาด เพราะนอกจากได้ผ้าทอฝีมือดีละเอียด การให้ส ี
สวยงาม ลายผ้าหลากหลายแบบดั้งเดิม เช่น ลายหมี่ค่ันและ
ลายลูกแก้วแล้ว ยังเป็นการสืบสานเรื่องราวบนลายผ้าสู่ช่างทอ 
รุ่นใหม่อีกด้วย 
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“…ข้าพเจ้าก็พยายามคิดว่าจะท�าอย่างไรดี ก็ได้เห็นชาวบ้านที่มาเฝ้าฯ 

รับเสด็จ โดยเฉพาะผู้หญิง ใส่ผ้าซ่ินสวยงาม แม้ว่าจะดูเก่า คร�่าคร่า  

แต่ฝีมอืทอ แบบทีท่อละเอยีด งดงามมาก เป็นศลิปะทีง่ดงามของพืน้บ้าน  

ข้าพเจ้าจึงมีความคิดขึ้นมาบ้างว่า ท�าไมเราไม่ขอให้เขาทอผ้ามัดหมี่ 

ลายต่างๆ ที่เขาใส่ ท�าไมไม่ใช้ความงดงามของผ้ามัดหมี่ที่ชาวบ้านใส่ 

มานัง่เฝ้าอยู่กบัพ้ืนให้เป็นประโยชน์ ข้าพเจ้าบอกเขาว่า ผ้าที่ใส่นีส่วยมาก  

ทอให้พระราชินีได้ไหม ชาวบ้านก็บอกว่า พระราชินีจะเอาไปท�าอะไร

เพราะว่าผ้าแบบนี้ ที่คนเขาจะนุ่งจะห่มก็มีแต่คนยากจนเท่านั้น คนใช้ที่

กรุงเทพฯ นั่นแหละเขาใส่กัน พระราชินีจะใส่ไปท�าไม ข้าพเจ้าก็ตอบไปว่า 

ถ้าทอให้ พระราชินีจะใส่ตลอด เขาก็ตกลง มีการเข้าชื่อกันว่าใครบ้าง 

จะรับอาสาทอผ้าไหมมัดหมี่ถวาย แบบที่เขาใส่กันลายแปลกๆ ข้าพเจ้า

ให้เงินล่วงหน้าไว้กับคนที่จะทอให้ข้าพเจ้าทุกคน…”
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เรียบเรียงโดย : นางสาวฉัตตริน บุญเกิด
 ส�านักประสานงานโครงการพื้นที่ ๓

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงบรรยายในการประชุมสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน”

ครั้งที่ ๑

๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗

ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าบลผาสิงห์ อ�าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

โครงการสร้างป่าสร้างรายได ้
ตามแนวพระราชด�าริ

“…สร้างป่า สร้างรายได้ เป็นแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้  
เพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าและมีรายได้เสริมจากการ 
ปลูกพืชโดยท่ีไม่ท�าลายป่าไม้ โดยการปลูกป่าร่วมกับพืชเศรษฐกิจ  
มีการปลูกไม้หลายๆ ระดับ หลายๆ ชนิด มีทั้งไม้เรือนยอดสูงลดหลั่น
กนัลงมา นอกจากจะท�าให้ชาวบ้านมรีายได้แล้วยงัท�าให้มป่ีาไม้เพิม่ขึน้
อีกทางหนึ่งด้วย ...”
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานแนวทางการพัฒนาโครงการสร้างป่า 

สร้างรายได้ โดยเป็นการฟื้นฟูป่าต้นน�้าล�าธาร ในลักษณะผสมผสานที่มีการปลูกไม้หลากหลายระดับ หลากหลาย

ชนิดในแต่ละชั้นเรือนยอดที่สูงลดหลั่นกัน ให้มีความเป็นป่า มีการปลูกป่าเป็นไม้ประธานควบคู่ไปกับไม้เศรษฐกิจ

เป็นพืชควบ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า ลดการบุกรุก ท�าลายต้นน�้าล�าธาร และช่วยให้ประชาชนมีรายได้จากการปลูกพืช

อย่างเกือ้กูล โดยเน้นการด�าเนนิงานอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ทีเ่หลอือยูใ่ห้คงไว้ และฟ้ืนฟูส่วนทีเ่สือ่มโทรมให้กลบัมา 

สมบูรณ์ดังเดิม โดยเฉพาะการปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์และปลูกไม้เกษตรส�าหรับไว้บริโภคในครัวเรือน ประชาชน

ในพื้นที่สามารถเก็บผลผลิตจากป่าเพื่อขายเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง โดยมีหน่วยงานภาคเอกชนร่วมวางแผน

ให้การสนับสนุนด้านการตลาด หรือการแปรรูปผลผลิตในเชิงการค้าต่อไป

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน�้าล�าธาร

๒. เพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่เป้าหมาย

๓. เพื่อสร้างจิตส�านึกในการดูแลรักษาป่า

๔. เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓  กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๘
๕๒



กรอบแนวคิดการด�าเนินงาน
โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ เป็นโครงการตามพระราชด�าริเพื่อแก้ไขปัญหา และเร่งฟื้นฟูป่าต้นน�้าล�าธาร 

ด้วยรูปแบบและวธิผีสมผสาน การด�าเนนิงานจงึจ�าเป็นต้องใช้กระบวนการเรยีนรูเ้ป็นกลไกขบัเคลือ่น การด�าเนินงาน 

โครงการจึงมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริม

การเกษตร กรมการปกครอง ส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั ตลอดจนหน่วยงาน 

ราชการอื่นพร้อมทั้งภาคธุรกิจเอกชน ร่วมกันด�าเนินการสนับสนุนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย สามารถสนอง 

พระราชด�าริในการฟื้นฟูป่าโดยเร็วในระยะเวลาการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

การด�าเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจึงควรเข้าใจเป้าหมายและวิธีการในการ

ปฏิบัติงานที่ต้องมีภารกิจ ทั้งการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน�้าล�าธาร โดยมีการด�าเนินงานพร้อมกันทั้ง ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ด้านการส่งเสรมิให้ราษฎรร่วมกนัรกัษาป่า ทียั่งคงความอุดมสมบรูณ์มใิห้ถูกท�าลายโดยราษฎรต้องมกีาร

เรียนรู้ เกดิความเข้าใจและยอมรับในข้อตกลงของชมุชน ให้มีความร่วมมอืและปฏบิตัใิห้เป็นปกต ิจนเป็นส่วนหนึง่

ของวิถีชีวิต เพื่อสร้างจิตส�านึกให้ราษฎรเป็นผู้รักษาป่า สามารถยังชีพอยู่กับป่าได้อย่างกลมกลืนแบบมีส่วนร่วม
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๒. ด้านการฟื้นฟูป่าต้นน�้าล�าธาร

ที่ถูกท�าลายจนเสื่อมโทรมให้คืนสภาพ

ป่าท่ีสมบูรณ์ โดยให้มีท้ังไม้ป่าที่ เป ็น 

ไม้ดัง้เดิมของพืน้ที ่และไม้เกษตรท่ีสามารถ

สร้างรายได้ให้แก่ราษฎร ใช้หลักวิชาการ

ก� าหนดรูปแบบการปลูกลดหลั่ น กัน 

ไปตามระดับเรือนยอด เพ่ือให้ได้ป่าที่มี

สภาพใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติ ส�าหรับ

ประชาชนผู้ปลูกจะได้ประโยชน์จากการ

ปลูกป่าโดยมีไม้ใช้สอย ไม้ใช้งาน และ 

ไม้เพื่อการบริโภค

๓. ด้านการพัฒนาคณุภาพชวีติของ

ราษฎรในพ้ืนท่ีให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นตาม

หลกัเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสรมิให้มกีาร

รวมกลุม่ท�ากิจกรรมลดรายจ่าย สร้างรายได้ 

จดักระบวนการให้ราษฎรมคีวามรูจ้ดัการผลผลติจากโครงการสอดคล้องกบัตลาด และมอีาชพีเสรมิทีช่่วยสร้างรายได้ 

ในครัวเรือน เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าอย่างกลมกลืน เกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีที่ท�ากินเป็นหลักแหล่ง 

ไม่บุกรุกท�าลายพื้นที่อื่นต่อไป

ในปี ๒๕๕๘ ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ  

(ส�านักงาน กปร.) ร่วมกับกรมป่าไม้ ได้ด�าเนินการจัดท�าโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ในเขตพื้นที่ ๕ จังหวัด  

๑. อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ และอ�าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

๒. อ�าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

๓. อ�าเภออุ้มผาง อ�าเภอท่าสองยาง อ�าเภอพบพระ และอ�าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

๔. อ�าเภอแม่แจ่ม และอ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

๕. อ�าเภอสบเมย และอ�าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

“สร้างจิตส�านึกให้
ราษฎรที่อาศัยอยู่

บริเวณรอบเขตพื้นที่ป่าไม ้
ให้มีจิตส�านึกในการ

อนุรักษ์ป่าไม้”
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ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ จะสามารถแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม 

ของทรัพยากรป่าไม้ ในเขตพื้นท่ี ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด

แม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก ตามหลักการท�าโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ โดยเน้นการฟื้นฟูสภาพป่า 

พร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชนให้มีการอนุรักษ์และมีรายได้ไปพร้อม ๆ  กับการสร้างพื้นที่

ป่าอย่างยั่งยืนและเกื้อกูล

เป็นการสร้างจิตส�านึกให้ราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณรอบเขตพื้นที่ป่าไม้ให้มีจิตส�านึกในการอนุรักษ์

ป่าไม้ ไม่บุกรุกเพิ่ม เห็นประโยชน์จากการปลูกไม้ชนิดต่าง ๆ พร้อมสละพื้นที่คืนกลับให้แก่โครงการ

เพื่ออนุรักษ์ป่าไม้ต่อไป

สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่และเมื่อฝนตกจะป้องกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ เนื่องจากมี

การสร้างสภาพพื้นที่ให้ชุ่มชื้น เก็บกักน�้าไว้ในดิน ส่งผลให้เกษตรกรท่ีอยู่นอกเขตชลประทานได้มีน�้าใช้

เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรได้

แนวทางการด�าเนินงานต่อไป
กรมป่าไม้ได้ด�าเนินงานจัดท�าแผนการด�าเนินงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ในเขตพื้นที่ ๕ 

จังหวัด เป็นระยะเวลา ๕ ปี (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) เพ่ือด�าเนินการจัดหากล้าไม้เพ่ือมอบให้ราษฎร 

ที่ร่วมโครงการพร้อมกับการจัดกิจกรรม ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน จัดท�าระบบน�้า (อ่างพวง) และจัดท�า 

ฐานข้อมูลของโครงการเพื่อด�าเนินงาน โดยมีพื้นท่ีเป้าหมายร่วมโครงการดังนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

จ�านวน ๒ อ�าเภอ ประชากร ๕๔ คน พื้นที่การเกษตร ๒๔๙ ไร่ จังหวัดน่าน จ�านวน ๒ อ�าเภอ ประชากร 

