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ป ๒๕๕๕ นับเปนปแหงการเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญของปวงชนชาวไทยอีกปหนึ่ง เปนปแหงการจดจํารําลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ไดทรงตรากตรําบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนอยใหญเคียงคู

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั เพือ่ประโยชนสขุแหงมหาชนชาวสยาม ตลอดระยะเวลาอนัตอเนือ่งยาวนานหลายทศวรรษมาแลว

เมือ่ ๓๐ กวาปมาแลว ในยคุทีบ่านเมอืงยงัขาดแคลนในทุกดาน ทองถ่ินชนบทยงัไมมถีนนหนทางท่ีด ีไมมไีฟฟา นํา้ประปา 

เขาถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐไดยาก มีความขัดแยงดานลัทธิอุดมการณ มีการสูรบกันในประเทศเพื่อนบานจนมีผูอพยพลี้ภัย

เขามาอาศัยอยูตามแนวชายแดนเพื่อหนีรอนมาพึ่งเย็นเปนจํานวนมาก

ผูสื่อขาวบีบีซี อันเปนสื่อสารมวลชนชั้นนําของโลก ใหความสนใจการทํางานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และติดตามเสด็จเพื่อศึกษาเรียนรูการทํางานอยู ๒ ป จึงไดสารคดี

ออกมาเรื่องหนึ่งชื่อ “Soul of a Nation” ในสารคดีนี้มีพระราชดํารัส อันเปรียบเสมือนพระราชปณิธานในการทํางานของ

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ อันนาจับใจ ตอนหนึ่งความวา

“...เราตองชวยรัฐบาลในการสนับสนุนและพัฒนาความเปนอยูของประชาชน เพราะเราเปนประเทศกําลัง

พัฒนาการเยี่ยมเยือนโดยประมุขของประเทศจึงไมเกิดประโยชนหากเราไมสามารถชวยเหลือประชาชนได ก็ถือวาเราไม

ประสบความสําเร็จในการเปนประมุข...”

ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ นี้ สํานักงาน กปร. ไดจัดทํา

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติหลายกิจกรรม เพื่อใหพี่นองประชาชนชาวไทยรวมกันนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยนําเสนอ

ผลสําเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่ไดพระราชทานเพื่อมหาชนชาวสยามกวา ๘๙๑ โครงการ ทั้งผาน

สื่อนิทรรศการและเสวนาวิชาการทั่วประเทศ ๕ ครั้ง สื่อมวลชนสัญจร สารคดีโทรทัศนชุด “พระราชินีดวยพลังแหงรัก” 

ทางชอง ๙ อสมท และที่สําคัญที่สุดคือ หนังสือเฉลิมพระเกียรติ “๘๐ พรรษา ปวงประชา รมเย็น เปนสุข”

ที่สําคัญที่สุดเพราะภาพปกหนังสือเปนภาพที่สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให

ฝายภาพสวนพระองคคนหา โดยทรงใหขอมูลวาเสด็จฯ ที่ใด ประมาณปใด มีองคประกอบภาพอยางไรบาง ที่ทรงเลือกภาพนี้ 

มีพระราชประสงคใหเปนภาพทรงงานทามกลางประชาชน เชนเดียวกับหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

“๘๔ พรรษา ประโยชนสุขสูปวงประชา” ที่สํานักงาน กปร. จัดทําขึ้นเมื่อป ๒๕๕๔

คุณหญิงสรอยระยา  เรืองวิเศษ ผูเชี่ยวชาญ สํานักราชเลขาธิการ ซึ่งทานผูหญิงจรุงจิตต  ทีขะระ รองราชเลขานุการ

ในพระองคฯ มอบใหเปนผูประสานงานเรื่องนี้ เลาวา ภาพที่สํานักงาน กปร. เลือกสงไป ๔ ภาพ และกองราชเลขานุการใน

พระองคฯ เลือก ๒ ภาพ สงไปทลูเกลาฯ ถวาย เพือ่เปนภาพปกยงัไมตองพระราชหฤทัย จงึโปรดเกลาฯ ใหฝายภาพสวนพระองค

คัดเลือกภาพตามที่ทรงใหขอมูล และจัดทําเปนไฟลภาพ รวมท้ังอัดขยายจัดพระราชทานสํานักงาน กปร. เพื่อเชิญเปนภาพ

ปกหนังสือดังกลาว 

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จึงขอพระราชทานเชิญพระฉายาลักษณนี้มาประดิษฐานเปนปกวารสาร

ฉบบัเฉลมิพระเกียรต ิฉบบันีอ้กีครัง้หนึง่ เพือ่ความเปนสริมิงคล นอมราํลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุอนัหาทีส่ดุมไิด และจกัเทดิทนู

ไวเหนือเกลาเหนือกระหมอมตลอดไป

กองบรรณาธิการ

ปปปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม กัน
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แบบตราสัญลักษณ ประกอบดวย

อักษรพระนามาภิไธย ส.ก. อยูภายในวงรี ดานบนวงรีเปนพระมหามงกุฎ ภายในพระมหามงกุฎ เปนพระแสงจักร

และพระแสงตรีศูล มีเครื่องราชอิสริยาภรณโบราณมงคลพระมหาสังวาลนพรัตนราชวราภรณ ลอมรอบวงรี ขนาบขางดวย

พระสปัตปฎลเศวตฉตัร ดานลางวงรเีปนเลขไทย ๘๐ อยูในรปูทรงของเพชร ดานลางเลขไทย ๘๐ เปนผาแพรแถบอกัษรขอความ 

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯ สถาปนาสมเด็จพระราชินี เปนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินี แลวพระราชทานเคร่ืองราช

อิสริยาภรณ อันเปนโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ

พระมหามงกุฎ : เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

พระสัปตปฎลเศวตฉัตร : เปนเครื่องประกอบพระราชอิสริยศักดิ์

พระแสงจักรและพระแสงตรีศูล : เครื่องหมายแหงพระบรมราชจักรีวงศ

เลขไทย : พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

ผาแพรแถบสีชมพู : เครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา

สีนํ้าเงิน-สีฟา : สีวันพระราชสมภพ

ตราสัญลักษณ
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
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“มือของแมนั้นคือมือชางปน
ขึ้นรูปอันออนลออจนหลอเหลา

อยากใหเปนงานดีที่งามเงา
อยูที่คอยขัดเกลา แตเบามือ”

คําขวัญวันแม

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
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“...พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงสอนแนะนําขาพเจามาโดยตลอดถึงความ
สําคัญของปาไม วาปาไมของไทยมีความสําคัญหลายประการ คือ เปนตนนํ้าลําธารของ

แมนํ้าทุกสายในประเทศ และชวยดูดซับนํ้าไวในรากและใตดิน กลายเปนนํ้าใตดินใหเราใช 
ชวยสรางความชุมชื้น ดึงดูดใหมีฝนมาตกในพื้นที่ และชวยตานความแรงของนํ้าปาเวลา
ฝนตกหนัก...”

“...พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ก็รับส่ังกับขาพเจาวา เวลาไปเย่ียมราษฎรก็
อธบิายใหฟง วาปาชายเลนมคีวามสาํคญัอยางไร ทีเ่รามปีลา มกีุง มปูี มหีอยอะไรตาง ๆ  ก็
เพราะวาเรามปีาชายเลน สตัวนํา้วยัออนสามารถเตบิโตขึน้มาเปนประโยชน เปนอาหารของ
มนุษย เพราะฉะนั้นขอใหตระหนักถึงความสําคัญของปาชายเลน อยาไปทําลาย...”

พระราชดํารัส สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

พระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันเสารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑
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พระราชกรณียกิจ

บทความเฉลิมพระเกียรติ

พระราชประวัติ 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ประโยชนสุขประชาราษฎร

เสียงจากชาวบานที่ ไดรับประโยชนของ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

๘๐ พรรษา ปวงประชา รมเย็น เปนสุข

งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ
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เศรษฐกิจพอเพียง

ประโยชนสุขของแผนดิน

เพลงเฉลิมพระเกียรติ

ความเคลื่อนไหว

โรงพยาบาลพอเพียง

“สงเสริมสุขภาพมากกวาปลอยใหเจ็บปวย”

สรุปจํานวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

เพลงอัคราภิรักษ / เพลงหิ่งหอย

เพลงอุนบุญญาพระบารมี
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õô
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õø
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เม่ือวันเสารที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ 

๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมดวยสมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดย

เรอืพระทีน่ัง่องัสนา ไปทรงเปด ๕ โครงการชลประทานอนัเนือ่ง

มาจากพระราชดําริ ประกอบดวย อุโมงคผันนํ้าลําพะยัง

ภูมิพัฒน จังหวัดกาฬสินธุ ประตูระบายนํ้าธรณิศนฤมิต 

จังหวัดนครพนม ประตูระบายนํ้าอุทกวิภาชประสิทธิ จังหวัด

นครศรีธรรมราช เขื่อนแควนอยบํารุงแดน จังหวัดพิษณุโลก 

และเขื่อนขุนดานปราการชล จังหวัดนครนายก ณ บริเวณ

หนากรมชลประทาน สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

โดยมีประชาชนเฝาฯ รับเสด็จริมสองฝงแมนํ้าเจาพระยา 

ในการนี้  นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 

กราบบังคมทูลรายงานความเปนมาโดยสังเขป จากนั้นทอด

พระเนตรการแสดงสือ่ผสม “นํา้สรางชวีติ” ผูวาราชการจงัหวดั 

ทัง้ ๕ จงัหวดั เปดกรวยกระทงดอกไม ธูปเทยีนแพ ผานวดีทิศัน

และทรงวางพระหตัถบนแทนตราสญัลกัษณเปด ๕ โครงการฯ

ทอดพระเนตรวีดิทัศนบรรยากาศสดจาก ๕ จังหวัด ที่รวมกัน

แปลอกัษร คาํวา “ทรงพระเจรญิ” จบแลววงดุรยิางคกองทพัเรอื

เสด็จพระราชดําเนินโดยเรือพระที่นั่งอังสนา ไปทรงเปด ๕ โครงการชลประทาน

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ณ บริเวณหนากรมชลประทาน สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

¾ÃÐÃÒª¡Ã³ÕÂ¡Ô¨

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมดวยสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เรือพระที่นั่งอังสนา 

นําเสด็จฯ กลับโรงพยาบาลศิริราช

โครงการชลประทาน ทั้ง ๕ แหง ดังกลาว ได

ชวยบรรเทาอุทกภัย ชวยเหลือดานการเกษตร การ

อุปโภค-บริโภค ใหแกราษฎรในพื้นที่ ไดมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น
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สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวย 

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระบรมโอรสา

ธริาชฯ สยามมกุฎราชกมุาร เสดจ็พระราชดาํเนนิโดยรถยนต

พระที่นั่ง พรอมดวย พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์

พระวรชายาฯ จากวังศุโขทัย ไปยังวัดสุวรรณาราม ทอด

พระเนตรการดําเนินงานปองกันอุทกภัย บริเวณโครงการ

สงนํ้าและบํารุงรักษาพระพิมล อําเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 

นายธีระ วงศสมุทร รัฐมนตรีว าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ 

กปร. นายเลิศวิโรจน โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน 

นายนิมิต จันทนวิมล ผู ว าราชการจังหวัดนครปฐม 

พรอมดวยขาราชการและประชาชนเฝาฯ รับเสด็จ

ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ

ราชกุมาร พรอมดวยพระเจาวรวงศเธอพระองคเจาศรีรัศมิ์

เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการดําเนินงานปองกันอุทกภัยบริเวณโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาพระพิมล

ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

พระวรชายาฯ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา

หลวงพอพุทธสุวรรณบวรรังสี ทรงประเคนจตุปจจัย

ไทยธรรมถวาย เจ าคณะอําเภอพุทธมณฑลและ

เจาอาวาสวัดสุวรรณาราม จากนั้นเสด็จฯ ไปประทับ

เรือยนตพระที่ น่ัง ทอดพระเนตรสภาพริมคลอง

มหาสวัสดิ์ ระยะทาง ๖ กิโลเมตร ที่หนวยงานราชการ

ที่เกี่ยวของไดปรับปรุงและขุดลอกคลองเตรียมการ

ปองกันอุทกภัยเมื่อป ๒๕๕๕ เมื่อถึงโครงการ เสด็จฯ 

ไปยงัศาลาแปดเหลีย่ม และผูแทนหนวยงานทีเ่กีย่วของ 

กราบบังคมทูลถวายรายงานเก่ียวกับสภาพพื้นที่การ

เกิดอุทกภัยในปที่ผานมา และการดําเนินการปองกัน

อุทกภัย
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เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไป

ทรงดํานา (โดยวิธีโยนกลาขาว) ณ แปลงสาธิตการเกษตร 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จังหวัดนครนายก 

โดยมี พลโท พอพล มณีรินทร ผูบัญชาการโรงเรียน

นายรอยพระจุลจอมเกลา นายสุรชัย ศรีสารคาม ผูวา

ราชการจังหวัดนครนายก นายสุเมธ ตันติ เวชกุล 

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายโกวิทย เพงวาณิชย 

รองเลขาธิการ กปร. รวมทั้งหัวหนาสวนราชการที่

เกี่ยวของ นักเรียนนายรอย และเกษตรกรในจังหวัด

นครนายก เฝาฯ รับเสด็จ

ในการนี้ได ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการการ

ดําเนินงานแปลงสาธิตการเกษตร ในชวงป ๒๕๕๔ ที่

ผานมา ซึ่งสามารถผลิตขาวไดรวม ๒,๖๘๑ กิโลกรัม 

โดยใชเปนเมล็ดพันธุจํานวน ๑,๕๘๗ กิโลกรัม และ

กิจกรรมโรงสี ๑,๐๙๔ กิโลกรัม อีกทั้งมีการปลูกพืช

หลังนา ไดแก ขาวโพดหวานพันธุไฮบริกซ ๓๙ ไดผลผลิต 

๑,๕๓๐ ฝก และถั่วเขียวพันธุชัยนาท ๗๒ ไถกลบเปนปุย

พืชสดสําหรับปรับปรุงบํารุงดิน 

ผู อํานวยการศูนยวิจัยขาวปทุมธานีกราบบังคม

ทูลถวายรายงานผลการดําเนินงานกระจายพันธุ ขาว

พระราชทาน พันธุขาว กข ๓๑ (ปทุมธานี ๘๐) ใหแก

ศนูยขาวชมุชนบานหนองตะลมุพกุ หมู ๙ ตาํบลบานพรกิ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดําเนินไปทรงดํานา (โดยวิธีโยนกลาขาว) ณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา

