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นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร.
นายสุวัฒน  เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร.
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ม.ล.จิรพันธุ  ทวีวงศ รองเลขาธิการ กปร.

นายสมบูรณ  วงศกาด ผอ.สํานกัประสานงานโครงการพื้นที่ ๑
นายชัชชัย  ภูวิชยสัมฤทธิ์ ผอ.สํานกัประสานงานโครงการพื้นที่ ๒
นายปวัตร  นวะมะรัตน ผอ.สํานกัประสานงานโครงการพื้นที่ ๓
นายสิงหพงศ  รัชนิพนธ ผอ.สํานกัประสานงานโครงการพื้นที่ ๔
นายลลิต  ถนอมสิงห ผอ.สํานกักิจกรรมพิเศษ
นายประสาท  พาศิริ ผอ.สํานกังานเลขาธิการ

นางสาววัชรี  วัฒนไกร ผอ.สํานกัพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ

นายวรกานต  จุฑานนท ผอ.สํานกัแผนงานและวิเทศสัมพันธ

นางสาวอุศนีย  ธูปทอง ผอ.สาํนกัศกึษาและขยายผลการพฒันาฯ

นางสาวถกลวรรณ  ไกรสรสกุล ผอ.ศูนยสารสนเทศ

นายสุวัฒน  เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร.

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

 สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ

๒. เพือ่เผยแพรพระราชกรณยีกจิในพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ 

ทีไ่ดพระราชทานแนวพระราชดาํรกิารพัฒนาประเทศและการ

พัฒนาชวยเหลือประชาชน

๓. เพื่อสร างความรู ความเข าใจเกี่ยวกับแนวพระราชดําริ

และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหแกประชาชน 

หนวยงานภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน ใหไดรับทราบขอมูล

อยางถูกตองและกวางขวางยิ่งขึ้น

ที่ปรึกษา

วัตถุประสงค

ดำาเนนิการโดย

คณะอำานวยการ

กองบรรณาธิการ

ภาพประกอบ

บรรณาธิการบริหาร

โปรดทราบ
 - บทความและขอเขียนตางๆ ในวารสารอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน ไมใชความเห็นของสํานกังานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานกังาน กปร.)
 - หากมีความประสงคจะนําขอมูลไปเผยแพรโปรดระบุแหลงที่มาของขอมูลดวย

กลุมสื่อสารองคกร

สำานักประชาสัมพันธ

สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

อาคารสํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร แขวงบางยี่ขัน

เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒

http://www.rdpb.go.th

ตู ปณ.๙ ปณฝ.ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๒
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นายวิชาญ  ธีระสืบสกุล กลุมสื่อสารองคกร

นายทวีศักดิ์  แปนคุมญาติ กลุมสื่อสารองคกร
นายพิสิทธิ์  วิเชียรทศพร กลุมสื่อสารองคกร

นางสาววชิราภรณ ณ ศรโีต กลุมสื่อสารองคกร
นายพลวรรธน  สายะเสวี กลุมสื่อสารองคกร

บทบรรณาธิการ
“สวัสดีจะ” 

พระสุรเสียงอันไพเราะออนโยน พรอมกับรอยแยมพระสรวลเปยมดวยพระเมตตา เปนความประทับใจ

ทุกครั้งของขาราชการและราษฎรที่มาเฝาฯ รับเสด็จ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อเสด็จฯ 

มาทรงเยีย่มราษฎรและตดิตามความกาวหนาโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํรใินพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 

รวมทั้งโครงการฯ ที่เปนพระราชดําริของพระองคเอง

ที่ผานมา เสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ วังไกลกังวล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในชวง

ตนป พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน จังหวัดนราธิวาส ในชวงเดือนกันยายน พระตําหนักภูพานราชนิเวศน 

จังหวัดสกลนคร ในชวงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน จังหวัดเชียงใหม ชวงเดือน

ธันวาคม - มกราคม โดยทรงเยี่ยมราษฎร รับทราบทุกข-สุข และมีพระราชดําริเปนโครงการชวยเหลือบรรเทา

ความเดือดรอนของราษฎรในพื้นที่ที่ตั้งพระตําหนักและจังหวัดใกลเคียง...กลาวกันวา ทั้งสองพระองคเสด็จฯ ไป

ประทับแรมทรงงานอยูในพื้นที่ตางจังหวัดและทองถิ่นทุรกันดารปละไมนอยกวา ๘ เดือน

ทรงใสพระราชหฤทยัในทกุขรอนของราษฎร โดยทรงสมัภาษณราษฎรดวยพระองคเอง ตัง้แตเวลาประมาณ

หกโมงเย็น บางทีถึงสี่-หาทุม ประทับนั่งอยูกับที่โดยไมเปลี่ยนพระอิริยาบถเลยเปนเวลา ๔ - ๕ ชั่วโมง กวาจะ

สัมภาษณราษฎรเปนคนสุดทายของการทรงงานในวันนั้นๆ เรียกวา งานไมเสร็จ ไมเสด็จฯ กลับ

กอนเสดจ็ฯ กลับ จะโปรดเกลาฯ ใหเชญิขาราชการ หนวยงานตางๆ ทีต่ดิตามเสดจ็ มารบัแนวพระราชดาํริ

หลังจากที่ทรงทราบปญหาความเดือดรอนจากการสัมภาษณราษฎร และทรงปรึกษาหารือเพื่อหาทางชวยเหลือ

แกไขปญหา

ทรงเลาวา เมือ่ทรงงานแลวเสดจ็ฯ กลบัถงึพระตาํหนักทีป่ระทบัแรมก็จะทรงโทรศพัทกราบบงัคมทลูถวาย

รายงานแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทุกคืน และไดรับพระบรมราชวินิจฉัยเรื่องตางๆ เพื่อการทรงงานในวัน

ตอไป

ทรงจดจําขอมูลสวนตัวของราษฎรไดเปนอยางดี โดยจะเห็นไดวาทรงสอบถามถึงบุตรหลานหรือบุคคลใน

ครอบครัวนั้นๆ เสมือนญาติสนิท ทรงพระดําเนินไปเยี่ยมราษฎรถึงบานเรือนอยางเปนกันเองไมถือพระองค

ทรงสอนผูตดิตามเสดจ็ ใหดคูวามทกุขของราษฎรจากดวงตา มพีระราชดํารสัวา บางครัง้ทีต่องพระราชทาน

เงินเปนการสงเคราะหนัน้ เพราะบางคนอยูในสภาพทนทกุขจากความอดอยากยากจน จนกระทัง่ยงัคดิไมออกวา

จะทําอยางไรกับชีวิตตอไป

ทรงรักประชาชนเสมอเหมือนมารดาที่รักและโอบอุมบุตรที่เกิดจากอุทร ทรงเห็นทุกขรอนของประชาชน

ยิ่งกวาทุกขรอนของพระองคเอง...บุญนักแลวที่ไดเกิดมาใตรมพระบารมีของพระเจาแผนดินและพระราชินีเชนนี้

พระราชกรณียกิจและโครงการพัฒนาทั้งหลาย ลวนแลวแตเกิดจากพลังแหงความรักที่มีตอประชาชน

เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา น้ี วารสารอันเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิขอกราบ

แทบพระบาท นอมเกลานอมกระหมอมถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองคทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน สถิตสถาพร

เปนมิ่งขวัญแหงมหาชน เคียงคูพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตราบจิรัฐิติกาล

กองบรรณาธิการ
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http://www.rdpb.go.th

ตู ปณ.๙ ปณฝ.ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๒

(วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จัดทำาขึ้นเพื่อแจกจาย หามจำาหนาย)

นายอนนัต  ทองประชุม ผอ.สํานกัประชาสัมพันธ

นายตรีวิทย  วินชิสําเภาทิพย ผอ.กลุมสื่อสารองคกร

นางเบญจรัตน  อัครพลวงศ กลุมสื่อสารองคกร
นางสาวมทิรา  ภัคทิพวดี กลุมสื่อสารองคกร

นางสาวมณฑิกา  โพธิ์ทอง กลุมสื่อสารองคกร

นางสาวสุชาดา  ศรีจงใจ กลุมสื่อสารองคกร
นางสาวกฤติกา  ปานเขียว กลุมสื่อสารองคกร
นายจักรพันธ  ดําขํา กลุมสื่อสารองคกร

นางสาวประภาพร  ซื่อสัตย กลุมสื่อสารองคกร

นายวิโรจน  เทียมเมือง สํานกัประสานงานโครงการพื้นที่ ๔
นายวิชาญ  ธีระสืบสกุล กลุมสื่อสารองคกร

นายทวีศักดิ์  แปนคุมญาติ กลุมสื่อสารองคกร
นายพิสิทธิ์  วิเชียรทศพร กลุมสื่อสารองคกร

นางสาววชิราภรณ ณ ศรโีต กลุมสื่อสารองคกร
นายพลวรรธน  สายะเสวี กลุมสื่อสารองคกร

บทบรรณาธิการ
“สวัสดีจะ” 

พระสุรเสียงอันไพเราะออนโยน พรอมกับรอยแยมพระสรวลเปยมดวยพระเมตตา เปนความประทับใจ

ทุกครั้งของขาราชการและราษฎรที่มาเฝาฯ รับเสด็จ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อเสด็จฯ 

มาทรงเยีย่มราษฎรและตดิตามความกาวหนาโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํรใินพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 

รวมทั้งโครงการฯ ที่เปนพระราชดําริของพระองคเอง

ที่ผานมา เสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ วังไกลกังวล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในชวง

ตนป พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน จังหวัดนราธิวาส ในชวงเดือนกันยายน พระตําหนักภูพานราชนิเวศน 

จังหวัดสกลนคร ในชวงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน จังหวัดเชียงใหม ชวงเดือน

ธันวาคม - มกราคม โดยทรงเยี่ยมราษฎร รับทราบทุกข-สุข และมีพระราชดําริเปนโครงการชวยเหลือบรรเทา

ความเดือดรอนของราษฎรในพื้นที่ที่ตั้งพระตําหนักและจังหวัดใกลเคียง...กลาวกันวา ทั้งสองพระองคเสด็จฯ ไป

ประทับแรมทรงงานอยูในพื้นที่ตางจังหวัดและทองถิ่นทุรกันดารปละไมนอยกวา ๘ เดือน

ทรงใสพระราชหฤทยัในทกุขรอนของราษฎร โดยทรงสมัภาษณราษฎรดวยพระองคเอง ตัง้แตเวลาประมาณ

หกโมงเย็น บางทีถึงสี่-หาทุม ประทับนั่งอยูกับที่โดยไมเปลี่ยนพระอิริยาบถเลยเปนเวลา ๔ - ๕ ชั่วโมง กวาจะ

สัมภาษณราษฎรเปนคนสุดทายของการทรงงานในวันนั้นๆ เรียกวา งานไมเสร็จ ไมเสด็จฯ กลับ

กอนเสดจ็ฯ กลบั จะโปรดเกลาฯ ใหเชญิขาราชการ หนวยงานตางๆ ทีต่ดิตามเสดจ็ มารบัแนวพระราชดาํริ

หลังจากที่ทรงทราบปญหาความเดือดรอนจากการสัมภาษณราษฎร และทรงปรึกษาหารือเพื่อหาทางชวยเหลือ

แกไขปญหา

ทรงเลาวา เมือ่ทรงงานแลวเสดจ็ฯ กลบัถงึพระตาํหนักทีป่ระทบัแรมก็จะทรงโทรศพัทกราบบงัคมทลูถวาย

รายงานแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทุกคืน และไดรับพระบรมราชวินิจฉัยเรื่องตางๆ เพื่อการทรงงานในวัน

ตอไป

ทรงจดจําขอมูลสวนตัวของราษฎรไดเปนอยางดี โดยจะเห็นไดวาทรงสอบถามถึงบุตรหลานหรือบุคคลใน

ครอบครัวนั้นๆ เสมือนญาติสนิท ทรงพระดําเนินไปเยี่ยมราษฎรถึงบานเรือนอยางเปนกันเองไมถือพระองค

ทรงสอนผูตดิตามเสดจ็ ใหดคูวามทกุขของราษฎรจากดวงตา มพีระราชดํารสัวา บางครัง้ทีต่องพระราชทาน

เงนิเปนการสงเคราะหนัน้ เพราะบางคนอยูในสภาพทนทกุขจากความอดอยากยากจน จนกระทัง่ยงัคดิไมออกวา

จะทําอยางไรกับชีวิตตอไป

ทรงรักประชาชนเสมอเหมือนมารดาที่รักและโอบอุมบุตรที่เกิดจากอุทร ทรงเห็นทุกขรอนของประชาชน

ยิ่งกวาทุกขรอนของพระองคเอง...บุญนักแลวที่ไดเกิดมาใตรมพระบารมีของพระเจาแผนดินและพระราชินีเชนนี้

พระราชกรณียกิจและโครงการพัฒนาทั้งหลาย ลวนแลวแตเกิดจากพลังแหงความรักที่มีตอประชาชน

เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา น้ี วารสารอันเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิขอกราบ

แทบพระบาท นอมเกลานอมกระหมอมถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองคทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน สถิตสถาพร

เปนมิ่งขวัญแหงมหาชน เคียงคูพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตราบจิรัฐิติกาล

กองบรรณาธิการ
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พระราชดํารัส สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

พระราชทานสัมภาษณผูสื่อขาว BBC 

ในสารคดี Soul of a Nation เมื่อป ๒๕๒๒

“กษัตริยกับประชาชนมีความใกลชิดกันมาโดยตลอด ประชาชนมองกษัตริยวาเปน

พอของแผนดิน นั่นคือเหตุผลวาทําไมเราจึงไมมีชีวิตสวนตัวมากนัก เพราะประชาชน

เห็นเราเปนพอและแมของแผนดิน”

“...เราตองทําดีกวานั้น ตองชวยรัฐบาลในการสนับสนุนและพัฒนาความเปนอยู

ของประชาชน เพราะเราเปนประเทศกาํลงัพฒันา การเยีย่มเยอืนโดยประมขุของประเทศ

จึงไมเกิดประโยชนหากเราไมสามารถชวยเหลือประชาชนได ก็ถือวาเราไมประสบความ

สําเร็จในการเปนประมุข ความรักและความเมตตากรุณาเปนสิ่งที่ควรใหแกผูอื่น นั่นคือ

เหตุผลที่เราสามารถทํางานไดปแลวปเลา...”
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สหภาพวิทยาศาสตรทางดินนานาชาติ
ทูลเกลาฯ ถวายรางวัลนักวิทยาศาสตรดินเพื่อมนุษยธรรม

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั พระราชทาน

พระบรมราชวโรกาสให ศาสตราจารย สตีเฟน

นอรตคลิฟฟ (Emeritus Professor Dr.Stephen

Nortcliff) พรอมคณะผูบริหาร IUSS และผูที่

เกีย่วของ เฝาฯ ทลูเกลาฯ ถวายรางวลันกัวทิยา-

ศาสตรดนิเพือ่มนุษยธรรม (The Humanitarian 

Soil Scientist) สดุดีพระเกียรติคุณ

 เม่ือวนัที ่๑๖ เมษายน เวลา ๑๗.๒๐ น.

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว เสด็จออก 

ณ ห องประชุมสมเด็จพระเจ าพี่นางเธอ 

เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส

ราชนครินทร ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราช

วโรกาสให ศาสตราจารย สตีเฟน นอรตคลิฟฟ

กรรมการบริหารสหภาพวิทยาศาสตรทางดิน

นานาชาติ (International Union of Soil

Sciences-IUSS) พรอมดวยคณะผูบริหาร

สหภาพวิทยาศาสตรทางดินนานาชาติ และ

ผูที่เกี่ยวของ เขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท 

ทูลเกล าทูลกระหมอมถวายรางวัล The 

¾ÃÐÃÒª¡Ã³ÕÂ¡Ô¨

Humanitarian Soil Scientist หรือ 

“นกัวทิยาศาสตรดนิเพ่ือมนษุยชาต”ิ พระองค

แรกของโลก 

ศาสตราจารย สตีเฟน นอรตคลิฟฟ 

กราบบังคมทูลสดุดีพระเกียรติคุณ โดยสรุปวา

สมาชิกของสหภาพวิทยาศาสตร ทางดิน

นานาชาติทั่วโลกไดประจักษถึงพระวิสัยทัศน

และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ในการบริหารจัดการดินอยาง

ยั่งยืนมาตั้งแตการประชุมครั้งที่ ๑๗ ของสภา

นักวิทยาศาสตรดินโลก ซึ่งจัดขึ้นท่ีกรุงเทพฯ

เมือ่เดอืนสงิหาคม ๒๕๔๕  สหภาพวทิยาศาสตร

ทางดินนานาชาติ ไดตระหนักถึงพระปรีชา

สามารถ และพระราชกรณียกิจ ของพระบาท

สมเดจ็พระเจาอยูหวั ดานการพฒันาทรพัยากร

ดินอยางตอเนื่อง เปนรูปธรรม ยังผลใหการ

พฒันาทีด่นิ การอนรุกัษดนิและนํา้ การปรับปรุง

ดินเสื่อมโทรมและดินที่มีปญหา ดําเนินไปใน

ทิศทางที่เหมาะสมและเปนประโยชนอยางยิ่ง

แกเกษตรกรโดยทัว่หนา ดงัเชนการนาํหญาแฝก
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มาปลูกเพื่ออนุรักษดินและนํ้าและปองกันการพังทลาย

ของหนาดิน จนประเทศไทยกลายเปนศูนยกลาง

ของการใช เทคนิคและวิชาการเกี่ยวกับหญาแฝก

ที่ประสบผลสําเร็จ และมีความกาวหนามากที่สุด

ประเทศหนึ่ง พื้นที่นับลานไรในภูมิภาคตางๆ ของ

ประเทศ ที่นอกจากจะมีปญหาดินไมอุดมสมบูรณ

เปนพ้ืนฐานแลว ดินยังมีปญหาอื่นๆ ทั้งทางเคมี

และทางฟ สิกส อีกด วย การเพาะปลูกพืชจึงให 

ผลผลิตตํ่า เปนผลใหราษฎรมีฐานะยากจน พื้นที่

ที่มีปญหาเก่ียวกับดิน ไดแก พื้นที่ดินพรุในภาคใต 

ซึ่งเป นทั้งดินอินทรีย และดินเปรี้ยวจัด พื้นที่ดิน

เปรี้ยวจัดและดินเค็มในภาคกลาง และพื้นที่ดินทราย

และดินตื้นในหลายภูมิภาค ดวยพระมหากรุณาธิคุณ 

จึงไดพระราชทานพระราชดําริใหจัดตั้งศูนยการศึกษา

พฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํรทิัง้ ๖ แหง เปนตนแบบ

ในการแกไขปญหาของดิน ซึ่งจะตองใชกระบวน

การบูรณาการในการแกไขปญหาตางๆ ทั้งสิ้น เชน ที่

ศูนยศึกษาพัฒนาเขาหินซอนฯ เปนตนแบบของการ

ฟนฟูดินตามธรรมชาติ ศูนยศึกษาพัฒนาพิกุลทองฯ 

เปนปญหาของดินที่เปรี้ยวจัด ศูนยศึกษาพัฒนา

อาวคุงกระเบนฯ เปนแหลงใหกําเนิดชีวิตของสัตว 

และพืช ซึ่งมีปญหาของดินเค็ม ศูนยศึกษาพัฒนา

หวยฮองไครฯ เปนดินกรวดแหงแลง และเปนปญหา

ของการบริหารดานตนนํ้าลําธาร ศูนยศึกษาพัฒนา

ภูพานฯ เปนดินทราย เค็ม ขาดนํ้า เปนปญหาของการ

จัดการดินและนํ้าของภาคอีสาน และศูนยศึกษาพัฒนา

หวยทรายฯ เปนปญหาของดนิเสือ่มโทรม เปนดนิทราย

ทีม่แีรธาตนุอย เปนดอนคาน และดนิกรด เปนตน ดวย 

เหตุดังกลาว ในการประชุมสภาโลกแหงปฐพีวิทยา 

ครั้งที่ ๑๙ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย ที่ประชุมมีมติเห็น

สมควรขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสทูลเกลา

ทูลกระหมอมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตรดินเพื่อ

มนษุยธรรมแดพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั เพือ่สดดุี

พระเกียรติคุณใหเป นที่ประจักษโดยทั่วกัน และ

กราบบงัคมทลูเชิญใหทรงดาํรงตาํแหนงสมาชกิ 

อะ ไลฟ เมมเบอรชิพ (A Life Membership)

สาํหรบัรางวัลทีส่หภาพวทิยาศาสตรทาง

ดนินานาชาตเิชญิมาทลูเกลาทลูกระหมอมถวาย 

ประกอบดวย เหรียญรางวัลนักวิทยาศาสตร

ดินเพื่อมนุษยชาติ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

๗ เซนติเมตร หนา ๐.๕ เซนติเมตร ดานหนา

ของเหรียญ มีตราสัญลักษณและชื่อสหภาพ

วิทยาศาสตรทางดินนานาชาติ ดานหลังของ

เหรียญจารึกพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหวั และขอความสดดุพีระเกียรตคุิณ

นอกจากนี้ ยังมีประกาศนียบัตร และ

ประกาศสดุดีพระเกียรติคุณดวย สหภาพ

วิทยาศาสตรทางดินนานาชาติ ตั้งขึ้นเมื่อ

ป ๒๔๖๗ เปนสมาชิกสหภาพวิทยาศาสตร

หนวยหนึ่งในสภาสหภาพวิทยาศาสตรระหวาง

ประเทศ ไดรับการยอมรับวาเปนองคกรที่ชวย

ประสานงานสําหรับองคกรระหวางประเทศ 

ดานวิทยาศาสตร มีจุดประสงคเพื่อสงเสริม

การวิจัยและประยุกต  ใช  ในศาสตร ด  าน

ปฐพีวิทยาทุกแขนง สงเสริมใหมีการติดตอ

ประสานงานระหวางนักวิทยาศาสตรในศาสตร

นี้เพื่อประโยชนของมนุษยชาติ
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานทุนทรัพย ๘๔ ลานบาท ตั้งมูลนิธิอุทกพัฒน

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ทรงพระกรณุา

โปรดเกลาฯ พระราชทานทุนทรัพย จํานวน ๘๔ 

ลานบาท ตั้งมูลนิธิอุทกพัฒน พรอมใหใชพระมหา

พิชัยมงกุฎเปนเครื่องหมายประจํามูลนิธิ ทําหนาที่

บริหาร และจัดการทรัพยากรนํ้าในประเทศไทย 

เม่ือวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๕ สถาบัน

สารสนเทศทรพัยากรน้ําและเกษตรกรรม (สสนก.)