๑๒๒ คน พื้นที่การเกษตร ๕๘๓ ไร่ จังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน ๓ อ�าเภอ ประชากร ๕๘๗ คน พื้นที่

การเกษตร ๑,๖๐๐ ไร่ จังหวัดตาก จ�านวน ๔ อ�าเภอ ประชากร ๑,๑๒๓ คน พื้นที่การเกษตร ๓,๐๐๔ ไร ่

และจังหวัดเลย จ�านวน ๑ อ�าเภอ ประชากร ๑,๑๑๒ คน พ้ืนที่การเกษตร ๔,๔๙๓ ไร่ ประชากร 

รวมทั้งสิ้น ๒,๙๘๘ คน พื้นที่การเกษตร ๙,๙๒๙ ไร่ ซึ่งจะใช้งบประมาณในการด�าเนินงานโครงการฯ 

รวมทั้งสิ้น จ�านวน ๕ ปี
อ้างอิง 

ส�านักพระราชวัง, ส�านักงานโครงการสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คู่มือการปฏิบัติงาน
โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชด�าริ สมเด็จ 
พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร,ี หจก. โรงพมิพ์
ตระกูลไทย จ.พิษณุโลก. ธันวาคม ๒๕๕๗
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การประชุมสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติ

ครั้งที่ ๖ 

ณ เมืองดานัง ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
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	 ญ้าแฝกประเทศไทย	 เกิดจากพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ 

	 พระเจ้าอยูห่วัซึง่ทรงได้รบัแรงบนัดาลพระราชหฤทัยจากการอ่าน 

	 เอกสารของนาย	 Richard	 Grimshaw	 หัวหน้าฝ่ายเกษตรกรรม

แห่งภูมิภาคเอเชีย	ธนาคารโลก	(World	Bank)	เมื่อวันที่	๒๒	มิถุนายน	๒5๓๔	

ซึง่นายสเุมธ	ตนัตเิวชกลุ	ผูช่้วยเลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ

สงัคมแห่งชาตใินขณะนัน้	น�าขึน้กราบบงัคมทลู	ต่อมาได้พระราชทานพระราชด�าริ

ให้นายสุเมธฯ	 น�าไปขยายผลต่อไป	 โดยให้เริ่มทดลองที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 และศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาห้วยทรายอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิจงัหวัดเพชรบรุก่ีอน	หลงัจากน้ัน	 

ได้พระราชทานพระราชด�าริอย่างต่อเนื่องมาตามล�าดับ	 ครอบคลุมเรื่องการใช้ 

หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้าเป็นส�าคัญ	 ตลอดจนการฟื้นฟูทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โดยการปลูกหญ้าแฝกในรูปแบบต่าง	ๆ	ตามลักษณะ

ภูมิประเทศที่แตกต่างกันไป	 นับถึงปัจจุบันได้พระราชทานพระราชด�าริเกี่ยวกับ 

หญ้าแฝกแล้วจ�านวนไม่น้อยกว่า	 ๓๐	 ครั้ง	 ประกอบไปด้วยพระราชด�าริ 

ด้านการศึกษาทดลอง	ด้านอนรุกัษ์ดนิและน�า้	ด้านป้องกันไฟป่า	ด้านการขยายพนัธุ ์

ด้านการคุ้มครองสายพันธุ์	ด้านวิธีการปลูก	และด้านส่งเสริมขยายผล	

  ห
เล
่าส
ู่ก
ัน
ฟ
ัง

เรียบเรียงโดย :  นางสาวอักษราภัค ส�าเภาแก้ว  
 ส�านักแผนงานและวิเทศสัมพันธ์

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓  กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๘
57



บทบาทของ ส�านักงาน กปร. ในการด�าเนินงานด้านหญ้าแฝกกับต่างประเทศเพื่อสนองพระราชด�าริ

การด�าเนินงานด้านหญ้าแฝกกับต่างประเทศ	 ส�านักงาน	 กปร.	 ในฐานะหน่วยงานกลางในการประสานและ

สนับสนุนการด�าเนินงานเพื่อสนองพระราชด�าริด้านการ 

ใช้หญ้าแฝก	ได้เริ่มมีโอกาสด�าเนินงานในระดับการสัมมนา

นานาชาติเมื่อรับการประสานงานจากประธานเครือข่าย

หญ้าแฝกโลกเมื่อปี	 ๒5๓๙	 ขอให้ส�านักงาน	 กปร.	 เป็น 

หน่วยงานหลักในการจัดสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติ	นอกจากนี้ 

ประธานเครือข่ายหญ้าแฝกโลกยังได้กราบบังคมทูลเชิญ

สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีทรงเป็น 

องค์อปุถมัภ์เครอืข่ายหญ้าแฝกโลกด้วย	โดยสรปุแล้ว	ส�านักงาน 

กปร.	 จึงเป็นหน่วยงานกลางในการจัดสัมมนาหญ้าแฝก

นานาชาติและ 

การจดัตัง้เครอืข่าย 
หญ้าแฝกบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิค	 (PRVN)	 เนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพ

และความพร้อมของไทย	 ทั้งในด้านผลการด�าเนินงานด้านงานศึกษา	 วิจัย 

งานส่งเสริมและขยายผล	 รวมท้ังการมีนักวิชาการและหน่วยงานที่ปฏิบัติ

งานหญ้าแฝกจ�านวนมาก	 ประกอบกับความพร้อมเรื่องงบประมาณ 

ในการด�าเนนิการ	นบัจากนัน้เป็นต้นมา	ส�านกังาน	กปร.	จงึได้ท�าหน้าทีเ่ป็น

ศูนย์กลางประสาน	 เผยแพร่ข้อมูล	จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่	จัดการดูงาน	

การฝึกอบรม	รวมทั้งจัดสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติ	ซึ่งมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	เป็นองค์

อุปถัมภ์ของเครือข่ายหญ้าแฝกโลก	 โดยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานเงินสนับสนุนการจัดการสัมมนาฯ	
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รวมทั้งเงินรางวัล	The	King	of	Thailand	Vetiver	Awards	จากมูลนิธิชัยพัฒนา	อีกทั้งได้เสด็จฯ	ไปทรงเป็นประธาน 

เปิดการสัมมนาฯ	 และพระราชทานรางวัล	 The	 King	 of	 Thailand	 Vetiver	 Awards	 ทุกครั้งด้วย	 ทั้งนี้	 การสัมมนา

นานาชาติได้จัดมาแล้วทั้งสิ้น	5	ครั้ง	ดังนี้	

การสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติ	ครั้งที่	๑		ภายใต้หัวข้อหลัก	“Vetiver:	A	Miracle	Grass”	ณ	จังหวัดเชียงราย	

ประเทศไทย	

การสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติ	ครั้งที่	๒		ภายใต้หัวข้อหลัก	“Vetiver	and	the	Environment	and	Its	Implica-

tions”	ณ	จังหวัดเพชรบุรี	ประเทศไทย

การสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติ	ครั้งที่	๓		ภายใต้หัวข้อหลัก	“Vetiver	and	Water”	ณ	เมืองกว่างโจว	สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน	

การสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติ	ครั้งที่	๔		ภายใต้หัวข้อหลัก	“Vetiver	and	People”	ณ	เมืองคาราคัส	สาธารณรัฐ

โบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา	

การสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติ	ครั้งที่	5		ภายใต้หัวข้อหลัก	“Vetiver	and	Climate	Change”	ณ	เมืองลัคเนาว์	

สาธารณรัฐอินเดีย

และครัง้ล่าสดุเครอืข่ายหญ้าแฝก 

เวยีดนาม	(Vietnam	Vetiver	Network:	

VNVN)	 และ	 SBTV	 Construction	 

and	 Advanced	 Technology	 Ltd.	

ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

สัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่	

6		ระหว่างวันที่	5	-	8	พฤษภาคม	

๒558	และศกึษาดูงานระหว่างวนัท่ี	

๙	-	๑๒	พฤษภาคม	๒558	ภายใต้

หวัข้อหลกั	“Vetiver	System:	Empow-

ering	 Sustainable	 Development”	

ณ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีดานัง 

เมืองดานัง	 สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม

ในการนี้	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ในฐานะองค์อุปถัมภ์ของเครือข่ายหญ้าแฝกโลก	

เสด็จฯ	ไปทรงเป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ	และพระราชทานรางวัล	The	King	of	Thailand	Vetiver	Awards	โดยม ี

นายอ�าพล	 เสนาณรงค์	 องคมนตรี	 นายสุเมธ	 ตันติเวชกุล	 เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา	 หม่อมหลวงจิรพันธุ์	 ทวีวงศ	์

เลขาธิการ	กปร.	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากประเทศไทย	และผู้เข้าร่วมประชุม	เฝ้าฯ	รับเสด็จ
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กิจกรรมในการประชุมสัมมนาฯ	 ประกอบด้วยการบรรยายผลการด�าเนินงานการวิจัยและส่งเสริมการปลูกและ

ใช้ประโยชน์หญ้าแฝกจากนานาประเทศ	 นิทรรศการผลการด�าเนินงานหญ้าแฝกในประเทศไทยและการแสดงชิ้นงาน 

หตัถกรรมท่ีส่งเสรมิโดยมลูนธิิชยัพฒันา	และการอบรมหตัถกรรมจากใบหญ้าแฝก

โดยผู้แทนเครือข่ายคนรักษ์แฝก	ของบริษัท	ปตท.	จ�ากัด	 (มหาชน)	 รวมทั้ง 

การศึกษาดูงานการปลูกหญ้าแฝกที่	 Laguna	Lang	Co	Resort	ณ	 เมืองเว้	 

Son	Tra	Peninsular	ณ	 เมืองดานัง	 และริมถนนทางหลวงเส้นทางไปเมือง

โฮจิมินห์

ส�านักงาน	 กปร.	 ในฐานะหน่วยงานกลางในการด�าเนินงานสนอง 

พระราชด�ารด้ิานการด�าเนนิงานพฒันาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการประสานและให้การสนับสนุนการจัดการสัมมนาหญ้าแฝกท้ังใน

ระดับประเทศและนานาชาติเสมอมา	จึงให้การสนับสนุนให้คณะนักวิชาการ

ไทยและผูรั้บรางวัล	The	King	of	Thailand	Vetiver	Awards	ไปน�าเสนอผลงาน	

และน�านทิรรศการผลการด�าเนินงานหญ้าแฝกในประเทศไทย	เพือ่เปิดโอกาส

ให้นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงาน

หญ้าแฝกในประเทศไทยได้แลก

เปลี่ยนประสบการณ์ด้านการ 

รณรงค ์การใช ้หญ ้าแฝกกับ 

นักปฏิบัติงานจากต่างประเทศ	 อันจะเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณ 

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานแนวพระราชด�าริให ้

พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกในประเทศไทยอย่างกว้างขวาง 

ซึง่ทีผ่่านมา	ผลการด�าเนนิงานหญ้าแฝกเพือ่การอนรุกัษ์ดนิและน�า้และอืน่ๆ 

ในประเทศไทยได้เจริญก้าวหน้าจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศ 