จังหวัดนครนายก

อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก จํานวน ๒,๐๐๐ กโิลกรมั 

พบวา ไดดําเนินการปลูกเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

จะเก็บเก่ียวไดตนเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ คาดวาจะได

ผลผลิต ๗๐๐ กิโลกรัมตอไร 

จากนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของทูลเกลาฯ ถวายพันธุ

ขาว และกราบบงัคมทลูเชญิ เสดจ็ฯ ไปทรงโยนกลาขาวพนัธุ 

กข ๓๑ ณ แปลงสาธิตการเกษตรที่ ๕ จากนั้นทรงทอด

พระเนตรการสาธิตวิธีปลูกขาวโดยใชเครื่องหยอดเมล็ด

พันธุขาวควบคุมระยะไกล ตอมาทรงเก็บเกี่ยวผลผลิตพืช

ลมลุก ไดแก บวบ มะระ แลวจึงเสด็จกลับ
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เม่ือวนัที ่๑๗ สงิหาคม ๒๕๕๕ สมเดจ็พระนางเจาฯ

พระบรมราชนินีาถ ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ให สมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชดําเนินแทนพระองค มาทรงเป นประธาน

เปดงาน “ปาเล็กในเมืองใหญ รักษประชา รักษปา

รักษนํ้า รักษแผนดิน” และทอดพระเนตรนิทรรศการ 

“๘๐ พรรษา รมเย็น เปนสุข” ของ สํานักงาน กปร. ณ

สวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร 

โดยมี พลเอก เปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรี 

นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรีนายสุเมธ  ตันติเวชกุล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคมาทรงเปนประธานเปดงาน “ปาเล็กในเมืองใหญ รักษประชา รักษปา 

รักษนํ้า รักษแผนดิน” และทอดพระเนตรนิทรรศการ “๘๐ พรรษา ปวงประชา รมเย็น เปนสุข”

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ

เลขาธิการ กปร. นายสุวัฒน  เทพอารักษ รองเลขาธิการ 

กปร. พรอมดวย ผูบริหาร สํานักงาน กปร. ผูบริหารและ

ผูแทนจากหนวยงานเจาภาพรวม ประกอบดวย สํานัก

งบประมาณ กองทัพบก กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ 

สตัวปา และพนัธุพชื กรมชลประทาน ตลอดจนขาราชการ 

เจาหนาที่จากสํานักงาน กปร. และประชาชนเฝาฯ 

รับเสด็จ
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เม่ือวันจันทรที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชดาํเนนิเปนองคประธานในพธีิเปดการประชมุและ

ทรงรวมฟงการบรรยายพเิศษ เรือ่ง “สมเดจ็พระนางเจาฯ

พระบรมราชนินีาถ กบัการอนรุกัษฐานทรพัยากรอาหาร” 

ในงานการประชุมวิชาการโภชนาการแหงชาติ ครั้งที่ ๖ 

ณ ศูนยนทิรรศการและการประชมุไบเทค บางนา กรงุเทพฯ

โดยมี ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยไกรสิทธิ์

ตันติศิรินทร ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิสมาคมโภชนาการแหง

ประเทศไทย นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ 

กปร. และนายสุวัฒน เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร. 

เฝาฯ รับเสด็จ ซึ่งภายในงานมีการนําเสนอผลงานวิจัยทั้ง

แบบปากเปลาและโปสเตอร ดวยเนื้อหาวิชาการที่เขมขน 

มีนักโภชนาการ แพทย พยาบาล และผูเกี่ยวของกับ

งานดานสุขภาพ และผูสนใจทั่วไปเขารวมงานมากกวา 

๑,๐๐๐ คน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงเปดการประชุม “ความเชื่อมโยงดานอาหารสูความมั่นคงดานโภชนาการ”

และเปดนิทรรศการ “มหัศจรรยหญาแฝก”

ทรงเปดการประชุม “ความเชื่อมโยงดานอาหารสูความมั่นคงดานโภชนาการ”ทรงเปดการประชุม “ความเชื่อมโยงดานอาหารสูความมั่นคงดานโภชนาการ”ทรงเปดการประชุม “ความเชื่อมโยงดานอาหารสูความมั่นคงดานโภชนาการ”

จากน้ันเสด็จฯ ไปยังศูนยการคาสยามพารากอน

ทรงเปดงานนิทรรศการ “มหัศจรรยหญาแฝก” โดยมี

คณะผูบรหิารมลูนิธชิยัพฒันา สาํนักงาน กปร. กรมพฒันา

ที่ดิน และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เฝาฯ รับเสด็จ

ซ่ึงงานดังกลาวจัดขึ้นเพื่อเผยแพรถึงความสําคัญและ

คณุประโยชนของหญาแฝกทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั

ทรงจุดประกายและริเริ่มในการนําหญาแฝกมาเผยแพร

สู ปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะเกษตรกรไดนําวิธีการ

ปลูกหญาแฝกไปใชในการอนุรักษดิน และน้ํา รวมถึง

ปรับสภาพพื้นที่เพาะปลูก อันสงผลใหเกษตรกรมีผลผลิต

เพิ่มมากขึ้น
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสระแกว

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชดําเนินไปยังจังหวัดสระแกว ทอดพระเนตร

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนประชารัฐบํารุง 

๑ บานหนองหญาปลอง ตําบลปาไร  อําเภอ

อรัญประเทศ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

บานเขาสารภี ตําบลทับพริก อําเภออรัญประเทศ 

และโรงเรียนบานโคกนอย ตําบลวังทอง อําเภอ 

วังสมบูรณ โดยมีนายศานิตย นาคสุขศรี ผู ว า

ราชการจังหวัดสระแกว พล.ต.ท.ประยูร อํามฤต 

ผู ช วยผู บัญชาการตํารวจแหงชาติ นายโกวิทย 

เพงวาณิชย รองเลขาธิการ กปร. ผู แทนกรม

ชลประทาน และประชาชนเฝาฯ รับเสด็จ ในการนี้

ไดพระราชทานสิ่งของแกครู ผูดูแลเด็กเล็ก และ

นกัเรยีน และพระราชทานพนัธุไมผล และเมล็ดพันธุ

ผักแกชาวบาน พรอมทอดพระเนตรการสาธิตการ

เรียนการสอน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โครงการเกษตร

เพื่ออาหารกลางวัน โครงการฝกอาชีพ ผลิตภัณฑชุมชนจาก

ภูมิปญญาทองถิ่น โรงอาหาร-หองครัว และทรงเยี่ยมหนวย

แพทยเคลือ่นทีพ่ระราชทาน และราษฎรในพืน้ทีท่ีเ่ฝาฯ รบัเสดจ็

ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนประชารัฐบํารุง ๑ นาย

โกวิทย เพงวาณิชย รองเลขาธิการ กปร. ไดทูลเกลาฯ 

ถวายเอกสาร รายงานสถานการณไฟไหมปาพรุควนเคร็ง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช และไดมีพระราชดําริเกี่ยวกับเรื่องน้ี 

สรุปความวา

“ตองปดทางเขาออกปาพรุควนเคร็ง เพื่อใหสามารถ

ดําเนินการดับไฟโดยการสูบนํ้าเขาไปไดงายขึ้น การทํา

ฝนเทียมที่ไดดําเนินการไปแลว ก็ชวยไดระดับหนึ่ง ถาไมปด

ทางเขาออก จะเทนํ้าเขาไปทําไดยาก”

 ในการนี้ นายชูชาติ ฉุยกลม วิศวกรใหญที่ปรึกษาดาน

วางแผนและโครงการกรมชลประทาน ไดกราบบังคมทูลวา 

ขณะนี้ กรมชลประทานไดปลอยนํ้าเพิ่มจากเดิม ๖๐๐,๐๐๐ 
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ลูกบาศกเมตรตอวัน เปน ๙๐๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวัน 

เพื่อการสูบนํ้าเขาพื้นที่

นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี มีพระราชดําริใหติดตามชวยเหลือเด็กกัมพูชา

จํานวน ๔ คน ทีม่าเรยีนอยู ณ โรงเรยีนวา “ตอไปจะทําอยางไร

จะเรียนตอไดหรือไม ความเปนอยูเปนอยางไร ใหติดตาม

พฤติกรรมการอยูอาศัย และใหความชวยเหลือเด็กท่ีจะจบ

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปนี้จะไปเรียนตอไดอยางไร” และ 

“ใหไปสํารวจโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนใดท่ียัง

ขาดแคลนหองนํ้า จะไดไปดําเนินการให” และมีพระราชดําริ 

สรุปความวา “ใหรักษาไกพันธุแสมดําไวใหดี เมื่อไดลูกเยอะ

แลว คอยแจกจายใหชาวบานนําไปเลี้ยง” ณ โรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนบานเขาสารภี ไดมีครูใหญ โรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนบานสารภ ีไดกราบบงัคมทลู วาโรงเรยีนประสบ

ปญหาขาดแคลนนํ้าสําหรับการเกษตร ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเห็นดวยกับแนวทางแกไข

ปญหาตามที่กรมชลประทานนเสมอ สรุปไดวา “ปจจุบัน

โรงเรียนมีสระจํานวน ๔ แหง เก็บกักนํ้าไดรวม 

๓๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร โรงเรียนยังมีความ

ตองการนํ้าเพิ่มอีกประมาณ ๖,๐๐๐ ลูกบาศก

เมตร ซึ่งแนวทางการพัฒนาแหลงนํ้าควรดําเนิน

การ ดังนี้

๑) สระทั้ง ๔ แหง ยังมีการรั่วซึมสูง เห็น

ควรดําเนินการปองกัน

๒) ปรับปรุงอาคารรับนํ้าที่มีอยูใหสมบูรณ

๓) ปรับปรุงและขุดลอกสระนํ้า พรอมทั้ง

แนวคูบริเวณหลังโรงเรียน

คาดวาจะทําใหมีปริมาณนํ้าเก็บกักเพ่ิมอีก 

ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร”

จากนั้นเสด็จฯ ไปโรงเรียนบานโคกนอย

พระราชทานสิง่ของแกครแูละนักเรยีน พระราชทาน

พันธุไมผล เมล็ดพันธุผัก ทอดพระเนตรสาธิตการ

เรียนการสอน การฝกอาชีพ โครงการเกษตรเพื่อ

อาหารกลางวัน แปลงนาสาธิต แปลงผักสวนครัว 

การเลีย้งกบในนาขาว การผลติปุยชวีภาพ การเพาะ

เห็ด การเลี้ยงไกพื้นเมือง กิจกรรมสหกรณนักเรียน 

และทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ตามลําดับ
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สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ทรงเปนพระธดิาองคใหญของหมอมเจานกัขตัรมงคล 

กิติยากร และหมอมหลวงบัว (สนิทวงศ) กิติยากร มี

พี่นอง ๓ คน คือ

หมอมราชวงศกัลยาณกิติ์ กิติยากร

หมอมราชวงศอดุลกิติ์ กิติยากร

หมอมราชวงศบุษบา กิติยากร

หมอมเจานักขตัรมงคล กติิยากร ทรงเปนโอรส

องคที่ ๓ ในพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระจันทบุรี

นฤนาถ (พระองคเจ ากิติยากรวรลักษณ) และ

หมอมเจาหญงิอัปษรสมาน (เทวกลุ) กติยิากร พระธดิา

สมเด็จกรมพระยาเทววงศวโรปการ 

หมอมเจานักขัตรมงคล เสด็จไปทรงศึกษา ณ 

โรงเรียนเล็ก ๆ ในประเทศอังกฤษในฐานะนักเรียน

สงักดักระทรวงกลาโหม ตอมาทรงยายไปเขาโรงเรยีน

มัธยมที่ประเทศฝรั่งเศสจนสําเร็จ ทรงไดรับประกาศนียบัตร 

Baccalaureat ในทางวิทยาศาสตรทั้งสองภาค และทรงเขา

ศึกษาในโรงเรียนฝรั่งเศส Ecole Speciale Militaiere de 

Saint Cyr ดวย

เมือ่วนัที ่๒๔ มถินุายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ขณะน้ันเหตกุารณ

บานเมืองไมสู ปกตินัก หมอมเจานักขัตรมงคลทรงลาออก

จากราชการทหาร และทรงยายไปรับราชการในกระทรวง

การตางประเทศ ประจวบกับรัฐบาลขณะนั้นมีนโยบาย

โยกยายขาราชการ จึงไดแตงตัง้หมอมเจานักขตัรมงคลไปดาํรง
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ตําแหนงเลขานุการเอก ประจําสถานอัครราชทูต