องคการมหาชน กระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี เปดเผยวา พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานทุนทรัพย 

จํานวน ๘๔ ลานบาท เพื่อเปนทุนประเดิมในการ

กอตั้งมูลนิธิอุทกพัฒน ตามที่สถาบันสารสนเทศ

ทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (สสนก.) ขอ

พระราชทาน พรอมทั้งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ 

ใหมูลนิธิอุทกพัฒนอยูในพระบรมราชูปถัมภ

นอกจากนี้ ยังพระราชทานตราประจํามูลนิธิ

อุทกพัฒน ซึ่งทรงใหใชพระมหาพิชัยมงกุฎเปน

เครื่องหมายประจํามูลนิธิดวย โดยช่ือของมูลนิธิ

อุทกพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ (Utokapat-

Foundation Under The Royal Patronage of 

H.M.THE KING) นํามาจากคํา ๒ คํารวมกัน คือ 

“อุทก” แปลวา “นํ้า” และ “พัฒน” มาจากคําวา

พัฒนา มีความหมายวา มูลนิธิเพื่อการพัฒนา

เรื่องนํ้า และถือเปนมูลนิธิเกี่ยวกับนํ้ามูลนิธิแรก ที่

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานใหอยูใน

พระบรมราชูปถัมภ 

มูลนิธิอุทกพัฒน จะทําหนาที่บริหารและ

จดัการทรพัยากรน้ําในประเทศไทย รวมกบัหนวยงาน

ตางๆ ที่ทํางานดานน้ํา เพื่อใหการบริหารจัดการ

นํ้าของประเทศเปนไปในทิศทางถูกตองเหมาะสม 

สอดคลองกับสภาพพื้นที่ เนื่องจากบทเรียน

จากเหตุการณนํ้าทวมประเทศไทยครั้งใหญเมื่อ

ปลายป ๒๕๕๔ ที่ผานมา ระบบการบริหาร

จัดการนํ้าของประเทศคอนขางมีปญหาตั้งแต

แมนํ้าสายใหญๆ จนถึงนํ้าชุมชน

นอกจากนี้ มูลนิธิฯ จะทําหนาที่เปน

หนวยงานวิจัยดานนํ้า รวมทั้งใหทุนสนับสนุน

งานวิจัยดานนํ้าเพื่อใหเกิดการพัฒนา เพราะ

งานวิจัยเก่ียวกับนํ้าของประเทศมีนอยมาก 

แทบไมมีเลยก็วาได งานวิจัยเรื่องนํ้าที่มีอยู

สวนใหญจะเปนการนาํกรณีศึกษา หรอืบทเรยีน

จากเหตกุารณตางๆ มาเปนงานวจิยั ซ่ึงไมมเีร่ือง

ใหมๆ  เชน อยากรูวาเขือ่น ๑ เขือ่น มกีารบรหิาร

จัดการนํ้าอยางไร และถาเขื่อน ๕ เขื่อนตอง

ปลอยนํ้าออกมาพรอมๆ กันจะบริหารอยางไร

เปนตน ทัง้นี ้มลูนธิิอทุกพฒัน ในพระบรมราชปูถมัภ

มีนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิ

ชัยพัฒนา เปนประธาน สวนสถานที่ตั้งอาจ

จะอยูที่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและ

การเกษตร (สสนก.) หรือมูลนิธิชัยพัฒนา
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พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ พระราชทานช่ือมลูนธิิวา อทุกพัฒน และ

ตราประจํามูลนิธิฯ กับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณใหมูลนิธิฯ อยูในพระบรมราชูปถัมภ โดยชื่อของ

มูลนิธิ อุทกพัฒน มาจากคําวา อุทก ซึ่งหมายถึง นํ้า และ พัฒน มาจากคําวา พัฒนา เมื่อนํามารวม

กันจึงมีความหมายวา มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเรื่องนํ้า

พระพิรุณ เทวดาแหงน้ํา เทวดาแหงฝน กาวเดนิอยูบนกอนเมฆเหนอืผนืนํา้ ซึง่หมายถงึ วงจรของนํา้

กรอบรปูหยดนํา้ใส ภายใตพระมหาพชัิยมงกุฎ เครือ่งทรงของพระมหากษตัรยิไทยตัง้แตสมัยโบราณ

จนถึงปจจุบัน

เลข ๐๑ ที่กอนเมฆและผืนนํ้า หมายถึง ระบบเลขฐานสองพื้นฐานการทํางานของคอมพิวเตอร 

เพื่อจัดเก็บประมวลผลขอมูลและเผยแพรขอมูลขาวสารความรูเรื่องนํ้าใหประชาชนเกิดความเขาใจและ

เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของทองถิ่นและประเทศ

ดอกบัว หมายถึง ความบริสุทธิ์สะอาดของนํ้า ความเปนมงคลแหงชีวิต

เมื่อนําเลข ๙ ในพระมหาพิชัยมงกุฎ รวมกับเลข ๐๑ ที่กอนเมฆและผืนนํ้าจะเปนเลข ๙๐๑ คือ 

หมายเลขแทนพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ พรอมดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังพระราชานุสาวรียสมเด็จพระสุริโยทัย ตําบล

บานใหม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อทอด

พระเนตรบรเิวณโดยรอบพระราชานสุาวรยี โดยมี นายธานนิทร กรยัวิเชียร

องคมนตรี นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พลอากาศเอก 

ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พรอมดวย 

ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๕
8
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นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

นายวิทยา ผิวผอง ผูวาราชการจังหวัดพระนคร

ศรอียธุยา พรอมกนัน้ี นายเฉลิมเกยีรต ิ แสนวเิศษ

เลขาธิการ กปร. นายโกวิทย เพงวาณิชย 

รองเลขาธิการ กปร. และขาราชการ พอคา

ประชาชน เฝาฯ รับเสด็จเปนจํานวนมาก

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีได น อมเกลาฯ 

ถวายโฉนดท่ีดนิซึง่เปนแปลงนาทีเ่คยเสดจ็ฯ ไปทรง

เกีย่วขาว เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๓๙ เนื้อที่

๗ ไร ๒ งาน จากนั้นเสด็จฯ ไปยังศาลากลางนํ้า 

ทอดพระเนตรการแสดงชุดตางๆ จนถึงเวลา

ประมาณ ๑๙.๓๐ น. ไดเสด็จฯ ไปยัง

พระตําหนักสิริยาลัย ประทับพักผอน

ตามพระราชอัธยาศัย
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดพระบรมราชานุสาวรียรัชกาลที่ ๘

เมื่อเวลา ๑๗.๓๐ น. วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ พระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยสมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไปทรงเปดพระบรมราชานุ

สาวรีย รัชกาลที่ ๘ ณ เชิงสะพานพระราม ๘ เขตบางพลัด 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผูบริหารของสํานักงาน กปร. ขาราชการ

รวมถึงประชาชนทุกหมูเหลาเฝารอรับเสด็จ
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เมื่อเสด็จฯ มาถึงพลับพลาพิธี นางสาว

ย่ิงลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ 

ม.ร.ว.สุขุมพันธ ุ บริพัตร ผู ว าราชการ

กรุงเทพมหานคร ไดกราบบังคมทูลรายงาน

ความเปนมา และนอมเกลาฯ ถวายสูจิบัตร 

จากนัน้ไดเสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรนทิรรศการ

พระราชประวตั ิพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทร

มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

พรอมกับทรงเปดพระบรมราชานุสาวรีย 

รัชกาลที่ ๘ ทรงประกอบพิธีบําเพ็ญพระราช

กุศลทักษิณานุปทานทรงพระราชอุทิศถวาย

และเสดจ็พระราชดาํเนนิกลบัเวลา ๑๙.๑๕ น.

แมจะมีสายฝนโปรยปรายแตประชาชนยังคง

เฝารอเพื่อชื่นชมพระบารมีอยางเนืองแนน

สะพานพระราม ๘ เกิดจากแนวพระราชดําริ

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อครั้งเสด็จฯ

ไปทรงเย่ียมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ทีป่ระทบัรกัษาพระอาการพระประชวรทีโ่รงพยาบาล

ศิริราชเมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๘ และทรงถึงปญหาการ

จราจรทีห่นาแนน จงึไดพระราชทานพระราชดาํรใิห

สรางขึ้นเพื่อรองรับการเดินทางเชื่อมตอระหวางฝง

พระนครกับฝงธนบรุ ีเริม่กอสรางสะพานพระราม ๘

พรอมกับการกอสรางสวนและจัดภูมิทัศนใหเปน

สวนสาธารณะเม่ือป ๒๕๔๓ เม่ือแลวเสร็จไดรับ

พระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามจากพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว วา “สวนหลวงพระราม ๘” 

และเปดใหบริการประชาชนเมื่อป ๒๕๔๕



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

เมือ่วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สมเดจ็

พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็

พระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 

เพื่อติดตามการดําเนินงานของโรงเรียนในพื้นที่

ที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อป ๒๕๕๔ 

โดยมี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ 

กปร. นายจําลอง โพธิ์สุข ผูวาราชการจังหวัด

ชัยนาท นายพิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการ

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน นายโกวทิย 

เพงวาณิชย รองเลขาธิการ กปร. นายชูชาติ 

ฉยุกลม วศิวกรใหญฯ ดานวางแผนและโครงการ

กรมชลประทาน ขาราชการ คณะครู นักเรียน 

และราษฎร เฝาฯ รับเสด็จ ดังนี้

จุดที่ ๑ เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนเทศบาล

วัดสิงหสถิตย ตําบลวัดสิงห อําเภอวัดสิงห 

จั งหวัด ชัยนาท พระราชทานสิ่ งของแก 

ผู อํานวยการโรงเรียน และผู แทนนักเรียน

ชาย-หญิง ทรงรับฟงการบรรยายสรุปการ

ดาํเนนิงานของโรงเรยีน ทอดพระเนตรการสาธติ

การเรยีนการสอนวิชาคอมพวิเตอร ผลงานและ

กิจกรรมของนักเรียน ผลกระทบจากอุทกภัย 

ทอดพระเนตรหองสมดุ มมุหนงัสอืพระราชทาน 

และทรงเยี่ยมราษฎร 
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ในการนี้มีพระราชดําริเรื่องนํ้าทวม หากเกิด

ขึ้นอีก โรงเรียนจะเตรียมการอยางไร โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง เรื่องของหนังสือ ตูไม ควรเก็บไวบนที่สูง

จุดที่ ๒ เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนวัดสิงห หมูที่ ๑

ตําบลมะขามเฒา อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท 

พระราชทานสิ่งของแกผูอํานวยการโรงเรียน ผูแทน

นักเรียนชาย-หญิง ทรงรับฟงการบรรยายสรุปผล

การดาํเนนิงานของโรงเรยีน ทอดพระเนตรหองเรยีน

คอมพวิเตอรพระราชทาน ผลงานดานการเกษตรของ

นกัเรยีน ผลกระทบจากอุทกภยั นิทรรศการเศรษฐกจิ

พอเพียง กิจกรรมภายในหองสมุด มุมหนังสือ

พระราชทาน และทรงเยี่ยมราษฎร

“ในการนี้มีพระราชดําริเรื่องการเตรียมการ

เขาสูประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในป พ.ศ. 

๒๕๕๘ โดยเฉพาะดานการศกึษา อยาสอนแตภาษา

อังกฤษเพียงอยางเดียว ควรสอนภาษาอื่นดวย 

ทรงหวงใยปญหาเด็กไทยความจําสั้น อานหนังสือ

ไมคลอง และควรสนับสนุนใหเดก็ใชหองสมุดใหเกดิ

ประโยชน” นอกจากน้ีทรงสอบถามถงึความตองการ

ของโรงเรียนซ่ึงผูอํานวยการโรงเรียนไดกราบบังคม

ทูลวายังขาดเครื่องดนตรีสําหรับวงดุริยางค

นอกจากนี้ทรงหวงใยปญหานํ้าทวม หากเกิดขึ้น

อีก โรงเรียนจะมีการเตรียมการปองกันแกไขปญหา

อยางไร ทรงแนะนาํใหทัง้หองสมดุ และหองคอมพวิเตอร

อยูบนอาคารสูง

จุดที่ ๓ เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห 

(ชุมชนวัดปากคลอง) พระราชทานส่ิงของแกผูอํานวย

การโรงเรียน ผูแทนนักเรียนชาย-หญิง ทรงรับฟงการ

นอกจากนี้ทรงหวงใยปญหานํ้าทวม หากเกิดขึ้น

ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๕
13

ÇÒÃÊÒÃÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡
¾ Ã Ð Ã Ò ª í́ Ò ÃÔ



ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๕
14

ÇÒÃÊÒÃÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡
¾ Ã Ð Ã Ò ª ´í Ò ÃÔ

บรรยายสรุปการดําเนินงานของโรงเรียน ทอด

พระเนตรหองเรยีนวชิาคอมพวิเตอร หองสมดุ และ

มุมหนังสือพระราชทาน ผลกระทบจากอุทกภัย

ทอดพระเนตรการเรียนการสอนชั้นอนุบาล และ

ชั้นประถมศึกษา และทรงเยี่ยมราษฎร

จุดที่ ๔ เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนชุมชน

วดัดกัคะนน หมูที ่๓ บานดกัคะนน ตาํบลธรรมามลู

อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท พระราชทาน

สิ่งของแกผูอํานวยการโรงเรียน ผูแทนนักเรียนชาย-หญิง 

ทรงรับฟงการบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของโรงเรียน 

พระราชทานพันธุไมผลแกผูแทนชาวบาน ทอดพระเนตร

หองสมดุ มมุหนงัสอืพระราชทาน นทิรรศการจากโรงเรยีน

กลุมจังหวัดภาคกลางที่ประสบอุทกภัย หลักสูตรอุทกภัย

ศึกษา การจัดการศึกษาระหวางนํ้าทวม โครงการสงเสริม

การอาน และโครงการเมล็ดพันธุผักพระราชทานสําหรับ

โรงเรียนและชุมชน กิจกรรมสหกรณรานคา และสหกรณ

ออมทรัพยนักเรียน การประกอบอาหารกลางวัน และทรง

เยี่ยมราษฎร

ในการนี้ไดมีพระราชดําริใหโรงเรียนทดลองให

นักเรียนไดศึกษาพืชพันธุไมที่สามารถทนสภาพน้ําทวมได

เพื่อที่จะไดเปนองคความรู และเพาะขยายพันธุตอไป

จุดที่ ๕ เสด็จฯ ไปยังศูนยการเรียนรูพันธุขาวชุมชน

บานดักคะนน ทอดพระเนตรนิทรรศการความเปนมา

ของศนูยการเรยีนรูฯ ปญหาอทุกภยัและการฟนฟ ูและการ

เตรียมตัวรับมือภัยพิบัติ ทอดพระเนตรการทํานาขาวไรซ

เบอรี ่(Rice Berry) การปลกูพชืผกัแบบลอยนํา้ ทรงปลกู

ตนมะกอก ๑ ตน ทอดพระเนตรบานตนแบบการสขีาว การ

บรรจผุลติภณัฑ ผลติภณัฑจกัสาน และผลติภณัฑในทองถิน่

ในการนี้มีพระราชดําริใหศูนยการเรียนรูพันธุขาว

ชุมชนบานดักคะนน เตรียมความพรอมหากเกิดปญหา

อทุกภัยขึน้อกี ในดานการเปนคลงัอาหาร และองคความรู

ดานการเกษตร ขยายผลไปยังชุมชนใกลเคียง
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่โรงเรียนสุเหราปากคลองลํารี จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ สมเด็จพระเทพ

รตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชดาํเนนิ

ไปยงัโรงเรยีนสุเหราปากคลองลาํร ีตาํบลละหาร อาํเภอ

บางบัวทอง จงัหวดันนทบรุ ีเพือ่ตดิตามผลการดาํเนนิงาน

ของโรงเรียนในพื้นที่ที่ไดรับอุทกภัยเมื่อป ๒๕๕๔ โดยมี

นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 

นายพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต เหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา 

นายโกวทิย เพงวาณชิย รองเลขาธกิาร กปร. นายวเิชยีร

พุฒิวิญู ผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี นายทวีศักดิ์ 

พรหมสาขา ณ สกลนคร และคณะครูนักเรียนเฝาฯ 

รับเสด็จ 

ในการนี ้พระราชทานชุดนกัเรยีน จาํนวน ๕๐๐ ชดุ 

แกนักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

จากนั้นทรงรับฟงบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของ

โรงเรยีน ประกอบดวยโรงเรยีนซอและฮศกึษา โรงเรยีน

วัดธรรมจริยา และโรงเรียนวังนอย (พนมยงควิทยา) 

ซึง่เปนโรงเรยีนตนแบบในโครงการฟนฟคูวามเสยีหาย

จากอุทกภัยในเขตภาคกลางของมูลนิธิชัยพัฒนา โดย

ไดดําเนินการชวยเหลือฟนฟูโรงเรียน ศูนยเด็กเล็ก 

มัสยิด และสถานีอนามยั
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วัฒนธรรมชนเผาเด็กกําพรา (หลัก ๖๗) ณ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

พรอมทัง้ถวายรายงานการจดัทาํองคความรูโครงการ

อนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิในหองสมดุโรงเรยีนฯ ในการนี้

มีพระราชดําริ ความวา

“ใหสาํนกังาน กปร. จดัทาํหนงัสอืโครงการอนัเนือ่ง

มาจากพระราชดําริในลักษณะของการตูน เพื่อใหเด็ก

นักเรียนเกิดความสนใจ” 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสดจ็พระราชดาํเนนิไปทรงปฏบิตัพิระราชกรณียกิจในพืน้ทีจ่งัหวัดบงึกาฬ และจงัหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็ฯ

ไปยังโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหวย

ดอกไม ตําบลวิศิษฐ อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 

โดยม ีนายเฉลมิเกยีรต ิแสนวเิศษ เลขาธกิาร กปร. 

นายพรศกัดิ ์เจยีรณยั ผูวาราชการจงัหวดับงึกาฬ

พลโท จีระศักดิ์ ชมประสพ แมทัพภาคที่ ๒ 

นายสุวัฒน เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร. 

นายชชูาต ิ ฉยุกรม วศิวกรใหญฯ กรมชลประทาน 

พรอมดวยขาราชการเฝาฯ รับเสด็จ 

เลขาธิการ กปร. กราบบังคมทูลถวาย

รายงาน โครงการศกึษาดงูานเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู

ประสบการณนําคณะผู บริหารและครูโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดน ศึกษาดูงานโครงการ

ศูนยพัฒนาและบริการดานการเกษตรหวยซอน-

หวยซัว้ (หลกั ๒๒) และโครงการสงเสรมิกจิกรรม

จากนัน้เสดจ็ฯ ไปยังโรงเรยีนตาํรวจตระเวนชายแดน

บานนาสามคัค ีตาํบลนาทม อาํเภอนาทม จงัหวัดนครพนม 

และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา ตําบล

หนองเทา อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม พระราชทาน

สิง่ของแกครแูละนกัเรยีน พรอมพระราชทานพนัธุไมผลและ

ทอดพระเนตรหองเรยีนปฐมวัย หองสมดุ กิจกรรมสหกรณ

นักเรียน โครงการเพื่ออาหารกลางวัน และทรงเยี่ยม

ราษฎร
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พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวล ีพระวรราชาทนัิดดามาตุ
เสด็จฯ ไปทรงเปดงาน “วันเกษตรแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๕”

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ พระเจาวรวงศเธอ 

พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ ไปทรง

เปดงาน “วันเกษตรแหงชาต ิประจาํป ๒๕๕๕” ณ คณะเกษตรศาสตร 

แมเหยีะ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ซึง่สาํนกังาน กปร. ไดรบัเชญิให

รวมจัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

โอกาสนี้ นายสุวัฒน เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร. 

เดินทางไปรับเสด็จ และรับพระราชทานของที่ระลึก พรอมถวาย

รายงานการดําเนินโครงการฯ กวา ๔,๑๐๐ โครงการ โดย

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลีฯ ไดรับสั่งถึงความ

สําคัญและประโยชนของหญาแฝก ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของควร

ขยายผลการปลูกหญาแฝกใหกวางขวาง จะชวยบรรเทาปญหา

การพังทลายของดินในพื้นที่ทั่วไป
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พระราชดํารัส สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม

ราชินีนาถ ที่พระราชทานสัมภาษณผูสื่อขาว BBC 

เมือ่ ๓๐ กวาปมาแลว แสดงใหเหน็ถงึพระราชปณธิาน

อันแนวแน ในการบรรเทาทุกขบํารุงสุขแกราษฎร 

ทุกคร้ังท่ีเสด็จพระราชดําเนินเคียงคู  (พระบาท

สมเดจ็พระเจาอยูหวั) เพือ่ทรงเย่ียมเยือนราษฎรใน

ถิ่นทุรกันดารท่ัวทุกภูมิภาค ทอดพระเนตรวิถีชีวิต

ความเปนอยู ทรงใสพระราชหฤทัยรับฟงความทุกข

รอนของราษฎร ทาํใหทรงทราบถงึความตองการและ

ปญหาตางๆ อยางลกึซึง้ ทรงหาแนวทางแกไขปญหา

ใหกับราษฎร จึงเกิดเปน “โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ” นับถึงวันนี้กวา ๘๙๑ โครงการ เพื่อ

แบงเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวที่ทรงงานในอีกดานหนึ่งเคียงคูกันไป 

ในระยะแรกของการทรงงานพัฒนา ทรงพบ

ปญหาความเจบ็ไขไดปวย ความยากจนและดอยการ

ศึกษา ดังพระราชดํารัสความวา

“...ขาพเจาเห็นวาเรื่องสุขภาพอนามัยนี้เปน

สิ่งสําคัญ เพราะเปนพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทั้งมวล 

ดังคํากลาวที่วา จิตใจที่แจมใสยอมอยูในรางกายที่

“…ขาพเจาไมไดแคอยากที่จะเขาไปเยี่ยมเยือนเทานั้น

เราตองทําดีกวานั้น ตองชวยรัฐบาลในการสนับสนุน

และพัฒนาความเปนอยูของประชาชน

เพราะเราเปนประเทศที่กําลังพัฒนา

การเยี่ยมเยือนโดยประมุขจึงไมเกิดประโยชน

หากเราไมสามารถชวยเหลือประชาชนได

ก็ถือวาเราไมประสบความสําเร็จในการเปนประมุข...”

แข็งแรง หากประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ 

ไมเจบ็ไขไดปวย กจ็ะมสีตปิญญาเลาเรยีน ประกอบ

สัมมาอาชีพสรางสรรคความเจริญตางๆ ใหบาน

เมือง...”

ทรงจัดตั้งสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศ

ไทย เมื่อป ๒๕๐๓ เพื่อชวยเหลือดานทุนการ

ศึกษาแกนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพยใหมีโอกาส

ไดเลาเรยีน นาํความรูไปประกอบอาชีพดาํเนนิชวีติ

อยางมคีณุภาพในสงัคม ซึง่ตอมาผูมจีติศรทัธารวม

สมทบทุนบริจาคเพื่อการกุศลอยางตอเนื่องถึงทุก

วันนี้

พอหลวงยิง่ยศ หวงัวนวฒัน อดตีผูใหญบาน

หมูบานมงดอยปุย จังหวัดเชียงใหม บอกวา... 
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“พระองคไมเคยเอาสิ่งของใหชาวบาน แตจะเนนเรื่อง

ของความเขาใจและก็เรื่องของความรู มากกวาดานอื่นๆ 

พอคนเรามีความรูแลวก็จะพัฒนาดานอ่ืนๆ ก็จะยั่งยืนและ

มั่นคงกวา”

ไดพระราชทานพระบรมราชินูปถัมภแกสมาคมและ

มูลนิธิเพื่อการสังคมสงเคราะหอีกมากมาย ทรงรับผูปวย

ฐานะยากไรไวเปนคนไขในพระบรมราชานุเคราะห และครั้ง

ใดทีร่าษฎรไดรบัความเดอืดรอนจากเหตภุยัพบิตัติางๆ เครือ่ง

อุปโภค-บริโภคเพื่อบรรเทาทุกขจะนําสงถึงมือผูประสบภัย

อยางเรงดวน ไมเพียงแตราษฎรชาวไทย ผูอพยพลี้ภัย

สงครามจากประเทศเพือ่นบานซึง่อาศัยอยูตามชายแดนไทย

ก็ไดรับพระเมตตา โดยสภากาชาดไทยประสานความรวมมือ

กับหนวยงานกาชาดสากล ชวยเหลือผูอพยพโดยใหที่พักพิง 

อาหาร และการสาธารณสุขอยางทั่วถึง

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงแกไขปญหาเรื่อง

ดิน นํ้า และส่ิงแวดลอม ซึ่งเปนหัวใจสําคัญเพื่อใหราษฎร

มีอาชีพหลักในการสรางรายได ในขณะเดียวกันสมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชนีินาถ ทรงสงเสรมิงานหตัถกรรม

ซึ่งเปนภูมิปญญาทองถิ่น สนับสนุนให

เปนอาชีพเสริมสําหรับแมบาน “โครงการ

สงเสริมศิลปาชีพ” จึงไดถือกําเนิดขึ้นทั่ว

ทุกภูมิภาคกวา ๑๔๑ แหง สรางรายได

ใหครอบครัว ชุมชน กระจายสูทั่วทุกพื้นที่

ของประเทศ

บุญชู แซว าง สมาชิกศิลปาชีพ 

แผนกเครื่องเงิน จังหวัดเชียงราย เลาวา...