และนานาชาติ	 ตลอดจนน�าแนวทางปฏิบัติที่ประสบความส�าเร็จในต่างประเทศมาปรับใช้ในประเทศไทย	 เพื่อให ้

สามารถสนองพระราชด�าริการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกระยะต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้	นางสุวรรณา		พาศิริ	รองเลขาธิการ	กปร.	ได้รับรางวัล	Lifetime	Achievement	Award	จาก	TVNI	Board	

of	Director	ส�าหรับความทุ่มเทและมุมานะมองในการส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกมาตลอดระยะเวลา	๒๐	ปี	

ในงานสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติ	ครั้งที่	6	นี้ด้วย
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ผู้ได้รับรางวัล	The	King	of	Thailand	Vetiver	Awards	

มีดังนี้	

รางวัลชนะเลิศด ้านงานวิจัยหญ ้าแฝกดีเด ่น  

(Outstanding Research) 

 ประเภทผลงานวิจัยในภาคเกษตรกรรม  

(Agriculture Application)

ชือ่ผลงาน	:	The	Salt	Tolerant	Vetiver	โดย	มาล	ีณ	นคร, 

มัทรภรณ์	ใหม่คามิ	และลิลลี่	กาวีต๊ะ

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ประเทศไทย	

 ประเภทผลงานวิจัยนอกภาคเกษตรกรรม  

(Non-agriculture Application)

ชื่อผลงาน	 :	 Laboratory-scaled	 Developments	 and	

Field-scaled	 Implementations	 of	 using	 Vetiver	 Grass	 to	

Remediate	Water	 and	 Soil	 Contaminated	 with	 Phenol	

and	Other	Hazardous	Substances	 from	 Illegal	Dumping	 

at	 Nong-Nea	 Subdistrict,	 Phanomsarakarm	 District,	 

Chachoengsao	Province,	Thailand	โดย	ธนพล	เพญ็รตัน์	และ

คณะ	จากมหาวิทยาลัยนเรศวร	ประเทศไทย	

รางวัลด ้านการส ่งเสริมและการใช ้งานระบบ 

หญ้าแฝกดเีด่น (Outstanding Dissemination and Application)

 ประเภทการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

(Dissemination and Technology Transfer)

ชื่อผลงาน	 :	 Introduction,	Adoption	and	Expansion	

of	Vetiver	System	in	Congo-Kinshasa,	Congo-Brazzaville	

and	Uganda	Republics:	Experiences	Sharing	from	2003	to	

2004	โดย	Alain	Ndona	จาก	Vetiver	Network	International	

ประเทศสาธารณรัฐคองโก	

 ประเภทการใช้งานระบบหญ้าแฝก (Application 

of the Vetiver System)

ชื่อผลงาน	 :	 Application	 of	 Vetiver	 (Vetiveria	 

Zizanioides)	as	a	Bio-technical	Slope	Protection	Measure:	

Some	 Success	 Stories	 in	 Bangladesh	 โดย	Mohammad 

Shariful	 Islam	 จาก	 Department	 of	 Civil	 Engineering,	 

Bangladesh	 University	 of	 Engineering	 and	 Technology	

สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 
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รางวัลด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนดีเด่น (Outstanding People Participation)

   ประเภทผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจสังคม (On-farm Applications and Socio-economic Impacts)

ชื่อผลงาน	:	Vetiver	System	Application	and	Extension	for	Rural	Development	in	the	Mountains	of	Southern	

China	โดย	Liyu	Xu	and	Biao	Huang	จาก	Institute	of	Soil	Science,	Chinese	Academy	of	Sciences	สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน	

 ประเภทการบรรเทาภัยพิบัติหรือ

การปกป้องสภาพแวดล้อม (Disaster Mitiga-

tion or Environmental Protection)

ชื่อผลงาน	:	 The	 Research	 Project	 to	

Prevent	 and	 Rehabilitate	 Shallow	 Landslide	

in	 Steep	 Slope	 Areas:	 Case	 Study	 at	 Ban	

Na	 Tum	 Village,	 Tha	 U-Thae	 Sub-district,	

Kanchanadit	 District,	 Surat	 Thani	 Province,	

Thailand	โดย	ส่งเกียรติ	ทานสัมฤทธิ์	จากมูลนิธิ

พลังที่ยั่งยืน	ประเทศไทย	

รางวัลประกาศเกียรติคุณ (Certificate 

of Excellence)

 ด้านงานวิจัยดีเด่น (Outstanding 

Research)

 ประเภทผลงานวิจัยในภาคเกษตรกรรม (Agricultural Application)

	๑.	The	Role	of	Vetiver	Grass	 in	Soil	and	Water	Conservation	 in	South	Western	Ethiopia:	The	Case	

of	 Tulube	 Peasant	 Association;	 Metu	 District	 โดย	 Tekalign	 Negash	 Terefe	 จาก	Menschen	 FÜ	Menschen	 

Foundation	สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย

๒.	Study	on	Vetiver	Grass	Planting	in	Problem	Soils	and	Spatial	Database	Performed	in	the	Office	of	

Land	Development	Area	โดยจุไรพร	แก้วทิพย์,	พัฒนา	อภิญดา	และวัชรินทร์	พลราชม	กรมพัฒนาที่ดิน	ประเทศไทย

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓  กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๘
6๒



ประ เภทผลงานวิ จั ยนอกภาค

เกษตรกรรม (Non-agricultural Applica-

tion)

๑.	 Engineering	 Characterization	 of	

Vetiver	 Grass	 System	 for	 Shallow	 Slope	

Stablization	โดย	อภินิติ	โชติสังกาศ	และคณะ	

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ประเทศไทย

๒.	Laboratory	Investigation	of	Vetiver	

Root	Reinforcement	for	Slope	Protection	โดย

สุเชษฐ์	ลิขิตเลอสรวง,	บุญรัตน์	โล่ห์วงศ์วัฒน,	

สรินิทรา	วณัโณ	และโสมฉาย	บญุญานนัต์	จาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประเทศไทย

 ด้านการส่งเสริมและการใช้งานระบบหญ้าแฝกดีเด่น (Outstanding Dissemination and Application)

ประเภทการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (Dissemination and Technology Transfer)

๑.	The	Promotion	and	Expansion	of	Vetiver	Handicraft	Development	โดยประเสริฐ	สลิลอ�าไพ	และปรียานุช 

เอกณรงค์	จาก	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	ประเทศไทย

๒.	Vetiver	System	Technology	for	Prevention	and	Treatment	of	Polluted	Water	and	Contaminated	Water	

and	Associated	Publications	on	Vetiver	System	โดย	Luu	Thai	Danh	จาก	School	of	Agriculture	and	Applied	

Biology,	Can	Tho	University	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 ประเภทการใช้งานระบบหญ้าแฝก (Application of the Vetiver System)

๑.	The	Use	of	Vetiver	Technology	on	Newmont’s	Gold	Mining	Concession	at	Akyerm	in	Eastern	Region	

of	Ghana	โดย	Maxwell	Oduro	จาก	Newmont	Gold	GH	LTD	สาธารณรัฐกานา

๒.	 Vetiver	 for	Mine	 Rehabilitation:	 Padaeng	 Zinc	Mine,	Mae	 Sot	 District,	 Tak	 Province	 โดยชัยวัฒน์	 

เผดิมรอด	จากบริษัท	ผาแดง	อินดัสทรี	จ�ากัด	(มหาชน)	ประเทศไทย
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 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนดีเด่น (Outstanding People Participation) 

ประเภทผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจสังคม	 (On-farm	 Applications	 and	 Socio-economic	 Impacts)	 

๑.	Outstanding	Dissemination	and	Application	of	the	Vetiver	System	in	Peru	from	2007	to	2015	โดย	Alois	

Kennerknecht	จาก	Independent	contractor	สาธารณรัฐเปรู

ทั้งนี้	ยังมีรางวัล	TVNI	Awards	ICV	6	ซึ่งมีทั้งสิ้น	๑5	รางวัล	โดยมีคนไทยได้รับรางวัล	๔	คน	5	รางวัล	คือ	

๑.	ประเภท	Basic	Vetiver	Plant	Research	ผลงาน	The	Salt	Tolerant	Vetiver	 โดย	มาลี	ณ	นคร,	มัทรภรณ์	

ใหม่คามิ	 และลิลล่ี	 กาวีต๊ะ	 จากมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	ประเทศไทย

๒.	ประเภท	Agriculture	-	Soil	And	Water	

Conservation,	Research	ผลงาน	The	Research	

Project	 to	 Prevent	 and	 Rehabilitate	 Shallow	

Landslide	in	Steep	Slope	Areas:	Case	Study	at	

Ban	Na	Tum	Village,	Tha	U-Thae	Sub-district,	

Kanchanadit	 District,	 Surat	 Thani	 Province,	

Thailand	โดย	ส่งเกียรติ	ทานสัมฤทธิ์	จากมูลนิธิ

พลังที่ยั่งยืน	ประเทศไทย

๓.	ประเภท	Mitigation	Of	Contaminated	

Land	And	Water,	Research	ผลงาน	Laboratory-

scaled	Developments	and	Field-scaled	Imple-

mentations	of	Using	Vetiver	Grass	to	Remediate	Water	and	Soil	Contaminated	with	Phenol	and	Other	Hazardous	

Substances	from	Illegal	Dumping	at	Nong-Nea	Subdistrict,	Phanomsarakarm	District,	Chachoengsao	Province,	

Thailand	โดย	ธนพล	เพ็ญรัตน์	และคณะ	จากมหาวิทยาลัยนเรศวร	ประเทศไทย

๔.	ประเภท	Innovation	ผลงาน	Management	and	Monitoring	of	Vetiver	Grass	Plantation	in	Thailand	Using	

Vetiver	Grass	Tracking	System		โดย	กิตติมา	ศิวอาทิตย์กุล	และคณะ	ประเทศไทย

5.	รางวัล	Monty	Yudelman	Award	ผลงาน	Management	and	Monitoring	of	Vetiver	Grass	Plantation	in	

Thailand	Using	Vetiver	Grass	Tracking	System	โดย	กิตติมา	ศิวอาทิตย์กุล	และคณะ	ประเทศไทย
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นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อม

ด้วยหม่อมหลวงจริพนัธุ์ ทววีงศ์ เลขาธกิาร กปร. นาย

ชชูาต ิฉยุกลม ที่ปรกึษาฯ ส�านกัราชเลขาธกิาร นายจรญู  

อิ่มเอบิสนิ ผู้ช่วยเลขาธกิารพระราชวงั นายทว ีเตม็ญารศลิป์ 

ผู้ช่วยอธิบดีกรมชลประทาน นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง  

ผูอ้�านวยการส�านกัประสานงานโครงการพื้นที่ ๔ ส�านกังาน 

กปร. เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่

ส�านักงาน กปร. เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการ

ด�าเนินงานในโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมา

จากพระราชด�าร ิ บ้านปิยะมติร ๒ ต�าบลตาเนาะแมเราะ อ�าเภอเบตง จงัหวดั

ยะลา เป็นโครงการตามพระ

ราชด�ารขิองสมเดจ็พระเทพรตัน 

ราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี

จากนั้น องคมนตรีและ

คณะเดินทางต ่อไปยังเขื่อน 

บางลาง อ�าเภอบันนังสตา 

จังหวัดยะลา เป ็นโครงการ

พัฒนาแหล่งน�้าแห่งแรกของภาคใต้ เริ่มด�าเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 