ไทย ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ขณะน้ัน

หมอมหลวงบวั กติยิากร มอิาจทีจ่ะตดิตามไปดวยได

ดวยมีครรภแกใกลครบกาํหนดจงึตองอยูกรงุเทพฯ 

วันศุกรที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

ณ บานพัก พลเอก เจาพระยาวงศานุประพันธ 

(หมอมราชวงศสทาน กลาง สนิทวงศ) ถนน

พระราม ๖ จังหวัดพระนคร ไดตอนรับทารก ซึ่ง

ไดเกิดมาทามกลางความช่ืนชมและปติยินดีอยาง

ยิ่ง ณ ที่นั้น ทารกนั้นคือ หมอมราชวงศหญิง ธิดา

คนใหญของหมอมเจานักขัตรมงคล กิติยากร และ

หมอมหลวงบัว (สนิทวงศ) กิติยากร

ในเวลาต อมาจากวันพระราชสมภพ 

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 

๗ ไดพระราชทานนามวา “สิริกิติ์”

หมอมราชวงศสิริกิติ์ กิติยากร เติบโตขึ้นใน

ระยะเวลาที่มีเหตุการณผันผวนทางการเมือง ตอง

อยูหางไกลจากพระบิดามารดา บางคราวตอง

ระหกระเหินไปตามตางจังหวัดกับพระบรมวง

ศานุวงศโดยเริ่มการศึกษาชั้นอนุบาลที่โรงเรียน

ราชินีในป ๒๔๗๙ ตอมายายไปเรียนที่โรงเรียน

เซ็นตฟรังซิสซาเวียร คอนแวนต และไดเริ่มเรียน

เปยโนที่โรงเรียนนี้ดวย

ในสมยัของรฐับาลพนัตร ีควง  อภยัวงศ เปน

นายกรฐัมนตร ีไดแตงต้ังใหหมอมเจานกัขตัรมงคล 

เปนรัฐทูตวิสามัญและอัครราชทูตผูมีอํานาจเต็ม 

ประจําราชสํานักอังกฤษ หมอมเจานักขัตรมงคล 

ไดทรงพาโอรสธิดาทั้งหมดไปดวย ขณะนั้นหมอมราชวงศสิริกิติ์ 

อายุได ๑๓ ป 

ในตางแดนนั้นเอง เปนครั้งแรกที่หมอมราชวงศสิริกิติ์ ได

พบกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และในป พ.ศ. ๒๔๙๑ 

ณ กรุงปารีส หมอมเจานักขัตรมงคลและครอบครัวไดรับเสด็จ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งโปรดเสด็จฯ 

มาปารีสเพื่อทอดพระเนตรโรงงานทํารถยนตอยูเนือง ๆ จนทรง

คุนเคยกับหมอมเจานักขัตรมงคลและครอบครัว 

อีก ๑ ปตอมา ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหหมอมเจา

นักขัตรมงคลและครอบครัวมาเฝาฯ แลวสมเด็จพระราชชนนีได

รบัสัง่ขอหมอมราชวงศสริกิิติต์อหมอมเจานักขตัรมงคล พระบาท

สมเดจ็พระเจาอยูหวัทรงหมัน้หมอมราชวงศสริกิติิเ์ปนพธิภีายใน

เงียบ ๆ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๒

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๔๙๓ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา

บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา ทรงประกอบพระราชพิธี

ราชาภเิษกสมรส ณ วงัสระประทมุ โดยพระองคทรงเปนประธาน

พระราชทานนํ้าพระพุทธมนต และเทพมนต ไดทรงจดทะเบียน

สมรสตามกฎหมาย และในวันเดียวกันนั้น ไดมีประกาศสถาปนา 

หมอมราชวงศสิริกิติ์ กิติยากร เปนสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ พรอม

รบัพระราชทานสายสะพายขตัติยราชอิสรยิาภรณ อันมเีกยีรตคุิณ

รุงเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ 

ตอมาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดมีพระ

ประสูติกาลพระราชโอรส พระราชธิดา ดังนี้



ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม - กันยายน  ๒๕๕๕

วารสารอันเนื่องมาจาก
¾ Ã Ð Ã Ò ª ´í Ò ÃÔ

16

๑. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาอุบลรัตนราชกัญญา 

สิริวัฒนาพรรณวดี ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน 

พุทธศักราช ๒๔๙๔ ณ โรงพยาบาลมองชัวซีส เมืองโลซานน 

ประเทศสวิตเซอรแลนด

๒. สมเดจ็พระเจาลกูยาเธอ เจาฟาวชริาลงกรณ ประสติู

เมือ่วนัจนัทรที ่๒๘ กรกฎาคม พทุธศกัราช ๒๔๙๕ ณ พระทีน่ัง่

อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรด

เกลาฯ สถาปนาเปน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหา

วชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ในพุทธศักราช ๒๕๑๕

๓. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธรเทพรัตน

สุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย ประสูติเมื่อวันเสารที่ ๒ เมษายน 

พุทธศักราช ๒๔๙๘ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 

ไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ สถาปนาเปน สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากร

ปยชาติ สยามบรมราชกุมารี ในพุทธศักราช ๒๕๒๐

๔. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม 

พุทธศักราช ๒๕๐๐ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

นับแตทรงเขาสูพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเปนสมเด็จ

พระบรมราชินี เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๓ นั้น พระราชภารกิจ

ตอประชาชนชาวไทยในฐานะคู พระบารมีแหงพระบาท

สมเดจ็พระเจาอยูหวั กไ็ดดําเนนิมาอยางตอเนือ่งยาวนานกวา

ครึ่งศตวรรษ ตัวอยางเชน การกําเนิดมูลนิธิสงเสริม

ศิลปาชีพฯ ในพุทธศักราช ๒๕๑๙ โรงฝกศิลปาชีพ

สวนจิตรลดา ก็เกิดขึน้ตามมาในปพทุธศกัราช ๒๕๒๐ 

เปนตน

โรงฝ กศิลปาชีพสวนจิตรลดา คือแหล ง

สรางสรรคงานหัตถศิลปชั้นราชสํานัก และเปน

ศูนยกลางการเรียนการสอน ศูนยรวมผลิตภัณฑ

ศิลปาชีพทั่วประเทศ มีการสอน ฝก และสรางสรรค

งานชาง ๒๓ สาขา ไดแก ชางทองหลวง ชางเครือ่งเงนิ

ถมทอง ครํ่า ลงยาสี ทอผาไหม (ทอผาไหมพื้น ทอผา

หางกระรอก ทอผาเกร็ดเตา ทอผาลายลูกแกว

ทอผาลาย ผาขาวมา ทอผาไหมมัดหมี่) ทอผาแพรวา

ทอผาจก ทอผายกดอกและผาลายขิด แกะสลัก

ไม (แกะสลักไมลวดลายตาง ๆ และแกะตุกตาไม) 

แกะสลักหินสบู แกะสลักหนังตะลุง สานยานลิเภา 

สานไมไผลายขิด ชางไมและชางหวาย ปนตุกตา

ชาววัง เขียนลาย ตกแตงดวยปกแมลงทับ ประดับมุก

ปกผา ดอกไมประดิษฐ ตัดเย็บเสื้อผา บรรจุภัณฑ 
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และการถักทอสายใยของผา นับเปนหัตถศิลปที่โดดเดนไมแพงาน

อืน่ใด หรอืการนาํผาทอมาเปนผลติภณัฑอนัโดดเดนในงานหตัถศลิป

ดวย ผา...คอืการถายทอดวฒันธรรมของชาต ิเปนเรือ่งบรรพบรุษุได

สรางไว เรามาสบืสานรกัษาเปนลูกโซตอเนือ่งกนัไปกับวถิชีวีติความ

เปนอยู คนหนุมสาวถามีความภมูิใจในการทอผากไ็มละทิง้บานเกดิ 

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ

สูงยิ่งตอประชาชนและประเทศชาติ เปนที่ประจักษโดยทั่วไป

วา ทรงตรากตรําบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อความรมเย็น

เปนสุขของปวงชนชาวไทยอยางแทจริง ดังพระราชดํารัสตอนหนึ่ง

ความวา

ด  วยพระราชปณิธานและพระราช

กรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ได

ดําเนินสืบเนื่องมามิไดขาดจวบจนปจจุบันสมัย 

นับวาเปนพระมหากรุณาธิคุณยิ่งตอพสกนิกร

ชาวไทยทกุ ๆ  คน และจักตราตรงึไวในหวัใจของ

ปวงชนชาวไทยตลอดไป

“...ทั่วอีสาน บน ลาง กลาง เหนือ ใต

หลอเลี้ยงแผนดินไทยไมรูสิ้น

ธ ทรงทําเพื่อคนไทยไดมีกิน

อีกเสกศิลปสรางชื่อไทยลือชา

ทรงถนอมประเทศไทยใหธํารง

คือคงทุกสิ่งอันอนันตคา

เก็บขุนเขาทะเลรอบถึงขอบฟา

โอบอุมปาเอื้อตนนํ้าลําธาร...”

“เปนพระราชินีตั้งแตอายุ ๑๗ ไปที่ไหน แมแตอายุ 

๑๗ – ๑๘ ประชาชน ก็ยังเรียก คุณแม ทีแรกก็ตกใจ เอะ...คน

เรียกเราดูเขาแกกวาเรา ทีหลังก็สํานึกไดวา คําวาแมนี้เปนคําที่

ศักด์ิสิทธิ์และสูงสงที่สุด การที่ใครเรียกคนคนหนึ่งวาแม บุคคล

ที่ถูกเรียกจะตองคิด และสํานึกในเกียรติยศอันนี้ และทําหนาที่

ใหดีที่สุด”
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งานเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
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กิจกรรมที่ ๑ จัดแสดงนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ 
ในภูมิภาค ๔ ครั้ง และจัดครั้งใหญในกรุงเทพมหานคร ณ สวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

มีรายละเอียด ดังนี้

สวนที่ ๑ โถงตอนรับ ซุมทางเขา จุดลงทะเบียน

สวนที่ ๒ หองประมวลภาพถาย “๘ ทศวรรษ แหงการทรงงาน”

นําเสนอพระราชกรณียกิจเปนการเดินเรื่องดวยการประมวลภาพบนพื้นที่ไมนอยกวา ๔๐ ตร.ม.



ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม - กันยายน  ๒๕๕๕

วารสารอันเนื่องมาจาก
¾ Ã Ð Ã Ò ª ´í Ò ÃÔ

20

สวนที่ ๓ ภาพยนตรเฉลิมพระเกียรติ 

นําเสนอพระราชประวัติ พระราชปณิธานทรงงานพัฒนาเพื่อประโยชนสุขของประชาชน และพระราชกรณียกิจ

ดานตาง ๆ นําเสนอผานภาพยนตรสั้นประมาณ ๙ นาที

สวนที่ ๔ นิทรรศการพระราชกรณียกิจ “นํ้าพระราชหฤทัยสูงานพัฒนา” 

แสดงถึงเรื่องราวผลสําเร็จของโครงการ มีการจําลองบรรยากาศและพื้นที่โครงการผานผนังกราฟกเพื่อใหได

บรรยากาศคลายกับสถานที่จริง พรอมนําเสนอขอมูลรายละเอียดโครงการผานจอวีดิทัศน
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สวนที่ ๖ นิทรรศการของหนวยงานเจาภาพรวมจัดงาน และโครงการสําคัญในแตละภูมิภาค 

สวนที่ ๗ การออกรานจัดแสดงผลิตภัณฑโครงการฯ พื้นที่สําหรับการจัดแสดงนิทรรศการและการออกรานแสดง

สินคาของหนวยงานตาง ๆ จํานวน ๑๐ ราน หรือตามเหมาะสมของขนาดพื้นที่จัดงาน

สวนที่ ๖ นิทรรศการของหนวยงานเจาภาพรวมจัดงาน และโครงการสําคัญในแตละภูมิภาค

สวนที่ ๕ เวทีกลาง 

พรอมฉากหลังและอุปกรณ ระบบแสง ระบบเสียง สําหรับจัดกิจกรรม พรอมประดับตกแตงดวยไมดอกไมประดับ

อยางสวยงาม สําหรับพิธีเปดงาน การเสวนาวิชาการ และการแสดงของสถานศึกษาตาง ๆ

สวนที่ ๗ การออกรานจัดแสดงผลิตภัณฑโครงการฯสวนที่ ๗ การออกรานจัดแสดงผลิตภัณฑโครงการฯสวนที่ ๗ การออกรานจัดแสดงผลิตภัณฑโครงการฯ พื้นที่สําหรับการจัดแสดงนิทรรศการและการออกรานแสดง พื้นที่สําหรับการจัดแสดงนิทรรศการและการออกรานแสดง
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กิจกรรมที่ ๒ จัดสื่อมวลชนสัญจร
เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทุกภูมิภาค 

จํานวน ๕ ครั้ง เพื่อขยายผลแนวพระราชดําริ และการทรงงานเพื่อประโยชนสุขของประชาชนอยางกวางขวาง

กิจกรรมที่ ๓ จัดทําสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด “พระราชินี ดวยพลังแหงรัก” 

 เผยแพรออกอากาศทางสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนทีวี (ชอง ๙ อสมท) ความยาว ๓๐ นาที จํานวน ๖ ตอน 

ออกอากาศทุกวันศุกรตั้งแตวันที่ ๖ กรกฎาคม - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๒๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.