“สมเด็จฯ มีโครงการพระราชดําริมา 

พวกผมก็เขาไปเรียนฝก พระองคทานก็

ใหอาจารยมาสอนเก่ียวกับเรื่องเครื่องเงิน 

พวกผมก็สนใจมากและดีใจมากที่มีโอกาส

ไดไปเปนนักเรียนของทาน”

งานศิลปาชีพจึงเปนอาชีพเสริมที่
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ชวยใหชีวิตความเปนอยู ของราษฎรดีขึ้น อาทิ ราษฎรบานแมตํ๋า จังหวัดลําปาง มีรายไดเฉลี่ย

สูงถึง ๖,๐๐๐ บาทตอคนตอเดือน สมาชิกกลุ มผานาง-ผาเกิ้ง จังหวัดเลย มีรายไดรวมกวา 

๖๕๐,๐๐๐ บาทตอป มีการพัฒนางานศิลปาชีพอยางตอเนื่องจน

ไดรับการยกยองและยอมรับในระดับสากล สรางช่ือเสียงเปนที่รูจัก

ในนาม “ศิลปแผนดิน” โดยมีพระราชดํารัสชื่นชมความสามารถของ

คนไทยไววา...

“สําหรับงานศิลปาชีพ เปนงานที่ขาพเจาภูมิใจมาก เพราะวา

เปนงานที่ทําใหขาพเจาทราบวา คนไทยของเราเกง มีสายเลือดของ

ชางฝมืออยูทุกคน ไมวาจะเปนชาวนา ชาวไร หรือมีอาชีพใด อยู

สารทิศใด คนไทยเรามีความละเอียดออน และฉับไวตอการรับศิลปะ

ทุกชนิด”

ที่สําคัญยิ่งยังเปนการสืบสานภูมิปญญาอนุรักษวัฒนธรรม 

และทรงเปนแบบอยางในการฉลองพระองคดวยผาไทย รักษาไวซึ่ง

เอกลักษณอันงดงามแหงความเปนไทย

อมลวรรณ เอีย่มสาํอางค สมาชกิศลิปาชพี บานเขาเตา จงัหวดัประจวบครีีขันธ 

เลาวา...

“จากที่ลมไปแลว เราก็ทําขึ้นมาใหม ทําใหมแลวก็พัฒนาศักยภาพให

มากขึน้ เมือ่ป ๒๕๔๘ ไปขายของทีเ่มอืงทอง ไดมโีอกาสเฝาฯ รบัเสดจ็ แลว

พระองคทานก็ชมวา ...เดี๋ยวนี้ออกลวดลายสวยดีนะ หมั่นทําไปนะคะ... 

เรากป็ฏญิาณตัง้แตวนันัน้มาวา จนสิน้ลม จะทาํงาน (ศลิปาชพี) ใหดทีีส่ดุ”

ทรงทราบวาชาวบานประสบปญหาความยากจน ทําใหบุกรุกปา

โดยรู เทาไมถึงการณ สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ถูกทําลาย 

เลาวา...

โดยรู เทาไมถึงการณ สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ถูกทําลาย 

อมลวรรณ เอีย่มสาํอางค

เลาวา...



สําหรับพื้นที่ปาทางภาคเหนือ ซ่ึง

เปนแหลงตนนํ้าลําธารที่เคยถูกบุกรุกเพื่อ

ทาํไรเลือ่นลอย สงผลใหเกดิความแหงแลง 

พระราชทานพระราชดาํรใินการจดัตัง้สถานี

พัฒนาการเกษตรที่สูงกวา ๑๘ สถานี ให

ราษฎรเปลี่ยนมาปลูกพืชควบคู กับการ

อนุรักษทรัพยากรปาไม ทรงเปลี่ยนพืช

เสพติดเปนแปลงเกษตร เสริมรายไดดวย

งานหตัถกรรม รายไดตอครอบครวัเพิม่ขึน้

กวา ๒๐,๐๐๐ บาทตอป

“โครงการฟนฟูและอนุรักษปา” จึงเกิดขึ้นเพื่อสืบสาน

พระราชกรณียกิจในการปกปองผืนปา ดังพระราชดํารัส 

“พระเจาอยูหวัเปนนํา้ ฉนัจะเปนปา ปาท่ีถวายความ

จงรกัภกัดตีอนํา้ พระเจาอยูหวัสรางอางเกบ็นํา้ ฉนัจะสรางปา”

โดยทรงริเริ่ม “โครงการปารักน้ํา” ทรงปลูกปาเปน

ตัวอยาง สรางจิตสํานึกในการฟนฟูสภาพปาเสื่อมโทรม 

อนรัุกษตนนํา้ลาํธาร คนืชวีติใหปาในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

“โครงการบานเล็กในปาใหญ” สรางชีวิตใหมใหแกราษฎร

ชาวไทยภูเขาไดมีที่ทํากิน จัดตั้งเปนหมูบานตามกลุมอาชีพ

ที่ราษฎรถนัด เสริมรายไดดวยงานศิลปาชีพ คนอยูรวมกับ

ปาอยางมคีวามสขุ โดยเริม่ทีอ่าํเภออมกอย จงัหวัดเชียงใหม 

ตอมาไดขยายไปสูที่อ่ืนๆ อาทิ บานอุดมทรัพย จังหวัด

กําแพงเพชร มีรายไดเฉลี่ยมากกวา ๓๐,๐๐๐ บาทตอคน

ตอป พื้นที่โครงการฯ กวา ๑๒,๐๐๐ ไร ไดรับการฟนฟู 

ปลูกปาทดแทน นําความอุดมสมบูรณคืนสูผืนปา

ปารอยตอ ๕ จังหวัดของภาคตะวันออก ที่เรียกวา 

“ปาพนมสารคาม” มีพระราชดําริใหดําเนินโครงการฟนฟู

และอนุรักษปา ควบคูกับการอนุรักษชางและสัตวปาของ

ไทยที่ใกลสูญพันธุ ทําใหพ้ืนที่ปากลับคืนสูความอุดม

สมบูรณรวมกวา ๗๓,๙๐๐ ไร อีกทั้งยังทําให

ราษฎรในพื้นที่มีรายไดจากการพัฒนาอาชีพ

สูงถึง ๕,๐๐๐ บาทตอคนตอเดือน โดยเนน

ในเรื่องการอนุรักษ “ชาง” ซึ่งเปนสัตวปาท่ี

มีคุณคาและเปนเอกลักษณของชาติใหคงอยูคู

ประเทศ
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นอกจากนี้ ยังสงเสริมราษฎรทําการ

เกษตรใหเหมาะสมกบัพืน้ที ่เชน บานสะจกุ-

สะเกี้ยง จังหวัดนาน เดิมทํานาแบบขาวไร

ในพื้นที่ ๑๐ ไร ไดผลผลิตเพียง ๙๐ ถัง 

ปจจบุนัทาํนาแบบขัน้บนัได ๑ ไร ไดผลผลติ

ถงึ ๓๐ ถงั ซึง่มากกวาเดมิถงึ ๓ เทา ...มา

บัดนี้ ความแหงแลงของผืนปาถูกปกคลุม

ด วยความอุดมสมบูรณแห งพืชพรรณ

ธัญญาหารจากพระเมตตาที่แผไพศาล 

ทรงหวงใยราษฎรในทกุๆ ดาน แมแต

เรื่องปญหายาเสพติด มีพระราชดํารัส

ใหชวยกันแกไขปญหาเรื่องนี้ดังพระราช

ดํารัสวา

“เรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่ง ที่ขาพเจา

อยากขอความรวมมืออยางจริงจงัจากรัฐบาล

และคนไทยทั้งชาติ น่ันคือการแกปญหา

ยาเสพตดิ ทีบ่อนทาํลายสงัคมไทยมาหลาย

สิบปแลว และนับวันจะรุนแรงขึ้น” 

ทรงทราบดีวา พิษภัยของยาเสพติดสงผลตอคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนและสังคมไทยโดยรวม

สมศักดิ์ คีรีภูมิทอง ชาวกะเหรี่ยงบานแมกลางหลวง 

ดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม เลาวา...

“พี่นองที่นี่ ผมเห็นวาติดฝนเยอะเลย ทั้งพอผมดวย 

เขาติดกันเยอะ... เมื่อกอนมีทั้งชาง ทั้งอะไร แลววันหนึ่งก็

ขายจนหมด กลายเปนของคนอื่นหมด ก็ติดฝนกันมานาน

มากแลว... ผมเห็นวาถาไมใชบารมีของพระองคทาน ผมคิด

วาที่นี่จะตกเปนเหยื่อของฝน...”

“โครงการปาสักนวมินทราชินี” เพื่ออนุรักษแหลง

พันธุกรรมไมสักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณปา

ลุมนํ้าปาย จังหวัดแมฮองสอน ซึ่งสามารถปกปองผืนปาสัก

กวา ๖๐,๐๐๐ ไร ใหอุดมสมบูรณตลอดไป รวมกับการสง

เสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตใหคนอยูรวมกับปาไดอยางยั่งยืน

ในดานการอนรุกัษทรพัยากรทางทะเลไดเกดิ “โครงการ

สมเดจ็ฯ อนุรักษเตาทะเลไทย” พระราชทานพอพนัธุแมพนัธุ

เตาทะเล เพื่อดําเนินการเพาะขยายพันธุ ปลอยลงสูทะเล

ตามธรรมชาติ เพิ่มจํานวนเตาทะเลไดเปนอยางมาก พรอม

ปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษสัตวนํ้า ทรงชวยเหลือ
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ชาวประมงพื้นบานในภาคใตที่มีปญหาการจับสัตวนํ้าได

นอยลง โดยฟนฟคูวามอุดมสมบรูณของสัตวนํา้ สนบัสนนุให

อนุรักษปาชายเลนที่จังหวัดกระบี่และพังงา ฟนฟูทรัพยากร

ชายฝงทะเลดวยการสรางปะการังเทียมที่จังหวัดปตตานี 

จงัหวดันราธวิาส และอกีหลายพืน้ทีใ่นภาคใต ทาํใหทองทะเล

ไทยอดุมสมบรูณไปดวยทรพัยากรทางทะเลทีส่รางชีวิตใหมให

กบัหลายรอยครอบครวั จากการสํารวจพบวา ปะการงัเทยีม

เปนแหลงชุมนุมและที่อยูอาศัยของลูกปลาจํานวนมหาศาล

พบปลามากขึน้ถึง ๑๘๐ สายพนัธุ กอนการสรางปะการงัเทยีม

ชาวประมงมีรายได ๑๐,๖๘๐ บาทตอเดือน หลังจากมี

สรางปะการังเทียมสองปรายไดเพิม่สงูขึน้เปน ๑๕,๔๔๐ บาท 

ตอคนตอเดือน นบัเปนพระมหากรุณาธิคณุทีย่งัประโยชนตอ

ราษฎรในพื้นที่อยางเห็นผลทันที

จากยอดดอยสู ท องทะเลกว า ๘๙๑ 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในสมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ นํามาซ่ึงการ

แกไขปญหาใหกับราษฎรทั่วทั้งแผนดินไทย ทั้งใน

ดานการศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดลอม ปาไม 

และการพัฒนาสงเสริมอาชีพ ศิลปาชีพ และ

คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ จนกอให

เกิดเสียงแหงความสุขที่แซซองดวยดวงใจแหง

ความจงรักภักดี สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ทีไ่มเคยทอดทิง้ประชาชน ในฐานะแมแหงแผนดนิ

ทรงเป นพระคู บุญบารมี  ทรงงานเคียงคู 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สนับสนุนพระราช

กรณียกิจเพื่อชวยเหลือราษฎรใหพนจากความ

ทุกขยาก นําความรมเย็นเปนสุขมาสูปวงประชา 

ดังพระราชดํารัส “ขาดทุนของฉัน คือกําไรของ

แผนดิน” 

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

๘๐ พรรษา ๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๕ วารสารอนัเนือ่ง

มาจากพระราชดําริขอถวายพระพรชัยมงคล 

ขอพระองคทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน...



สํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๒

มอบมาไว ณ ชายแดน
ดุจของขวัญอันแมให...
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“ภูสิงห” เปนชื่อหนึ่งในสามอําเภอของ

จงัหวดัศรสีะเกษ ทีม่พีืน้ทีต่ดิกบัประเทศกมัพชูา 

โดยมีเทือกเขาพนมดงรักทอดยาวเปนแนวเขต

กั้น 

แตเดิมพื้นที่น้ีเคยข้ึนอยูกับอําเภอขุขันธ 

ซึ่งเปนชุมชนโบราณที่เปนรากเหงาของเมือง

ศรีสะเกษในปจจุบัน แตเน่ืองจากเปนพื้นที่

ทุรกันดารติดชายแดนและตั้งอยู หางจากตัว

อําเภอมาก ราษฎรเดินทางไปติดตอกับทาง

ราชการอยางยากลําบาก จงึไดขอแยกพืน้ทีอ่อก

มาตัง้เปนอาํเภอใหมเมือ่ป ๒๕๓๔ โดยตัง้ชือ่ตาม

เนินเขาภูสิงห หรือพนมสิงห ที่เปนแหลงขุดพบ

รอยพระพุทธบาทและรูปสิงโตคูศักดิ์สิทธิ์ 

ผืนแผนดินภูสิงหก็เปนเหมือนพื้นที่ใน

ภาคอีสานตอนลางบริเวณอื่นๆ ที่สวนใหญมีแต

ความแหงแลงเพราะขาดแคลนแหลงนํ้า ดินมี

สภาพปนทรายขาดความอุดมสมบูรณ ทําให

ราษฎรสวนใหญของที่นี่ตองประสบกับปญหา

เพาะปลูกไมค อยไดผล รายไดไมเพียงพอ

สําหรับจุนเจือครอบครัว ปใดฝนตกตอง

ตามฤดกูาลชาวบานกพ็ออยูพอกนิ 

ปใดฝนแลงชาวบานก็อดอยาก 

ตองทิ้งถิ่นฐานบานเรือนไป

ทํางานรับจางในเมือง

สภาพปญหาในการ

ประกอบอาชีพและสภาพ

ความเปนอยูที่ยากลําบาก

ดงักลาว ไดอยูในสายพระเนตร

พระกรรณของสมเดจ็พระนางเจาฯ

พระบรมราชิ นี นาถ ซึ่ ง เสด็ จพระ

ราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจใน

พื้นที่อีสานตอนลางในชวงปลายปเปนประจํา 

และเมื่อไดเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรและ

ติดตามผลการดําเนินงานโครงการสงเสริม

ศิลปาชีพในพื้นที่อําเภอภูสิงห เม่ือวันที่ ๑๕ 

พฤศจกิายน ๒๕๓๗ จงึทรงสอบถามและหารอื

กับเจาหนาที่หนวยงานตางๆ ที่มาเฝารับเสด็จ

เกีย่วกบัสภาพปญหาและแนวทางการชวยเหลอื

สําหรับจุนเจือครอบครัว ปใดฝนตกตอง

ตามฤดกูาลชาวบานกพ็ออยูพอกนิ 

ปใดฝนแลงชาวบานก็อดอยาก 

ตองทิ้งถิ่นฐานบานเรือนไป

ความเปนอยูที่ยากลําบาก

ดงักลาว ไดอยูในสายพระเนตร

พระกรรณของสมเดจ็พระนางเจาฯ

สําหรับจุนเจือครอบครัว ปใดฝนตกตอง

ตามฤดกูาลชาวบานกพ็ออยูพอกนิ 

ปใดฝนแลงชาวบานก็อดอยาก 

ดงักลาว ไดอยูในสายพระเนตร

พระกรรณของสมเดจ็พระนางเจาฯ
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ราษฎรชาวภูสิงห และพื้นที่ใกลเคียงในบริเวณ

แนวชายแดน ซึง่มสีภาพความเปนอยูทีแ่รนแคน

และประสบปญหาในดานการประกอบอาชีพ 

โดยเฉพาะการทํานาไมไดผล 

ในวันนั้น สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม

ราชินีนาถ ไดพระราชทานพระราชดําริใหแก

หนวยงานราชการ ใหพิจารณาจัดตั้งศูนย

พัฒนาการเกษตรแบบเบ็ดเสร็จขึ้นในพื้นที่ เพื่อ

ใหเปนศูนยกลางที่คอยชวยเหลือราษฎรที่อยู

อาศยัในบรเิวณแนวชายแดนในดานการประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม โดยใหดําเนินงานในลักษณะ

เดียวกับศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ซึ่งมีการดําเนินงานอยู ในทุกภูมิภาคจํานวน 

๖ แหง แนวพระราชดําริในการจัดตั้งศูนยพัฒนาการ

เกษตรดังกลาว แสดงใหเห็นถึงพระราชประสงคที่

จะใหทางราชการชวยเหลือราษฎรในพื้นที่บริเวณ

ดงักลาวอยางตอเนือ่งแบบระยะยาว ในลกัษณะคอยเปน

คอยไป เพื่อชวยประคับประคองราษฎรใหสามารถ

พัฒนาศักยภาพและพึ่งพาตนเองในดานอาชีพไดใน

ที่สุด ในอีกทางหนึ่งก็เพื่อเพิ่มโอกาสดานการพัฒนา

อาชีพใหกับราษฎรในเขตพ้ืนทีอี่สานตอนลาง ซึง่ตัง้อยู

หางไกลจากที่ตั้งของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ

ในป ๒๕๓๘ หนวยงานราชการที่เกี่ยวของได

รวมกันจัดตั้งศูนยพัฒนาการเกษตรภูสิงหอันเนื่อง

มาจากพระราชดําริขึ้นในพื้นที่ ๕๔๐ ไร ในเขตบาน

ตะแบงใต ตาํบลหวยตึก๊ชู อําเภอภสูงิห ซึง่แตเดมิเปน

พื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่กองทัพภาคที่ ๒ และจังหวัด

ศรีสะเกษ เคยขออนุญาตใชพ้ืนที่จากกรมปาไมเพื่อ

ดําเนินโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง 

เมื่อมีการจัดตั้งศูนยพัฒนาการเกษตรภูสิงหฯ 

ขึน้แลว สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ ทรง

ใหความสาํคญัและตดิตามผลการดาํเนนิของโครงการ

อยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจากในการเสด็จฯ ไปทรง

เยี่ยมราษฎรชาวอําเภอภูสิงหเมื่อป ๒๕๔๓ และ 

๒๕๔๘ ไดพระราชทานพระราชดําริเพิ่มเติมแกผูที่

เกี่ยวของ ใหโครงการพิจารณาชวยเหลือราษฎรที่มี

ปญหาเรือ่งดนิดาน และใหจดัหาแหลงนํา้เพือ่ชวยเหลอื

ราษฎร รวมทั้งใหสงเสริมอาชีพเพื่อใหคนอยูรวม

กับปาโดยไมทําลายปา ซึ่งแนวพระราชดําริดังกลาว

ไดทําใหศูนยพัฒนาการเกษตรภูสิงหฯ มีมิติดานการ



อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติผนวกเขาไวในการ

ดําเนินงานดวย

การดําเนินงานของศูนยพัฒนาการเกษตรภูสิงหฯ 

มีลักษณะคลายคลึงกับโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาฯ 

นั่นคือ เปนแหลงรวบรวมความรูและการบริการดาน

เกษตรกรรมสาขาตางๆ และการพัฒนาไวในที่แหง

เดยีวกันในลกัษณะเบด็เสรจ็โดยมีเจาหนาทีส่วนราชการ

ตางๆ ท่ีเกี่ยวของใหบริการประจําภายในศูนย เพื่อให

ราษฎรไดเขามาศึกษาดูงาน

ดานเกษตรที่สนใจแลว

นาํไปลองปฏบิตัใินพืน้ทีข่องตนเองไดโดยไมตองเสยีเวลา

มากและประหยัดคาใชจายในการเดินทาง นอกจากนี้ยัง

มีบริการอบรมใหความรูและสงเสริมอาชีพนอกสถานที่

ใหกับเกษตรกรในพื้นที่เปาหมายของโครงการอีกดวย 

สิ่งที่เปนความแตกตางก็คือ ศูนยพัฒนาการ

เกษตรภูสิงหฯ จะไมมีกิจกรรมดานการศึกษา ทดลอง

และวจิยั เหมอืนดงัเชนศนูยศกึษาการพฒันาฯ เนือ่งจาก

ศูนยแหงนี้เนนการนําเอาความรู และเทคนิคดาน

การเกษตรไปถายทอดใหกับเกษตรกรโดยตรง ซ่ึง

ลักษณะการดําเนินงานเชนนี้ทําใหศูนยพัฒนาการ

เกษตรภูสิงหฯ เปนแหลงเรียนรูและใหบริการดาน

เกษตรกรรมแบบเบ็ดเสร็จที่มีพื้นที่ดําเนินการไม

มากนัก เพราะไมตองใชพื้นที่ในกิจกรรมศึกษาและ

ทดลอง ในขณะเดียวกันก็มีความคลองตัวสามารถ

ใหบริการทั้งภายในศูนยและขับเคลื่อนความสําเร็จไป

สูพื้นที่นอกศูนยไดอยางมีประสิทธิภาพ

ศนูยพฒันาการเกษตรภสูงิหฯ มกีารดาํเนนิงาน

ใน ๓ ดานหลัก คือ

๑. ดานอํานวยการ ทําหนาที่บริหารงาน

โครงการ ประสานงาน ดแูลอาคารสถานทีภ่ายในศนูย 

และจดัทาํแผนงานและงบประมาณ โดยมีกรมวชิาการ

เกษตรเปนหนวยงานรับผิดชอบ

๒. ดานวิชาการ ดําเนินการพัฒนาภายในพื้นที่

ศูนยจํานวน ๕๔๐ ไร ใหเปนแหลงสาธิตและอบรม

ใหความรูดานเกษตรกรรม งานศิลปาชีพ รวมทั้ง

ดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหกับ

เกษตรกรและผูสนใจทั่วไป โดยมี ๑๓ หนวยงานรวม

กันดําเนินงาน ประกอบดวย

 ● งานสาธิตและส ง เสริมการปลูกพืช

เศรษฐกิจใหไดผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพสูง เชน 

มะนาวนอกฤดูในบอซีเมนต ขาวหอมดอกมะลิ ๑๐๕ 

ยางพารา ออยคัน้นํา้พนัธุสพุรรณบรุ ี๕๐ กลวยหอมทอง

และไมผลชนิดตางๆ 
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 ● สาธติและใหความรูดานงานศลิปาชีพ 