๒๕๑๙ และแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๒๔ เขื่อนบางลางนับเป็นโครงการไฟฟ้าพลังน�้าอเนกประสงค์แห่งแรกในภาคใต้ของ

ประเทศตามแผนพัฒนาลุ่มน�้าปัตตานี นอกจากนั้นอ่างเก็บน�้าเขื่อนบางลางยังช่วยบรรเทาอุทกภัยน�้าท่วมบริเวณตอนล่างของ 

ลุ่มน�้าปัตตานีที่เคยเกิดขึ้นเสมอได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นแหล่งประมงน�้าจืดที่ส�าคัญในภาคใต้ ซึ่งช่วยเสริมอาชีพและรายได้แก่

ราษฎรที่อาศยัอยู่ใกล้เขื่อน และยงัเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพกัผ่อนที่ส�าคญัแห่งหนึ่งในจงัหวดัยะลาอกีด้วย

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ตรวจเยี่ยมการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี

 ค
วา

ม
เค

ลื่อ
น
ไห

ว

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยหม่อมหลวงจิรพันธุ์  
ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ ที่ปรึกษาส�านักงาน กปร.  
นายชูชาต ิฉยุกลม ที่ปรกึษาโครงการพฒันาตามพระราชด�าร ิส�านกัราชเลขาธกิาร 
นายจรูญ อิ่มเอิบสิน ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง นายทวี เต็มญารศิลป์ ผู้ช่วย
อธิบดีกรมชลประทาน นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง ผู้อ�านวยการส�านักประสานงาน
โครงการพื้นที่ ๔ ส�านกังาน กปร. เจ้าหน้าที่จากหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง และเจา้หน้าที่
ส�านกังาน กปร. เดนิทางไปตดิตามความก้าวหน้าการด�าเนนิงานโครงการระบบระบายน�้า ต�าบลท่าสาป ต�าบลพร่อน และต�าบลยโุป 
อ�าเภอเมอืง จงัหวดัยะลา และโครงการพฒันาพื้นที่พรแุฆแฆอนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิต�าบลบางเก่า อ�าเภอสายบรุ ีจงัหวดัปัตตาน ี  
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จากนั้น  องคมนตรแีละคณะ เดนิทางไปยงัวดัเมอืงยะลา พระอารามหลวง ต�าบลสะเอง อ�าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา  
เพื่อนมสัการพระธรรมสทิธมิงคล (พ่อท่านฉิ้น) จากนั้น เดนิทางไปยงัโครงการระบบระบายน�้าต�าบลท่าสาป ต�าบลพร่อน และต�าบลยโุป  

อ�าเภอเมอืง จงัหวดัยะลา ได้รบัฟังการบรรยายสรปุภาพรวมการด�าเนนิงานและ
ติดตามผลการด�าเนินงาน โครงการระบบระบายน�้าฯ ต�าบลท่าสาป ที่เกิด
จากพระมหากรณุาธคิณุในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ที่ได้พระราชทาน 
พระราชด�ารกิบันายสเุมธ ตนัตเิวชกลุ เมื่อวนัที่ ๒ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๒ สรปุความว่าให้ 
พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(จงัหวดัสงขลา และจงัหวดัยะลา) โดยเฉพาะบรเิวณที่มถีนนเป็นคนักั้นน�้า

ในการนี้ ส�านกังาน กปร. ได้รบัสนองพระราชด�าร ิโดยให้การสนบัสนนุ 
งบประมาณกบักรมชลประทาน  ด�าเนนิการตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่ถกูน�้าท่วม 
เพื่อแก้ไขปัญหาน�้าท่วมบรเิวณถนนสายท่าสาป-ดอนยาง บ้านสาคอ หมูท่ี่ ๔ 
ต�าบลท่าสาป อ�าเภอเมอืง จงัหวดัยะลา พร้อมกบัก�าหนดแผนงานการด�าเนนิงาน 

เป็น ๒ ระยะ คอื แผนระยะเร่งด่วน ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ และแผนระยะยาว แผนระยะเร่งด่วน ได้ด�าเนนิการปรบัปรงุคลองที่มอียู่ 
เดมิให้มศีกัยภาพในการระบายน�้ามากยิ่งขึ้น โดยการขดุลอกขยายคลองล�าดา คลองตาสา และคลองสาคอ และปรบัปรงุอาคาร 
ท่อระบายน�้าบ้านสาคอ บ้านบราแง ๑ บ้านพร่อน  ส่วนแผนระยะยาว ด�าเนนิการ 
ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน�้าในพื้นที่ดังกล่าวให้ครอบคลุม 
ทั้งระบบ ประโยชน์ที่เกดิจากโครงการฯ สามารถเพิ่มประสทิธภิาพในการระบายน�้า
และป้องกนัน�้าท่วมขงัให้แก่ราษฎรในพื้นที่ 

 พร้อมกันนี้ องคมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังโครงการพัฒนาพื้นที่ 
พรุแฆแฆอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอปะนาแระ และอ�าเภอสายบุร ี
จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ด�าเนินการเพื่อสนองพระราชด�าริพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการแก้ไขปัญหาพื้นที่พรุแฆแฆ ซึ่งมีสภาพเสื่อมโทรม 
และมนี�้าท่วมขงัเกอืบทั้งปี ให้สามารถน�าพื้นที่มาใช้ประโยชน์เพื่อการเพาะปลูกพชื 
หรือเพื่อการเกษตร ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับโครงการฯ คือ ช่วยบรรเทาอุทกภัย และช่วยในการระบายน�้าออกจากพื้นที่พร ุ
ช่วยในการเกบ็กกัน�้าไว้ใช้ส�าหรบัการเพาะปลกูในฤดแูล้ง พฒันาพื้นที่พรใุนบรเิวณที่เสื่อมโทรมให้กลบัมาใช้ประโยชน์ เป็นแหล่งเพาะ 
แ ละขยายพันธุ์ปลาน�้าจืด ป้องกันน�้าเค็มไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่เกษตร เกษตรกรในพื้นที่โครงการสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ก ารท�าเกษตรให้สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ และศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่พร ุ 
เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาพื้นที่พรอุื่น ๆ ต่อไป
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นายพลากร สุ วรรณรัฐ  องคมนตรี  พร ้อมด ้ วย 
หม่อมหลวงจริพนัธุ์ ทววีงศ์ เลขาธกิาร กปร. นายณฐัพงศ์ ศริชินะ ผู้ว่าราชการ 
จงัหวดันราธวิาส นายอดศิร นชุด�ารงคน รองอธบิดกีรมอทุยานแห่งชาต ิ
สตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื ดร.สมชาย ธรนสิร ผูอ้�านวยการโครงการฟาร์มตวัอย่าง 
ในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ นายบุญสนอง สุชาติพงศ ์
วิศวกรใหญ่ กรมชลประทาน นางสาวอุศนีย์  ธูปทอง ผู ้อ�านวยการ 
ส�านักประสานงานโครงการพื้นที่ ๔ ส�านักงาน กปร. เจ้าหน้าที่จาก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข ้อง และเจ ้าหน้าที่ส�านักงาน กปร. ติดตาม 
ความก้าวหน้าผลการด�าเนนิงานป่าพรโุต๊ะแดง (เขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ปา่เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราช
กมุาร)ี ซึ่งเป็นป่าพรพุื้นใหญแ่หง่เดยีวของประเทศไทยที่ยงัคงมคีวามสมบรูณ์และมคีวามหลากหลายทางชวีภาพ เปน็พื้นที่ที่มคีวาม
หลากหลายทางชวีภาพทั้งป่าไม้ สตัว์นานาชนดิ ซึ่งปัจจบุนัเป็นคลงัข้อมูลการเรยีนรู้ของเยาวชนและเป็นขมุทรพัย์ที่มคี่าทั้งพชืพนัธุ์  
สตัว์ และยารกัษาโรค

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยหม่อมหลวงจิรพันธุ ์  
ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. นายชูชาติ ฉุยกลม ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตาม 
พระราชด�าริ ส�านักราชเลขาธิการ ดร.สมชาย ธรนิสร ผู้อ�านวยการส�านักงาน
โครงการฟาร์มตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ นายบญุสนอง 

สุชาติพงศ ์ วิศวกรใหญ่ 
กรมชลประทาน นางสาว 
อศุนยี์ ธูปทอง ผู้อ�านวยการส�านกัประสานงานโครงการพื้นที่ ๔ ส�านกังาน 
กปร. เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน กปร.  
เดนิทางไปเป็นประธานในพธิปีระสาทอนปุรญิญาบตัรแก่
ผูส้�าเรจ็การศกึษาวทิยาลยัชมุชนปัตตาน ีณ วทิยาลยั
ชมุชนปัตตาน ีอ�าเภอเมอืง จงัหวดัปัตตาน ี

จากนั้น องคมนตรีและคณะเดินทางไปยัง
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา) 
ต�าบลเขาตูม อ�าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ซึ่ง

เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอิสลามแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้สถาปนาขึ้นโดยนักวิชาการมุสลิมและ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอิสลามศึกษาในภูมิภาค แนวคิดในการสร้างสถาบันการศึกษาอิสลามระดับอุดมศึกษา 
ในประเทศไทยเกดิขึ้นจากกลุม่นกัศกึษาที่ก�าลงัศกึษาต่อระดบัปรญิญาโท-เอกอยูใ่นประเทศซาอดุอีาระเบยี 
โดยเหน็ว่าสงัคมมสุลมิในประเทศไทยมคีวามจ�าเป็นต้องมสีถาบนัอดุมศกึษาอสิลาม เพื่อท�าหน้าที่ผลติบณัฑติให้มคีวามรู ้คูค่ณุธรรม 
อนัจะเป็นรากฐานส�าคญัในการพฒันาประเทศสู่ความเจรญิก้าวหน้าและความสงบสนัต ิดั่งเจตนารมณ์ของอสิลามต่อไป 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ตรวจเยี่ยมการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
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ในการนี้ องคมนตรีและคณะได้ร่วมหารือและหาแนวทางในการแก้ไข 
ปัญหาการป้องกนัการบกุรกุที่ดนิ การเกดิไฟไหม้ป่า การอนรุกัษ์ ฟื้นฟูและพฒันา
ป่าพร ุรวมถงึการจดัหาแหล่งน�้า และการบรรเทาความเดอืดร้อนของราษฎร เพื่อ
หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมตามแนวพระราชด�ารใินการรกัษา
ทรพัยากรธรรมชาตโิดยเฉพาะพื้นที่พร ุและแหล่งท�ากนิของราษฎรให้บงัเกดิความ 
ยั่งยืนและพอเพียง พร้อมกันนี้ องคมนตรีและคณะชมนิทรรศการการพึ่งพา
ทรพัยากรป่าพร ุหลมุพ ีสมนุไพรในป่าพร ุและสาค ูจากนั้น ได้รว่มปลกูต้นไมส้าคู 
ซึ่งเป็นพชืท้องถิ่นและเป็นพื้นที่ที่สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี 
ได้พระราชทานให้ปลูกเสรมิในพื้นที่ป่าพร ุจากนั้น เยี่ยมชมพื้นที่ป่าพรโุต๊ะแดง โดยมเียาวชน เครอืข่าย เพื่อนชาวพร ุน�าชมและ
อธบิายประโยชน์และชนดิพนัธุ์พชื สตัว์ในพื้นที่อนัเป็นการสร้างส�านกึรกัให้แก่เยาวชนในพื้นที่ได้ร่วมกนัรกัษาทรพัยากรของชาตใิห้
มคีวามยั่งยนืตลอดไป