ตอนที่ ๑ สานศิลป สรางอาชีพ สรางชีวิต

ตอนที่ ๒ จากปารักนํ้า สู บานเล็กในปาใหญ 

ตอนที่ ๓ ขาดทุนของฉันคือกําไรของแผนดิน

ตอนที่ ๔ หวงโซชีวิต...สิ่งแวดลอม

ตอนที่ ๕ สรางความรู สรางคนที่สมบูรณ

ตอนที่ ๖ งานศิลปของแผนดิน อนุรักษและพัฒนา

เนื้อหาสารคดีโดยสังเขป
เมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๒ หลัง

รฐับาลประกาศใชรฐันยิมและรณรงค

ใหคนไทยแตงกายแบบสากล ความ

นิยมในการใชผาทอ เครื่องแตงกาย

แบบไทยก็เสื่อมถอยอยางเห็นไดชัด

เรื่อยมา มีแตเพียงสตรีในชนบทที่ยัง

คงทอผาและนุงหมผาทีท่อไวใชเองใน

ครัวเรือน ถึงกระนั้นคนไทยยังไดเห็น

ภาพหมอมราชวงศสิริกิต์ิ กิติยากร

พระคูหมั้นในยามรับเสด็จพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระภูษา

ผาซิน่ไหม และผาซิน่มดัหมีเ่ปนประจาํ 

กระทั่งเมื่อดํารงพระอิสริยยศ

เปนสมเด็จพระราชินี และไดโดย

เสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

เยี่ยมราษฎรผู ประสบอุทกภัย ที่

อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

เมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๑๓ ในคราวน้ัน

ทอดพระเนตรเห็นราษฎรที่มาเฝารับ

เสด็จ แตงกายดวยผาไหมมัดหมี่ 

ความงดงามของ “ผาชาวบาน” เปน

แรงบันดาลพระราชหฤทัยใหสงเสริม

อาชีพตามแนวพระราชดําริ ที่เรา

คุนเคยในนาม “ศิลปาชีพ” 

“...เมื่อขาพเจาเห็นเขามา

รับเสด็จ เห็นผานุงที่เขาใสสวยงาม

เสียเหลือเกินเปนไหมมัดหมี่ แลว

เขาก็นั่งกับพื้นอยูอยางนั้นก็ถามเขา

วานี่ทําเอง เขาก็บอกวาทําเอง เขา

เลี้ยงไหมเองท่ีบาน ...เมื่อขาพเจา

เห็นดงันัน้ เห็นความสามารถ ความ

สวยของมัดหมี่ ก็เลยบอกเขาวา 
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ขอใหพี่นองทอน่ีใหฉันไดไหม จะ

ขอซ้ือ เขาบอกได เตม็ใจ เขากท็อให

นั่นละเปนการตั้งตนศิลปาชีพ…”

ในเวลานั้น พื้นที่ส วนใหญ

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือยัง

แหงแลง ราษฎรสวนใหญยากจน 

แรนแคน ประกอบกับยังมีความ

รุนแรงจากความขัดแยงทางลัทธิ

การเมืองการปกครอง พระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมุงแกไข

ป ญหาดังกล าวด วยการต อสู กับ

ความยากจนโดยแกปญหาปจจัย

หลักดานการเกษตร คือ นํ้า ดิน ใน

ขณะเดียวกัน สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ ทรงใสพระราช

หฤทัยในการสรางอาชีพเสริมแก

ชุมชน ดวยการทํางานหัตถกรรม

ประจาํทองถิน่ควบคูกนัไป จนกระทัง่

ทุกวันนี้  ความงอกงามของพระ

ราชดําริเกิดขึ้นในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาค

นอกจากน้ี ยังนําเสนอการ

ทํางานกลุมชาวบานที่ไดรับพระมหา

กรุณาธิคุณหลายกลุ มที่ดําเนินงาน

ตามพระราชดําริตาง ๆ เพื่อเปน

ตัวอยางของชาวบาน ที่ใชงานฝมือ

เปนอาชีพเสริมเลี้ยงครอบครัว มี

รายได ไมตองยายถิ่นฐานบานเรือน 

และเปนกําลังสําคัญของการฟ นฟู 

อนุรักษ หรือพัฒนางานหัตถกรรม

ไทยใหประณีตงดงาม ยิ่งขึ้นไปกวา

เดิม 
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ตอนที่ ๑ สานศิลป สรางอาชีพ 
สรางชีวิต

เปนเรื่องราวของการสรางงาน

ศิลปาชีพ นับต้ังแต กลุมทอผาไหม

กลุมแรกของสมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ์

พระบรมราชินีนาถ ที่อําเภอนาหวา 

จังหวัดนครพนม เพื่อสะทอนแนว

พระราชดําริในการสงเสริมอาชีพ

ของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม

ราชินีนาถ ที่แตกตางไปจากที่คน

สวนใหญคุ นเคยกัน ดวยไมทรงมี

พระราชประสงคที่จะพระราชทาน

ความชวยเหลือเพียงอยางเดียว แต

มุงเนนใหชาวบานเรียนรูและพัฒนา

ฝมืออยู ตลอดเวลาเพื่อใหพวกเขา

ยืนหยัดอยูไดดวยตนเอง โดยไมตอง

รอคอยทีจ่ะพึง่พาความชวยเหลอืจาก

ผูอื่นในวันขางหนา เปนการสะทอน

แนวทางในการสงเสริมใหชาวบาน

พัฒนาฝมือทอผา พวกเขาไดเรียนรู 

เปลีย่นแปลงความคดิของชาวบานใน

การใชชวีติและการทาํงานอยางไรบาง 

ซึง่ปจจบุนักลุมทอผาไหมบานนาหวา

ยังคงทอผาไหมแบบไทญอดั้งเดิม 

อันเปนแนวทางที่ทรงเนนยํ้าเสมอ

วาถึงจะพัฒนาไปอยางไรแตใหรักษา

เอกลักษณของทองถิ่นเอาไว 

ในส  วนของการนํ าศิ ลปะ

โบราณมาสานตอ เพื่อใหชาวบานได

ใชภูมิปญญาดั้งเดิมมาพัฒนาอาชีพ 

เนือ้หา สารคดตีอนนีน้าํเสนอเรือ่งราว

ของการฟ นฟูและอนุรักษงานชาง

ไทยโบราณที่เนินธัมมัง คือ อาจารย

แหลมทอง ศิริภู ไดลงมือถอดแบบ

ลวดลายผายกเมืองนครจากผืนผา

โบราณทีจั่ดแสดงไวในพพิธิภณัฑและ

ทดลองใหชางทอจากศูนยศิลปาชีพ

เนินธัมมัง อําเภอเชียรใหญ จังหวัด

นครศรีธรรมราช ทอขึ้นใหม เพื่อ
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ใหผายกเมืองนครแบบโบราณที่ครั้ง

หนึ่งเคยไดชื่อวาผาทอที่มีเอกลักษณ

ของภาคใต จะกลับมามีชีวิตหลังจาก

สาบสูญไปเมื่อนานมาแลว

ตอนที่ ๒ จากปารักนํ้า สู บานเล็ก
ในปาใหญ  

พ.ศ. ๒๔๘๑ ประเทศไทยมี

พื้นที่ปาไมอยูรอยละ ๗๒

พ.ศ. ๒๕๑๖ พื้นที่ปาไมใน

ประเทศลดลง เหลือเพียงรอยละ 

๔๓ 

และยังลดลงอยางต อเนื่อง

จนเหลือเพียงรอยละ ๒๘ ในป พ.ศ. 

๒๕๓๑

แมรฐับาลจะประกาศ “ปดปา”

ยกเลกิสมัปทานปาไมทัว่ประเทศ เมือ่ 

พ.ศ. ๒๕๓๒ แตสถานการณ ปาไม

ของไทยยังอยูในขั้นวิกฤต

ความเสือ่มโทรมของทรพัยากร

ธรรมชาติ โดยเฉพาะปาไม เปน

ป ญหาใหญของประเทศ จึงทรง

สืบสานพระราชดําริของพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัวในการอนุรักษ

ฟนฟูสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ

เพื่อให คนอยู ร วมกับสิ่งแวดลอม

อยางพึ่งพาอาศัย และเปนที่มาของ

โครงการเพื่ออนุรักษและฟนฟูพื้นที่

ปาหลายโครงการ เชน โครงการ

ปารักนํ้า โครงการบานเล็กในปาใหญ 

กระจายอยูในหลายพื้นที่ที่เปนเขต

ปาตนนํ้าลําธารทั่วทุกภูมิภาค

สารคดีตอนนี้นําเสนอเรื่องราว

ของแนวพระราชดําริ  ป ารัก น้ํา

นับตั้งแตทรงพระกรุณาโปรดเกลา

โปรดกระหมอม ปลูกปาเปนตัวอยาง

ดวยพระองคเอง จํานวน ๑ ไร ที่

บรเิวณเชงิภผูาเหลก็ ตดิกบัอางเกบ็นํา้

คําจวง บานถํ้าติ้ว อําเภอสองดาว

จงัหวดัสกลนคร เมือ่วนัที ่๒๐ ธนัวาคม 

๒๕๒๕ พรอมทั้งพระราชทานชื่อ

โครงการนี้วา โครงการปารักนํ้า และ

ไดขยายตอไปในพื้นที่ภาคตะวันออก

เฉยีงเหนอือกี ๕ โครงการ ในสกลนคร

ในส  วนของ  บ  าน เล็ ก ใน

ปาใหญ นําเสนอเรื่องราวของชาว

ไทยภูเขา ที่ตัดสินใจมาอยู ในพื้นที่

โครงการบานเล็กในปาใหญ ที่บาน

หวยหญาไซ อําเภอแมสรวย จังหวัด

เชียงราย ก็เพียงแคอยากมีที่ทํากิน 

อยากใหครอบครัวมีความเปนอยูที่

ดีขึ้น แตนานวันพวกเขาไดเรียนรูที่

จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากที่เคยทําไร

เลื่อนลอย ก็หันมาทํานาข้ันบันไดที่

ไมทําลายชั้นหนาดิน พวกเขามีขาว

ไวกินตลอดทั้งป ทุกวันนี้ชาวบาน

หวยหญาไซเปนกําลังสําคัญในการ

ดูแลรักษาผืนปาที่ เป นตนนํ้าของ
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หวยแมตาชาง ที่หลอเล้ียงพื้นที่ราบ

ของอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย

ไดเปนอยางดีแมในยามหนาแลง เพื่อ

สะทอนแนวพระราชดําริใหคนที่อยู

ในพื้นที่ปา ดูแลและฟนฟูพื้นที่ปาไม

ที่เสื่อมโทรมใหกลับฟน เปนแหลง

ตนนํา้ลาํธาร และเปนแหลงทรพัยากร

ที่เปนปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต 

โดยยึดหลักใหคนและปาอยูรวมกัน

ไดอยางยั่งยืน

ตอนที ่๓ ขาดทนุของฉันคอืกําไรของ
แผนดิน

คุณภาพชีวิตเปนเรื่องสําคัญ

ลําดับแรก จึงทรงมุงเนนใหราษฎรมี

อาหารการกิน พึ่งพาตนเองใหไดเสีย

กอน ดวยทรงทราบดีวาความยากจน 

ความขาดแคลน คือ ความดอย

โอกาสที่ จะพัฒนาคุณภาพชี วิต

ชาวนาปะขอ ที่ อํา เภอบางแก ว 

จังหวัดพัทลุง ตระหนักถึงความจริง

ของแนวพระราชดําริขอนี้ เพราะ

เมื่อกอนนั้น พัทลุง...เคยไดชื่อวาเปน

อูขาวอูนํ้าของชาวใตมาแตโบราณ

ทวาต อมา...ประชากรชาว

พัทลุ งกลับได ชื่ อว  ามี รายได ต อ

ครัวเรือนตํ่าสุดใน ๑๔ จังหวัดภาคใต 

อันเปนผลมาจากการใชพื้นที่ทําการ

เกษตรเชิงเดี่ยวเปนเวลานาน ทําให

ผืนดินเสื่อมโทรมจนปลูกอะไรแทบ

ไมได

เ มื่ อสม เด็ จพระนาง เจ  าฯ

พระบรมราชนินีาถ เสดจ็ฯ ไปทรงเยีย่ม

ราษฎรที่อําเภอควนขนุน จังหวัด

พัทลุง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ และทรง

ทราบความน้ันจึงมีพระราชดําริ

ใหหาพื้นที่เพื่อดําเนินการในลักษณะ

ฟารมตวัอยางฯ เพือ่เปนแหลงจางงาน

ชวยใหชาวบานในพื้นที่มีรายไดเลี้ยง

ครอบครัว และเปนแหลงเรียนรูดาน

การเกษตรจากการลงมือปฏิบัติจริง 

ในที่สุดมีชาวบ านในตําบล

นาปะขอ อําเภอบางแกว กลุมหนึ่ง

รวมกันทูลเกลาฯ ถวายที่ดินคนละ

เล็กละนอยใหใชเปนพื้นที่โครงการ

ฟารมตัวอยางฯ ที่พัทลุง ดําเนินงาน

อยางสอดคลองกับสภาพพืน้ที ่และใช

หลักการเชนเดียวกับฟารมตัวอยางฯ 

ที่กระจายอยูในภูมิภาคตาง ๆ ของ

ประเทศ คือ “ขาดทุนของฉัน คือ

กําไรของแผนดิน” ดังพระราชดํารัส

ตอนหนึ่งวา 
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“. . .อย  ามาพูด เรื่ องกํ า ไร

ขาดทุนกับฉัน ฉันตองการใหชาว

บานทีย่ากจนเดอืดรอนมงีานทาํ เมือ่

เขามีงานทํา มีรายได เขาสามารถ

เอารายไดไปเลี้ยงครอบครัว เขาไม

เปนโจร ไมเปนขโมย ไมตดิยาเสพตดิ

นั่นคือกําไรของแผนดิน...” 