และการปลูกหมอนเลี้ยงไหม

 ● สาธิตการปรับปรุงบํารุงดิน และ

สงเสริมการอนุรักษดินและนํ้า

 ● ใหความรู สาธิต และสงเสริมดาน

การอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาปาไม

 ● สาธิตและขยายผลการทําเกษตร

ทฤษฎีใหม เกษตรผสมผสาน และวนเกษตร 

 ● ผลิตพันธุ และสาธิตดานประมง 

และปศุสัตว เชน การเลี้ยงปลาในกระชัง การ

เลี้ยงสุกร การเลี้ยงไกพันธุพื้นเมืองและไกสาม

สายเลือด

ราษฎร โดยเนนพื้นที่เปาหมายหลักในเขตอําเภอ

ภูสิงห จํานวน ๗ ตําบล ๘๖ หมูบาน และพื้นที่

ใกลเคียง 

ในการดําเนินงานตลอดเวลาเกือบ ๑๘ ปที่

ผานมา ศนูยพฒันาการเกษตรภสูงิหฯ ไดทาํใหราษฎร

ในเขตอําเภอภูสิงหและพื้นที่ใกลเคียงมีความรูและ

ทางเลือกใหมๆ ในการประกอบอาชีพ มีแหลงให

คาํปรกึษา ไดเหน็ตวัอยางความสาํเรจ็ทีส่ามารถนาํไป

ประยุกตใชในพื้นที่เพาะปลูกของตนเอง รวมทั้งไดรับ

การสนับสนุนสงเสริมดานแหลงนํ้าทําการเกษตรและ

ปจจัยการผลิตเบื้องตนจากโครงการ

 ● ใหความรูและฝกทักษะดานอาชีพ 

เชน การแปรรูปผลผลิตการเกษตร การเพาะ

เห็ด การกรีดยางพารา การขยายพันธุพืชและ

สตัวเศรษฐกจิ การปองกนัและกาํจดัแมลงศัตรพูชื

การตรวจรับรองคณุภาพ GAP พชืเพือ่การสงออก

เปนตน

 ● ถายทอดความรูและสงเสริมดาน

กิจการสหกรณ 

๓. ดานการขยายผล ดาํเนนิการถายทอด

ความรู และเทคโนโลยีดานการเกษตรสาขา

ตางๆ ท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและ

ความตองการของราษฎรไปสูกลุ มเปาหมาย

ในรูปแบบหลักสูตรอบรมอาชีพ รวมทั้ ง

สนับสนุนปจจัยการผลิต และจัดหาแหลง

นํ้าเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภคใหแก

ตางไปจากวันวาน ในวันนี้

ชีวิตของราษฎรชายแดนที่ยากแคน

กําลังคอยๆ เปลี่ยนแปลงไปในทาง

ที่ดีขึ้น ราษฎรมีชีวิตที่เปยมไปดวย

ความหวังจากความรูใหมๆ รวมถึง

โอกาสดานอาชีพที่ศูนยพัฒนาการ

เกษตรภสูงิหฯ มอบใหอยางตอเนือ่ง

เปนความตอเนือ่งทีไ่มขาดตอน

ดุจเดียวกับสายธารพระมหากรุณาธิคุณแหงสมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ “พระแมแหงแผนดนิ”

ที่มีใหแกพสกนิกรตลอดมา

 ถิ่นไกล ณ ชายแดน คนสุดแสนจะทุกขทน

เปนอยูอยางยากจน ทั้งขัดสนทางเลี้ยงกาย

ปลูกขาวมิไดขาว ดินแลงราวแตกเปนสาย

ปริราวรานถึงใจ ลงแรงไปมิไดคืน

 ศูนยภูสิงหที่ “แม” ตั้ง ชวยชุบหวังคนใหชื่น

จากตรมตองกลํ้ากลืน  ก็กลับฟนดวยทางใหม

เปนมิ่งชาวเกษตร ผูอยูเขตกันดารไกล

ดุจของขวัญอัน “แม” ให มอบมาไว ณ ชายแดน
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สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ

ไดโดยเสดจ็ฯ พรอมพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั

ไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของ

ประเทศ และทรงพบวาราษฎรในชนบท

สวนใหญซึ่งเปนเกษตรกร ตองเผชิญกับภัย

ธรรมชาติตางๆ มากมาย ทั้งนํ้าทวม นํ้าแลง 

นาลม ปลูกพืชไมได ปญหาศัตรูพืช ผลผลิต

ราคาตกตํ่า ราษฎรเหลานั้นจึงมีฐานะยากจน 

ดงัในเดอืนพฤศจกิายน ๒๕๑๓ ไดเกดิอทุกภยัที่

จงัหวดันครพนม นํา้หลากลนสองฝงของแมนํา้

ศรีสงครามเขาทวมไรนาและบานเรือนของ

ราษฎร จนตองประสบความเดือดรอนอยาง

แสนสาหสั ความไดทราบถงึฝาละอองธลุพีระบาท 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว และสมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ จึงไดเสด็จ

พระราชดําเนินไปทรงเยี่ยม และพระราชทาน

เครื่องอุปโภค-บริโภคเปนการบรรเทาความ

เดอืดรอนแกราษฎร สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรม

ราชินีนาถ ไดทอดพระเนตรเห็นหญิงชาวบาน

แทบทุกคนนุงซิ่นไหมมัดหมี่มารับเสด็จ ซ่ึงมี

ความสวยงามแตกตางกัน ทรงซกัถามราษฎรจน

ไดความวา ราษฎรทอผาไหมมัดหมี่ไวใชกันเอง

ในครัวเรือน ไมไดทอขาย เพราะแมจะขายก็ได

ราคาถูก ไมคุมกับเวลาและแรงงานในการทอ

สอดสานสายใย
สานศิลปแผนดินไทย

“ศิลปาชีพ”
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ในวันนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว มี

พระราชปรารภวา การพระราชทานสิ่งของแกราษฎร

เปนเพียงการแกไขปญหาเฉพาะหนา หากจะแกไข

ปญหาระยะยาวกต็องคดิหาทางใหราษฎรสามารถเลีย้ง

ตนเองได และมีรายไดสมํ่าเสมอ สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ จึงมีพระราชดําริวาการทอผาไหม

มัดหมี่จะเปนอาชีพเสริมใหแกชาวบาน เนื่องจากเปน

สิง่ท่ีเขามคีวามสามารถอยูในตวัสืบทอดมาแตครัง้ปูยา

ตายาย และวัสดุอุปกรณทั้งหลายก็เปนของหาไดใน

ทองถิ่น แทบไมตองลงทุนเพิ่มเติมแตอยางใด เพียง

สนับสนุนและสงเสริมใหชาวบานทอมากขึ้นจนพอนํา

ออกขาย ก็จะชวยใหชาวบานมรีายไดเลีย้งตนเองในยามที่

ไรนาประสบภยัธรรมชาต ิหรือในยามวางจากการทาํไรนา

หรอืแมผูไมมไีรนากส็ามารถประกอบอาชพีนีอ้ยูกับบาน

ได จงึทรงชกัชวนใหชาวบานเริม่ทอผาไหมมดัหม่ีนบัแต

วนันัน้ และมพีระราชดาํรสักบัชาวบานวาจะทรงใชผาที่

พวกเขาทอดวยพระองคเอง พรอมทัง้ทรงรับซือ้ผาไหม

มัดหมี่ของชาวบานทุกชิ้นในราคาที่สูงกวาทองตลาด

เพื่อจูงใจใหชาวบานมีกําลังใจที่จะทอผาไหมตอไป 

“...ทุกครัง้ทีเ่มอืงไทยเกดิน้ําทวมหรอืเกดิภยัพิบตัิ

อยางไรก็ตาม ขาพเจาไดตามเสด็จพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ทรงนําของพระราชทานไปชวยเหลือ

ราษฎร มักจะเปนเครื่องอุปโภค-บริโภค แลวก็รับสั่ง

กับขาพเจาวา การชวยเหลือแบบนี้เปนการชวยเหลือ

เฉพาะหนาซึ่งไมสําคัญ ชวยเขาไมไดจริง ไมเพียงพอ 

ทรงคดิวาทาํอยางไรจงึจะชวยเหลือชาวบานระยะยาว

คือทําใหเขามีหวังที่จะอยู ดีกินดีขึ้น ลูกหลานได

เขาโรงเรียน ไดเรียนหนังสือ ซึ่งในเร่ืองนี้รัฐบาลได

พยายามสงเสริมอยูแลว เขาเพิ่มจํานวนโรงเรียนข้ึน

อยางสมํา่เสมอ แตชาวนาชาวไรบอกวาเขาสงใหลกูไป

เรียนหนังสือ ไปเขาโรงเรียนไมได เพราะตองอาศัยลูก

เปนกาํลงัชวยกนัทํามาหากนิ ดงันัน้ จะพบเดก็ทีอ่ยูใน

วยัเรยีนแลวไมไดเรยีนหนงัสอือกีมาก สวนมากกไ็ปจบ 

ป.๔ ซึ่งก็นาเปนหวง ดวยเหตุนี้ขาพเจาจึงเริ่มคิดหา

อาชพีเสริมใหแกครอบครัวชาวนาชาวไร และพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัวก็คงทรงหาแหลงนํ้าใหการทําไร

ทาํนาของเขา ซึง่เปนผลตอประเทศชาต ิตอบานเมอืง 

ไดพระราชดําเนินไปดูตามไรของเขาตางๆ ทรงคิดวา

น้ีเปนการใหกําลังใจ และท่ีทรงใหขาพเจาดูแลพวก

ครอบครวั กเ็ลยเปนทีเ่กดิของมลูนธิสิงเสรมิศลิปาชพี”

(พระราชดํารัส เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๔ 

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา) 

นอกจากนี้ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม

ราชินีนาถ ยังทรงพบวา คนไทยในทุกภูมิภาคมีความ

ถนัดทางงานฝมือเปนอยางมาก ในหลายทองถิ่นมี

ชางฝมอืเปนเลศิซึง่สบืทอดงานศลิปะมาจากบรรพบรุษุ 

เปนเอกลกัษณประจาํภาคอยูแลว แตศลิปะเหลานีก้าํลงั

เสื่อมสูญไป เพราะขาดการสงเสริมและสนับสนุน ดวย

สายพระเนตรอนัยาวไกล ทรงเลง็เหน็ถงึความสามารถ

ของชาวไทยในแตละทองถิ่น ซึ่งตางก็มีสายเลือดของ

ความเปนศิลปน มีความเปนชางฝมืออยูในตนเอง 

แสดงออกผานวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณี และ
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ศิลปหัตถกรรมพื้นบาน จึงมีพระราชประสงคที่จะ

สงเสริมใหโอกาสและฝกฝน เพื่อใหเกิดการพัฒนา

สรางเปนอาชีพที่ยั่งยืน สงผลใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

พนจากความยากจน และเปนการอนุรกัษศิลปะของไทย

ไวเปนสมบัติของชาติสืบไป 

“ขาพเจานัน้ภมิูใจเสมอมาวา คนไทยมีสายเลอืด

ของชางฝมอือยูทกุคน ไมวาจะเปนชาวไร ชาวนา หรือ

อาชีพใด อยูสารทิศใด คนไทยมีความละเอียดออน

และฉับไวตอการรับศิลปะทุกชนิด ขอเพียงแตใหเขา

ไดมีโอกาสฝกฝน เขาก็จะแสดงความสามารถออกมา

ใหเห็นได”

(พระราชดํารัส เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา)

ในการเรียนการสอนศิลปาชีพในระยะแรกนั้นได

ทรงเสาะหาผูมีความรูความชํานาญในวิชาการตางๆ

ที่ ยังหลงเหลืออยู มาเปน “ครูชาง” เพื่อพัฒนา

ศิลปกรรมในหลายสาขาโดยเฉพาะสาขาท่ีกําลังจะ

เสื่อมถอยสูญหายไป เชน ถมทอง ครํ่าเงิน ครํ่าทอง

เปนตน ทั้งเพื่ออนุรักษวิธีการผลิตและถายทอดงาน

ศิลปหัตถกรรมสาขาตางๆ ใหแกราษฎรที่ยากจน 

รวมทั้งเยาวชนในทองถ่ินไวเปนการตอเนื่อง เมื่อ

พบผูมีฝมือในหมูบานตางๆ จะทรงจดบันทึกไวอยาง

ละเอียด เชน คนนี้ทําลายสวย คนนี้ใหสีสวย และเมื่อ

ตองการครูที่จะมาฝกสอนในเรื่องใดๆ ก็จะทรงเปดหา

จากบันทึกนี้ โดยไดพระราชทานพระราชทรัพยสวน

พระองคเปนคาใชจายในการดาํเนนิการ ทรงดาํเนนิงาน

ดวยความอดทน พระทัยเย็น และทรงพระเมตตา 

หากสถานที่ใดอยูหางไกลออกไปมากตองใชเวลา และ

มคีวามลาํบากในการเดนิทางก็จะสงครเูขาไปสอนถงึใน

ที่ ยังหลงเหลืออยู มาเปน  เพื่อพัฒนา
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“สวนจิตรลดา” ในชวงเดอืนพฤษภาคม ๒๕๒๑ สมเดจ็

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดมีพระราชเสาวนีย

ใหกางเต็นทดานหลังตึกกองราชเลขานุการในพระองค

สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ ขึน้เพยีงเตน็ท

เดียว พื้นปูไมกระดาน มีครูจากดอนแร จังหวัดราชบุรี 

มาสอนเรือ่งทอจก ครจูากพนสันคิม ๒ คน มาสอนจักสาน

ไมไผการเรียนฝกงานก็เริ่มจากลูกหลานและภริยา

ขาราชบริพารในพระองค และขาหลวงในสมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ เพยีง ๔ - ๕ คนเทานัน้

หมูบาน ในทีส่ดุผลทีท่รงพระอตุสาหะ วริยิะ จงึทาํใหมี

ผูสนใจที่จะมาศึกษาหาวิชามากขึ้น ผลงานก็มีมากขึ้น

จนเปนท่ีรูจกัแพรหลาย รายจายกมี็มากข้ึนตามลาํดบั 

ตอมาบรรดาขาราชบริพารและผูมีจิตศรัทธาได

รวมเงินจํานวนหน่ึง นําข้ึนทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรง

ใชจายในโครงการนี้ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม

ราชินีนาถ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งเปน

มูลนิธิขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๑๙ และ

พระราชทานนามวา “มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ ใน

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” มีชื่อ

เปนภาษาอังกฤษวา The Foundation for the 

Promotion of Supplementary Occupations and 

Related Techniques of Her Majesty Queen 

Sirikit of Thailand หรือเรียกยอๆ วา SUPPORT 

ซึ่งเปนคําที่สื่อความหมายในการดําเนินงานชวยเหลือ

ราษฎรของมูลนิธิฯ ไดอยางดียิ่ง โดยทรงรับเปนองค

ประธานมูลนิธิฯ และไดพระราชทานพระราชทรัพย

สวนพระองคจาํนวน ๑ ลานบาท (หน่ึงลานบาทถวน)

เปนทรัพยสินเร่ิมตนของมูลนิธิฯ มีวัตถุประสงคคือ 

การสงเสริมหารายไดนอกเหนือจากฤดูกาลเพาะปลูก

มาสรางงานหัตถกรรมประเภทตางๆ โดยใชวัสดุใน

ทองถิ่นมาดําเนินการ ตอมารัฐบาลไดประจักษถึง

ผลงานและคุณประโยชนของมูลนิธิฯ จึงไดรับเปน

หนวยงานหนึ่งของรัฐ โดยจัดเปนกองศิลปาชีพขึ้นใน

สํานักราชเลขาธิการ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๐

หลังจากที่ทรงตั้งมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพฯ ขึ้น

แลว ประกอบกบัในชวงทีผ่านมาทรงสงเสริมสนบัสนนุ

หตัถกรรมขึน้ท่ัวประเทศ จงึทรงคดิที่

จะตัง้ “ศนูยกลางงานศลิปาชพี”

ขึ้ นที่ 

จากจุดเริ่มตนนี้ ตอมามีการสรางและสงเสริม

ขยายกิจการมากขึ้น “โรงฝกศิลปาชีพสวนจิตรลดา” 

จึงไดสรางขึ้นเมื่อป ๒๕๒๒ และเพิ่มศิลปาชีพแขนง

ตางๆ ขึ้นอีกเปนจํานวนมากจนสถานที่เรียนเดิมไม

เพียงพอ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางอาคาร

ศิลปาชีพถาวรขึ้นขางที่ทําการกองราชเลขานุการใน

พระองคสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

หลักเกณฑใน “การคัดเลือกสมาชิกศิลปาชีพ” 

นั้น จะทรงคัดเลือกจากครอบครัวราษฎรที่ยากจน

มากๆ และไมไดเปนแรงงานหลักของครอบครัว มีการ

ศกึษานอย มาฝกงานใหมอีาชพี และเปนสมาชกิศลิปาชพี

และพระราชทานอุปกรณและวัสดุฝ กงานทั้งหมด 

ตลอดจนคาแรง และมีรางวัลใหแกผูมีผลงานดีเดนใน

ดานตางๆ การเลือกผูเรียน ทรงมีวิธีเลือกอยางเขาใจ

ราษฎรอยางแทจรงิ จะพระราชทานคาํแนะนาํแกขาราช

บรพิารทีต่ามเสดจ็วา “อยาดฐูานะหรอืความเดอืดรอน

ของเขาจากการแตงกาย เพราะบางคนเมื่อมีโอกาส
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เขาเฝาจะเลือกเอาชุดที่สวยที่สุดมาแตง” ทรงแนะ

ใหดูที่แววตาของเขาจึงจะรู ว ามีความทุกขความ

เดอืดรอนเพยีงใด คนพกิารกร็บัเขามาฝกโดยทรงรบัสัง่

วา “ตาและมือของเขายังใชไดดี” ดังที่ทรงเลาใหแก

คณะบุคคลที่เขาเฝาฯ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ความวา

“...คนเหลานีเ้ปนลกูชาวไร ชาวนาทีย่ากจนทีส่ดุ 

และขาพเจาเลอืกมาเปนพเิศษ เลอืกจากความยากจน 

ครอบครวัไหนยากจนทีส่ดุแลวมลีกูมากทีส่ดุ จะเลีย้ง

ตัวเองไมได ขาพเจาจงึเลือกมา แลวมาอยูในพระบรม

มหาราชวัง ที่ตึกเกาๆ ที่ดั้งเดิมเปนที่อยูของเจานาย

ตางๆ มากมายกายกอง ขาพเจาใหเขาอยูที่นั่น แลว

ก็มาทําการฝกที่จิตรลดา...”

(พระราชดํารัส เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา)

ผูทีเ่ขารบัการฝกนีจ้ะมเีขามามากทกุวนั การสอน

จึงยากมากเนื่องจากผูเรียนมีหลากหลาย ทั้งชาวเขา 

อิสลาม ท้ังผูท่ีอานไมออก เขียนไมไดดวย สําหรับผู

ที่อานไมออก ทรงรับสั่งวา “ชวยสอนใหเขาอานออก

เขยีนได เพือ่เขาจะไดไมเสยีเปรยีบผูอืน่” จงึมีการสอน

พเิศษใหกบัคนกลุมน้ี โดยสอนการอานเขียนขัน้พืน้ฐาน 

บางครัง้กส็งไปเรยีนทีโ่รงเรยีนจติรลดา สาํหรบัการสอน

วชิาชีพใหแกสมาชกิศลิปาชพีจะสอนจนกวานกัเรยีนจะ

สามารถนําไปใชงานได เวนแตผูที่ตองการอยูฝกตอจน

ชํานาญมากๆ และอาจยกฐานะขึ้นมาเปน “ครู”

และเกียรติภูมิของงานประณีตศิลปไทยที่ประกาศให

ชาวโลกไดชื่นชม นับเปน “งานศิลปของแผนดิน” 

อยางแทจริง ปจจุบันโรงฝกศิลปาชีพ สวนจิตรลดา 

ไดยกสถานะขึ้นเปน “สถาบันสิริกิติ์” เมื่อวันที่ ๒๓ 

กันยายน ๒๕๕๓ 

นอกจากจะทรงตั้งโรงฝกศิลปาชีพ สวนจิตรลดา

แลว ยังทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางโรงฝกใน

เขตพระราชฐานทุกแหงจะไดมีโรงฝกใหแกสมาชิกใน

ชวงระหวางแปรพระราชฐานไปประทับแรมเพื่อทรง

เยีย่มเยยีนราษฎร โดยในชวงทีเ่สดจ็ฯ ไปทรงเยีย่มราษฎร 

ก็จะทรงนําโรงฝกศิลปาชีพเคลื่อนที่ไปเพื่อฝกสอน

ตลอดระยะเวลาที่พระองคประทับอยูการนําชาวบาน

ในแตละหมูบานมาฝกอาชีพ จะทรงนํามาเปนกลุม

ตลอดระยะเวลากวา ๓๐ ป โรงฝกศิลปาชีพ 

สวนจิตรลดา ไดพัฒนาการดําเนินการอยางกาวหนา 

ผลงานที่สรางสรรคขึ้นลวนเปนงานประณีตศิลปขั้นสูง 

มีความงดงามถึงระดับ “ฝมือชางหลวง” หรือ “ชาง

แหงกรงุรตันโกสนิทร” ไดแก ชางถมทอง ชางเคร่ืองเงนิ

เครื่องทอง ชางครํ่า ชางลงยาสี ชางปกผา ชางแกะ

สลักไม ชางเขียนลาย และชางทอผา เปนตน ผลงาน

แตละชิน้ลวนทรงคณุคายิง่ แสดงถงึเอกลกัษณ เกียรตศิกัดิ์ 
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โดยมพีระราชประสงควาเมือ่กลบัไปแลว จะไดรวมตวักนั

ทํางานอาชีพได ในการคัดเลือกคนเขาจะทรงพิจารณา

จากความถนัด และสภาพภูมิลําเนาเดิม เพื่อจะไดนํา

ความรูกลบัไปประกอบอาชพีไดอยางแทจรงิ โดยมุงเปน

วิทยาทานใหประชาชนเหลานั้นมีอาชีพติดตัว สมาชิก

ที่ไดรับการฝกจนมีความสามารถถึงขั้นที่จะไดรับการ

ฝกตอ ก็จะทรงนํามาฝกที่สวนจิตรลดาจํานวนหนึ่ง 

สวนสมาชกิท่ีเหลอืกแ็ยกยายกนัไปทาํงานตามบานหรอื

ตามหมูบานของตนเอง 

เมื่อมีผลงานดานศิลปาชีพหลายชนิดผลิตออก

มาอยางสมํ่าเสมอ จึงมีการเผยแพรผลงาน โดยการ

เปดขายเปนการกุศลบางในโอกาสตางๆ เชน ในวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา เปนตน แตเปนการจําหนายใน

วงแคบและจํากัด ในระยะตอมาจึงไดทรงพระกรุณาฯ

เปด “รานจติรลดา” ข้ึน เมือ่วนัที ่๒๐ ธนัวาคม ๒๕๒๐

เพือ่จาํหนายสนิคาของมูลนิธสิงเสรมิศิลปาชพีเปนการ

ถาวร หลังจากการกอตั้งมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ 

เปนเวลา ๑ ปครึ่ง ปรากฏวามีผูนิยมใชผลผลิตที่

รานจิตรลดามาก เนื่องจากผลงานมีความประณีต

สวยงาม ทีส่าํคญัคอืยังไดกศุลอีกดวย กลาวคอื รายได

ทีน่าํเขารานจิตรลดาน้ันจะกลับคนืไปชวยเหลอืสมาชิก

ศิลปาชีพที่ผลิตผลงาน รานจิตรลดาจึงไดขยายสาขา

เพ่ือใหเพียงพอตอความตองการของลกูคา และรองรบั

โดยมพีระราชประสงควาเมือ่กลบัไปแลว จะไดรวมตวักนัโดยมพีระราชประสงควาเมือ่กลบัไปแลว จะไดรวมตวักนัโดยมพีระราชประสงควาเมือ่กลบัไปแลว จะไดรวมตวักนั