จากนั้น องคมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  
บ้านโคกปาฆาบอืซา ต�าบลกะลวุอเหนอื อ�าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส พร้อมกบัรบัฟังการบรรยายสรปุผลการด�าเนนิงาน 
โครงการฯ พร้อมกนันี้ องคมนตรไีด้ร่วมปล่อยปลากนิพชืลงในสระน�้า จากนั้น ร่วมปลูกต้นตะเคยีนชนัตาแมว ณ งานสวนป่าสตัว์ป่าฯ 
ในพื้นที่โครงการฟาร์มตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ บ้านโคกปาฆาบอืซา ต�าบลกะลวุอเหนอื อ�าเภอเมอืง
นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ที่ก�าเนดิจากพระมหากรณุาธคิณุในสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ ที่ทรงมคีวามห่วงใยในชวีติ 
และความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่จงัหวดันราธวิาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรผู้ยากไร้ซึ่งขาดความรู้ความเข้าใจในการท�าการ
เกษตรและการว่างงานของราษฎร

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยหม่อมหลวงจริพนัธุ์ ทววีงศ์ 
เลขาธิการ กปร. นายสมชาย ธรนิสร ผู้อ�านวยการส�านักงานโครงการฟาร์มตัวอย่าง
ในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกร
ใหญ่ กรมชลประทาน นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง ผู้อ�านวยการส�านักประสานงาน 
โครงการพื้นที่ ๔ ส�านักงาน กปร. เจ ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 
เจ้าหน้าที่ส�านักงาน กปร. ติดตามความก้าวหน้าและผลการด�าเนินงานโครงการฟาร์ม 
ตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ บ้านโคกโก อ�าเภอสไุหงปาด ี จงัหวดันราธวิาส และโครงการฟาร์มตวัอย่าง 

ในสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ อ�าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส
ในการนี้ องคมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังโครงการฟาร์มตัวอย่าง

ในสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ บ้านโคกโก ต�าบลโต๊ะเดง็ อ�าเภอ
สไุหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส ได้รบัฟังการบรรยายสรปุผลการด�าเนนิงานและ
เยี่ยมชมกจิกรรมต่าง ๆ  อาท ิกจิกรรมปลกูพชืเศรษฐกจิ การปลกูหม่อนเลี้ยงไหม 
ปศุสัตว์ ประมง ซึ่งพบว่าผลการด�าเนินงานเป็นที่น่าพอใจ ราษฎรมีความรู้ 
ในการประกอบอาชพีได้ดขีึ้น

ต่อมา คณะได้เดนิทางไปยงัโครงการฟาร์มตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ บ้านตอหลัง ต�าบลตันหยงลิมอ อ�าเภอระแงะ จังหวัด

นราธวิาส พร้อมกบัรบัฟังการบรรยายสรปุผลการด�าเนนิงาน พบปะประชาชนและเจ้าหน้าที่ในโครงการฟาร์มตวัอย่างฯ 
ในการนี้ ได้ปล่อยปลากนิพชื จ�านวน ๕๐,๐๐๐ ตวั ลงในสระน�้าภายในฟาร์มตวัอย่างฯ และชมอาคารแปรรูปผลติภณัฑ์  

ที่น�าผลผลติจากฟาร์มตวัอย่างเพื่อเพิ่มมูลค่าสนิค้าและรกัษาคณุภาพอาหารให้มอีายนุานยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเหลอืราษฎรให้มคีณุภาพ
ชวีติความเป็นอยู่ที่ดขีึ้น

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
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วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

นายอ�าพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ ๕  
ครั้งที่ ๑ และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “คลองหลวงในเมืองหลวง”  
ณ ห้องประชมุ ๑๐๑ อาคารส�านกังานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ
เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน  
เขตบางพลดั กรงุเทพมหานคร โดยมนีายชชัชยั ภูวชิยสมัฤทธิ์ ที่ปรกึษาด้านการประสานงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ 
เป็นผู้กล่าวรายงานถงึวตัถปุระสงค์ของการจดัโครงการ ทั้งนี้ การจดัโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสบืสานพระราชด�าร ิ(RDPB CAMP)  
รุ่นที่ ๕ ครั้งที่ ๑ ภายใต้หัวข้อ “น�้าคือชีวิต...สร้างได้ด้วยมือเรา” เปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับทราบพระราชด�าริในพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทุ ่มเทพระวรกาย และพระราชทานแนวทางในการแก้ไขปัญหาน�้าให้ประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง 
ดงัจะเหน็ได้จากโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด�ารดิ้านการพฒันาแหล่งน�้า ที่ปัจจบุนัมจี�านวนมากถงึ ๓,๑๐๒ โครงการ 

ในปี ๒๕๕๘ ส�านกังาน กปร. จดัโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสบืสานพระราชด�าร ิ(RDPB CAMP) รุ่นที่ ๕ ขึ้น จ�านวน ๒ ครั้ง 
ครั้งละ ๖ คืน ๗ วัน เพื่อเผยแพร่แนวคิดและทฤษฎีด้านการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ โดยครั้งที่ ๑ ก�าหนดจัดขึ้นระหว่าง 
วนัศกุร์ที่ ๒๖ มถินุายน - วนัพฤหสับดทีี่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ภายใต้หวัข้อ “น�้าคือชีวิต...สร้างได้ด้วยมือเรา” โดยเรยีนรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิการบรหิารจดัการน�้าตามแนวพระราชด�าร ิตั้งแต่น�้าแล้ง น�้าเสยี น�้าท่วม น�้าเพื่อการเกษตรและอปุโภค 
บริโภคในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริภาคกลาง และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา ครั้งที่ ๒ ก�าหนดจดัขึ้นระหว่างวนัพธุที่ ๑๕ - วนัองัคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ภายใต้หวัข้อ “ป่าสร้างน�้า... 

เพื่อชีวิตพอเพียง” โดยเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างครบวงจร ด้วยการ 
ปลูกป่าในใจคน และการพฒันาฟื้นฟูป่าเพื่อสร้างน�้าและเพิ่มดนิ ส่งผลให้มอีาชพีและรายได้ที่มั่นคง

นายอ�าพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี 
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ 

(RDPB CAMP) รุ่นที่ ๕ คร้ังที่ ๑
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หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. 
เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ 

(RDPB CAMP) รุ่นที่ ๕ คร้ังที่ ๒

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานเปิด

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ ๕ ครั้งที่ ๒ 

ณ ศนูย์ศกึษาการพฒันาหว้ยฮ่องไคร้อนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิจงัหวดัเชยีงใหม ่ 

ซึ่ งจั ดขึ้นระหว ่ า งวั นพุ ธที่  ๑๕ - 

วนัองัคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมนีายชชัชยั  ภูวชิยสมัฤทธิ์ ที่ปรกึษาด้านการ 

ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค ์

ของการจดัโครงการฯ  และนายสรุชั  ธนศูลิป์ 

ผู ้อ�านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

ห้วยฮ่องไคร้อนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

บรรยายสรปุ “ป่าสร้างน�้าเพื่อชวีติพอเพยีง” 

ในโอกาสนี้เยาวชนได้ร่วมปลูกป่าในใจคนกับจัดให้มีกิจกรรมการปลูกป่าจ�านวน 

๓๐๐ ต้น และร่วมกันสร้างฝายธรรมชาติจ�านวน ๓ ฝาย ณ บริเวณโครงการ

พฒันาพื้นที่ป่าขนุแม่กวงอนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิเพื่อสรา้งการมส่ีวนรว่ม และ 

สานสมัพนัธ์ในการปฏบิตังิานร่วมกนัของเยาวชนในค่าย RDPB CAMP อกีด้วย 
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นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมหลกัสูตร
การพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาตามแนวพระราชด�าร ิ
และปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง (พพร.) รุ่นที่ ๔ พร้อมกบัการบรรยายพเิศษ เรื่อง 
“จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา” โดยมหีม่อมหลวงจริพนัธุ์ ทววีงศ์ เลขาธกิาร กปร. 
ให้การต้อนรับพร้อมกับบรรยาย เรื่อง “ยุทธศาสตร์ของส�านักงาน กปร. และ 

การร่วมมือเป็นเครือข่ายกับภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น เพื่อบรรลุยุทธศาสตร์” ณ ห้องประชมุ ๑๐๑ อาคารส�านกังานโครงการ
อนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิส�านกังาน กปร. เขตบางพลดั กรงุเทพมหานคร 

 การอบรมหลกัสตูร “การพฒันาองค์ความรูแ้ละเสรมิสร้างเครอืข่ายการพัฒนาตามแนวพระราชด�ารแิละปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง” (พพร.) รุน่ที่ ๔ จดัขึ้นโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนและพิทักษ์รักษา
สถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งพัฒนา
ความรูค้วามเข้าใจ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 
หลักการและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันจะเป็น 
ประโยชน์ในการพฒันาองค์ความรู้ และเสรมิสร้าง 
พัฒนาเครือข ่ายการเรียนรู ้  รวมถึงการ 
ขบัเคลื่อนการพฒันาตามแนวพระราชด�าร ิและ
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง โดยในปี ๒๕๕๘ นี้ 
จดัขึ้นเป็นรุน่ที่ ๔ ระหว่างวนัที่ ๑๔ กรกฎาคม 

ถงึวนัที่ ๒๙ สงิหาคม ๒๕๕๘ มรีะยะเวลาทั้งสิ้น ๒๓ วนั โดยมขี้าราชการจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน สื่อมวลชน 
และมูลนธิ ิตลอดจนข้าราชการของส�านกังาน กปร. รวม ๓๕ หน่วยงาน จ�านวน ๔๐ คน   

นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรม 
หลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ

และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ ๔

วันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
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นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 
ติดตามการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดจันทบุรี

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 

พร้อมด้วยนายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร.

นายกิ จจา  ผลภาษี  ที่ ป รึ กษาส� านั ก งาน กปร .  