และในบรรดาราษฎรที่ถวาย

ท่ีดินมีครอบครัวของสุภัทรติญา 

ขุนไพชิต หรือ มาศ รวมอยูดวย 

เมื่อเธอตัดสินใจทิ้ งงานนัก

กฎหมายจากเมอืงหลวงกลบัไปอยูกบั

ครอบครัวที่บานเกิด ฟารมตัวอยางฯ

ที่ พัทลุงเป ดประตูต อนรับให เธอ

เขาทํางาน และเปนโอกาสที่ เธอ

ไดเรียนรู การทําเกษตรกรรมแบบ

ตาง ๆ ที่เธอไมเคยรูจักมากอน และ

ความรูเหลานี้ชวยใหเธอมีอาชีพ มี

รายไดเสริม นอกเหนือจากการทํา

สวนยางพาราที่เปนอาชีพหลักของ

ครอบครัว สามารถใชชีวิตอยู กับ

ครอบครัวไดอยางเปนสุข

สารคดีตอนนีจ้ะบอกเลาเรือ่งราว

ชีวิตที่ เปลี่ยนแปลงไป ความคิด 

ความรู สึกของเธอและครอบครัว 

เพื่อเปนตัวแทนของราษฎรอีกหลาย

ครอบครัว ในหลายพื้นที่ที่ ได รับ

พระมหากรุณาธิคุณเช นเดียวกัน 

และยังสะทอนถึงแนวพระราชดําริ 

“ขาดทนุของฉนัคอืกําไรของแผนดิน” 

แสดงถึงน้ําพระราชหฤทัยเปยมดวย

เมตตาธรรม มนุษยธรรม ของสมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ คือ

ภาพสะทอนที่แจมชัดวา มนุษยธรรม 

ไมมีเช้ือชาติและพรมแดน ดังจะ

เห็นได จากเหตุการณ เมื่อ พ.ศ. 

๒๕๒๒ เกิดสงครามกลางเมือง

อันเน่ืองมาจากความขัดแยงทาง

อุดมการณทางการเมืองในกัมพูชา 

ทําให มีผู อพยพลี้ ภัยชาวกัมพูชา

ขามแดนเขามาในประเทศไทยทาง

ชายแดนจังหวัดตราดนับแสนคน 

ทางจงัหวดัไดใหการชวยเหลือเบือ้งตน

โดยใหมาอยูรวมกันที่ชายหาดบาน

เขาลาน แตติดขัดดวยงบประมาณ

และบุคลากร จึงมีหนังสือขอความ

ชวยเหลือมายังสภากาชาดไทย

เมื่อความทราบถึงพระเนตร

พระกรรณ สมเด็จพระนางเจ าฯ

พระบรมราชนินีาถ ไดเสดจ็ฯ ไปทรงทอด

พระเนตรความเดือดรอนของผูลี้ภัย

ด วยพระองค เอง แม ในเวลาน้ัน 

บริเวณบานเขาลานยังเปนพื้นที่เสี่ยง

อันตรายจากการปะทะของกองกําลัง

ฝายกัมพูชา และทรงใหจัดตั้งศูนย

สภากาชาดไทยขึน้ทีน่ั่นเพือ่ชวยเหลอื

ผูอพยพ ซึง่แสดงใหเหน็ถงึนํา้พระราช

หฤทัยอันเปยมดวยมนุษยธรรม ไม

เลือกปฏิบัติแมคนเหลานั้นจะเปนคน

ชาติอื่นก็ตาม 

พระราชจริยาวัตร พระราช

กรณียกิจตางๆ ความเดือดรอนจาก

ภัยสงครามอันเน่ืองมาจากความ

ขัดแยงทางอุดมการณในชวงเวลาน้ัน 

ยังอยูในความทรงจําของชาวเขาลาน 
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จังหวัดตราด และชาวกัมพูชาหลาย

คนทีตั่ดสนิใจต้ังรกรากอยูในเมอืงไทย

พวกเขายังจําผู หญิงคนที่ใส หมวก

กวาง ๆ ที่ใหความชวยเหลือพวกเขา

ไดเปนอยางดี โดยที่ไมเคยรูวานั่นคือ 

พระราชนิขีองประเทศไทย เหตกุารณ

ครั้งนั้นอาจเปนบทเรียนใหเราไดรูวา 

มนษุยธรรมไมมพีรมแดนและเชือ้ชาติ 

ความขัดแยง ความรุนแรงไมเคยให

ประโยชนแกใคร

ตอนที่ ๔ หวงโซชีวิต...สิ่งแวดลอม
จากดินแดนใตสุดของปลาย

ดามขวานเมื่อ ๑๐ กวาปกอน ชาว

บานที่ประกอบอาชีพประมงชายฝง

ในแถบจังหวัดปตตานี และนราธิวาส 

เกิดกรณีพิพาทกับเรือประมงขนาด

ใหญที่เขามาลักลอบทําประมงในเขต

ชายฝงที่ใชเครื่องมือจับสัตวนํ้าอยาง

อวนรุน อวนลาก กวาดจับเอาสัตว

นํ้าชายฝง ทําใหสัตวนํ้าวัยออนถูกจับ

กอนเวลาอันสมควร สรางความเสีย

หายใหแกระบบนิเวศทางทะเล และ

ยิ่งไปกวานั้น สถานการณยังเลวราย

ถึงกับใชกําลังเขาหากัน

จากความเดือดรอนดังกลาว

ทําใหชาวประมงพ้ืนบานจากอําเภอ

สายบุรี และอําเภอไมแกน จังหวัด

ปตตานีกลุ มหน่ึง ขอพระราชทาน

ความชวยเหลอื และเกิดเปนโครงการ

ฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเลปตตานี

และนราธิวาส เปนครั้งแรกที่บาน

ละเวง อําเภอไมแกน จังหวัดปตตานี 

ในปเดียวกัน โดยวางปะการังเทียม

จากการจมตูรถไฟ รถถัง เลียนแบบ

กองหินใตนํ้า ชวยสรางบานใหม

ใหกับสัตวทะเล กําบังคลื่นลมแรง 

ทําใหมีทั้งปะการัง กัลปงหามาอาศัย 

กลายเปนแหลงอนุบาลสัตวทะเล

วยัออน ใชเปนทีห่ลบภัย วางไข จนทาํ

ใหอิสมาแอกับเพื่อนบานที่เคยตอง

ขายเรือ ไปขายแรงงานในมาเลเซีย 

กลับมาซื้อเรือทําประมง และมีความ

หวังที่จะประกอบอาชีพในบานเกิด

อีกครั้ง 

จากนั้นเดินทางสู ภาคเหนือ 

ติดตามเรื่องราวของพังศรีสาคร กับ

เพื่อนชางเลี้ยงเรรอนอีกหลายเชือก 

ไดมาอาศยัอยูในปาดอยผาเมอืง และ

มีสุขภาพสมบรูณด ีทัง้หมดเปนผลมา

จากโครงการคืนชางสู ธรรมชาติใน

พระราชดาํรขิองสมเดจ็พระนางเจาฯ

พระบรมราชินีนาถ จึงก อตั้ งขึ้น

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อสนองพระราช

ปณิธานภายใตแนวความคิด “ชาง

เล้ียงก็คือชางปา” ดวยทรงหวงใย

ตอสถานการณชางไทย คอื ชางปาลด

จาํนวนลงอยางรวดเรว็จากปญหาการ

ถูกลา และผืนปาซึ่งเปนถิ่นอาศัยถูก

ทําลายลง และชางเลี้ยงจํานวนมาก

ตองตกงานกลายเปนชางเรรอนและ

ชางขอทานในเมอืงใหญ หรอืถกูใชงาน

ลักลอบลากไมผิดกฎหมาย

การดําเนินงานนานกวา ๑๔ ป

ไดปลอยชางเลี้ยงมากกวา ๓๐ เชือก

คืนสูธรรมชาติ โดยที่บางกลุมไดกลับ

เขาไปอาศยัในปาธรรมชาตอิยางถาวร 

ขณะที่บางกลุมยังอยู ระหวางบํารุง

สุขภาพ และเลี้ยงแบบกึ่งเลี้ยงกึ่ง

ปลอย เพื่อปรับพฤติกรรมกอนนํา

กลับไปปลอยคืนสูปาธรรมชาติตอไป 

โดยสารคดีเรื่องนี้จะติดตามภารกิจ

ในการปรับพฤติกรรมชางบานใหรูจัก

ใชชีวิตในปาที่มันไมเคยรูจัก ซึ่งเปน

งานที่ประสบความสําเร็จในไมกี่แหง

ในโลกเทานั้น 

ตอนท่ี ๕ สรางความรู สรางคนที่
สมบูรณ

ไม ว าสมเด็จพระนางเจ าฯ 

พระบรมราชินีนาถ จะทรงงานอะไร 

สิง่หน่ึงทีท่รงคาํนึงเสมอคอื การศกึษา

อยางถองแท เพื่อจะไดหาแนวทางใน

การแกปญหาอยางถกูตองและตรงจดุ

ไมวาจะเปนงานหตัถกรรม สิง่แวดลอม

หรือการพัฒนาอาชีพ อาทิ 
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- การศึกษาวงจรชีวิตแมลงทับ 

เพือ่นาํปกมาทาํเครือ่งประดบั ปกทีไ่ด

ตองมาจากแมลงทับวัยใด ใหสีอะไร 

และไมไปทําลายชีวิต 

- การศึกษาความแตกตางของ

เสนไหม ความมันวาวของเสนไหม สี

ท่ีใชยอม รวมไปถงึเทคโนโลยพีืน้บาน

ในการทอ ความกวางของผืนผาทอที่

เหมาะสมกับการตลาด 

- การวิจัยระบบนิเวศของปา

ชุ มนํ้าและความสัมพันธกับหิ่งหอย 

เพื่อแกปญหาการลดลงของหิ่งหอย 

ดังที่มีพระราชดําริวา

“...หิง่หอยเปนแมลงชนดิหนึง่

ที่เกี่ยวของกับความสมบูรณของปา

และธรรมชาติ ใหสวนพฤกษศาสตร

ทําการศึกษาความสัมพันธ ของ

พรรณไมปากับหิ่งหอย ใหไดทราบ

ครบวงจรชีพวัฏจักรชีวิต…”

และเปนที่มาของ “โครงการ

ศึกษาความหลากหลายและนิเวศ

วิทยาของหิ่งห อยในประเทศไทย

ในพระราชดําริ” ที่ไดรวบรวมนัก

กีฏวิทยาจากสถาบันการศึกษาทั่ว

ประเทศมาชวยกันสํารวจและศึกษา

วิจัยเพื่อสนองพระราชดําริดังกลาว

ณ วันนี้ ทรงรับผิดชอบงาน

แทนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

อยูหลายโครงการ โดยพระราชทาน

คําแนะนํา เปนที่ปรึกษาใหสมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

ทรงงาน อาทิ โครงการยามชายแดน

ที่มีพระราชดํารัสถึงวา

“...เราทั้งหลาย รวมทั้งตัว

ขาพเจาเองนั้น จะตองมีหนาที่ที่จะ

ตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือ

ผืนแผนดินนี้ อันเปนท่ีเกิดท่ีอาศัย 

และกระทาํกจิทกุอยางทกุประการ ที่

จะกอใหเกิดความมัน่คง ความผาสกุ 

ความสวัสดีแกแผนดินนี้...”

ตอนท่ี ๖ งานศิลป ของแผนดิน 
อนุรักษและพัฒนา

มุงเนนทีแ่นวคดิของศลิปแผนดนิ

การอนุรักษภูมิปญญาโบราณใหคง

มีชีวิตอยูในโลกปจจุบัน โดยสงเสรมิ

ใหคิดคนปรับเปลี่ยนใหทันสมัย และ

สอดคลองกับวิถชีวิีตในสงัคม ทกุวันน้ี

อั น เ นื่ อ ง ม า จ า กสภ าพสั ง ค มที่

เปลี่ยนแปลงไป ทําใหนับวันงานชาง

ฝ มือไทยโบราณมีแต จะสาบสูญ 

เสื่อมถอย เพราะขาดแคลนชางฝมือ

สืบตอภูมิปญญาของบรรพบุรุษ แต

ดวยทรงเชื่อวาคนไทยทุกคนมีฝมือ

ชางอยู ในสายเลือด แมเปนชาวไร

ชาวนา หากไดฝกฝน เรยีนรู คนเหลานี้

จะเปนกําลังในการฟนฟู อนุรักษงาน

ชางแบบโบราณหลายแขนงได จึงทรง

สนับสนุนใหลูกหลานชาวไรชาวนา

ไดมีโอกาสฝกฝนงานชางแบบไทย

โบราณ

ปจจบุนัมงีานชางฝมอืหลายแขนง

กําลังไดรับการฟนฟูจากการทํางาน

ตามพระราชปณิธานในการอนุรักษ

งานชางฝมือไทยใหมีชีวิตยืนยาวตอ

ไป โดยนําเสนอการทํางานผาและ

ผลิตภัณฑจากผาทอของแสงเดือน 

จันทรนวล ไดสืบตองานทอผาและ

พัฒนางานผาไหมของกลุมศิลปาชีพ

ทอผาไหมบานนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย

ของผู  เป นมารดาที่ เป นสมาชิก

ศิลปาชีพกลุมแรก ๆ ใหทันสมัย โดย

มีการทรงงานหนักเพื่ออนุรักษผา

ทอพื้นบานของสมเด็จพระนางเจาฯ

พระบรมราชินีนาถ เปนแรงบันดาล

ใจใหเธอหันมาสืบสานงานทอผา

แทนทีจ่ะรบัราชการตามทีเ่คยตัง้ใจไว 

โดยงานของเธอจะยึดหลักใชเทคนิค

วัตถุดิบที่ เป น ไหมพื้ นบ  านแบบ

ดั้งเดิมเอาไวอยางเครงครัด มุงมั่น

สืบสานพระราชปณิธานที่ทรงวาง

รากฐานไวเมื่อ ๓๐ ปกอน จนทุก

วันน้ีผลิตภัณฑผาไหมไทยของเธอ

เป นที่ยอมรับ และได รับรางวัล

มากมาย 

กิจกรรมที่ ๔ จัดพิมพหนังสือ 
“๘๐ พรรษา ปวงประชา รมเยน็ 
เปนสุข” 

จํานวน ๑๐,๐๐๐ เลม ซ่ึงได

รวบรวมและเรยีบเรยีงขอมลูโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เกี่ยวกับ

การพัฒนาดานตาง ๆ กวา ๘๙๑ 

โครงการ อาท ิดานอนุรกัษทรพัยากร

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม การพฒันา

อาชีพและคุณภาพชีวิต การศึกษา

และสาธารณสุข ตลอดจนศิลปาชีพ

อันเปนการอนุรักษวิถีไทยแตดั้งเดิม 

เปนตน
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“มือของแมนั้นคือมือชางปน
ขึ้นรูปอันออนลออจนหลอเหลา

อยากใหเปนงานดีที่งามเงา
อยูที่คอยขัดเกลา แตเบามือ”

คําขวัญวันแม

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
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“...พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงสอนแนะนําขาพเจามาโดยตลอดถึงความ
สําคัญของปาไม วาปาไมของไทยมีความสําคัญหลายประการ คือ เปนตนนํ้าลําธารของ

แมนํ้าทุกสายในประเทศ และชวยดูดซับนํ้าไวในรากและใตดิน กลายเปนนํ้าใตดินใหเราใช 
ชวยสรางความชุมชื้น ดึงดูดใหมีฝนมาตกในพื้นที่ และชวยตานความแรงของนํ้าปาเวลา
ฝนตกหนัก...”