ผลผลิตที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ปจจุบันมี 

๑๒ สาขา

สวนตลาดตางประเทศ เมื่อเสด็จ

พระราชดําเนินไปทรงเยือนประเทศใด 

จะทรงนําศิลปหัตถกรรมไทย และสินคา

ประดิษฐของมูลนิธิศิลปาชีพไปเผยแพร

เปนการเปดตลาดสินคาหัตถกรรมของ

ไทยใหกวางขวางอยู เสมอ รวมทั้งจัด

นิทรรศการเผยแพรผลงานเพื่อใหชาว

ตางประเทศมีความเขาใจและช่ืนชมในศลิป

หัตถกรรมอันเปนเอกลักษณของไทยดวย

การฝกอาชีพของสมาชิกนอกจากจะฝกและ

สงเสรมิใหมคีวามรูความสามารถในการประกอบอาชพี

เพื่อชวยเหลือตนเองและครอบครัวแลว สมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชประสงค

ใหมกีารอบรมใหสมาชิกศลิปาชพีรูจกัประเทศไทยดพีอ

เกี่ยวกับประวัติศาสตร ภูมิศาสตร ความเปนมาความ

เปนหนึง่ และเอกราชของชาตไิทยวารกัษาไวยากลาํบาก

เพียงใด ซึ่งตอไปในอนาคตเขาจะตองมีบทบาทในการ

ธาํรงรกัษาชาตไิทยใหอยูอยางเปนเอกราช และใหเขามี

ความภาคภมูใิจในความเปนคนไทยผูมฝีมอืของประเทศ

อยางแทจริง

การดําเนินงานของมูลนิธิศิลปาชีพ ๓๐ กวาปที่

ผานมา สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ ไดทรง

ขยายงานไปยังทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ปจจุบัน มี

ศนูยศลิปาชพีจํานวน ๑๔๑ แหง ซึง่มทีัง้ทีต่ัง้อยูในเขต

พระราชฐาน และในชุมชนตางๆ ดังจะขอยกตัวอยาง

ประวัติและผลการดําเนินงานของศูนยศิลปาชีพที่ทรง

จัดตั้งขึ้นในแตละภูมิภาค ดังนี้
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ในป ๒๕๒๓ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม

ราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๔ รอบ ได

มพีระราชดาํรทิีจ่ะทาํประโยชนเพือ่ประชาชนภาคกลาง

โดยไดพระราชทานพระราชดําริแก นายธานินทร  

กรัยวิเชียร องคมนตรี ใหมีการจัดตั้ง “ศูนยศิลปาชีพ

บางไทร” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้ึนบนที่ดินที่

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ไดมพีระมหากรณุาธิคณุ

พระราชทานท่ีดนิอนัเปนทรพัยสนิสวนพระมหากษตัรยิ

จํานวน ๔๓,๐๐๐ ไร ใหแกสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อดําเนินการปฏิรูปที่ดิน

ใหแกเกษตรกร เนื่องจากเปนที่ดินพระราชทานแปลง

ใหญ มีขอบเขตตอนกลางของพื้นที่ติดริมฝ งแมนํ้า

เจาพระยา สามารถพัฒนาและดัดแปลงสภาพพื้นที่

ใหเหมาะสม สวยงาม และเปนสถานที่ที่ไมหางไกล

จากกรุงเทพฯ มากนัก การคมนาคมก็สะดวกใกลกับ

พระราชวังบางปะอิน ซึ่งเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ

อีกแหงหนึ่ง ศูนยศิลปาชีพ บางไทร จึงไดกําเนิดข้ึน 

โดยถือเอาวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๒๓ ซึ่งเปนวันที่ลง

เสาเขตทุกมุมของที่ดินเปนวันกอตั้งศูนย 

ศูนยศิลปาชีพที่บางไทรนี้ เทากับเปนหมูบานที่

สมบรูณแบบแหงหนึง่ เพราะสวนหนึง่ของศนูยศลิปาชพี

บางไทร เปนที่พักของสมาชิกศิลปาชีพผูไรที่ดินทํากิน

ซึ่งจะไดรับพระราชทานทั้งบาน และที่ดินจํานวนหนึ่ง

ใหทําการกสิกรรม มีเนื้อที่รวมทั้งหมด ๒,๒๕๐ ไรเศษ 

พรอมระบบโครงสรางพื้นฐาน เชน มีถนน ไฟฟา และ

นํ้าประปา วัตถุประสงค เพื่อใหมีการประกอบอาชีพ

อยางผสมผสานทั้งอาชีพทางการเกษตร และอาชีพ

ทางการผลิตสินคาประเภทศิลปหัตถกรรมพื้นบาน 

รวมทั้งจัดหาตลาดสําหรับรองรับผลิตผลดังกลาวดวย

กอนที่ศูนยศิลปาชีพ บางไทร จะมีรูปรางขึ้นนั้น

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวไดทรงวางผังการใช

ประโยชนในที่ดินบนแผนที่ไวเรียบรอยแลว วาสวนใด

จะแบงเปนพื้นที่พัฒนาการเกษตร และในเขตปฏิรูป

ทีด่นิแบงใหราษฎรเขาอาศัย และทีจ่ะขาดไมไดคอืสถาน

พยาบาล และสถานที่สําหรับเปนสํานักสงฆอันเปน

สถานที่พึ่งทางใจของเหลาพุทธศาสนิกชน 

ปจจุบันศูนยศิลปาชีพ บางไทร เปดฝกอบรมให

กับบรรดาเกษตรกร และราษฎรผูยากไรหลายแผนก

เชน แผนกชางตดัเยบ็เสือ้ผา แผนกชางทอผาลายตนีจก 

แผนกชางเปาแกว แผนกชางเครื่องเคลือบดินเผา
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แผนกชางจักสานไมไผลายขิด แผนกชางเครื่องยนต 

แผนกชางศิลปะประดิษฐ แผนกชางประดิษฐหัวโขน 

แผนกชางปนตุกตาชาววัง และดอกไมขนมปง เปนตน

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได ทรงจัดตั้ ง

“ศูนยศิลปาชีพบานกุดนาขาม” ข้ึนที่บานกุดนาขาม

ตําบลเจริญศิลป อําเภอเจริญศิลป จังหวัดสกลนคร 

ศนูยศลิปาชพีแหงนีเ้ริม่มาจากราษฎรบานกดุนาขามได

รองทุกขวาท่ีดนิบรเิวณน้ีเพาะปลูกไมไดผล เพราะฤดฝูน

นํ้าทวม สวนฤดูแลงนํ้าก็แหงหมด จึงขอพระราชทาน

พระมหากรณุาฯ ในการกอสรางอางเกบ็นํา้ขึน้ทีห่วยนกเคา

เพื่อเปนแหลงนํ้าสําหรับอุปโภค-บริโภคของราษฎรที่

บานกุดนาขามนี้ ทรงพบวาราษฎรมาจากหลายพื้นที่ 

เชน จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดนครราชสีมา จังหวัด

อบุลราชธาน ีและจงัหวดัเลย รวมทัง้หมดแลวมีราษฎร

ประมาณ ๒๐๐ หลังคาเรือน อาชีพหลักของราษฎรคือ

ทาํนาทําไร ซ่ึงผลผลติไมคอยดนีกัจงึเกดิความยากจนขึน้

ทกุท ีซึง่เมือ่พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัทอดพระเนตร

เหน็ความลาํบากยากแคนนานปัการ จงึไดพระราชทาน

พระราชดาํรใิหหนวยงานตางๆ เขามาชวยเหลอื ตอมา

เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๖ สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ จึงไดมีพระราชเสาวนียใหเปด

โครงการศลิปาชีพขึน้ทีบ่านกดุนาขาม โดยสรางโรงงาน

เครื่องปนดินเผาเปนลําดับแรก ดวยความรวมมือจาก

ราษฎรในการชวยกอสรางโรงงานจนสามารถทําการ

สอนปนไดภายในเวลา ๗ วัน

ครัง้แรกทีส่มเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ 

มพีระราชเสาวนยีใหตัง้โรงงานเครือ่งปน เพราะชาวบาน

มีความสามารถทางดานนี้อยูบาง ประกอบกับบาน

กุดนาขามมีระดับพื้นที่แนวเดียวกับบานเชียง ซ่ึง

มีการปนภาชนะดินเผามาแตโบราณ แตดินไมดีพอ 

ทางกรมวิทยาศาสตรจึงสงเจาหนาที่มาชวยเหลือใน

การผสมวัสดุ ตอมาเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๒๖ 

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั และสมเดจ็พระนางเจาฯ

พระบรมราชนินีาถ เสดจ็ฯ มาทรงทอดพระเนตรโรงงาน

อีกครัง้ ก็ทรงแปลกพระทยัมากทีร่าษฎรบานกดุนาขาม

สามารถเรียนรูการปนไดภายในหนึ่งเดือน และมีฝมือ

การปนอยูในเกณฑมาตรฐาน ในป ๒๕๒๙ จึงไดมีการ

ขยายการเรียนการสอนเพิ่มอีกหลายสาขา ปจจุบัน

มีสอนเพิ่มอีกหลายแผนก เช น แผนกดอกไม 

ประดิษฐ แผนกตัดเย็บเสื้อผา แผนกทอผาไหม แผนก

เลี้ยงไหม แผนกเครื่องประดับปกแมลงทับ แผนก

เฟอรนิเจอร แผนกแกะสลักไม แผนกจักสานไมไผ

ลายขิด แผนกวาดภาพบนผืนผาใบ และแผนกเคร่ือง

หนัง เปนตน 

ปจจุบันศูนยศิลปาชีพบานกุดนาขามมีสมาชิก

ที่มาทํางานประจํา ๑๘๙ คน และสมาชิกในหมูบาน

บริวารรอบโครงการ จํานวน ๑,๓๓๓ คน ไดมีงานทํา

แผนกชางจักสานไมไผลายขิด แผนกชางเครื่องยนต โครงการศลิปาชพีขึน้ทีบ่านกดุนาขาม โดยสรางโรงงาน
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อยางตอเนือ่ง สรางมลูคาเพิม่ทางเศรษฐกจิใหกับชุมชน 

โดยเหน็ไดชดัจากรายไดเฉล่ียของราษฎรกอนการจดัตัง้

ศูนยประมาณ ๕,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน/ป ปจจุบันมี

รายไดเฉลี่ยอยูที่ ๘๙,๗๙๓ บาท/ครัวเรือน/ป อีกทั้ง

ยังมีการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณคาใหอนุชน

รุนหลังไดศึกษาและสืบทอดตอไป

ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ไดทรงจัดตั้ง “ศูนย

ศิลปาชีพบานแมตํ๋า” ข้ึน เม่ือวันที่ ๒๗ มกราคม 

๒๕๒๗ บริเวณหมูที ่๑ ตาํบลเสรมิซาย อําเภอเสรมิงาม 

จงัหวัดลาํปาง เนือ่งจากราษฎรในพืน้ทีด่งักลาวมฐีานะ

ยากจน พ้ืนท่ีของหมูบานสวนใหญเปนภูเขา มีที่ราบ

สาํหรบัปลกูขาวเพยีงเล็กนอย ราษฎรดาํรงชพีดวยการ

ทาํไรเลือ่นลอย และรบัจางทาํไมขาย ทาํใหพืน้ทีบ่รเิวณ

นี้ซ่ึงแตเดิมเคยเปนปาไมสักอันกวางใหญและสมบูรณ

มากที่สุดแหงหนึ่งของประเทศไทยไดถูกทําลายลง จน

สภาพปาหมดไปเปนจาํนวนมาก จงึทรงพระกรณุาโปรด

เกลาฯ ใหตั้งศูนยศิลปาชีพแหงนี้ขึ้นเพื่อใหราษฎรไดมี

อาชพีเสรมิเพิม่รายไดใหครอบครวั รวมทัง้แกไขปญหา

ราษฎรท่ีไมมท่ีีทํากนิและสงเสรมิพฒันาอาชพีทัง้อาชพี

หลักและอาชีพเสริมเพื่อใหราษฎรมีสภาพเศรษฐกิจ

ทีด่ขีึน้ รวมทัง้มกีารปองกนัการบกุรุกทาํลายทรพัยากร

ปาไม และรวมกันรักษาทรัพยากรปาไมใหมีสภาพที่

สมบูรณ 

หัตถกรรมประเภทแรกทีเ่ริม่ข้ึนในศูนยแหงนี ้คอื

งานทอผาฝาย ประเภทตอมาคือ เครื่องปนดินเผา

เนื่องจากทรงเห็นวาในบริเวณพื้นที่บานแมตํ๋านั้น มี

วัตถุดิบสามารถนํามาใชในการทําเครื่องปนดินเผาได

เปนอยางดี ปจจุบันไดขยายการเรียนการสอนเพ่ิมอีก

หลายแผนก เชน งานแกะสลัก งานจักสาน เปนตน 

โดยสมาชิกมีรายไดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเดือน ๒,๐๐๐ - 

๖,๐๐๐ บาท/คน

สาํหรบัพืน้ทีภ่าคใตนัน้ ในป ๒๕๒๘ ไดทรงจดัตัง้ 

“ศนูยศลิปาชพีเครือ่งปนดนิเผา พระตาํหนกั ทกัษณิ

ราชนิเวศน” ขึ้น ที่บริเวณเขตพระราชฐานช้ันนอก 

พระตําหนัก ทักษิณราชนิเวศน จังหวัดนราธิวาส ศูนย

ศลิปาชีพแหงนีเ้กิดขึน้ไดดวยมพีระราชประสงคจะสงเสรมิ

อาชีพเครื่องปนดินเผาใหเปนอาชีพเสริมแกราษฎรใน

ภาคใต จึงไดพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองค
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มาดําเนินการในระยะเริ่มแรก และไดทรงใหเจาหนาที่

คัดเลือกราษฎรจากหมูบานตางๆ เขารับการฝกอบรม

เครื่องปนดินเผา ตอมาไดขยายการเรียนการสอนอีก

หลายแผนก สามารถสรางรายไดเสรมิทีน่าพอใจสาํหรบั

ครอบครัวของสมาชิกที่สวนใหญยังประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก

นอกจากนี้ เมื่อป ๒๕๓๖ สมเด็จพระนางเจาฯ

พระบรมราชินีนาถ ไดเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรบาน

เนินธัมมัง ตําบลแมเจาอยูหัว อําเภอเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดนครศรีธรรมราช ทรงรับทราบถึงปญหาความ

ทกุขยากของราษฎรในพืน้ทีซ่ึง่มฐีานะยากจน เนือ่งจาก

ผลผลติขาวอยูในเกณฑตํา่ ทาํใหหวัหนาครอบครวัตอง

ออกไปหางานทาํตางถิน่ จงึไดพระราชทานพระราชทรพัย

สวนพระองคเพ่ือกอสราง ศนูยศลิปาชพีบานเนินธมัมงั ขึน้

และทรงเริ่มสงเสริมงานดานศิลปาชีพใหแกราษฎรใน

พืน้ทีแ่ละหมูบานใกลเคยีงเปนตนมา ตอมาในป ๒๕๔๐ได

มีพระราชดําริใหกอสรางอาคารศิลปาชีพหลังใหมขึ้น

แทนหลังเกา ลักษณะเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

๒ ชั้น เปดทําการในป ๒๕๔๒ 

ปจจุบัน ศูนยศิลปาชีพบานเนินธัมมัง มีสมาชิก

จาํนวน ๔๔๑ คน แบงเปน ๓ กลุมอาชพี คอื กลุมทอผา 

จํานวน ๑๖๗ คน กลุมแปรรูปกระจดู จาํนวน ๑๔๕ คน และ

กลุมปกผาดวยมอื จาํนวน ๑๒๙ คน ผลจากการดาํเนนิ

งานสงเสริมศิลปาชีพ ทําใหราษฎรมีรายไดเพิ่มขึ้นจาก

งานศิลปาชีพ โดยเฉลี่ยประมาณ ๓,๐๐๐ บาท/เดือน

ขึ้นอยูกับความสามารถและฝมือของแตละบุคคล

นอกจากนี ้ไดทรงจดัตัง้ “ศนูยรวมศลิปวฒันธรรม

ของทุกภาค” ขึ้น เมื่อป ๒๕๔๐ มีพระราชดําริวา

“จะจัดตั้งศูนยศิลปาชีพแหงใหมขึ้น เพื่อเปน

ศูนยรวมศิลปวัฒนธรรมของทุกภาค ซึ่งจะเปนการ

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนไทยให

คงอยู สืบไป โดยใหเลือกหาสถานที่ที่ไมไกลจาก

กรุงเทพมหานครมากนัก”

ศูนยรวมศิลปาชีพของทุกภาคจึงไดกําเนิดข้ึน

คือ “โครงการศูนยศิลปาชีพเกาะเกิด” ตําบลเกาะเกิด 

อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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พลเอก เปรม ติณสูลานนท 

ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ

“ตอนที่เปนนายกรัฐมนตรีใหมๆ ไดไปรับเสด็จที่ภูพาน (จังหวัด

สกลนคร) เสด็จฯ ลงมาจากพระตําหนักเพื่อไปชวยเหลือราษฎรเปน

เวลาเชามาก จนกระทัง่เวลา ๑๑.๐๐ น. กวาแลวยังไมไดเสวย... ผูใกลชดิ

กราบบงัคมทลูขอใหทรงหยดุเพือ่เสวยพระกระยาหาร ไมมพีระราชดาํรสั

อะไรแตทรงงานตอ ผมจึงไดเขาไปกราบบังคมทูลวา ขาพระพุทธเจา

ดนูาฬกาแลวเหน็วานาจะพกัเสวยพระกระยาหารกอนแลวคอยทรงงานตอ 

แลวมหาดเล็กจึงนําพระกระยาหารไปถวาย เรียกวา งานไมเสร็จไมเลิก 

ตองทําใหเสร็จ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็เชนเดียวกัน งานไม

เสร็จก็ไมเสด็จฯ กลับ งานของพระองคทานจึงไมมีคาง”

นายอําพล เสนาณรงค

องคมนตรี

“ทรงงานดานศิลปาชีพ โดยเฉพาะเรื่องของงานฝมือพื้นบาน หรือ

หัตถกรรมในครัวเรือน เพื่อชวยเสริมรายไดใหครอบครัวอีกทางหนึ่ง 

เพราะทรงทราบวาคนไทยมีฝมือดานการชางเปนเอกลักษณประจําตน 

และแตละทองถิ่นก็มีศิลปะเปนเอกลักษณประจําภาคอยูแลว ประกอบ

กับทรงสนพระราชหฤทัยศึกษางานศิลปะอยางจริงจังและสมํ่าเสมอมา

เปนเวลานาน”

ในพระราชหฤทัย
มีแตประชาชน
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นายสุเมธ ตันติเวชกุล

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

“ทรงทุมเททุกอยางพยายามรักษาแผนดินไว พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหวั ทรงทาํใหมนีํา้ใช มนีํา้ปลกูปา ถานํา้เสยีกจ็ะทรงบาํบดั รวมถงึ

ทรัพยากรธรรมชาติตางๆ และการทําเกษตร สวนสมเด็จพระนางเจาฯ

พระบรมราชินีนาถ ทรงสนพระราชหฤทัยกับความเปนอยูของราษฎร 

โดยเฉพาะแมบาน จึงทรงเนนดานศิลปาชีพ การทอผา และหัตถกรรม 

รวมถึงการพัฒนาอาชีพ เพราะวิถีชีวิตคนไทยสวนใหญจะผูกพันกับ

เกษตรกรรม ผูชายทําไร ทํานา ผูหญิงทอผา ดังนั้น พระราชกรณียกิจทั้ง

สองพระองคจะทรงเกื้อหนุนกัน เติมเต็มซึ่งกันและกัน ดังพระราชดํารัส

วา ...พระเจาอยูหัวสรางนํ้า ฉันจะสรางปา...”

นายพลากร สุวรรณรัฐ

องคมนตรี

“โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ ทั้งหลายทั้งปวงนั้น ลวนแลวแตเปนการพัฒนา

ชวยเหลอืพสกนกิรทกุหมูเหลา โดยไมเลอืกชนชัน้วรรณะ โดยเฉพาะเปนการ

เสริมกับการทํางานของภาครัฐ ในสวนที่อยูในพื้นที่หางไกล ทุรกันดาร 

พืน้ทีช่ายแดน ชายขอบ พืน้ทีพ่เิศษทีม่คีวามหลากหลายทางวัฒนธรรมที่

ราษฎรสามารถเขาถึงบรกิารขัน้พืน้ฐานไดยากซึง่ แนวพระราชดาํรหิลาย

โครงการมีความสืบเนื่อง หรือ “ตอยอด” มาจากแนวพระราชดําริแหง

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ซึง่ลวนแลวแตตอบสนองตอความจาํเปน

ขั้นพื้นฐานของประชาชนใหสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรี 

ไมประสบปญหาความยากจน ไมสิน้หวงั ไดรบัโอกาสอยางเทาเทยีมกนั

ในการพฒันาศกัยภาพของตนเอง สามารถยกระดบัชวีติความเปนอยูให

มีความรมเย็นเปนสุขอยางทั่วถึง สมํ่าเสมอ และมีความหวัง”

พลเอก สุรยุทธ จุลานนท

องคมนตรี

 “ไดมีโอกาสไปรับเสด็จที่บานสรางถอนอก อําเภอหัวตะพาน 

จังหวัดอํานาจเจริญ ไดจดจําพระราชดํารัสมาใชในงานจนถึงปจจุบัน 

พระราชดํารัสนั้นคือ นํ้าคือสิ่งจําเปนตอมนุษยและสัตวปา ปาคือสิ่ง

ที่ทําใหมีนํ้า ปาจึงมีความสําคัญตอชีวิตทุกชีวิตดวย ขาดปาก็ขาดนํ้า 

ขาดนํ้าก็ขาดชีวิต”
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นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 

“ทรงงานหนัก ตรากตรําพระวรกาย เพ่ือความกินดีอยู ดีของ

ราษฎรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้พระมหากรุณาธิคุณ

ยังครอบคลุมไปถึงสรรพชีวิตทั้งพืช สัตว และถิ่นที่อยูตามธรรมชาติหรือ

ระบบนิเวศ ซึง่รวมขึน้เปนองคประกอบของความหลากหลายทางชวีภาพ 

อันเปนทรัพยากรพื้นฐานในการดํารงชีพของราษฎร ทรงเปนพระมารดา

แหงการคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพ”

ทานผูหญิงมนัสนิตย วณิกกุล

ราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

“ทรงมีนํ้าพระทัยอันงดงาม ถึงพรอมดวยพระมหากรุณาธิคุณ

อยางหาทีส่ดุมไิด ทรงเปนนักคดิ นักพัฒนา ทรงพระปรชีาสามารถดวย

สายพระเนตรอนัยาวไกล ทรงหวงใยประชาชน และทรงงานหนกัในทุก

ดานเพื่อปวงชนชาวไทยโดยแทจริง”

พลเอก ณพล บุญทับ

รองสมุหราชองครักษ 

“ไมมีพระมหากษัตริยและพระราชินีของประเทศใดในโลกที่จะ

ทรงงานหนัก และทรงหวงใยราษฎรของพระองคเทากับพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ของไทยอีก

แลว ขอกลาวดวยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนอยางหา

ที่สุดมิไดวา บุญแลวที่ไดเกิดเปนคนไทย”
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พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา

ผูบัญชาการทหารบก

“กองทัพบกไดสนองพระราชดําริ โดยเขาไปสํารวจพ้ืนที่ถึงความ

ตองการของหนวยงานและประชาชน วาประสงคใหความชวยเหลอืในเรือ่ง

ใดบาง โดยมจีดุประสงคสาํคญัคอื ตองการนาํพระมหากรณุาธิคณุไปใหถงึ

พสกนิกรอยางทั่วถึง โดยยึดหลักวาตองปฏิบัติภารกิจใหดีที่สุด ตามแนว

พระราชดําริในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ที่พระราชทาน

แกกองทัพบกวา การกระทําในวันนี้คือประวัติศาสตรในอนาคต ซึ่งเรียก

กลับมาอกีไมได หากจะทาํอะไรในวนันี ้ตองทาํใหดทีีส่ดุ เพราะพรุงนีจ้ะ

เรียกกลับมาเพื่อแกตัวใหมไมได”

นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

“สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ซึ่งทําหนาที่ตามเสด็จเพื่อรับ

พระราชดํารินําไปประสานงานใหเกิดโครงการสนองพระราชดําริ 

ที่สามารถชวยเหลือ และพัฒนาชีวิตความเปนอยูของราษฎร ดังนั้น

จากการตามเสด็จในพื้นที่ทรงงาน จะเห็นวาพระองคทรงรับทราบ

ขอมูลจากราษฎรและหนวยงานที่เกี่ยวของอยางละเอียดเพื่อประกอบ

พระราชวินิจฉัยในการพระราชทานความชวยเหลือแกไขปญหา

ท่ีเรงดวนในระยะแรกและพัฒนาในระยะตอไป รวมทั้งทรงติดตามการ

ดําเนินงานโครงการตางๆ อยางตอเนื่อง”

ทานผูหญิงจรุงจิตต ทีขะระ

รองราชเลขานกุารในพระองคสมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ 

“ทรงมีพระราชหฤทัยที่งดงาม และมีความหวงใยประชาชน

ตลอดเวลา แมทรงพระประชวรก็ไมทรงพัก ทรงหายพระทัยเปน

ราษฎรของพระองคทานจริงๆ เราทํางานอยูตรงนี้ เรารูทรงถามถึง

ราษฎรอยูตลอดเวลา”



จากสภาพพื้นที่อันทุรกันดารตามขุนเขาใน

พื้นท่ีภาคเหนือที่ซึ่งการคมนาคมติดตอระหวาง

หมูบานเปนไปดวยความยากลําบาก ราษฎรประสบ

ปญหาในเรือ่งการผลติทัง้ในสวนของการผลติเพือ่การ

เลี้ยงชีพ และการผลิตเพื่อสร างรายได  ให กับ

ครอบครัวที่ไมสามารถหลอเลี้ยงใหดํารงชีพอยูได 

จึงทําใหตองทําการบุกรุกพื้นที่ปาแหงใหม เพื่อทํา

เปนไรเลื่อนลอยสลับกันไปมาตามแตความสมบูรณ

ของดนิจะมอียู จากการบกุรกุทาํลายปาไมในพืน้ทีส่งู

ซึ่งส วนใหญเปนพื้นที่ต นนํ้าลําธารที่สําคัญของ

พื้นที่ภาคเหนือ ยังผลใหเกิดความแหงแลง สภาพ

แวดลอมถูกทําลาย ราษฎรที่ประสบปญหาอยูแลว

ก็ยิ่งไดรับปญหาพอกพูนมากขึ้น 

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ได

พระราชทานพระราชดําริใหจัดตั้งสถานีพัฒนาการ

เกษตรทีส่งูในพืน้ทีภ่าคเหนอื ตัง้แตป ๒๕๔๓ เปนตน

มาจนถึงปจจุบัน รวม ๑๘ สถานี โดยหลักการของ

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง คือ ใหราษฎรเขามามี

สวนในกิจกรรมตางๆ ของสถานี เพื่อซึมซับความรู

และเกิดทักษะ เนนการปลูกพืชมากกวางานดาน

ปศุสัตว ควบคูไปกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม

สถานีพัฒนา

หวยแมเกี๋ยง
การเกษตรที่สูง

สํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๓

 เมือ่วันที ่๒๗ มกราคม ๒๕๔๖ สมเดจ็พระนางเจาสริกิิ

ติ ์พระบรมราชินนีาถ เสดจ็ฯ ไปทรงทอดพระเนตรพืน้ทีลุ่มนํา้

หวยแมเก๋ียง ตาํบลเมอืงนะ อําเภอเชียงดาว จงัหวดัเชยีงใหม 

ทรงมีพระราชดํารัสบางตอนที่สําคัญ ดังนี้

“สารเคมีสําหรับฆาหญานี้ อันตรายมาก ทําใหผืน

ดินเสีย และทําลายปา ควรหาทางควบคุม เพื่อชวยบาน 

ชวยเมือง”

“ความสงูระดบันี ้และอากาศเยน็ ปลกูไมผลเมอืงหนาว

ได (ทรงแนะใหทดลองปลูกมันฝรั่ง และคุกกี้แอปเปล)”

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริหวยแมเก๋ียง ตําบลเมืองนะ 

อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
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“ใหศึกษาลําหวยแมเกี๋ยง มีสัตวนํ้าอะไรบาง เพื่อหา

ทางนํามาปลอยคืนความอุดมสมบูรณของลําหวยตอไป”

“ใหจดัตัง้เปนสถานีเกษตรทีส่งู ใหเปนวทิยาลยัชาวบาน

การทาํอยางนี ้ชวยรกัษาปา ชวยราษฎร และสรางแหลงอาหาร

ใหรับนักเกษตรที่จบการศึกษาใหมมาชวยทํางาน ซึ่งตอง

พระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ท่ีทรง

หวงใยผูที่ไมมีงานทํา เปนการใหโอกาสผูจบใหมไดมีงานทํา”

“ตนคําปา ซึ่งใหเสนใยสําหรับทอผา ใหศึกษา และ

ปลูกมากๆ โดยเฉพาะกัญชง ใหพิจารณาขอดี และตัดสิ่งที่ไม

เปนประโยชนออกไปกจ็ะสงเสรมิใหเปนพชืเศรษฐกจิได เพราะ

ใหเสนใยท่ีมคีณุภาพ ใหทดลองปลูกในสถานีพฒันาการเกษตร

ที่สูงตามพระราชดําริทุกพื้นที่”

“ใหเพาะเล้ียงไกปา ไกฟา และเกง แลวปลอยคนืสูปา”

ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกับราษฎรบานหวยแมเก๋ียง

เปนอยางยิ่ง โดยไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเย่ียมราษฎร

อีก ๒ ครั้ง ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ และวันที่ ๒๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ครั้งนี้เองทรงมีพระราชดํารัสสรุปความวา

“ฟงแลวชืน่ใจทีไ่ดทราบวาสภาพปาไม และสภาพความ

เปนอยูของราษฎรดีขึ้น”

“ขณะเสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่งผานมา

เห็นดอกเสี้ยวสวยงามมาก”

“ทรงปลื้มพระทัยที่ เจ  าหน  าที่ และข  าราชการ

เขามาชวยปฏิบัติงานในโครงการ และทรงตรัสวาไดไป

กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวซึ่งแมจะเสด็จ

ไมไหวแลว วาทุกคนก็ยังรวมมือกันทํางานถวาย”

ผลสําเร็จ
ราษฎรชาวไทยภเูขามเูซอแดง (ลาหู) จาํนวน ๒๗ ครวัเรอืน

๑๕๔ คน มคีณุภาพชวีติทีด่ข้ึีน เกดิความรูความเขาใจในการทาํ

การเกษตรที่ เหมาะสมในพื้นที่ของตน มี

ผลผลิตขาวเพิ่มขึ้นเพียงพอตอการบริโภค มี

รายไดที่มั่นคงและตอเนื่องตลอดปจากการ

รับจางทํางานกับทางสถานีฯ และรายไดจาก

ผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่ของตนเอง 

ปจจบุนัราษฎรมรีายไดเฉลีย่ ๖๐,๐๐๐ - ๗๐,๐๐๐

บาท/ครอบครัว/ป และจากพื้นที่รับผิดชอบ

ของสถานีฯ จํานวนกวา ๗,๗๓๐ ไร มีการ

ดาํเนนิกจิกรรมดานการอนรุกัษทรพัยากรปาไม

อยางตอเนือ่ง เชน การปลูกปา ปรบัปรงุระบบ

นิเวศตนนํ้า การจัดทําแนวกันไฟ การสราง

ฝายตนนํา้ และการสงเสรมิและสรางจติสาํนกึ

ใหชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษ กอใหเกิด

ผลสัมฤทธ์ิที่เปนรูปธรรม คือ มีพื้นที่ปาคืน

กลับมากวา ๔,๐๐๐ ไร และสงผลดีทาง

ดานระบบนเิวศ คอื ปรมิาณนํา้และคณุภาพนํา้

ในลําหวยเพียงพอตอการอุปโภค-บริโภค

และทําการเกษตร สามารถพบสัตวปา เชน 

ไกฟา ไกปา ในพืน้ทีซ่ึง่เคยพบไดนอยเพิม่มาก

ขึ้นดวย
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ฟารมตัวอยาง

ดินแดนแหงความสุข
บางแกว
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สํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๔
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เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมโครงการฟารมตัวอยางแหงนี้ ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๖ และครั้งที่สอง เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๘

จังหวัดพัทลุงเปนจังหวัดที่มีรายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากรตํ่าที่สุดในจังหวัด

ภาคใตทั้งหมด ๑๔ จังหวัด ในป ๒๕๔๓ มีรายไดเฉลี่ยตอหัวอยูที่ ๒๙,๗๕๗ บาท

ตํ่ากวาจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเปนจังหวัดที่มีรายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากรสูงที่สุดในภาคใต 

อยูที่ ๑๒๒,๒๘๑ บาท 

(ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๓ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดเสด็จ

พระราชดําเนินมาทรงเยี่ยมราษฎรบานหัวปาเขียว จังหวัดพัทลุง ทรงไดทราบถึงความ

ยากจนของราษฎรในจงัหวดัพทัลุง จงึทรงมพีระราชเสาวนยีใหหาพืน้ทีท่ีเ่หมาะสม เพือ่จดั

ทาํโครงการฟารมตวัอยาง เพือ่ใหเปนแหลงจางงานสาํหรบัราษฎรในพืน้ที ่เปนแหลงเรยีนรู

และปฏิบัติงานการเกษตร และเปนแหลงผลิตอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษ

คลังอาหาร แหลงความรู
กจิการโครงการฟารมตวัอยางไดเริม่ขึน้เม่ือเดอืนกรกฎาคม ๒๕๔๔ ทีบ่านครองชีพ

ตําบลนาปะขอ อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง พื้นที่ของโครงการมีลักษณะคลายเสน

กวยเตี๋ยว เนื่องจากเปนพื้นที่ยาว มีความยาวถึง ๔,๒๐๐ เมตร กวางเพียง ๑๐๐ เมตร 

จํานวน ๒๕๔-๓-๑๒ ไร ราษฎรจํานวน ๙๓ ราย ไดรวมกันบริจาคที่ดิน

โครงการฟารมตัวอยางฯ ในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ แหงนี้ 

ประกอบไปดวยกิจกรรมหลักๆ ๔ แผนกิจกรรม ไดแก

๑. แผนงานผลิตและแผนการตลาด 

 ๑.๑ แผนงานผลิต โดยมีกิจกรรมตางๆ อาทิ

  ● งานเพาะเห็ด ไดแก เห็ดนางฟา เห็ดภูฏาน เห็ดเปาฮื้อ เห็ดฮังการี 

เห็ดนางนวล เห็ดแครง เปนตน
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  ● งานประมง มีทั้ งการ

เล้ียงปลาในกระชงั เลีย้งปลาในบอดนิ และ

เลี้ยงปลาในรองสวน อีกทั้งยังมีการเลี้ยง

เตากระอาน และเตาลายตนีเปด เพือ่ปลอย

ลงสูทะเลสาบสงขลา

  ● ง า น พื ช ผั ก  ทั้ ง ผั ก

รับประทานใบ และผักรับประทานผล เชน 

ผักหวานบาน ผักตําลึง ผักกวางตุ  ง 

ถั่วฝกยาว มะระจีน บวบ มะเขือ เปนตน

  ● งานพืชหมุนเวียน เชน 

แกวมังกรสีแดงและสีขาว ขาวโพดหวาน 

มะละกอเรดเลดี้

  ● งานปศสุตัว มกีารเลีย้งแพะ

พื้นเมืองลูกผสม ไกพื้นเมือง (ไกคอลอน) 

เปดเทศ ไกไข

  ● งานแปรรปูผลติภณัฑ เชน 

ขาวเกรียบ เห็ดสวรรค ผลิตภัณฑจากขาว

สังขหยด และผลิตภัณฑแปรรูปตามความ

ตองการของตลาด เปนตน

 ๑.๒ แผนการตลาด จากการจําหนายผลผลิตและสินคา

ภายในฟารมตัวอยางฯ ทําใหมีรายไดอยางตอเนื่อง โดยในป 

๒๕๕๕ นี้ มีรายไดจํานวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
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๒. แผนงานถายทอดความรู  ปจจุบันมีราษฎรที่นํา

ความรูจากการฝกอบรมไปประยุกตใชในพ้ืนที่ของตนเองแลว 

จํานวน ๓๙ ราย ประกอบดวยอาชีพในดานตางๆ ดังตัวอยาง

 ● นางแผว ขุนพิชิต อยูบานเลขที่ ๑๖๘/๒ หมูที่ ๘

ตําบลนาปะขอ อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง ผลิตกอน

เชื้อเห็ด ๒๔,๐๐๐ กอน ขายกอนเชื้อเห็ด ๑๕,๐๐๐ กอน 

มีรายได ๑๔๕,๐๐๐ บาท เปดดอก ๙,๐๐๐ กอน มีรายได 

๑๒๘,๐๐๐ บาท

 ● นายจาํรสั สชุวีโรดม อําเภอบางแกว จงัหวดัพทัลงุ 

ปลกูมะละกอเรดเลดี ้จาํนวน ๖๐ ตน มีรายได ๔๐,๐๐๐ บาท

 ● นายบญุธรรม แสงทอง อาํเภอเมอืงพทัลุง จงัหวัด

พัทลุง ปลูกแกวมังกร ๓๕๐ คาง มีรายได ๔๐,๐๐๐ บาท 

ปลูกออยคั้นนํ้า ๑ ไร มีรายได ๑๐,๐๐๐ บาท

 ● นายนภดล ชูสวัสดิ์ อําเภอเขาชัยสน จังหวัด

พัทลงุ เลีย้งปลานลิแดงในกระชงั จาํนวน ๔,๐๐๐ ตวั มรีายได

๔๐,๐๐๐ บาท

 ● นางสาวแชม พานิชกุล อําเภอเขาชัยสน จังหวัด

พัทลุง เลี้ยงเปดเทศและไกคอลอน มีรายได ๘๕,๐๐๐ บาท

นางแผว  ขุนพิชิต

นายบุญธรรม  แสงทอง

นายจํารัส  สุชีวโรดม

นายนภดล  ชูสวัสดิ์

นางสาวแชม  พานิชกุล
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๓. แผนการจางงาน มีการจางงานในฟารม โดย

เกษตรกรทีเ่ขามาอบรมเรยีนรูอาชพีภายในฟารมตวัอยาง

ในชวงแรกของการเรียนรูจะไมมีรายได โครงการฯ จึงได

มีการจางเกษตรกรที่เขามาอบรมเพื่อใหมีรายไดสําหรับ

เปนคาใชจายในชีวิตประจําวันของครอบครัว โดยไดรับ

เงนิอดุหนนุจากมลูนธิสิงเสรมิศลิปาชพีในพระองคสมเดจ็

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีการผลัดเปลี่ยน

หมุนเวียนการฝกอบรมใหครบทุกงาน

๔. แผนงานสงเสรมิการทองเทีย่ว จดัใหเปนสถานที่

ทองเที่ยวเชิงเกษตรกรรม ใหผูเยี่ยมชมไดรับความรูจาก

นิทรรศการตางๆ และไดเห็นของจริง พรอมทั้งความ

เพลิดเพลิน และมีการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เพื่อ

เชิญชวนประชาชนมาเที่ยวชมโครงการฯ

กิจกรรมตางๆ ภายในโครงการฟารมตัวอยาง เปน

แหลงเรยีนรูนอกจากเกษตรกรทัง้ในและนอกพืน้ที ่ยงัเปน

แหลงเรยีนรูสําหรบันักทองเทีย่ว ทีบ่างคนเคยทานแตไม

เคยเห็นตน และไดมาสัมผัสกับคําวา “ภาคการเกษตร” 

ของจริง

แมวาปจจบุนัรายไดเฉลีย่ตอหวัของประชากรไมได

เพ่ิมขึน้มากมาย แตราษฎรมีความเปนอยูทีด่ขีึน้ มชีีวติที่

มีคณุภาพ รายไดไมมากแตมคีวามสุข แคนีก้็เพยีงพอตอ

การเปนประชากรที่มีคุณภาพของประเทศไทยแลว

นอกจากนี ้อีกเพยีงแคสองปขางหนา ประเทศไทย

จะเขาสูอาเซียนอยางเต็มตัว หากยังไมเขมแข็งอะไร

สักอยาง เราจะอยูไดอยางไรกับการแขงขันอยางเต็ม

รูปแบบที่จะเกิดขึ้น จะแขงอะไรก็แขงไป แต

เรื่องปากทองจําเปนสําหรับผู เขาแขงขัน

ทกุคน การเกษตรเปนสนามช้ันดทีีป่ระเทศไทย

เราไดเปรียบกวาใคร ทั้งทรัพยากร และ

เทคโนโลยีภาคการเกษตร ฟารมตัวอยาง

ตามพระราชดําริ สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ บางแกว จังหวัดพัทลุง 

คือหนึ่งในนั้น
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ชมุชนบานทาเรอื เปนชุมชนทีไ่ดรบัรางวลัถวยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภท

ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง การประกวดผลงานตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๒ มีลักษณะเดนที่สามารถสรางและ

ดํารงอัตลักษณของชาวไท-ลาว โดยใชภูมิปญญาทองถิ่นเชื่อมโยง

รวมกลุมพฒันาชวีติชาวบานและชมุชน ชาวบานสวนใหญมอีาชพี

ทํานาเปนหลัก และมีอาชีพเสริมคือการทําเครื่องดนตรีอีสาน 

เชน แคน โหวด พิณ และโปงลาง และการทอผาไหม ซึ่งสราง

ช่ือเสยีงใหแกบานทาเรอือยางมาก นบัเปนถิน่แคนดี

และผาทองาม โดยเฉพาะการทอผาไหม หลังจากที่

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั และสมเดจ็พระนางเจาฯ

พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินมาถวาย

ผาพระกฐินพระราชทานที่วัดพระธาตุประสิทธิ์ ที่

อําเภอนาหวา เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 

สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ ทรงเลง็เห็น

ความงดงามของศิลปะพื้นบ าน และทรงเป น

แรงบันดาลใจใหแกชาวบานในการสรรคสรางศิลปะ

และยกยองวัฒนธรรมของบรรพบุรุษไทยทองถิ่นสูระดับประเทศและระดับโลก 

 จากเสนไหมสูผาไหมที่มีคุณคา หลังจากที่มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพใน

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไดกอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๙ 

เศรษฐกิจพอเพียง
ที่ชาวบานออกแบบได

สํานักศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
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ชมุชนบานทาเรอืไดรับการจดัตัง้เปนศูนยศิลปาชีพแหงแรกของประเทศ 

เมือ่ป พ.ศ. ๒๕๒๐ นับแตน้ันมา กลุมแมบานของบานทาเรอืไดรบั

การพัฒนาฝมือการทอผา การพัฒนาลายผา พัฒนายอมสีผา

ใหไดผาที่มีลวดลายหลากหลาย แปลกตา สีสันสวยสด

และงดงาม ทําใหสตรีในชุมชนยึดเปนอาชีพหลักที่สามารถ

สรางรายไดท่ีมัน่คง ย่ิงกวาน้ัน ศิลปวฒันธรรมทอผาไหมนีย้งั

ถูกถายทอดจากรุนสูรุน จากยายายสูลูกหลาน จนกลายเปน

วฒันธรรมการประกอบสัมมาชพีของเหลาสตรทีีน่ี ่สบืสานเปน

วัฒนธรรมครอบครัว และเปนแหลงทอผาไหมคุณภาพที่สงตรง

ถึงพระตําหนักจิตรลดาจนถึงทุกวันนี้ ดังเชนตัวอยาง

แมสะอาด วสาร อาย ุ๗๑ ป รองประธานกลุมทอผาไหมบานทาเรอื 

ไดเลาใหเราฟงวา เริ่มทอผาไหมขายตั้งแตป ๒๕๑๘ ไดรับการถายทอดวิธีการทอผาไหม

ทองถิ่นจากคุณยายทองคํา มาตชัยแดน ตอนแรกๆ นั้นเลี้ยงไหมเอง และนําเสนไหมมา

ทอเปนผนืผาตามลวดลายประจาํถิน่ ในสมยัน้ันราคาเมตรละไมก่ีบาท แตปจจบุนัมีการส่ังซือ้

ผาไหมจาํนวนมากจากเมืองหลวง ทาํใหผลิตเสนไหมไมทนั ตองหนัมาปรบักระบวนการผลติ

ชมุชนบานทาเรอืไดรับการจดัตัง้เปนศูนยศิลปาชีพแหงแรกของประเทศ 

เมือ่ป พ.ศ. ๒๕๒๐ นับแตน้ันมา กลุมแมบานของบานทาเรอืไดรบั

การพัฒนาฝมือการทอผา การพัฒนาลายผา พัฒนายอมสีผา

วัฒนธรรมครอบครัว และเปนแหลงทอผาไหมคุณภาพที่สงตรง
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เปนซื้อเสนไหมจากภายนอก หรือบางครั้ง

ทางวังจิตรลดาสงเสนไหมมาให กําหนดลาย

มาให สมาชกิกลุมไดคาแรง ทาํใหมรีายไดเพิม่

ขึ้น ปจจุบันกลายเปนรายไดหลักสําหรับกลุม

สตรีของบานทาเรือ คือ ทําใหมีรายไดเฉลี่ย 

๕,๐๐๐ บาท/เดอืน ทาํใหพึง่ตนเองได พออยู

พอกิน แมบานที่นี่จะมีกี่ทอผาคนละ ๒ ก่ี 

คือ อยูที่บาน ๑ ตัว และอยูที่ศูนยศิลปาชีพ 

๑ ตวั ปจจบุนัแมสอาดไดถายทอดใหแกลกูสาว 

และลูกสาวไดถายทอดใหแกหลาน ซึ่งเปน

การสืบทอดวัฒนธรรมทอผาที่มีมูลคาและมี

คุณคา 

“ขาพเจานั้นภูมิใจเสมอวา คนไทยมี

สายเลือดของชางฝมืออยูทุกคน ไมวาจะ

เปนชาวไร ชาวนา หรืออาชีพใด อยูสารทิศ

ใด คนไทยมีความละเอียดออนและฉับไวตอ

การรับศิลปะทุกชนิด ขอเพียงแตใหเขาไดมี

โอกาสฝกฝน เขาก็จะแสดงความสามารถ

ออกมาใหเห็นได” พระราชดํารัส เม่ือวันที่ 

๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๒

นอกจากความผกูพนัของผาไหมแลว การจดัการ

และการขยายผลของชุมชนทีน่ีมี่กิจกรรมสงเสรมิการออม

ลดรายจาย ทําบัญชีครัวเรือน การรักษาสิ่งแวดลอม

และทรพัยากร การสบืสานธํารงภมิูปญญาทองถิน่ โดย

ยึดหลักการมีสวนรวมของชาวบาน โดยชาวบานจะ

ใชพื้นที่ภายในวัดศรีโพธิ์ชัยเปนสถานที่รับรองผูศึกษา

ดูงาน เปนที่ตั้งของอาคารศูนยเรียนรูชุมชน ศูนย

ศลิปวฒันธรรม ศนูยศลิปาชพี โรงเรยีนหมอแคน มลีาน

อเนกประสงค และมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ

สําหรับรองรับผู  เข าฟ งการบรรยายได ประมาณ 

๖๐ - ๘๐ คน นอกจากนี้ผูที่เขามาดูงานภายในวัด

ศรโีพธิช์ยัสามารถดงูานอืน่ๆ ของชมุชน เชน การผลติ

เครื่องดนตรีพื้นบานชุมชน ศาลดอนปูตาอันเปนสิ่ง

ศกัดิส์ทิธ์ิทีช่าวบานนบัถือ คลองทาเรอืและการบรหิาร

จัดการนํ้า ตลอดจนมีโฮมสเตยสําหรับผูที่สนใจจะเขา

มาสัมผัสบรรยากาศของชุมชนที่นี่ซึ่งมีความปลอดภัย

และการจัดแบงหนาที่ความรับผิดชอบในการรับรอง

ผูศกึษาดงูานเปนอยางด ีปจจบุนัสาํนกังาน กปร. ไดจัด

ตั้งชุมชนบานทาเรือเปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

ประเภทชมุชน ซึง่หนวยงานหรอืชมุชนตางๆ สามารถ

ติดตอเขามาเยี่ยมชมไดตลอดป
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สารคดีชุดพิเศษ “ประโยชนสุขของ