นายวชิยั แหลมวไิล อดตีอธบิดกีรมป่าไม้  และเจ้าหน้าที่

ส�านักงาน กปร. เดินทางไปตรวจเยี่ยมการด�าเนินงาน 

โครงการพัฒนาพื้นที่ โดยรอบวัดญาณสังวราราม 

วรมหาวหิารอนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิอ�าเภอบางละมงุ 

จงัหวดัชลบรุ ีเพื่อตดิตามความก้าวหน้าและการด�าเนนิงาน 

สนองพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาพื้นที่และสนับสนุนด้านการเกษตรกรรมที่ปลอดภัยจากสารพิษ  

เพื่อเพิ่มคณุภาพชวีติและรายได้ให้แก่เกษตรกร องคมนตรแีละคณะได้เยี่ยมชมแปลงเกษตรธรรมชาต ิพร้อมกบันมสัการ “สมเด็จ

พระพุทธญาณนเรศวร์” ซึ่งเป็นพระประธานวัดญาณสังวรารามฯ และเยี่ยมชมสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง สวนป่า 

สริเิจรญิวรรษ

นอกจากนี้ องคมนตรแีละคณะยงัได้เยี่ยมชมโครงการป่าสริเิจรญิวรรษ

อนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิซึ่งได้สนองพระราชด�าร ิโดยการปลูกป่าตามแนว

พระราชด�ารใินพื้นที่ที่มสีภาพถูกบกุรกุแผ้วถาง เป็นป่าเสื่อมโทรม ควบคูก่บัการ 

ส่งเสรมิอาชพีการเกษตร โดยแบ่งเป็นงานพฒันาที่ดนิ มกีารสาธติการใช้ปุ๋ยพชืสด 

ปุ๋ยน�้าชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ฯลฯ รวมทั้งได้มีการด�าเนินงานด้านงานชลประทาน 

โดยการก ่อสร ้างแหล ่งน�้า 

ต ามล� าน�้ า ส าขาต ่ า ง  ๆ 

พร ้อมกับได ้จัดตั้งศูนย ์ฝ ึก

และพฒันาอาชพีเกษตรกรรม 

วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ โดยจัดท�าแปลง

สาธิตเกษตรกรรมธรรมชาติ  ปลูกพืชผักหมุนเวียน และจัดท�าฐานการเรียนรู ้ 

เกษตรธรรมชาติ และจัดให้มีการอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้กับนักเรียน 

นกัศกึษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้ามาเรยีนรู้อย่างถูกหลกัวชิาการเพื่อจะน�าความรู้ไปพฒันาตนเองและเป็นอาชพีเพื่อสร้างรายได้ 

ที่ยั่งยนื ภายในโครงการยงัมกีารส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัของประชาชน โดยจดัตั้งโรงพยาบาลวดัญาณสงัวราราม เพื่อให้บรหิาร

แก่ประชาชน และโรงพยาบาลสมเดจ็พระสงัฆราชญาณสงัวรเพื่อผู้สูงอาย ุให้บรหิารด้านต่าง ๆ ส�าหรบัผู้สูงอาย ุ  

จากการด�าเนินงานที่ผ่านมา พื้นที่รอบวัดญาณสังวรารามฯ มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากพันธุ์พืช สัตว์ป่า 

ที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสมบูรณ์ของผืนป่าที่ได้ด�าเนินการตามแนวพระราชด�าริในการฟื้นฟูป่าพัฒนาอาชีพ ซึ่งใน

ปัจจบุนัมทีั้งเกษตรกร และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้ารบัการอบรมจากศูนย์ฝึกฯ แห่งนี้ นอกจากนี้ยงัมนีกัท่องเที่ยวให้ความ

สนใจมาเยี่ยมชมวัดญาณสังวราราม และวิหารเซียน (อเนกกุศลศาลา) รวมทั้งเขาชีจรรย์ในการพักผ่อนหย่อนใจและท่องเที่ยว 

เพิ่มมากขึ้นทกุปี

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
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วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตร ี

พร้อมด้วยนายดนชุา สนิธวานนท์ รองเลขาธกิาร กปร. 

นายชูชาติ ฉุยกลม ที่ปรึกษาส�านักราชเลขาธิการ  

นายกิจจา ผลภาษี  ที่ปรึกษาส�านักงาน กปร.  

นายวิชัย แหลมวิไล อดีตอธิบดีกรมป่าไม ้ และ

เจ ้ าหน ้าที่ส� านักงาน กปร.  เดินทางไปติดตาม

การด�าเนินงานการบริหารจัดการน�้าเมืองจันทบุร ี

ตามแนวพระราชด�าริ จังหวัดจันทบุรี และโครงการ

อ่างเก็บน�้าคลองหลวงรัชชโลทรอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามแนวทางการด�าเนินงานการบริหาร

จัดการน�้าตามแนวพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวที่ได้

พระราชทานความช่วยเหลือให้แก่พสกนิกรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีน�้า

เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร รวมถึงการบรรเทาความ

เดือดร้อนจากปัญหาน�้าท่วมที่ส่งผลต่อชีวิตและการประกอบอาชีพของ 

ราษฎร ทั้งนี้จากการบรูณาการความร่วมมอืของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ

สนองพระราชด�ารใินการประสานความร่วมมอืเพื่อประโยชน์สขุของประชาชน 

จากนั้น องคมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน�้า

คลองหลวงรชัชโลทรอนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิอ�าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดั

ชลบุรี เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลการด�าเนินงาน โดยเมื่อวันที่ ๑๒ 

พฤษภาคม ๒๕๒๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชด�าริเกี่ยวกับให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการ 

อ่างเกบ็น�้าในเขตลุ่มน�้าคลองหลวงขึ้นใหม่ และด�าเนนิการศกึษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป
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ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี 
เป็นประธานเปิดการสัมมนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
“การขับเคลื่อนวิถีชีวิตพอเพียงสู่การพัฒนาประเทศ”

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ
(ส�านักงาน กปร.) จัดสัมมนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “การขับเคลื่อนวิถีชีวิตพอเพียง 

สูก่ารพฒันาประเทศ” ณ ห้องประชมุ ๑๐๑ อาคารส�านกังาน กปร.  โดยมศีาสตราจารย์เกยีรตคิณุ 
นายแพทย์เกษม วฒันชยั องคมนตร ีเป็นประธานเปดิการสมัมนาฯ พรอ้มด้วยนางสวุรรณา พาศริ ิ
นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. ผู้บริหารส�านักงาน กปร. หัวหน้าศูนย์เรียนรู้ 
ผูน้�าชมุชน เครอืข่ายเศรษฐกจิพอเพยีงทั้งภาครฐั เอกชน ที่ได้รบัการจดัตั้งเป็นศนูย์เรยีนรูฯ้ เจ้าหน้าที่ 
ส�านกังาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม ๑๕๓ คน เข้าร่วมการสมัมนาในครั้งนี้

การสัมมนาศูนย์เรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง “การขับเคล่ือนวิถีชีวิตพอเพียงสู่การ

พัฒนาประเทศ” มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผลการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงระหว่างศูนย์เรียนรู้ของ ส�านักงาน กปร. จ�านวน ๔๗ แห่ง  เพื่อส่งเสริม 

ทักษะเทคนิค
การถ่ายทอด
องค์ความรู้ระดมความคิดและร่วมกันก�าหนด
แนวทางในการพัฒนาศูนย์เรียนรู ้เศรษฐกิจ 
พอเพียงให้มีศักยภาพ พร้อมที่จะขยายผลการ 
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิด
ความเข้มแขง็  

นอกจากนี้ ยังจัดแสดงนิทรรศการจาก
ศูนย์เรยีนรู้ อาท ิบรษิทั บางจากปิโตรเลยีม จ�ากดั (มหาชน) กรงุเทพฯ บรษิทั ซองเดอร์ไทยออแกนคิฟูด จงัหวดัสพุรรณบรุ ีบรษิทั 
พรทพิย์ ภูเกต็ จ�ากดั จงัหวดัภูเกต็ และการจดัแสดงนทิรรศการเกษตรทฤษฎใีหม่ พร้อมกนันี้ได้มกีารจ�าหน่ายและแบ่งปันผลผลติ 
จากศูนย์เรยีนรู้มาจดัแสดงอกีด้วย

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ 
นายแพทย์เกษม  วฒันชยั
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นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี 
เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการปลูกป่าบกและป่าต่างระดับ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘”

นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ได้

เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการปลูก

ป่าบกและป่าต่างระดับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ๕ รอบ วนัที ่๒ เมษายน 

๒๕๕๘” ร่วมปลกูต้นไม้ได้แก่ ยางนา เสลา อนิทนลิ และ

ตะเคยีนทอง ณ บรเิวณพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านโป่ง

มะม่วงหวานต�าบลร�าพนั อ�าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบรุ ี

โดยการปลูกป่าเสริมเพิ่มเติมพื้นที่ว ่างเปล่าในครั้งนี้  

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ ได้ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการพิเศษ

เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

(ส�านกังาน กปร.) ได้รบัความร่วมมอืร่วมใจเป็นอย่างด ี

จากภาคราชการ ภาคเอกชน ประชาชน ตลอดจน

เยาวชนในชุมชนโดยรอบ พื้นที่ป่าสาธารณะบ้านโป่ง

มะม่วงหวานและชาวจนัทบรุเีป็นอย่างดยีิ่ง

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
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นายพลากร สุวรรณรัฐ  องคมนตรี 
ตรวจเยี่ยมชมโครงการสถานีสูบน�้าพร้อมระบบส่งน�้า

จากคลองท่อมล้อ-อู่ทองเติมอ่างเก็บน�้าหนองนาทะเลตามพระราชด�าริ 
และติดตามการด�าเนินงานระบบภูเขาเปียกในโครงการวัดทิพย์สุคนธาราม 
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

นายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตร ีพร้อมด้วยนายดนชุา  สนิธวานนท์ 
รองเลขาธิการ กปร .  นายวิชัย แหลมวิ ไล อดีตรองปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชูชาติ ฉุยกลม ที่ปรึกษาโครงการ
พัฒนาตามแนวพระราชด�าริ ส�านักราชเลขาธิการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน กปร. เดินทางไปติดตามผลความก้าวหน้าของโครงการสถานีสูบน�้าพร้อมระบบส่งน�้าจาก 
คลองท่อมล้อ-อู่ทองเติมอ่างเก็บน�้าหนองนาทะเลตามพระราชด�าริ พร้อมกับได้เยี่ยมชมวัดทิพย์สุคนธารามอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ และการด�าเนินงานจัดท�าระบบภูเขาเปียกในโครงการวัดทิพย์สุคนธารามอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  อ�าเภอห้วย

กระเจา จงัหวดักาญจนบรุี 
ในการนี้ องคมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมและ 

รบัฟังการบรรยายสรปุโครงการวดัทพิย์สคุนธารามอนัเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ  พร้อมกับชมสวนพุทธอุทยาน และ 
สกัการะพระพทุธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคนัธารราฐ 
อนุสรณ์ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  
ที่มีพระมหากรุณาธิคุณ ทรงรับโครงการจัดสร้างพระพุทธ
เมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ตาม
ลิขิตของพระพรหมโมลี ไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์เมื่อ 
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ทั้งนี้เพื่อเป็นการร�าลึกถึง
สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดที่จะสร้าง

พระพทุธรูปองค์ใหญ่ สูง ๓๒ เมตร อาการแห่งกายครบบรบิูรณ์ทั้ง ๓๒ ประการของมนษุย์ เพื่อเป็นสถานที่ศูนย์รวมความเคารพ 
สกัการบูชาเหล่าพทุธศาสนกิชน และมศีาสนสถานที่ส�าคญัเป็นศูนย์รวมจติใจและความเคารพสกัการะของพทุธศาสนกิชนชาวไทย 
ก่อเกิดแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแห่งใหม่อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยอีกด้วย นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ยังได้ด�าเนินการขยายแหล่งน�้าส�ารองเพิ่มเติมจากที่ดินที่ราษฎรถวายเพิ่ม เพื่อช่วยเหลือวัดและราษฎรบริเวณใกล้เคียงให้ม ี
แหล่งน�้าในการอปุโภคบรโิภค  

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
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นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป ็นประธานพิธีเป ิด

โครงการเครือข ่ายสถาบันการ

ศกึษาสบืสานพระราชด�าร ิ รุ่นที่ ๒ 

โดยมีหม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ 

เลขาธกิาร กปร. นางสวุรรณา พาศริิ 

รองเลขาธิการ กปร. นายดนุชา 

สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร.  