“...พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ก็รับส่ังกับขาพเจาวา เวลาไปเย่ียมราษฎรก็
อธบิายใหฟง วาปาชายเลนมคีวามสาํคญัอยางไร ทีเ่รามปีลา มกีุง มปูี มหีอยอะไรตาง ๆ  ก็
เพราะวาเรามปีาชายเลน สตัวนํา้วยัออนสามารถเตบิโตขึน้มาเปนประโยชน เปนอาหารของ
มนุษย เพราะฉะนั้นขอใหตระหนักถึงความสําคัญของปาชายเลน อยาไปทําลาย...”

พระราชดํารัส สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

พระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันเสารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑
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ประโยชนสุขประชาราษฎร
เสียงจากชาวบานที่ไดรับประโยชนจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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โครงการศูนยศึกษาพรรณไมปา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

ตําบลตะนาวศรี อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมและสัตวปา ในพื้นที่ปารอยตอ ๕ จังหวัดฯ

นางแกว ทิพยกองลาศ จังหวัดราชบุรี

นายลําไย ทาใหญ ผูใหญบาน บานใหมพัฒนา จังหวัดสระแกว

นายสมพร บุญเลิศ จังหวัดราชบุรี

“แตเดิมมีอาชีพเก็บแรดีบุกขาย ๒ - ๓ วัน จะไดแรประมาณ ๑ กิโลกรัม ขายได

กิโลกรัมละ ๑๒๐ บาท ตอมาทําอาชีพรับจางตัดไมรวก รายไดวันละ ๔๐ บาท จนในป ๒๕๓๓ 

เริม่มโีครงการศนูยศกึษาพรรณไมปาฯ ไดรบัการจัดสรรทีด่นิทาํกนิครอบครวัละ ๑๔ ไร ๒ งาน 

และมีการจางชาวบานในพื้นที่ปลูกปาเพื่อฟนฟูสภาพปาที่ถูกทําลาย ปจจุบันไดรับการบรรจุ

เปนพนักงานของอุทยานแหงชาติฯ มีรายไดประมาณเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ...ฉันมีความ

เปนอยูดีขึ้น มีที่ทํากิน มีอาชีพที่มั่นคง ไมตองทํางานนอกพื้นที่ ครอบครัวอยูพรอมหนา 

ขอใหพระองคทานมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน”

“อาชีพหลักของชาวบานคืออาชีพเกษตรกรรม แตสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดเพียง

ปละครั้ง และวัตถุดิบที่ใชในการเกษตรกับขาวของตาง ๆ ที่มีราคาแพง ทําใหผลตอบ

แทนตํ่า หลังจากมีโครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมและสัตวปาในพื้นที่ปารอยตอ 

๙ จังหวัดฯ มาสงเสริมอาชีพแกชุมชน เชน กลุมทํากอนเชื้อเห็ด ทําใหชาวบานมีรายไดเสริม

ยามที่วางจากฤดูเก็บเกี่ยว ...กระผมและชาวบานรูสึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเปน

ลนพนที่ทรงหวงใยราษฎรในระดับรากหญาอยางพวกเรา ทําใหราษฎรมีชีวิตความเปน

อยูที่ดีขึ้น”

“เดิมมีอาชีพทําไร แตไมไดผลเทาที่ควรเพราะแหงแลง จึงทําไรหมุนเวียนและบุกรุก

ปา บางทีไปรับจางทั่วไปมีรายไดวันละประมาณ ๓๐ บาท บางวันก็ไมมีรายได เมื่อมีโครงการ

ศูนยศึกษาพรรณไมปาฯ มีงานทํา หนาที่สวนใหญเปนการฟนฟูพื้นที่ปาไม เตรียมพื้นที่ปลูก

กลาไม กําจัดวัชพืช โครงการฯ ไดจัดสรรพื้นที่ทํากินใหครอบครัวละ ๘ ไร ไดฝกอบรม

การเกษตร มีความรู มีรายไดเพิ่มขึ้น ปจจุบันมีรายไดจากการทําเกษตรและรับจางประมาณ

เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท และภรรยาไดทํางานที่ศูนยศิลปาชีพ ...เปนพระมหากรุณาธิคุณ

อยางยิ่งที่ทานทรงหวงใยราษฎร ทําใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น มีอาชีพมั่นคง ขอใหพระองค

ทรงพระเจริญ”
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นายคําสิงห พันธไมตรี ผูใหญบาน บานไทรงาม จังหวัดสระแกว

“ชาวบานสวนใหญมีอาชีพดานการเกษตร 

ทําไร ทํานา ปลูกยางพารา มีอาชีพเสริม คือ การ

ทอผา แตระยะหลงัประสบปญหาไมมตีลาดรองรบั 

หลังจากที่โครงการฯ เขามาสนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพชีวิตทําใหเกิดการรวมกลุมทําอิฐประสาน

จนประสบความสําเร็จ ...กระผมและชาวบาน

รูสึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ

นางสาวมาลัย นามวัย จังหวัดระยอง

นางแดง มูลสาร ชาวจังหวัดชลบุรี

“เปนพนักงานของโครงการปาสิริเจริญวรรษมาประมาณ ๕ ป แตเดิมรับจาง

ทั่วไป และขึ้นเขาตัดไม มีอาชีพไมแนนอน โครงการน้ีทําใหมีอาชีพและสามารถ

ดํารงชีวิตอยูได ไมตองไปทํางานไกลครอบครัว หรือตองหางลูก ...ขอเทิดทูนไวยิ่ง

กวาชีวิต”

“...อาศยัอยูตดิตอกบัพืน้ทีโ่ครงการ เดมิมอีาชพีทาํไรทัว่ไป เมือ่ตอนเริม่โครงการ

ปาสิริเจริญวรรษ คุณพอไดทูลเกลาฯ ถวายที่ดินแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

หลังจากนั้นไดเขามาเปนพนักงานโครงการฯ ทํามาไดประมาณ ๒๐ ป …รักในหลวง

และพระราชินีมากที่สุด” 

ภาพถายในอดีตป ๒๕๓๖ ภาพถายป ๒๕๕๓

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงหวงใยพสกนิกรชาวไทยใน

ทุกหยอมหญา ขอพระองคทรงพระเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป”
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นายบุญเตือน อิ่มเกษม อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

“เดิมเปนลูกจางในโรงงานมีรายไดเดือนละ ๕,๒๐๐ บาท แตรางกายไมแข็งแรงตองเขา

โรงพยาบาลบอย พอเขาไปทาํงานในโครงการฟารมตวัอยางก็ทาํใหมรีายได ๕,๔๐๐ บาท/เดอืน

และไดรับความรู การทํานาขาว การลดตนทุนการผลิต ลดการใชสารเคมี จึงมีผลกําไร

มากขึน้ รางกายแขง็แรงขึน้ จึงนํากลบัไปใชกบัแปลงนาขาวทีบ่านจํานวน ๘ ไร ไดขาว ๗.๕ ตนั

จําหนายไดราคาตันละ ๑๔,๐๐๐ บาท ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้นอีกเดือนละ ๗,๓๖๒ บาท 

รวมเปน ๑๒,๗๖๒ บาทตอเดือน ทําใหมีรายไดเพียงพอกับคาใชจายภายในบาน และมีเวลา

อยูกับครอบครัวมากขึ้น …ฟารมตัวอยางที่นี้ เปนสถานที่ที่เตือนใหรูสึกถึงความภาคภูมิใจ

ที่มีตอสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ไดมีพระราชดําริใหจัดตั้งโครงการฟารม

ตวัอยางฯ ขึน้ ทาํใหสบืทอดอาชพีดัง้เดมิของทองถิน่คอืการปลกูขาว และไดความรูในการ

ประกอบอาชีพ มีรายไดเลี้ยงครอบครัวใหมีความสุขได”

นายประมวล เกษมสันต ชาวตําบลเกาะเกิด

เมื่อกอนนี้ทํามาหลายอาชีพ ทําไร ทํานา เปนยาม หาเชากินคํ่า และไมมีที่ดินทํากิน

เปนของตัวเอง เมื่อไดรับคัดเลือกเขามาเปนเกษตรกรในโครงการกอสรางศิลปาชีพ ตําบล

เกาะเกิด สิ่งที่ไดรับทุกบานเลยคือที่ดินทํากินครอบครัวละ ๒ ไร และบานอีกหนึ่งหลัง พรอม

กับอบรมเกี่ยวกับการทําการเกษตร และสอนใหรูจักขยัน ประหยัด ซื่อสัตย อดทน รวมทั้งให

สามัคค ีต้ังแตวนัแรกทีไ่ดเขาโครงการฯ จนถงึทกุวันน้ี มคีวามเปนอยูดขีึน้กวาเดมิ มรีายไดจาก

การทํางานในโครงการฯ เดือนละ ๑๔,๐๐๐ บาท และยังมีรายไดจากการขายพืชผลทางการ

เกษตรที่ปลูกเองอีกประมาณเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท รวมแลวเกือบ ๒๐,๐๐๐ บาทตอเดือน 

...รูสกึวาตัวเองมคีวามสุขมากขึน้ ครอบครวัอบอุน ไดอยูรวมกนัพรอมหนา ถอืเปนโอกาส

ที่ดีที่สุดของชีวิตเลยก็วาได จะทํางานและทําทุกอยางใหดีที่สุด จะไมทําใหตัวเองมีปญหา

เพื่อที่จะไดไมเปนปญหาใหกับสวนรวม นี่คือความตั้งใจที่จะทําใหพระองคทาน...”

นายอนุชิต ฤทธิโย จังหวัดอางทอง

“กอนเขามาทํางานในฟารมตัวอยางฯ มีอาชีพรับจางตัดออย มีรายไดเดือนละ 

๖,๓๐๐ บาท แตปหนึ่งจะมีงานทําประมาณ ๓ เดือน รายไดจึงไมแนนอน แตเมื่อมาทํางานใน

ฟารมตัวอยางฯ นี้ จงึมรีายไดแนนอนเดอืนละ ๕,๔๐๐ บาท ไมตองตระเวนหางานทาํไกลบาน 

มีเวลาอยูกับครอบครัวมากขึ้น การทํางานในฟารมฯ ทําใหไดเรียนรูเรื่องราวการทํามาหากิน 

ไดเรียนรูการเพาะเห็ด จึงนํากอนเชื้อเห็ดกลับไปเพาะเองที่บาน มีรายไดจากการขายดอกเห็ด

อกีเดอืนละ ๑,๐๐๐ บาท และไดปลูกผักสวนครวัเพือ่ลดคาใชจายภายในครอบครวัอกีดวย ...รูสกึ

ดีใจที่ทรงกอตั้งโครงการฟารมตัวอยางฯ ขึ้นในพื้นที่ ทําใหตนเองมีที่ทํางาน มีอาชีพ และ

มีรายไดเลี้ยงครอบครัว ภาคภูมิใจที่เกิดใตรมพระบารมีของพระองค...”
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นายศุภกิจ จอยทรัพย อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

“เดิมทําไรเลื่อนลอย เมื่อมีโครงการนี้ไดมีโอกาสมาทํางานเปนลูกจางในฟารมตัวอยาง

บานบอหวทีาํใหไดเหน็และเรยีนรูการปลกูพชืหลายชนดิ การเลีย้งสตัว การประมง การจดัหานํา้

สนับสนุนแปลงกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการ ทําใหตนเองไดเพาะปลูกพืช การดูแลบํารุง

รักษาพืช การปรับปรุงบํารุงดิน การทําการเกษตรที่เหมาะสมกับที่ดินทํากินของตนเอง ทําให

มีรายไดที่พออยูอยางสบาย ไมตองไปทํางานไกลบาน ปจจุบันผมเปนคณะกรรมการกลุมผูใช

นํ้า มีหนาที่แนะนําใหสมาชิกทุกคนรูจักคุณคาของนํ้าและใชนํ้าอยางประหยัด ผมนําความรูที่

ไดจากฟารมตัวอยางฯ มาใชในแปลงผักโดยการปลูกแตงกวา, ถั่วฝกยาว, มะนาว และมะกรูด 

ซึง่ไดผลดีและแนะนาํใหเพือ่นบานนําไปเปนตวัอยาง …ผมรูสกึซาบซึง้ในพระมหากรณุาธคิณุ

ทีพ่ระราชทานโครงการนีใ้หแกหมูบานบอหว ีทําใหไดชาวบานทุกคนในหมูบานบอหวแีหง

นี้รับรูวาพระองคไมเคยทอดทิ้งประชาชน...ขอพระองคทรงพระเจริญ”

โครงการฟารมตัวอยางบานบอหวีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ตําบลตะนาวศรี อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