แผนดิน” ผลิตขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธี

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕

ธนัวาคม ๒๕๕๔ ความยาว ๒๐ นาท ีจาํนวน 

๕๒ ตอน ออกอากาศทุกวันอาทิตย เวลา 

๒๐.๒๐ น. ทางสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน

ทีวี และเปดโอกาสใหผูชมรายการสารคดี

ชุดพิเศษมีสวนรวมในการตอบคําถามทายรายการ 

โดยสง SMS ผูรวมตอบคําถาม ๔ ทานแรกจะได

รับรางวัลเขาศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดาํร ิซึง่สาํนกังาน กปร. ไดจดักจิกรรมศกึษาดู

งานโครงการครัง้นีเ้ปนครัง้ที ่๓ ในระหวางวันที ่๒๕ - ๒๖

โครงการอันเนื่องมาจากโครงการอันเนื่องมาจากโครงการอันเนื่องมาจากโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

ศึกษาดูงาน
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โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา

พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โครงการสวนพระองค

สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ, ศูนยศึกษาการพัฒนา

เขาหินซอนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา และศูนยศึกษาการ

พัฒนาอาวคุงกระเบนฯ จังหวัดจันทบุรี

การเดินทางในครั้งนี้ผู เขาศึกษาดูงานไดเขา

ชมผลิตภัณฑในโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา 

พรอมฟงบรรยายการดําเนินงานของโครงการสวน

พระองคฯ ตอจากนั้นไดเดินทางไปยังศูนยศึกษาการ

พฒันาเขาหนิซอนฯ จงัหวดัฉะเชงิเทรา รบัฟงบรรยาย

ภาพรวมการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดาํริจาก นายสวุฒัน เทพอารกัษ รองเลขาธกิาร

กปร. นั่งรถพวงชมกิจกรรมของศูนยฯ อาทิ ทฤษฎี

ใหม, ปศุสัตว, ประมง, สมุนไพร เปนตน และ

ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เดินทางไปยัง

ศนูยศกึษาการพฒันาอาวคุงกระเบนฯ จงัหวดัจนัทบรุี 

ผูเขารวมกจิกรรมไดรวมกนัปลอยป ู น่ังรถพวงชมรอบ

ศนูยฯ เขาชมพพิธิภณัฑสตัวนํา้ทีม่สีตัวนํา้หลากหลาย

ชนดิ เสนทางศกึษาปาชายเลนทีเ่ตม็ไปดวยความอุดม

สมบูรณทางชีวภาพ พรอมฟงบรรยายผลสําเร็จของ

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ จากนั้นเดิน

ทางไปสวนผลไมของผูชนะการประกวดผลงานตาม

ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง ซึง่สามารถซือ้และ

รับประทานผลไมสดๆ จากสวนอีกดวย 

นอกจากนี้ เนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ ๑๒ สงิหาคม

๒๕๕๕ สํานักงาน กปร. รวมกับ มูลนิธิชัย

พัฒนา มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ

สํานักงบประมาณ กองทัพบก กรมปาไม

กรมชลประทาน กรมอุทยานแหงชาต ิสัตวปา

และพนัธุพชื จดัทาํสารคดเีฉลิมพระเกียรตชุิด 

“พระราชินี...ดวยพลังแหงรัก” ความยาว 

๓๐ นาทีจํานวน ๖ ตอน ออกอากาศทุกวัน

ศุกร เวลา ๒๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. ทางสถานี

โทรทัศนโมเดิรนไนนทีวี โดยเริ่มออกอากาศ

ตัง้แตวันที ่๖ กรกฎาคม - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
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ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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แมแหงแผนดิน ขวัญแผนดิน

 ..ธ คือขวัญ นครา ประชาชาติ

คูพระราช จอมบดินทร ปนสยาม

ดุจจันทรา คูตะวัน อันแสนงาม

ดาวอราม คูนภา พราวฟาไกล

 ..ทั่วถิ่นแควน แดนไทย ใตจรดเหนือ

พระทรงเกื้อ โครงการ งานนอยใหญ

ศิลปาชีพ...สรางสิน ทั่วถิ่นไกล

คืนกลวยไม ไทยสูปา นานาพันธุ

 (*)..บานเล็ก ในปาใหญ พงไพรกวาง

ฟารมตัวอยาง พระราชทาน งานสรางสรรค

ปารักนํ้า รักษแผนดิน สินอนันต

สวนพฤกษฯ นั้น เทิดพระนาม ทุกยามยล

 ..พระเมตตา คือสายใย รวมไทยมั่น

ราษฎรสุขสันต ประจักษแจง ทุกแหงหน

อัญเชิญปวง สรรพสิ่ง มิ่งมงคล

บันดาลดล ขอพระองค ทรงพระเจริญ..(*)

 บันดาลดล ขอพระองค ทรงพระเจริญ

คํารอง/ทํานอง : ดร.วีระชัย ณ นคร

เรียบเรียงเสียงประสาน : รอยเอก สุระชัย ถวิลไพร

ขับรอง : นางสาวภัทรานิษฐ เพฑูริยาเวทย

บรรเลง : วงดุริยางคทหารบก
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คํารอง : พลตรี พิจิตร  ขจรกลํ่า  

เรียบเรียง / ทํานอง : พันเอก ดร.ปยพงศ  พันธุโกศล

ขับรอง : นางสาวธัชสุดา  พันธุโกศล

 องคสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

แมของชาติพระสืบสานทรงงานศิลป

ใหรักษาเสนไหมแทแมแผนดิน

นํ้าไหลรินปารักนํ้ายามชายแดน

 สงเสริมงานจักสานทอใหยิ่งใหญ

ใหหญิงไทยมีทรัพยเงินนับแสน

ใหสืบสานมรดกไทยไวทั่วแดน

ทรงหวงแหนศิลปะไวใหแผนดิน

 ชายทะเลกลางทะเลอนุรักษ

ใหฟูมฟกปะการังไวมิใหสิ้น

ใหรักษาปาชายเลนแหลงหากิน

เพาะคืนถิ่นเตาทะเลสูธารา

 สอนเลีย้งปลาทาํสวนครวั ฟารมตวัอยาง

เมื่อยามวางเลี้ยงไกเสริมเพิ่มสาขา

คูบารมีปราชญพอเพียงขวัญประชา

พระเมตตาสมนามแทแมแหงแผนดิน
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ขวัญแผนดิน

 สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ ไดทรงงานเสรมิเปนหน่ึงเดยีวกับพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 

มาอยางตอเนื่องโดยเฉพาะดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ปาตนนํ้าลําธาร และสิ่งแวดลอม เปนพระราช

ปณิธานที่แนวแน ดังพระราชดํารัส

“พระเจาอยูหัวเปนนํ้า ฉันจะเปนปา ปาที่จงรักภักดีตอนํ้า”

พระราชดํารัส ณ บานถํ้าติ้ว อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๕

ปญหาที่เกิดจากการเพิ่มประชากร ทําใหเกิดการเพิ่มขยายของชุมชนเมือง ชุมชนชนบท และโดยเฉพาะ

อยางยิง่การอพยพยายถิน่ฐานเขามาของชุมชนชาวไทยภเูขา และชนกลุมนอยตางๆ จากประเทศเพือ่นบาน ทาํให

เกิดการหักรางถางพง ตัดไมทําลายปา เพื่อทําไรเลื่อนลอย และปลูกพืชผลทางการเกษตร พื้นที่ปาที่อุดมสมบูรณ

ของประเทศก็เสื่อมโทรมลงไปอยางรวดเร็ว

 โครงการพระราชดาํรติางๆ เกดิขึน้ทัว่ประเทศ เพือ่ความมัน่คง เพือ่ยกระดบัความเปนอยูของประชาชน

ใหดขีึน้ เพือ่การอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม และเพือ่สรางจิตสาํนึกใหประชาชนไดชวยกันหวงแหน

ธรรมชาติ อันเปนสมบัติลํ้าคาของแผนดินใหเปนมรดกตกทอดสืบตอไปชั่วลูกชั่วหลาน อาทิ โครงการศิลปาชีพ 

โครงการยามชายแดน บานเล็กในปาใหญ ฟารมตัวอยาง ปารักนํ้า คืนกลวยไมไทยสูไพรพฤกษ ฯลฯ

 สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนอยางหาที่สุดมิได 

ตอปวงพสกนิกร ทรัพยากรปาไม สัตวปา และพรรณพืช สมดังพระราชสมัญญานาม พระแมแหงแผนดิน และ

พระมารดาแหงการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ ขอพระองคทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เปนมิ่งขวัญ

ของแผนดินและปวงพสกนิกรชาวไทยตราบชั่วนิรันดร

ขวัญแผนดิน
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สํานักงาน กปร. จัดประชุม
ขยายผลพัฒนาการใชหญาแฝกสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ

เมือ่วนัท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๕ สาํนักงานคณะกรรมการ

พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

(สาํนกังาน กปร.) จดัประชมุคณะกรรมการพฒันาและรณรงค

การใชหญาแฝกอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิครัง้ที ่๑/๒๕๕๕ 

โดยม ี นายอาํพล เสนาณรงค องคมนตร ี เปนประธานการ

ประชมุ พรอมดวย นายเฉลมิเกยีรต ิ แสนวเิศษ เลขาธกิาร 

กปร. และหนวยงานทีเ่กีย่วของ เพือ่รบัทราบถงึผลการปฏบิตัิ

งานโครงการพฒันาและรณรงคการใชหญาแฝกอนัเนือ่งมาจาก

พระราชดาํริ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ - ๒๕๕๕ ณ หองประชมุ 

๒๐๑ อาคารสํานกังานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

การประชุมครั้งนี้ มีเป าหมายเพื่อสรุป

ผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาและรณรงค

การใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ ในสวนของ

กรมพฒันาทีด่นิ กรมทางหลวง กรมชลประทาน 

ซึ่งไดดําเนินการโครงการฟนฟูพื้นที่การเกษตรที่

เสยีหาย อาํเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ โครงการ

จัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงคหนองพลับ-

กลดัหลวง จงัหวดัเพชรบรุ ีโครงการศกึษาวธิกีาร

ฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุมฯ จังหวัดราชบุรี 

พรอมกับรายงานสรุปการสัมมนาหญาแฝก

นานาชาต ิครัง้ที ่๕ ระหวางวนัที ่๒๘ ตลุาคม -

๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๔ ณ เมอืงลคัเนา ประเทศ

อินเดีย ซึ่งมีผูเขารวมจากนานาชาติประมาณ 

๓๐๐ คน โดยสถาบนัสมนุไพรและพชื เปนเจาภาพ

ภายใตหัวขอ “หญาแฝกกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพอากาศ” ซึง่สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ 

สยามบรมราชกมุาร ี ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ 

สนบัสนนุการจดัประชมุ พรอมทัง้เสดจ็ฯ เปดการ
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ประชมุ และพระราชทานรางวลั “The King of 

Thailand Vetiver Awards 2011” แกผูชนะเลศิ

ผลงานวจิยัดานหญาแฝกจากประเทศไทย อนิเดยี 

ออสเตรเลยี มาดากสัการ เวเนซเุอลา และจีน 

ภายในงานสัมมนาฯ ยังมีการจดันิทรรศการแสดง

ผลงานการรณรงคปลกูหญาแฝก เพือ่การอนุรกัษ

ดนิและนํา้จากนกัวชิาการไทยและตางชาต ิรวมทัง้

มีการสาธิตและฝกอบรมการทําหัตถกรรมจาก

หญาแฝกซ่ึงมผูีใหความสนใจเขารบัการฝกอบรม

เปนจาํนวนมาก

ดังนั้น สํานักงาน กปร. ในฐานะเปนผู

รับผิดชอบโครงการรณรงคการใชประโยชนจาก

หญาแฝก จะไดนําเรือ่งหญาแฝกมาใชประโยชน

ในประเทศไทยอยางเตม็ที ่โดยนําเอาผลสรปุจาก

การสัมมนาในครั้งนี้ นับตั้งแตการนําหญาแฝก

มาชวยในการปองกันการพังทลายของหนาดิน 

การปองกันการกัดเซาะบริเวณชายฝงทะเลของ

คลืน่ ไปจนถงึการใชหญาแฝกเปนแนวกาํหนดเสน

ทางนํา้ เพ่ือการระบายน้ําในชวงน้ําหลาก ซึง่เปน

กาํแพงธรรมชาตติามพระราชดาํริพระบาทสมเดจ็

พระเจาอยูหัว ในการแกไขและปองกันนํ้าทวม 

และการสกัดนํ้ามันหอมจากรากหญาแฝกหอม 

โดยจะรวมมือกับสวนงานที่เกี่ยวของ องคกร

ปกครองสวนทองถิน่ และประชาชนในแตละพืน้ที่

อยางกวางขวาง เพือ่เพิม่พืน้ทีป่ลกูหญาแฝกและ

นาํมาใชประโยชนอยางเปนระบบใหมากข้ึนตอไป

พรอมกันนี้ที่ประชุมจะไดรับทราบถึงการสนับสนุน

งบประมาณในการดําเนินงานการพัฒนาและรณรงคการใช

หญาแฝกอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิ และการจดัการสมัมนา

หญาแฝกนานาชาต ิ ครัง้ที ่ ๖ ซึง่กาํหนดจะจดัขึน้ในป ค.ศ. 

๒๐๑๕ ณ เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม ไดเสนอในหวัขอ 

“หญาแฝกกบัการแกไขปญหาภยัพบิตั”ิ ดวย ทัง้นีเ้พือ่ใหการ

ดาํเนนิงานเปนไปอยางตอเนือ่ง และสามารถสนองพระราชดาํริ

ไดอยางถกูตอง ครบถวน มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

การประชุมครั้งนี้ที่ประชุมจะไดพิจารณาถึงการแตงตั้ง

คณะทาํงาน เพือ่ดาํเนนิการในโครงการปองกนัและอนรัุกษดนิ

และปองกันดนิถลม เนือ่งจากปญหาดนิถลมในประเทศชวงที่

ผานมา อกีทัง้ไดพจิารณาถงึการเพาะพนัธุหญาแฝกโดยใชเมลด็ 

รวมถงึโครงการสงเสรมิและขยายผลองคความรูดานหญาแฝก 

ไดแก หลกัสตูรการฝกอบรมของกรมพฒันาทีด่นิ และหลกัสตูร

การฝกอบรมของหนวยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ ทัง้นีเ้พือ่ใหการ

ดําเนินงานสนองพระราชดําริในการพัฒนาและรณรงคการ

ใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริมีประสิทธิภาพมาก

ยิง่ขึน้

การประชมุในครัง้นี ้นบัเปนการสานตอแนวพระราชดาํริ

ในพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ทีไ่ดพระราชทานพระราชดาํริ

ในการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกเพื่ออนุรักษดิน

และนํา้ ตัง้แตป ๒๕๓๔ เปนตนมาถงึปจจบุนั โดยมหีนวยงาน

ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชน ไดรวมมอื

กนัดาํเนนิงานสนองพระราชดาํร ิ เพือ่ใหการดาํเนนิงานสาํเรจ็

เปนรูปธรรม และนําไปสูการปฏิบัติไดอยางกวางขวางและ

แพรหลายยิง่ๆ ขึน้ตอไป
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พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี 
มอบสิ่งของพระราชทานแกราษฎรและตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง

วนัที ่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.

พลอากาศเอก ชลติ พกุผาสขุ องคมนตร ีไดเดนิทาง

ไปยังที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสองพี่นอง 

อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี เพื่อมอบสิ่งของ

พระราชทานแกครอบครัว นางจารุ แกนบุญ และ

ครอบครัว เด็กหญิงศิริลักษณ ชุ มตะคุ ราษฎร

จังหวัดจันทบุรีที่ไดทูลเกลาฯ ขอพระราชทานความ

ชวยเหลือ และไดมอบสิ่งของพระราชทานแกราษฎร

ในพ้ืนท่ี จํานวน ๕๐๐ คน โดยมีผูแทนสํานักราช

เลขาธิการ ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี ประธาน

ผูตรวจการแผนดิน ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด 

ผูแทนสาํนกังาน กปร. รวมพธิดีวย พรอมทัง้ไดเดนิ

ชมนทิรรศการ และกจิกรรมตางๆ ภายในงาน ซึง่มี

ขาราชการ เกษตรกร ประชาชน และนักเรยีนนกัศกึษา

เขารวมงานและชมกจิกรรมตางๆ ดวย เวลา ๑๔.๓๐ น. เดนิทางไปยงัศนูยศกึษาการ

พัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ตาํบลคลองขดุ อาํเภอทาใหม จงัหวดัจนัทบรีุ เพือ่

ฟงบรรยายสรุปผลการดําเนินงานและเยี่ยมชม

กิจกรรมการพฒันา อาท ิการอนรุกัษพืน้ทีป่าชายเลน

การแสดงพันธุ สัตวนํ้า การสาธิตวิธีเพาะเลี้ยง
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ปลาในกระชงั เปนตน ทัง้น้ี ไดปลูกตนไม (ตนหู

กระจง) และปลอยปลา

 

วนัท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.

เดินทางไปยังโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา อําเภอ

เขาชะเมา จังหวัดระยอง เพื่อมอบสิ่ งของ

พระราชทานแกครอบครัวนางบุญมี ยอดทหาร 

และครอบครัว นางสาวบญุช ู ประกอบสขุ ราษฎร

จังหวัดระยอง ที่ไดทูลเกลาฯ ขอพระราชทาน

ความชวยเหลือ และไดมอบส่ิงของพระราชทาน

แกราษฎรในพ้ืนที ่ จาํนวน ๕๐๐ คน โดยมผีูแทน

สํานักราชเลขาธิการ ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี 

ประธานผู ตรวจการแผนดิน ผู แทนสํานักงาน

อยัการสงูสดุ ผูแทนสาํนกังาน กปร. รวมพธิดีวย 

พรอมทั้งไดเดินชมนิทรรศการ และกิจกรรมตางๆ 

ภายในงาน โดยมขีาราชการ เกษตรกร ประชาชน 
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และนักเรียนนักศึกษามารวมงานและชมกิจกรรม

ตางๆ ดวย

เวลา ๑๔.๓๐ น. เดนิทางไปยงัโครงการศนูย

บรกิารการพฒันาปลวกแดงตามพระราชดาํร ิ อาํเภอ

ปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อฟงบรรยายสรุปและ

เย่ียมชมกิจกรรมการพฒันา อาท ิการเพาะชําสับปะรดสี 

การเพาะพนัธุปลา และกุงกามกราม และการเพาะเลีย้ง

ปศสุตัว ในการนีไ้ดไปดกูระบอืทรงเลีย้งดวย
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นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี 
ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพื้นที่จังหวัดระยอง

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ นายอําพล 

เสนาณรงค องคมนตรี เดินทางไปเปนประธาน

งานเสวนา “ความรวมมอืการพฒันาปลวกแดง

ตามแนวพระราชดําริ” ณ โรงแรมสตาร

จังหวัดระยอง ในการนี้ นายเฉลิมเกียรติ 

แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. ไดรวมบรรยาย

ในหัวขอ “การบูรณาการการพัฒนาศูนยบริการ

พัฒนาปลวกแดง” สําหรับวัตถุประสงคของ

การจัดเสวนาในครั้งนี้เพื่อใหทุกภาคสวน ไดแก 

หนวยงานที่เกี่ยวของของกระทรวงเกษตรและ
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ไดไปตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนานําพลังงาน

ความเย็นและกาซคารบอนไดออกไซดจาก

ขบวนการแยกกาซมาใชพัฒนาการปลูกพืช

เมืองหนาว เชน ทิวลิป ลิลลี่ และสตรอวเบอรรี 

ซึ่งเปนโครงการที่สํานักงาน กปร. บริษัท ปตท. 