ผู ้ บริหาร และเจ ้ าหน ้ าที่จาก

ส�านักงาน กปร. ให้การต้อนรับ 

พร้อมด้วยนายชชัชยั ภูวชิยสมัฤทธิ์ 

ที่ปรึกษาด้านการประสานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ได้

กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสาน 

พระราชด�าร ิรุ่นที่ ๒ ณ ห้องประชมุ ๑๐๑ อาคารส�านกังานโครงการอนัเนื่องมาจาก

พระราชด�าร ิเขตบางพลดั กรงุเทพมหานคร

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด
โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชด�าริ รุ ่นที่ ๒

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตร ีเป็นประธานในพธิเีปิดนทิรรศการเฉลมิพระเกยีรติ

สมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๘๓ 

พรรษา เทดิไท้องค์ราชนิ ี โดยมนีายอนกุูล ตงัคณานกุูลชยั ผู้ว่าราชการจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

นายอภชิาต จงสกลุ อธบิดกีรมพฒันาที่ดนิ นายสมบูรณ์ วงค์กาด ที่ปรกึษา

ด้านการพฒันา ส�านกังาน กปร. และนายอนวุชัร โพธนิาม ผูอ้�านวยการศนูย์

ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนอนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรบั ณ ศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนอนัเนื่องมาจาก

พระราชด�าร ิอ�าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา

นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีในโอกาสฉลอง
พระชนมาย ุ๕ รอบ วนัที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และปีดนิสากล 
โดยมีนายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู ้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
นายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายดนุชา 
สนิธวานนท์ รองเลขาธกิาร กปร. นายบญุช่วย ช่วยระดม ผู้อ�านวยการโครงการศกึษาวธิกีารฟื้นฟูที่ดนิเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอนัเนื่อง
มาจากพระราชด�าร ิพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรบั ณ โครงการศกึษาวธิกีารฟื้นฟูที่ดนิเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอนัเนื่อง
มาจากพระราชด�าร ิอ�าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรุี

นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี 
เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ

และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และปีดินสากล

ณ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

นายพลากร สุวรรณรัฐ  องคมนตรี
ตรวจเยี่ยมโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 
ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดกระบ่ี

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

นายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตร ีพร้อมด้วยนายดนชุา สนิธวานนท์  
รองเลขาธิการ กปร. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน  
นายจรูญ  อิ่มเอบิสนิ ผู้ช่วยเลขาธกิารพระราชวงั นางเปรมพมิล  พมิพ์พนัธุ์ 
รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เดนิทางไปตรวจเยี่ยมและตดิตามผลการด�าเนนิงานโครงการพฒันา
พื้นที่บ้านเนินธัมมังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และโครงการศึกษาทดลอง
การปลูกป่าจากเพื่อฟื้นฟูนเิวศลุ่มน�้าปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช

องคมนตรแีละคณะได้เดนิทางไปยงัโครงการพฒันาพื้นที่บ้านเนนิธมัมงัอนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิหมูท่ี่ ๕ ต�าบลแม่เจ้าอยูห่วั 
อ�าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมและติดตามผลการด�าเนินงานด้านแหล่งน�้า พร้อมกับ 
ชมบอร์ดนิทรรศการผลการด�าเนินงานและได้เยี่ยมชมงานด้านศิลปาชีพ พร้อมมอบพันธุ์ข้าวปทุมธานี ๑ และพันธุ์ข้าว กข ๕๕  
ให้กบัตวัแทนเกษตรกร จ�านวน ๒ ราย เพื่อน�าไปมอบให้กบัเพื่อนเกษตรกรจ�านวน ๒๖ ราย 

จากนั้น คณะได้เดนิทางไปยงัโครงการศกึษาทดลองการปลูกป่าจากเพื่อฟื้นฟูนเิวศลุ่มน�้าปากพนงั ต�าบลขนาบนาก อ�าเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมและติดตามผลการด�าเนินงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากป่าจาก 
เป็นน�้าตาลปี๊บ จากนั้น คณะได้ร่วมกนัปลูกต้นจากจ�านวน ๔ ต้น เป็นที่ระลกึในโอกาสนี้อกีด้วย
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วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานการปลกูป่า 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา เทิดไท้องค์ราชิน ี
โดยมนีายมณเฑยีร ทองนติย์ ผู้ว่าราชการจงัหวดัเพชรบรุ ีหม่อมหลวง
จริพนัธุ์ ทววีงศ์ เลขาธกิาร กปร. และพนัต�ารวจเอก นพพล ชาตวิงศ์  
ผูอ้�านวยการศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยทรายอนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรบั ณ ศูนย์ศกึษาการพฒันา
ห้วยทรายอนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิอ�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบรุ ีในการนี้ องคมนตร ีปลูกต้นพระเจ้า ๕ พระองค์ และเลขาธกิาร 
กปร. ปลกูต้นพะยงู ในบรเิวณแปลงไม้ ๕ ระดบัเฉลมิพระเกยีรตฯิ และบรเิวณแปลงสวนพฤกษศาสตร์ไม้ม่วงเฉลมิพระเกยีรต ิสมเดจ็
พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีโดยองคมนตร ีปลูกต้นเสลา และเลขาธกิาร กปร. ปลูกต้นตะแบก พร้อมกบัเยี่ยมชม
แปลงไม้ม่วงเฉลมิพระเกยีรตฯิ 

นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี 
เป็นประธานการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา เทิดไท้องค์ราชินี
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

นายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตร ีพร้อมด้วยนายดนชุา สนิธวานนท์ 
รองเลขาธิการ กปร. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน  
นายจรูญ  อิ่มเอบิสนิ ผู้ช่วยเลขาธกิารพระราชวงั นางเปรมพมิล  พมิพ์พนัธุ์ 
รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เดนิทางไปยงัโครงการฟื้นฟูและอนรุกัษ์ป่าทุ่งทะเลอนัเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ ต�าบลเกาะกลาง อ�าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ รับฟังการ

บรรยายสรปุภาพรวมผลการด�าเนนิงานโครงการฯ พร้อมกบัเยี่ยมชมกจิกรรมศูนย์ศลิปาชพีด้านการทอผ้า และผลผลติของราษฎร 
ประกอบด้วย งานจกัสานเตยปาหนนั ข้าวซ้อมมอื ขนมพื้นบ้าน โอกาสนี้ องคมนตรแีละคณะได้ร่วมปลูกต้นจกิทะเล จ�านวน ๘ ต้น 
เพื่ออนรุกัษ์สิ่งแวดล้อมบรเิวณป่าทุ่งทะเลฯ 

ต่อมา คณะเดนิทางไปยงัศนูย์ศกึษาการพฒันาอนรุกัษ์พนัธุป์ ูป่าทุง่ทะเลอนัเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ บ้านปากคลอง ต�าบลเกาะกลาง อ�าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  
ซึ่งเป็นโครงการที่สมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ มพีระราชด�ารใิห้กรมประมง
พจิารณาจดัตั้งหน่วยเพาะเลี้ยงสตัว์น�้าชายฝั่ง เพื่อเพาะเลี้ยงปลาเก๋าและปูทะเล เพื่อน�า
ไปส่งเสรมิและช่วยเหลอืราษฎรในพื้นที่ จากการด�าเนนิงานที่ผ่านมา ท�าให้มปีรมิาณปใูน
แหล่งน�้าธรรมชาตเิพิ่มมากขึ้น ราษฎรมจีติส�านกึในการอนรุกัษ์ทรพัยากรปแูละป่าชายเลน 
และได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปูเชิงอนุรักษ์ สามารถเพิ่มรายได ้
ที่มั่นคงให้แก่ครอบครวั

จากนั้น คณะได้เดนิทางไปยงัโครงการอนรุกัษ์พนัธุก์ล้วยไม้รองเท้านารอีนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิต�าบลเขาคราม อ�าเภอเมอืง 
จังหวัดกระบี่ รับฟังบรรยายสรุปภาพรวมและติดตามผลการด�าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีฯ และโครงการ
อนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ(อพ.สธ.) ในโอกาสนี้ นายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตร ีได้มอบพนัธุ์กล้วยน�้าว้า
จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จ�านวน ๑๐๐ ต้น ให้แก่กลุ่มเกษตรกรรอบศูนย์วจิยัและพฒันาการเกษตรกระบี่ และร่วมกจิกรรมปล่อย
รองเท้านารเีหลอืงกระบี่คนืสู่ป่า จ�านวน ๑,๐๐๐ ต้น พร้อมทั้งพูดคยุกบัราษฎรที่ได้รบัประโยชน์จากโครงการฯ
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นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยหม่อมหลวงจริพนัธุ์  
ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. นายกิจจา ผลภาษี ที่ปรึกษาส�านักงาน กปร. 
นายเลศิวโิรจน์ โกวฒันะ อธบิดกีรมชลประทาน นายประลอง ด�ารงไทย รองอธบิดี
กรมป่าไม้ ผู้บรหิาร เจ้าหน้าที่ส�านกังาน กปร. และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการด�าเนินงานโครงการ 
แก้มลงิหนองแท่นแก้วอนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิบ้านทุง่ดอน ต�าบลถ�้าสงิขร 
อ�าเภอครีรีฐันคิม จงัหวดัสรุาษฎ์ธาน ีพร้อมกนันี้ได้ร่วมกนัปลกูต้นกลัปพฤกษ์ 
จ�านวน ๓๐ ต้น เพื่อสร้างความร่มรื่นให้แก่พื้นที่โครงการแห่งนี้ด้วย ในการนี้  นายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตรแีละคณะได้รบัฟัง
การบรรยายสรปุถงึผลการด�าเนนิงานและผลส�าเรจ็จากโครงการฯ 