นายเร บุงกี อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

“สมยักอนปลกูพชืไรเลือ่นลอย ความเปนอยูแย

มาก แตพอมีโครงการฟารมตัวอยางบานบอหวีของ

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ขึ้นมา ทําให

ไดรับความรูในการปลูกพืชที่เหมาะสมกับดิน การ

ปรับปรุงบํารุงดิน รวมทั้งไดรับน้ําใชเพื่อการเกษตร

ดวย ทาํใหผมและเพือ่นบานทีอ่าศยัอยูบรเิวณโครงการ
มีนํ้าทําการเกษตร ซึ่งไดทําการปลูกพริกหยวก ถั่วฝกยาว และมันสําปะหลัง มีผลผลิต

และรายไดเพยีงพอทีจ่ะเลีย้งครอบครวั ผมดใีจอยางมากทีม่โีครงการน้ี ทกุวนันีม้คีวาม

สุขมาก มีกาํลังใจในการทาํการเกษตร เพราะไมตองกลวัเจอปญหาฝนแลง ผมขอกราบ

ขอบคณุสมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนีินาถ ทีใ่หมโีครงการน้ีเสมอืนกับไดมอบชีวติ

ใหมใหกระผม ...ขอพระองคทรงพระเจริญ”



ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม - กันยายน  ๒๕๕๕

วารสารอันเนื่องมาจาก
¾ Ã Ð Ã Ò ª í́ Ò ÃÔ

35

โครงการฟารมทะเลตัวอยางแบบผสมผสาน 

ตําบลบางแกว อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี

นายชู เจริญนาค รองประธานกลุมธนาคารปูมา ตําบลบางแกว จังหวัดเพชรบุรี

“เดมิมกีารทาํการประมงแบบทองถิน่ เชน เดนิเก็บหอย ป ูการขงึอวน

ดักปลา กุง ปู สัตวนํ้าตาง ๆ ขณะนํ้าทะเลลงตํ่า การใชเรือรุน เรืออวนปู 

เรืออวนปลา และเรืออวนลอม นอกจากนี้ เรือประมงขนาดใหญจากตางถิ่น

เขามาทําการประมงผิดประเภท ทําใหปริมาณสัตวนํ้าในบริเวณนี้มีนอยลง 

จนในฤดูรอนแทบจะจับสัตวนํ้าไมไดเลย

หลังจากมีโครงการฟารมทะเลตัวอยางตามพระราชดําริขึ้น การทําการประมงพื้นบาน เชน 

การวางอวนปูก็ไดปูเยอะขึ้น และมีปริมาณสมํ่าเสมอ ชาวบานที่เดินเก็บหอยตลับ หรือที่น่ีเรียก

หอยขาว หอยแครง หอยเสียบ ก็มีมากขึ้น อีกทั้งกรมประมงยังมาสงเสริมเรื่องธนาคารปูมาอีกดวย 

และในโครงการก็มีการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือกแขวน ซึ่งเปนแนวกั้นเรือประมงขนาดใหญ

อยางดี และเปนแหลงอนุบาลลูกปูมีที่สําคัญของพื้นที่ ชาวบานเริ่มมีความรูสึกหวงแหนทรัพยากร

ทางทะเลในพื้นที่มากขึ้น ชวยกันสอดสองดูแลไมใหคนตางถิ่นเขามาลรุกลํ้าทําการประมงอยางผิด

กฎหมาย รูสกึดีใจทีโ่ครงการฯ มาตัง้ในพืน้ทีน่ี ้ชาวประมงแถวน้ีทัง้หมดรกัทานมาก ทีท่านเมตตาให

สรางโครงการนี้ ซึ่งคนในตําบลจะนําเอาองคความรูที่ไดจากโครงการฯ ไปประยุกตใชในชุมชนของ

ตนเอง จากเดิมที่ตองไปรับจางไกลบาน ก็ไดกลับมาทํางานใกลบาน ครอบครัวก็อบอุน ตําบลของ

พวกเราก็จะเจริญ พวกเราตางมีความหวังวาพระองคทานจะเสด็จฯ มาที่โครงการฯ แลวพวกเราก็

จะกลาวขอบคุณพระองคทาน ขอจงทรงพระเจริญ”

นายนอง เปยวนอย สมาชิกโครงการฟารมทะเลตัวอยาง

“เดิมทีแ่หงน้ีเปนนาเกลอืเกา พวกเราแทบไมเชือ่เลยวาจะเปลีย่นสภาพเปนฟารม

สัตวนํ้าที่รวมทุกอยางเอาไวในที่แหงนี้ อาจเปนเพราะบารมีของพระองคทานก็เปนได 

ชาวบานละแวกนี้ตางสรรเสริญพระองคทานที่นําเอากุง หอย ปู ปลา และสัตวนํ้าตาง ๆ  

ที่เดิมแทบหายไปจากพื้นที่นี้ใหกลับมีขึ้นมา นอกจากนี้ ในโครงการยังเปนการทําฟารม

ทะเลแบบผสมผสานกลมกลนืกัน มกีารปลกูตนไมชนิดตาง ๆ  มกีารเลีย้งปลา เลีย้งกุงให

ไดผลผลติด ีไมมโีรค มกีารเพาะพนัธุปลาหายากและปลาเศรษฐกจิ แลวอยางนีเ้ราจะไม

รักพระองคทานไดอยางไร

ทกุวนันีพ้วกเรากร็อวนัทีพ่ระองคทานจะเสดจ็ฯ มาทีน่ี ่พวกเราจะบอกทานวา เรารกั

พระองคทานทีส่รางงาน สรางอาชพีใหพวกเรา ทรงแนะแนวทางทาํมาหากินใหพวกเรามี

พออยูพอกิน ขอใหพระองคทรงพระเจริญ”
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นายจําลอง คํานอย จังหวัดเลย

นางสายแกว ไชยรบ อําเภอเจริญศิลป จังหวัดสกลนคร

กอนมีโครงการสภาพปาสวนใหญถูกบุกรุกตัดไมเพื่อ

ทําไรเลื่อนลอยและขายไมใหกับนายทุน เนื่องจากราษฎร

สวนใหญยากจน ไมมีที่ทํากิน และไมมีอาชีพเปนหลักแหลง

เม่ือกอนตองเรรอนไปรบัจางตางถิน่ แตปจจบุนัมทีีท่าํกนิ

๔ - ๕ ไร เปนของตนเอง มีบาน มีอาชีพ มีรายไดจากการขาย

ยางพารา และจําหนายผลิตภัณฑตาง ๆ  ประมาณ ๑๐,๐๐๐ - 

๑๕,๐๐๐ บาท/เดอืน ชวีติมคีวามสขุ มคีวามเปนอยูทีดี่ขึน้ตาม

ลาํดบัสามารถเกบ็เงินปลูกบานเปนของตนเอง “...พวกเราขอ

ใหคํามัน่สญัญาวา จะตัง้ใจทาํมาหากนิ ทาํความดีเพือ่ถวาย

เปนพระราชกุศลแดพระองคทาน”

เมื่อกอนครอบครัวมีอาชีพทํานา ทําใหรายไดไม

เพียงพอกับคาใชจายในครัวเรือน ปจจุบันหลังจากทํานา

เสร็จจะทําอาชีพเสริม เชน ไปทํางานที่โครงการฟารม

ตวัอยางฯ และนําเอาความรูทีไ่ดจากฟารมมาเลีย้งไก เปด 

หมูที่บาน เพื่อใชเปนอาหารและนําไปขาย มีรายไดเสริม

เฉลีย่เดอืนละ ๓,๒๐๐ - ๓,๕๐๐ บาท/เดอืน ทาํใหมรีายไดเพยีงพอสาํหรบัใชจายในครอบครวั

“...รูสึกดีใจ เพราะพระองคทานไดเสด็จฯ มาท่ีบานกุดนาขามหลายครั้ง และ

ไดชื่นชมพระบารมีของพระองคทาน ทรงเสียสละและใหความชวยเหลือกับชาวบาน

กุดนาขามอยางมากมาย ขอใหพระองคทรงพระเจริญ...”

นางนิพาพร บัวลํ้า อําเภอเจริญศิลป จังหวัดสกลนคร

กอนเขามาเปนสมาชิกที่ศูนยศิลปาชีพ บานกุดนาขาม ชีวิตคอนขางลําบาก เปน

ลูกชาวนา เรียนหนังสือไมสูง พอมาทํางานประจําในศูนยฯ ในตําแหนงชางเขียนภาพ

บนเซรามิก ทาํใหมรีายไดจนุเจอืครอบครวั ไดอยูกบัครอบครวัอยางพรอมหนา มรีายได

และมีงานทําอยางมั่นคง “...รูสึกปลาบปลื้ม ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระองคทาน ทําใหดิฉันและชาวบานคนอื่น ๆ ไดมีงานทํา มีอาชีพ มีรายได ได

อยูกับบานเกิด พัฒนาบานเกิดใหเจริญ ขอใหพระองคทรงพระเจริญย่ิงยืนนาน 

เปนมิ่งขวัญของประชาชนคนไทยตลอดกาลนานคะ”
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นายทัศน นาพงษ อําเภอเจริญศิลป จังหวัดสกลนคร

กอนเขาเปนสมาชกิโครงการศนูยศลิปาชพี บานกดุนาขาม ชวีติจดัอยูในขัน้ลาํบาก

มาก ตองหาเชากินคํ่า เมื่อเขาไปทํางานในกรุงเทพฯ ก็ไมดีเทาที่หวัง แตหลังจากไดเขา

มาทํางานในศูนยฯ แลว มีอาชีพมั่นคง มีรายไดชวยเหลือพอแม และสามารถสงเสียให

ลูกไดเรียนหนังสือสูง ๆ นับวาประสบความสําเร็จอยางยิ่ง “….พระองคทาน ทําใหผม

และชาวบานคนอื่น ๆ ไดมีงานทํา มีอาชีพ มีความเปนอยูที่ดีขึ้น ไมตองทิ้งถิ่นฐาน

บานเกิด ไดอยูกับครอบครัว สิ่งท่ีผมจะตอบแทนพระองคทานไดก็คือ จะตั้งใจ

ทําความดี”

ความเปนอยู แตกอนคอนขางลําบาก เพราะ

หลังจากฤดูทํานาแลว ก็ไมมีรายไดอื่นเลยโดยเฉพาะ

ชวงหนาแลงยิ่งลําบาก แตเพราะไดเขาไปทํางานใน

โครงการฟารมตัวอยางบานยางนอย ทําใหมีความสําเร็จ 

คือมีความรู ความเขาใจเรื่องของเกษตรมากขึ้น และ

มีรายไดเสริม ทําใหเขาใจคําวา พอเพียง เลี้ยงตนเองได ชีวิตก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อย ๆ เพราะ

รายไดอีกสวนหนึ่งก็มาจากการที่ไดมาฝกอาชีพที่โครงการ

“รูสึกดีใจ และขอขอบพระคุณในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จทานที่ทําใหชีวิต

ดข้ึีน มงีานทาํ มอีาชพีเสรมิสรางรายไดใหกบัครอบครวั และมอีาหารท่ีปลอดภยัสารพษิ

ใหพวกเราไดกินดีอยูดี ขอพระองคทรงพระเจริญ”

นางศิริพร แสงสวาง บานยางนอย จังหวัดอุบลราชธานี

นางกานกอง เสมามิ่ง คนงานกลุมงานทอผาไหม จังหวัดอุบลราชธานี

การมาทาํงานทีโ่ครงการฟารมตวัอยางบานยางนอย

ไดมีความรูความเขาใจในเรื่องการเกษตรมากขึ้น ทําให

มีรายไดเสริม นอกจากนี้ ยังมีความรูเรื่องการเลี้ยงไหม 

การทอผาไหม การยอมสีเสนไหม ทําใหมีรายไดเพิ่มข้ึน

สามารถจุนเจือครอบครัวได

“...รูสึกดีใจมากเมื่อรูวาจะตั้งฟารมตัวอยางเพราะวาฉันจะไดมีงานทํา มีรายได

ไปเลีย้งครอบครัวชีวิตก็ดีขึ้นมาก มีงานทําในชวงหลังการทํานา มีรายไดเสริมเพิ่มใหกับ

ครอบครัว จึงสํานกึในพระมหากรณุาธคุิณของสมเด็จทาน ท่ีทําใหมงีานทํา มอีาชพีเสรมิ 

มีอาหารที่ดีใหพวกเราไดกินตลอด ขอพระองคทานทรงพระเจริญ”
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“...ตั้งแตมีโครงการฟนฟูอาหารชางปาภูหลวงฯ 

นี้ดีมาก ชวยทําใหชางปามีจํานวนเพิ่มมากขึ้น และ

การปลูกพืชอาหารใหชางในพื้นที่ปาชวยลดจํานวน

ชางออกมาหากินพืชไรของชาวบานไดอยางเห็นผล 

กระผมรู สึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค

ทานทรงหวงใยชาวบาน และชางปา ขอใหพระองค

ทรงพระเจริญ”

นายทองเตา บันทะลา อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

นางสมพาน ผิวละออง อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อกอนมีโครงการศูนยพัฒนาการเกษตรภูสิงห มีอาชีพทํานาอยางเดียว มี

รายไดไมพอกับรายจาย เมื่อเขารับการอบรม “การปลูกมะนาวนอกฤดู” และได

รับการสนับสนุนพันธุมะนาว จํานวน ๑๐ ตน จึงซื้อวัสดุอุปกรณ เชน ทอซีเมนต 

ระบบนํ้าทดลองปลูก เริ่มปลูกเดือนกันยายน ๒๕๕๔ ตอนนี้ตนมะนาวเจริญเติบโต

ดีมาก คาดวาในฤดูแลงป ๒๕๕๖ จะสามารถใหผลนอกฤดู และขายมะนาวไดหลาย

หมื่นบาทตอป 

ในอดีตมีอาชีพทําการเกษตรแลวหารายไดเสริม

ดวยการเก็บของปามาขาย หรือใชกินในครอบครัว แต

ปญหาก็คอืปาถกูทาํลาย เชน ตดัไมไปขายใหกบันกัธรุกจิ

ไมแปรรปู หรอืพวกทาํเตาถาน เมือ่ปาเสือ่มโทรมผลผลติ

จากปาก็ลดนอยลงตามไปดวย 

เมื่อมีโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งฯ จังหวัดยโสธร ปาชุมชนดงมันเริ่ม