จํากัด (มหาชน) และโครงการศูนยบริการการ

พัฒนาขยายพันธุไมดอกไมผลบานไรอันเนื่อง

มาจากพระราชดําริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รวมดาํเนนิการศกึษาวจิยั ณ สวนสมนุไพรสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มี

กาํหนดระยะเวลา ๓ ป ระหวางป ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ 

โดยมุงนอมนาํแนวพระราชดาํรใินการศกึษาทดลอง

ของโครงการศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุ

ไมดอกไมผลบานไรฯ มาขยายผล 

ในชวงบายคณะไดเดนิทางไปยงัอางเกบ็นํา้

ดอกกราย เพือ่รบัฟงการบรรยายสรปุการบรหิาร

จัดการนํ้าในระบบอางพวง ซึ่งเปนการบริหาร

จดัการนํา้อปุโภค-บรโิภคของประชาชน ภาคการ

เกษตร และการใชของภาคอุตสาหกรรม หลังจากนั้นไดไปรวมในการจัดทําเวทีประชาคมระหวาง

เจาหนาท่ีโครงการศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงฯ และเกษตรกรในพื้นที่โครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค

เพื่อสรางความเขาใจแกเกษตรกรถึงบทบาทหนาที่ของโครงการศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงฯ รวมทั้ง

รวมกาํหนดหลกัสตูรการฝกอบรมตามความตองการตามหลักการ “ประชาชนเปนศูนยกลาง” ซึง่มเีกษตรกร

เขารวมงานกวา ๒๐๐ คน

สหกรณ องคการบรหิารสวนทองถิน่ หนวยงาน

ราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในจงัหวดั

ระยองไดทราบถึงการดําเนินงานโครงการฯ 

และกระตุนใหเกิดการมสีวนรวมในการพฒันา

ในระยะตอไป พรอมกันนี้ไดมีการมอบรางวัล

แกเกษตรกรที่ใหความรวมมือและสนับสนุน

การดําเนินงานของโครงการศูนยบริการการ

พฒันาปลวกแดงฯ ในดานตางๆ อาท ิดานพชื

ประมง ปศุสัตว การพัฒนาที่ดิน ฯลฯ

จากนัน้ นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี

พรอมผูบรหิารและเจาหนาทีส่าํนักงาน กปร. 
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พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี 
ตรวจเยี่ยมโครงการตามพระราชประสงคหุบกะพง อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลอากาศเอก

ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เดินทางไปตรวจเย่ียมโครงการ

ตามพระราชประสงคหุบกะพง อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และ

เยีย่มชมผลการดําเนินงานของศูนยสาธติสหกรณโครงการหบุกะพง

โดยมี นายจรัลธาดา กรรณสูต ที่ปรึกษาสํานักราชเลขาธิการ 

นายโกวิทย เพงวาณิชย รองเลขาธิการ กปร. ผู วาราชการ

จังหวัดเพชรบุรี ผูตรวจราชการกรมสงเสริมสหกรณ ผูอํานวยการ

ศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง ผูแทน

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ และผู แทนหนวยงานตางๆ ที่

เกี่ยวของ รวมตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ดวย

ในการนี้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข 

องคมนตรี ไดรับฟงบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของโครงการจัดพัฒนาที่ดิน

ตามพระราชประสงคในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ไดแก โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ หุบกะพง ดอนขุนหวย หนองพลับ กลัดหลวง 

และหวยสัตวใหญ พรอมกันนี้ไดเยี่ยมชมกิจกรรมกลุมผลิตภัณฑจักสานปาน

ศรนารายณ และกลุมผลิตภณัฑของใชในครวัเรอืนของโครงการหบุกะพง พรอมทัง้

ใหขอเสนอแนะเรื่องการบริหารจัดการน้ําและอาชีพ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค

ที่ตั้งไว
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ประธานองคมนตรี เลาประสบการณการทํางานถวาย
“พระราชทานเงิน ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ชวยโรงเรียน ไอ.ซี.ยู”

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นายเฉลิมเกียรติ 

แสนวเิศษ เลขาธกิาร กปร. นายสวุฒัน เทพอารกัษ รองเลขาธกิาร

กปร. และคณะไดเดินทางเขาพบ พลเอก เปรม ติณสูลานนท 

ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ณ บานสี่เสาเทเวศร เพื่อขอ

อนญุาตสมัภาษณถายทอดประสบการณในการทาํงานถวายเกรด็

ความรูและผลสําเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ซึ่งจะไดนําลงในหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ

พระบรมราชนินีาถ เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา

๘๐ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

ประธานองคมนตรีกลาวถึงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ควรจะตองเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัควบคูไปดวย เพราะทัง้สองพระองค

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการชวยเหลือราษฎรไปพรอมๆ 

กนั แตไมเหมอืนกนั เชน สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ

จะทรงเนนเรื่อง “ปา” พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะทรงเนนเรื่อง “นํ้า” แตสุดทายก็ทรงมุงหวังและตั้ง

พระราชหฤทัยที่จะใหพสกนิกรมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น

“เมื่อเร็วๆ นี้ คุณณรงคฤทธิ์ (รองเลขาธิการพระราชวัง) เชิญพระราชกระแสดํารัสแจงวาพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหวัพระราชทานเงนิ ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สาํหรบัใชในการชวยเหลอืการศกึษาสาํหรบัโรงเรยีนทีเ่รยีก

วา “ไอ.ซี.ยู” โดยไมมีพระราชประสงคจะใหมีการทําประชาสัมพันธ เรื่องนี้จะเห็นไดวาทรงปดทองหลังพระอยาง

แทจริง”
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นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ติดตามความกาวหนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริภาคใต

นายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตร ีพรอมดวย

นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. 

และเจาหนาที่จากสํานักงาน กปร. ติดตามความ

กาวหนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใน

เขตพืน้ทีจ่งัหวดัพทัลงุ และจงัหวดันครศรธีรรมราช 

ระหวางวันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยมี

รายละเอียด ดังนี้

วนัที ่๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เดนิทางไปตรวจ

เยีย่มโครงการฟารมตวัอยางในสมเดจ็พระนางเจาฯ

พระบรมราชินีนาถ บานครองชีพ ตําบลนาปะขอ

อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง เพื่อติดตามความ

คืบหนาการดําเนินงานตามพระราชดําริของ

สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ ซึง่แตเดมิ 

“ทุงครองชีพ” มีสภาพเปนปาพรุเสม็ดปกคลุมไป

ดวยไมเสมด็เตม็พืน้ที ่ในชวงป ๒๔๘๔ ทางราชการ

ไดเปดโอกาสใหราษฎรเขาจบัจองทาํกิน โดยกาํหนด

ใหครอบครัวละ ๕๐ ไร ไดมีการปรับพื้นที่ปาเสม็ด

ใหเปนพื้นที่ทํานา ตอมามีราษฎรจากเขตอําเภอ

ใกลเคียงและจังหวัดใกลเคียงอพยพเขามาบุกรุก

จับจองพื้นที่แหงนี้มากขึ้น ทําใหมีการแยงชิงที่ดิน

ทํากินจนเกิดความไมสงบขึ้นถึงขั้นรุนแรง จนถึงป 

๒๔๘๖ ไดมีการจัดแบงพื้นที่ทํากินใหม โดยแบงให

ครอบครัวละ ๓๐ ไร ทําใหทุงครองชีพเปนที่นาผืน

ใหญ จนเปนทีย่อมรบักนัวาผลผลติจากนาขาวของ

บางแกวสามารถเลี้ยงคนไดทั้งจังหวัดพัทลุง ตอมา

ประสบกับภาวะทางธรรมชาติ เกิดความแหงแลง 

ฝนทิง้ชวง การทาํนาลมเหลว ทีน่ากลายเปนนาราง 
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ราษฎรหนุมสาวตองอพยพไปรับจางขายแรงงาน

ในตางถิ่น จวบจนมีโครงการฟารมตัวอยางขึ้น

มา จึงทําใหราษฎรหวนกลับมายังถิ่นฐานบานเดิม

เพื่อประกอบอาชีพอีกครั้งหนึ่งในทุกวันนี้

นายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตร ีเปดเผยวา

“สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงให

จัดตั้งโครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ

ขึ้นที่บานครองชีพ เพื่อเปนแหลงจางแรงงาน

สําหรับเกษตรกรในพื้นที่  เป นแหล งเรียนรู 

โครงการแกไขปญหาและพฒันาพืน้ทีห่มูบานอาพดั

และหมูบานใกลเคียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

จังหวัดพัทลุง เนื่องจากสภาพภูมิประเทศบริเวณ

บานอาพัด ตําบลจองถนน และหมูบานใกลเคียงที่

ประสบปญหาความเดอืดรอน สภาพพืน้ทีโ่ดยทัว่ไป

เปนทีร่าบลุมรมิทะเลสาบสงขลาอยูชวงทะเลหลวง 

มีลักษณะเปนพื้นดินแบนราบมีสภาพนํ้าทวมโดย

ธรรมชาติ เนื่องจากอิทธิพลของนํ้าในทะเลสาบ

สงขลาในชวงเดอืนพฤศจกิายน - ธนัวาคมของทกุป

บริเวณวัดเขียนบางแกวมีนํ้าทวมขังสูง ราษฎร

สวนใหญประกอบอาชีพการทํานาเปนหลัก สงผล

กระทบตอที่อยู อาศัยและพื้นที่การเกษตรไดรับ

ความเสียหาย นอกจากนี้ ในชวงฤดูแลงไดประสบ

ปญหาการขาดแคลนนํา้เพือ่การเกษตร จากสาเหตุ

ของปญหาดังกลาว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม

ราชินีนาถ จึงไดมีพระราชดําริกับนายพลากร 

สวุรรณรฐั องคมนตร ีนายปานเทพ กลาณรงคราญ

ปฏิบัติงานการเกษตร และเปนแหลงผลิตอาหาร

ของจังหวัดพัทลุง โดยไดดําเนินการมาตั้งแตป 

๒๕๔๔ และนับต้ังแตมีโครงการฯ น้ีข้ึนมา ไดมี

กิจกรรมหลายอยางดวยกัน อาทิ การปลูกพืชผัก 

พืชไร ไมผลนาขาว การปศุสัตว การประมง การ

ปรับปรุงบํารุงดิน การเพาะชํากลาไม และการ

แปรรูป ฯลฯ ซึ่งในป ๒๕๕๑ โครงการฯ ไดขยาย

ผลกิจกรรมจากฟารมตัวอยาง เพื่อใหเกษตรกร

เขามาเรยีนรูและศึกษาการทาํการเกษตรทีเ่หมาะสม

ถูกตอง

และไดนําผลสําเร็จของโครงการขยายผล

สู เกษตรกรในพื้นที่ตําบลนาปะขอ และตําบล

ทามะเดื่อ เพื่อเปนแหลงเรียนรู และแหลงผลิต

อาหารที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน เปนการเพิ่ม

รายไดใหแกเกษตรกร”

จากนัน้เดนิทางไปวดัเขียนบางแกว นมัสการ

เจาอาวาสสุ และรับฟงการบรรยายสรุปเกี่ยวกับ
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อดตีเลขาธกิาร กปร. และนายประจกัษ สวุรรณภกัดี 

อดีตผูวาราชการจังหวัดพัทลุง และสวนราชการ

ที่เกี่ยวของ ใหรวมกันพิจารณาหาแนวทางให

ความชวยเหลือแกราษฎร โดยการแกไขปญหา

นํ้าทวม นํ้าเค็ม และน้ําแลง ปจจุบันเกษตรกร

สามารถปลูกขาวและปลูกพืชฤดูแลงได นอกจากนี้

ไดเยี่ยมชมผลผลิตขาวสังขหยดของกลุมเกษตรกร

ขาวสังขหยด หน่ึงในผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียงของ

จังหวัดพัทลุง ซึ่งไดขยายไปสูพื้นที่ตางๆ โดยทั่วไป

และเยี่ยมชมกลุมปกผาที่นํามาแสดงในบริเวณวัด

ดวย

ในชวงบายเดินทางไปติดตามความกาวหนา

ของโครงการพัฒนาพื้นที่บานหัวปาเขียวอันเนื่อง

มาจากพระราชดําริ ตําบลทะเลนอย อําเภอ

ควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่งสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ ไดพระราชทานพระราชดําริให

ชวยเหลือแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎร

ในพ้ืนท่ี โดยใหพจิารณาจดัหาแหลงน้ําเพือ่สงเสรมิ

การเกษตร และชวยเหลือพ้ืนทีท่าํนาทีร่าษฎรเคยทาํ

ใหสามารถทํานาได และใหพิจารณาดําเนินการ

สํารวจและวางแผนการใช ที่ดินอยางละเอียด 

ทําการสาธิต ทดลอง และบริการการปรับปรุงดิน

เปรีย้ว เชนเดยีวกบัทีศู่นยศึกษาการพฒันาพกิลุทอง

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส 

และใหพิจารณาชวยเหลือราษฎรใหมีอาชีพเสริม

หลังจากทํานาและเวลาฤดูนํ้าทวม โดยจัดตั้งศูนย

ศลิปาชพีและสรางศาลาศลิปาชพี คลายๆ กบัทีบ่าน

เนินธัมมัง จากนั้นไดเยี่ยมชมกิจกรรมการดําเนิน

งานดานศิลปาชีพ ประกอบดวย กลุมผลิตภัณฑ

กระจูดแปรรูป กลุมปกผาดวยมือ และกลุมทอผา

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เดินทางไป

ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่บานเนินธัมมัง

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลแมเจาอยูหัว 

อาํเภอเชยีรใหญ จงัหวดันครศรธีรรมราช ซึง่สมเดจ็

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดพระราชทาน

พระราชดาํรใิหชวยเหลือราษฎรใหสามารถประกอบ

อาชีพได และไดพระราชทานพระราชทรัพยสวน

พระองคเพือ่กอสรางศาลาศิลปาชีพขึน้ ทรงสงเสริม

งานด านศิลปาชีพให แก ราษฎรในพื้นที่ และ

หมูบานใกลเคียง ในอดีตบานเนินธัมมังมีปญหา

นํา้ทวมขงัในฤดนูาป รวมทัง้พืน้ทีม่สีภาพดนิเปรีย้ว 

และมีวัชพืชหนาแนน จนไดมีการศึกษาแนวทาง
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เรื่องการผลิตขาวในระหวางป ๒๕๔๐ - ๒๕๔๗ 

โดยศูนยวิจัยขาวพัทลุง และสถานีทดลองขาว

นครศรีธรรมราช ทําใหบานเนนิธัมมงัสามารถปลูก

ขาวในเดือนมิถุนายน เก็บเกี่ยวเดือนกันยายน ซึ่ง

พันธุขาวที่สามารถปลูกไดในชวงดังกลาว คือ พันธุ

สุพรรณบุรี ๑, ๒ ชัยนาท ๑ ปทุมธานี ๑ และพันธุ

พัทลงุ นอกจากนี ้เกษตรกรยงัไดรบัความรูเรือ่งวธิี

การผลิตเมล็ดพันธุขาวไวใชเอง และสามารถมีขาว

ไวเพียงพอสําหรับการบริโภคอีกดวย 

จากนัน้ไดเยีย่มชมกจิกรรมดานศลิปาชพี ซึง่

ปจจุบันบานเนินธัมมังเปนที่ตั้งของศูนยศิลปาชีพ

ในพระบรมราชินูปถัมถ และธนาคารขาว รวมทั้ง

เยีย่มชมกิจการการดาํเนินงานขยายผลการผลติขาว

ตามแนวพระราชดําริ แตเดิมพื้นที่บานเนินธัมมัง

มีปญหาในเรื่องของนํ้าเปรี้ยวจากพรุ ซึ่งราษฎร

ไมสามารถทําการเกษตรได สงผลถึงการประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมซึ่งเปนอาชีพหลักของราษฎร

บานเนินธัมมัง สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม

ราชินีนาถ ไดมีพระราชดําริใหดําเนินการกอสราง

ระบบปองกันนํ้าเปรี้ยวจากพรุเขาพื้นที่ทํากินของ

ราษฎร ระบบปองกันนํ้าเค็มบุกรุก และระบบสง

นํ้าจืดชวยเหลือการเพาะปลูกของราษฎร รวมทั้ง

ขยายผลการปลูกขาวในพื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง ซึ่ง

สํานักงาน กปร. ไดใหการสนับสนุนงบประมาณแก

หนวยงานทีเ่ก่ียวของในการดาํเนนิงานขยายผลการ

ผลิตขาวในลักษณะบรูณาการ รวมทัง้สงเสรมิการใช

เมลด็พนัธุด ีใหการอบรมศกึษาดงูาน ตลอดจนการ

พฒันากลุมวิสาหกิจ จดัตัง้โรงสขีาวชุมชน การผลติ

ขาวปลอดสารพิษ ทําใหราษฎรบานเนินธัมมังและ

พื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง สามารถทําการเกษตรกรรม

และปลกูขาวไดผลผลติด ีและยงัจดัใหมอีาชีพเสรมิ

ในกลุมงานของศูนยศิลปาชีพบานเนินธัมมัง สงผล

ใหราษฎรมีความเปนอยูที่ดีขึ้นตลอดมา
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พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
ติดตามโครงการอางเก็บนํ้าแมเสริมและโครงการอางเก็บนํ้าหวยแมจอก

อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 

วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา 

๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมอําเภอเสริมงาม 

จังหวัดลําปาง พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข 

องคมนตรี นายจรัลธาดา กรรณสูต ท่ีปรึกษา

สํานักราชเลขาธิการ นายสําเริง เอ่ียมสะอาด 

รองราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นายสุวิทย 

รตันมณ ีอธิบดกีรมปาไม นายสวุฒัน  เทพอารกัษ 

รองเลขาธิการ กปร. พรอมดวยเจาหนาที่ที่

เก่ียวของ รวมประชมุตดิตามโครงการอางเกบ็นํา้

แมเสริม และโครงการอางเก็บนํ้าหวยแมจอก 

อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 

สรปุความดงันี ้ตามทีร่าษฎรอาํเภอเสรมิงามได

ทลูเกลาฯ ถวายฎกีา ขอพระราชทานอางเก็บนํา้แมเสรมิ 

และโครงการอางเก็บนํ้าหวยแมจอก อําเภอเสริมงาม 

จงัหวดัลาํปาง เพือ่ชวยเหลอืราษฎรในเรือ่งขาดแคลน

นํา้ในฤดแูลง และปองกนัการเกดิอทุกภยัในชวงฤดฝูน 

โดยองคมนตรีไดแจงใหที่ประชุมทราบวา โครงการ

ทั้ง ๒ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงรับเปน

โครงอันเนื่องมาจากพระราชดําริแลว เมื่อวันที่ ๒๑ 

พฤษภาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ อธิบดีกรมปาไมไดเสนอ

ความคิดเห็นในขั้นตอนการดําเนินงานเขาใชพื้นที่วา

หากเปนโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํรทิีดํ่าเนนิการ

ในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ จะไดรับการยกเวนตาม

มต ิครม. อยูแลว โดยใหหนวยงานทีเ่กีย่วของประสาน

การขออนุญาตในการเขาใชพื้นที่ตอไป ทั้งนี้ไดเนนยํ้า

เรื่องการปองกันเฝาระวังในการบุกรุกพ้ืนที่เหนืออาง

เพิ่มเติม ควรมีการเฝาระวังอยางดี พรอมกับสงเสริม

การปลูกปาโดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของ

ประชาชนในพื้นที่ ในการนี้ผูแทนสํานักงาน กปร. ได

รายงานในทีป่ระชมุวา สาํนกังาน กปร. มคีวามพรอม

ที่จะดําเนินงานประสานงานโครงการทั้ง ๒ โครงการ 

โดยจะรับเรื่องไปดําเนินงานตอไป



ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๕
72

ÇÒÃÊÒÃÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡
¾ Ã Ð Ã Ò ª ´í Ò ÃÔ

สํานักงาน กปร. จัดอบรมหลักสูตร
“นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ (นบร.)” รุนที่ ๑

เมื่ อวันที่  ๒๔ พฤษภาคม 

๒๕๕๕ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ

เพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมา

จากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) 

จัดอบรมหลักสูตร “นักบริหารการ

พัฒนาตามแนวพระราชดําริ (นบร.)” 

รุนที่ ๑ โดยมี นายอําพล เสนาณรงค

องคมนตรี เปนประธานในพิธีเปดการ

อบรม ณ อาคารสํานักงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซอยอรุณ

อมรินทร ๓๖ แขวงบางยีขั่น เขตบางพลดั

กรุงเทพมหานคร

การอบรมในครั้งนี้ สํานักงาน 

กปร. ได ร วมกับสํานักสิริพัฒนา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

หรือ นิดา จัดการอบรมหลักสูตร 

“นั กบ ริหารการพัฒนาตามแนว

พระราชดาํริ (นบร.)” รุนที ่๑ ระหวางวนัที่ 

๒๔ พฤษภาคม - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

(อบรมเฉพาะวันพฤหสับด ี- วันเสาร) ผูเขารบัการอบรม

ไดแก ผู บริหารของหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน มูลนิธิตางๆ 

ทีป่ฏบิตังิานเก่ียวของกับการพฒันาตามแนวพระราชดาํริ 

และการขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 

๓๘ คน โดยมีการบรรยายและแลกเปล่ียนเรียนรู 

ถึงองคความรูอันเกิดจากแนวพระราชดําริในการพัฒนา

ดานตางๆ ไมวาจะเปนดนิ นํา้ ปาไม และดานการบรหิาร
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จัดการการพัฒนา อาทิ หลักการทรงงานทฤษฎีใหม และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สถานการณแวดลอมทางการเมอืง เศรษฐกิจ สงัคม ทัง้ภายในและนอกประเทศ ทีเ่ปนไดทัง้โอกาส

และอุปสรรคของการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ กิจกรรมที่สงเสริมภาวะผูนํา ซึ่งเปนปจจัย

สําคัญของการพัฒนา ตลอดจนการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณเชิงประจักษ รวมระยะ

เวลา ๒๐ วัน โดยไดรับเกียรติจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ อาทิ นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี 

นายสุเมธ ตนัตเิวชกลุ เลขาธกิารมลูนธิิชัยพฒันา ม.ร.ว.ดศินดัดา ดศิกุล เลขาธิการมลูนธิปิดทอง

หลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ 

ศาสตราจารย ณัฏฐพงศ ทองภกัดี

ผูอํานวยการศูนยศึกษาเศรษฐกิจ

พอเพียง นิดา รวมเปนวิทยากร

บรรยาย เพื่อใหความรูแกผูเขารับ

การอบรมไดนอมนาํแนวพระราชดาํริ

ไปปฏิบัติใชใหเกิดประโยชนตอไป

หลกัสตูรนกับรหิารการพฒันา

ตามแนวพระราชดําริ (นบร.) นี้ 

เปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนา

ทรพัยากรบคุคลเพือ่ขบัเคลือ่นแนว

พระราชดําริของสํานักงาน กปร. 

ในการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ และเพื่อพัฒนาเครือขายความ

รวมมือระหวางหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน บนรากฐานของการ

พึ่งตนเองใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนยิ่งๆ ขึ้น
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เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ 

พรรษา ๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๕ มูลนิธชิยัพัฒนา สํานกังบประมาณ กองทพับก 

กรมปาไม กรมชลประทาน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

และสํานกังาน กปร. รวมกนัจดังาน “๘๐ พรรษา ปวงประชา รมเยน็ เปนสขุ”

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาส

มหามงคลดังกลาว ประกอบดวย ๔ กิจกรรมดังนี้

๑. นิทรรศการสัญจรภูมิภาค ๔ คร้ัง ในพื้นที่จังหวัดพระนคร

ศรีอยุธยา จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเชียงใหม จังหวัดสงขลา และ

จัดครั้งใหญ ณ สวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ 

๑๕ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

๒. หนังสือเฉลิมพระเกียรติ “๘๐ พรรษา ปวงประชา รมเย็น 

เปนสุข”

๓. สารคดี “พระราชินี...ดวยพลังแหงรัก” ความยาว ๓๐ นาที 

จํานวน ๖ ตอน ออกอากาศทางโมเดิรนไนนทีวี (ชอง ๙ อสมท) ทุก

วันศุกร เริ่มวันที่ ๖ กรกฎาคม เวลา ๒๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. 

๔. สื่อมวลชนสัญจรไปเย่ียมชมโครงการในสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ ในทุกภูมิภาค ๕ ครั้ง

ในการดําเนินงาน สํานักงาน กปร. ไดเขาพบเพื่อปรึกษาหารือ

ขอขอแนะนํา และสัมภาษณ ฯพณฯ องคมนตรี และผูใกลชิดที่ทํางาน

ถวาย เพื่อนําไปประกอบการจัดทําหนังสือ สารคดีเฉลิมพระเกียรติ 

ตลอดจนเพื่อเปนแนวทางการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในภาพรวม

พลเอก เปรม ติณสูลานนท 

ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ 

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ศาสตราจารย ธานินทร กรัยวิเชียร 

องคมนตรี 

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

พลเอก สุรยุทธ จุลานนท องคมนตรี 

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕

พลเอก ณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕

ทานผูหญิงจรุงจิตต ทีขะระ

รองราชเลขานุการ

ในพระองคสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕
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	 (๓)	 บทความ

	 (๔)	 ในความทรงจ�า

	 (๕)	 แนะน�าโครงการ

	 (๖)	 เศรษฐกิจพอเพียง

	 (๗)	 ประโยชน์สุขของแผ่นดิน

	 (๘)	 เพลงเฉลิมพระเกียรติ

	 (๗)	 ความเคลื่อนไหว
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๑.	 ความคิดเห็นในคอลัมน์ต่าง	ๆ

๒.	 คอลัมน์ที่ท่านชอบมากที่สุด	(ตอบได้มากกว่า	๑	คอลัมน์)	ระบุเหตุผล
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	 ๓.	❍	 ใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต

๔.	 สิ่งที่ควรปรับปรุง	/	ข้อเสนอแนะ
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หน่วยงาน	 	 	 	 	 โทรศัพท์

ที่อยู่
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