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วย 
หม่อมหลวงจริพนัธุ ์ทววีงศ์ เลขาธกิาร กปร. นายสญัชยั เกตวุรชญั 
รองอธบิดกีรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้บรหิารและเจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดนิทางไปตรวจเยี่ยมและตดิตาม 
ผลการด�าเนนิงานโครงการป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัเมอืงชมุพร
ตามแนวพระราชด�าริ จังหวัดชุมพร และเขื่อนรัชชประภา 

จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีพร้อมรบัฟังการบรรยายสรปุภาพรวมผลการ
ด�าเนนิงานโครงการฯ ณ ห้องชมมลัตมิเีดยี และห้องโมเดลจ�าลอง 
พร้อมกับพบปะราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ โอกาสนี้ 
นายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตร ีได้มอบพนัธุต้์นมะพร้าว จ�านวน 
๒๐ ต้น และร่วมปล่อยพันธุ์ปลาน�้าจืด ประกอบด้วย ปลานิล
จติรลดา จ�านวน ๓๐,๐๐๐ ตวั ปลาหมอ ๑๐,๐๐๐ ตวั และปลา
แก้มช�้า ๑๐,๐๐๐ ตวั บรเิวณหนองใหญ่ทางช้าง 

จากนั้น คณะได้เดนิทางไปยงัเขื่อนรชัชประภา ต�าบลเขาพงั 
อ�าเภอบ้านตาชุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับฟังบรรยายสรุป 
การบริหารจัดการน�้าเขื่อนรัชชประภา พร้อมกับชมนิทรรศการ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ โอกาสนี้ 

นายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตร ีสกัการะอนสุาวรยี์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวภิาวดรีงัสติ และนมสัการพระพทุธสริสิตัตราช 
(หลวงพ่อเจด็กษตัรยิ์) เพื่อเป็นความสริมิงคล

นายพลากร สุวรรณรัฐ  องคมนตรี
ตรวจเยี่ยมโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 
ในพื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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กำรปรบัปรงุวำรสำรฯ ให้ดยีิ่งขึ้น  

(๑)  พระรำชกรณยีกจิ
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(๓)  บทควำมพเิศษ
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(๘)  เศรษฐกจิพอเพยีง
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(๑๐) เล่ำสู่กนัฟัง

(๑๑) ควำมเคลื่อนไหว
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กรุณำส่งค�ำตอบมำที่

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๘ 
ผู้ที่ตอบค�ำถำมถูก	๑๐	ท่ำนแรก	รับของรำงวัลจำกส�ำนักงำน	กปร.	

ค�าถาม

เฉลย ค�าตอบ

สำธำรณรฐัประชำชนจนี สำธำรณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนำม

แบบสอบถามชิงรางวัลของที่ระลึก

ข้อที่ ๑ ค�ำตอบคอื คอลมัน์เล่ำสู่กนัฟัง

ข้อที่ ๒ ค�ำตอบคอื เดอืนมถินุำยน ๒๕๓๕

“ป่ำสักนวมินทรรำชินี”	วำรสำรอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิฉบบั ๓/๒๕๕๘ เป็นชื่อของโครงกำรใด

โครงกำรอนรุกัษ์แหล่งพนัธกุรรมไม้สกั โครงกำรอนรุกัษ์แหล่งพนัธกุรรมไม้พยูง

กำรจดัประชมุสมัมนำหญ้ำแฝกนำนำชำต ิครั้งที่ ๖ จดัขึ้นในประเทศใด



(พื้นที่ส่วนนี้ส�ำหรับโฆษณำ)

ใบอนุญำตเลขที่	ปณ.(น)/3981	ปณฝ.	ท�ำเนียบรัฐบำล
ถ้ำฝำกส่งในประเทศไม่ต้องผนึกตรำไปรษณียำกร

ส�ำนักงำน	กปร.
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กรุงเทพมหำนคร
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ว า รสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ฉบับที่ ๓/๒๕๕๘ ยังคงเสนอบทความ
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างต่อเนื่อง

ฉบับนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระปรีชาชาญด้านภาษาศาสตร์และวรรณคดี

ใ นขณะที่ ศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย พันธเสน ผู้อ�านวยการสถาบันการจัดการเพื่อชนบท 
แ ละสังคมฯ ได้น�าเสนอมุมมองของนานาชาติต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแสดงให้เห็นว่า
แนวพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการยอมรับและแพร่หลายไปสู่ระดับสากล 

ก ารพลิกฟื้นผืนป่า คืนความสมบูรณ์ให้ธรรมชาติของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตร 
ที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือ นอกจากจะเพิ่มพื้นท่ีป่าแล้วยังสร้างอาชีพรายได้ท่ีมั่นคงให้แก่ชาวบ้าน  
ต ามแนวพระราชด�าริในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ว่า “คนอยู่ร่วมกับป่า 
โ ดยไม่ต้องท�าลายซึ่งกันและกัน” เช่นเดียวกับโครงการป่าสักนวมินทรราชินี ที่ด�าเนินการ 
อนรุกัษ์ป่าสกัผืนสดุท้ายของประเทศ ควบคู่ไปกับการพฒันาคุณภาพชวิีตราษฎรบรเิวณลุ่มน�า้ของ- 
ลุ่มน�้าปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พ ลอากาศเอก ก�าธน สินธวานนท์ องคมนตรี ได้กรุณาถ่ายทอดความทรงจ�าในการ 
ท�างานสนองพระราชด�าริ ต้ังแต่สหกรณ์สันก�าแพง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการทุ ่งลุยลาย  
จังหวัดชัยภูมิ ศูนย์บริการพัฒนาขยายพันธุ ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอ่ืนๆ  
รวมท้ังได้ฝากข้อคิดการท�างานอันนับเป็นประโยชน์ส�าหรับผู้เกี่ยวข้องที่จะน�าไปใช้ท�างานสนอง
พระราชด�าริต่อไป

คอลัมน์เศรษฐกิจพอเพียง ฉบับนี้เล่าเรื่องลายผ้าของผู้หญิงบ้านท่าเรือ จังหวัดนครพนม  
ซึ่งสืบสานงานทอผ้าจากรุ ่นสู ่รุ ่น ตลอดจนงานสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติที่สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ได้รับผลส�าเร็จอย่างดียิ่ง รวมถึงข่าวความเคลื่อนไหว กิจกรรมต่างๆ ของ 
ส�านักงาน กปร. ให้ได้รับทราบติดตามกันอย่างครบครัน
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วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และ 
 พระบรมวงศ์
๒. เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จ 
 พระเจ้าอยูห่วั สมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ  
 และพระบรมวงศ์ ที่ได้พระราชทานแนวพระราชด�าริ  
 การพฒันาประเทศและการพฒันาช่วยเหลอืประชาชน
๓. เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัแนวพระราชด�าริ
 และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ให ้แก ่ 
 ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน  
 ให้ได้รบัทราบข้อมลูอย่างถกูต้องและกว้างขวางยิง่ขึน้

ด�ำเนินกำรโดย

	 ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
	 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
อาคารส�านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์ 
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศพัท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐-๖  โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒

โปรดทรำบ

- บทความและข้อเขยีนต่างๆ ในวารสารอนัเนือ่งมาจาก 
พระราชด�าริ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ไม่ใช่
ความเห็นของส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
(ส�านักงาน กปร.)
- หากมีความประสงค์จะน�าข้อมูลไปเผยแพร่โปรดระบุ
แหล่งที่มาของข้อมูลด้วย

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  จัดทำาขึ้นเพื่อแจกจ่าย ห้ามจำาหน่าย

คณะอ�ำนวยกำร

เลขาธิการ	กปร.	(หม่อมหลวงจิรพันธุ์  ทวีวงศ์)
รองเลขาธิการ	กปร.	(นางสุวรรณา  พาศิริ)
รองเลขาธิการ	กปร.	(นายดนุชา  สินธวานนท์)
รองเลขาธิการ	กปร.	(นายลลิต  ถนอมสิงห์)
ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ (นายชัชชัย  ภูวิชยสัมฤทธิ์)
ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ (นายประสาท  พาศิริ)
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา	(นายสมบูรณ์  วงค์กาด)
ผู้อ�านวยการส�านักประสานงานโครงการพื้นที่	๑
ผู้อ�านวยการส�านักประสานงานโครงการพื้นที่	๒
ผู้อ�านวยการส�านักประสานงานโครงการพื้นที่	๓
ผู้อ�านวยการส�านักประสานงานโครงการพื้นที่	๔
ผู้อ�านวยการส�านักงานเลขาธิการ
ผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์
ผู้อ�านวยการส�านักศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ
ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด�าริ
ผู้อ�านวยการส�านักติดตามประเมินผล
ผู้อ�านวยการส�านักแผนงานและวิเทศสัมพันธ์
ผู้อ�านวยการศูนย์สารสนเทศ

คณะบรรณำธิกำร

นางศศิพร ปาณิกบุตร   ผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์/
  หัวหน้าคณะบรรณาธิการ
นางสาวทิพย์กมล ศุภกุลฐิตาพัฒน์  ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานที่	๑/๒
นางสุพร   ตรีนรินทร์   ผู้อ�านวยการส�านักประสานงาน
	 	 โครงการพื้นที่	๒
นายปริญญวัฒน์ วัชรอาภากร   ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานที่	๒/๒
นางสาวสใบทิพย์  ศรีทองสุข   ส�านักประสานงานโครงการพื้นที่	๓
นายตรีวิทย์   วินิชส�าเภาทิพย์  ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานที่	๔/๑
นางพิชญดา   หัศภาค   ผู้อ�านวยการกลุ่มแผนงาน
นางสาวจ�าเนียร  เพียรไม่คลาย ผู้อ�านวยการกลุ่มประเมินผลโครงการ
นายภัททะพงศ์   เทียนศรี   ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวสมลักษณ์   บุนนาค   ผู้อ�านวยการกลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนา
	 	 อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ		
นางสาวศีต์กร   ตันก�าแหง ผู้อ�านวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร
นายวัชระ หัศภาค   ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสาวสุดารัตน์   คุสินธุ ์  ผู้อ�านวยการกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง
นางสาวตติยา   ตันวิเชียร ศูนย์สารสนเทศ
นางสาวมทิรา   ภัคทิพวดี   ส�านักประชาสัมพันธ์
นายทวีศักดิ์   แป้นคุ้มญาติ   ส�านักประชาสัมพันธ์
นางสาวประภาพร  ซื่อสัตย์   ส�านักประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
ผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น RDPB BOOK
ระบบ android และ iOS

พิมพ์ที่
หจก. อรุณการพิมพ์
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๖๐๓๓-๔ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๒๑๘๗ 

http://www.rdpb.go.th

https://www.facebook.com/rdpb.go.th

E-mail: rdpb_project@hotmail.com
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วารสารอันเนื่องมาจาก

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๘
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำาริบ้านขุนแตะ จังหวัดเชียงใหม่