มีความอุดมสมบูรณขึ้น ของปาก็เพิ่มปริมาณมากขึ้น โดยเฉพาะเห็ดโคนและเห็ดระ

โงก และเมื่อมีการรวมกลุมชาวบานชุมชนตาง ๆ ก็ไดจัดตั้งเปน “สหกรณการเกษตร

นางลําพูน นิลไชย ตําบลคอเหนือ จังหวัดยโสธร

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนแรงบันดาลใจใหขาพเจาตอสูในการทํางาน

จนประสบความสําเร็จ มีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น ขอใหพระองคทานมีพระพลานามัยท่ี

สมบูรณแข็งแรง และมีอายุยิ่งยืนนาน และขาพเจาจะเปนแบบอยางใหแกเกษตรกรทั่วไป 

โดยยึดหลักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต
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ในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งฯ จํากัด” ทําใหชาวบานที่ไมมีงานทําก็เก็บของปาหาเห็ดโคนและอื่น ๆ 

มาขายใหแกสหกรณ และมีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาภายใตสินคาตราวนาทิพย จนไดเปนสินคาโอทอป ๕ ดาว

ของจังหวัด ปจจุบันสมาชิกมีรายไดเพิ่มขึ้นประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ไมรวมรายไดจากการทํานาและรายไดเสริมอื่น ๆ 

“เปนบุญคุณอยางประเสริฐที่สุดที่ทรงเห็นความสําคัญของปา ถาไมเปนเชนนั้นปานนี้ผืนปาดงมัน คงเปน

ทะเลทรายไปนานแลว ดวยพระบารมีของพระองคทาน ทําใหสภาพปาดีขึ้น มีตนไมใหญหนาแนนและทําใหมี

อาชีพเสริมเกิดขึ้นมากมาย”

เ ม่ือก อนในพื้นที่บ านถํ้าติ้ว มีสภาพเป นป า

เสื่อมโทรม มีการปลูกมันสําปะหลัง ทําไร ทํานา ความ

เปนอยูแรนแคนยากจน นํ้าทําการเกษตรไมเพียงพอ

แหงแลง ตองไปทํางานรับจางตางถิ่น เมื่อมีโครงการ

ปารกันํา้ ทาํใหปามคีวามอดุมสมบรูณขึน้ มไีมใชสอย มน้ํีา

ทําการเกษตร มีแหลงหาอาหาร มีงานทํา ไมตองไปรับจางตางถิ่น ในหมูบานก็มีความ

เจรญิข้ึน มีไฟฟา ประปา มปีมนํา้มนัหยอดเหรยีญ และมกีารรวมกลุมเพือ่สงเสรมิอาชพี 

“...รูสึกปลาบปลื้มดีใจที่พระองคมาใหการชวยเหลือ และขอใหทุกพระองคมีพระ

ชนมายุยิ่งยืนนาน”

นายแสวง บุญยะใบ ผูใหญบาน บานถํ้าติ้ว จังหวัดสกลนคร

นางจันทรเพ็ญ ตามูล จังหวัดเชียงราย

ในอดีตกอนมีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่อนุรักษตามแนวพระราชดําริ 

อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ตนและครอบครัวมีรายไดจากการทําสวนและขาย

ใบเมี่ยงเพียงอยางเดียว ในหนาแลงไมสามารถทําการเกษตรไดและไมมีอาชีพเสริม 

แตเมื่อสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเขามาสงเสริมการปลูกกาแฟ

แซมบนไรเมี่ยง ทําใหมีรายไดตลอดทั้งป เนื่องจากฤดูเก็บเกี่ยวใบเมี่ยงจะสิ้นสุด

ในเดือนธันวาคม เมื่อมีการปลูกกาแฟก็สามารถเก็บผลผลิตสงโครงการหลวง ทําให

มีรายไดเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นประมาณเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท “...ขอบคุณแมหลวงที่เห็น

ความสําคัญของชุมชนเล็ก ๆ ในปาในดอย เพื่อชาวบานจะไดมีอาชีพเสริม 

ขอขอบพระคุณทาน”
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วิถีชีวิตในอดีตมีความลําบากมากโดยเฉพาะการคมนาคม เน่ืองจากถนนไมดี

ตองเดินเทาอยางเดียว เมื่อกอนปลูกฝนเปนอาชีพเพราะนํ้ามีนอย ไมรูจะทําอะไร ไมรู

จะปลกูอะไร จะกนิจะอยูกล็าํบาก ตอมามโีครงการพฒันาคณุภาพชวีติในพืน้ทีอ่นรุกัษ

ตามแนวพระราชดําริ สนับสนุนสงเสริมใหชาวบานปลูกพืชไร เชน ขาวโพด ขิง ถั่วดํา 

ขาว และเลี้ยงสัตว ชาวบานเก็บผลผลิตไดมาก เพราะมีฝายชะลอนํ้าชวยเก็บกักนํ้ามา

ใชในชวงฤดแูลงทาํเกษตร ถนนดขีึน้ การเดนิทางกส็ะดวกขึน้ “...เคยไปเฝาฯ รบัเสดจ็

นายหลวงโงะ จงใจพนา เผาลีซอ

นายสมชาย หลักแตง (เผาลีซอ)

นางนากอ กําเนิดกรุณา 

ความเปลี่ยนแปลงหลังจากมีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่อนุรักษตาม

แนวพระราชดําริวามีความเปนอยูดีขึ้นมากโดยเฉพาะถนน มีการปรับปรุงใหดีอยู

เรือ่ย ๆ  มกีารสรางฝายชะลอนํา้ทาํใหเกบ็กกันํา้ไดมาก มน้ํีาใชทาํการเกษตร ชาวบาน

มีรายไดเพิ่มมากขึ้น เจาหนาที่เขามาชวยสงเสริมใหชาวบานปลูกพืชในชวงฤดูแลง

มีอาชีพเสริมใหชาวบาน เชน การเลี้ยงไก ปลา หมู การทําปุย สามารถพึ่งตัวเอง

ไดโดยไมเดือดรอนขัดสนอะไร และทางโครงการฯ ไดใหความรูวาปามีประโยชน

อยางไร ทําใหชาวบานรูสึกหวงแหนปามากขึ้น และการตัดไมทําลายปาก็ลดลงอยาง

ตอเนือ่ง “...ดใีจและซาบซึง้ใจทีพ่ระองคทานเหน็ความลาํบากของพวกเราและเขา

มาชวยเหลอืพวกเราชาวเขา ทาํใหมคีวามเปนอยูท่ีดีกวาแตกอน ขอบคุณพระองค

ทาน และขอใหพระองคทานแข็งแรง ขอพระองคทรงพระเจริญ”

กลาวถึงวิถีชีวิตความเปนอยูในอดีตวา “เดินมาจากหมูบานขางลาง ไมมีทาง ไมมีถนน 

มาต้ังบานเรอืนทีน่ี ่แตเดมิเปนพืน้ทีป่ลกูฝนของพมา มน้ํีาใชแตไมมากเทาปจจุบนั ตองปลกูผกั

เลี้ยงสัตวกินเอง ถาซื้อกินก็ไกล”

ตอมาเมือ่เกดิโครงการหมูบานยามชายแดนฯ ในพืน้ทีบ่านปางคอง “อะไรก็มใีชทกุอยาง 

มไีฟฟา มถีนน นํา้ในหวยมตีลอดป มน้ํีาใชด่ืม ใชกิน ใชทาํไรมากขึน้ ไดปลา ไดหม ูมาเลีย้ง เดีย๋ว

นี้ตนไม ปาไมมีมาก ตั้งแตทหารปาไมเขามาอยูไมมีการปลูกฝนแลว และไมมียาบาในพื้นที่”

“...รูสึกซาบซึ้ง เคยเฝาฯ รับเสด็จแมหลวง เมื่อครั้งเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่นี่ เมื่อป 

๒๕๔๕ ดีใจที่แมหลวงเสด็จฯ มา แมหลวงใจดี อยากเจออีกครั้ง ขอใหแมหลวงมีสุขภาพ

แข็งแรง”

ทั้งพอหลวงและแมหลวงที่ศูนยวิจัยขาวแมฮองสอนที่บานทาไคร ดีใจมากและคิดถึงอยากเจอพระองค

ทานอีก ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่แมหลวงเขามาชวยเหลือทําใหมีกินมีใช มีความเปนอยูที่ดี 

ขอใหแมหลวงอยูเปนรมโพธิ์รมไทร ใหสุขภาพแข็งแรง มีอายุยืนนาน”
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นางสาวโสภิต กรรณวงษ จังหวัดลําปาง

เมื่อกอนมีรายไดไมเพียงพอกับรายจาย ขาดแคลนน้ําสําหรับทําการเกษตร 

แตหลังจากมีอางเก็บนํ้าแมตํ๋า และมีโครงการพระราชดําริศูนยศิลปาชีพบานแมตํ๋า

เขามา ก็เขาไปทํางานในศูนยศิลปาชีพฯ และทําการเกษตร ปจจุบันมีรายไดเฉลี่ย

เดือนละ ๕,๘๖๐ บาท ดวยเหตุนี้ทําใหรูจักเก่ียวกับการดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจ

พอเพียง รูสึกประทับใจและปลื้มใจเปนอยางยิ่งที่พระองคทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ

ทําใหชีวิตของประชาชนดีขึ้นเรื่อย ๆ 
“...รูสึกประทับใจและปลื้มใจเปนอยางยิ่งที่พระองคทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทําใหชีวิตของ

ประชาชนดขีึน้เรือ่ย ๆ  มีทีท่าํกินใหแกราษฎร มนีํา้พอกนิ พอใชในการทําการเกษตรและดาํรงชวีติ”

นายปาหนอ จะลอ ชาวเขาเผาลาหู จังหวัดเชียงใหม

เมือ่กอนปลกูขาวโพด ปลกูกะหลํา่ปล ีมรีายไดเดอืนละไมถงึหนึง่พนับาท

นํ้าสําหรับอุปโภค-บริโภคก็อาศัยจากลําหวยแมเก๋ียงเทาน้ัน หลังจากมี

โครงการฯ ตนและภรรยาไดเขามารับจางทํางานในสถานีพัฒนาการเกษตร

ที่สูงตามพระราชดําริหวยแมเกี๋ยง ครอบครัวก็มีรายไดมากขึ้น มีรายไดเฉลี่ย

เดือนละ ๗,๐๐๐ บาท และนํ้าก็มีใชตลอดปจากระบบประปาภูเขา

นายปาหนอฯ ยังเลาถึงเรื่องเมื่อครั้งมีโอกาสเฝาฯ รับเสด็จ สมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ รูสึกดีใจ

มากเพราะมโีอกาสไดคยุกับพระราชนีิ พระองคทานถามวา “เปนชนเผาอะไร” 
ตนตอบวา “เปนชนเผาลาหู อยูมานานแลว” และวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ตนก็มีโอกาส

เฝาฯ รับเสด็จอีกครั้ง

“...ขอใหราชินีอยูดี มีความสุข อยูไปนานๆ ดีใจที่ไมตองอพยพไปไหน มีที่ดินทํากินที่นี่ 

ไมรูจะขอบคุณอยางไร ทุกอยางที่ทานทําเปนประโยชนตอชาวบานมากมาย...”

นายวันชัย คีรีลาภเจริญ จังหวัดแมฮองสอน

โครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดาํร ิทาํใหราษฎรไดใชเปน

แหลงอาหารเพือ่การบรโิภคไดตลอดทัง้ป โดยการปลกูไมตาง ๆ  ไดแก ขีเ้หลก็ 

คอแลน จิก กระโดน ไผ นํามาเปนสมุนไพรรักษาโรค เชน กระโดน เปลือก 

ใบ และผล ใชเปนยาสมานแผล เปลอืกใชเปนยาขบัเสมหะ ผลชวยยอยอาหาร 

ดอกเปนยาบํารุง นอกจากนี้ ยังลดการทําลายพื้นที่ปาซึ่งเดิมถูกบุกรุก

“รูสึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ไดทรงเล็งเห็นถึงประโยชน

ของธนาคารอาหารชุมชนและไดรับสั่งใหจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมา ปจจุบันตนไดหาเลี้ยงชีพ 

โดยการเลี้ยงไก เลี้ยงปลาดุก รวมทั้งเลี้ยงหมู โดยไดรับความรูจากโครงการฯ ทําใหสภาพ

ความเปนอยูดีขึ้น มีรายไดเพิ่มขึ้น รวมถึงสภาพแวดลอมดีขึ้นดวย” 



ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม - กันยายน  ๒๕๕๕

วารสารอันเนื่องมาจาก
¾ Ã Ð Ã Ò ª ´í Ò ÃÔ

42

นายฉัตรชัย บัวแสน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน

อาชพีหลกัคอืทาํนา ทาํไร มพีืน้ทีท่าํนา ๑๐ ไร เดมิปลกูขาวไรแบบกระทุงหยอด

และไรหมุนเวียนจํานวน ๕ ไร ไดผลผลิตขาว ๑๐ ถังตอไร ตอมามีพระราชดําริใหทํา

นาขั้นบันได จึงไดเปลี่ยนพื้นที่ปลูกขาว ๓ ไร โดยขุดปรับพื้นที่นาเตรียมดินและซอม

คันนาที่ชํารุด ซอมแซมทอนํ้าหรือคลองสงนํ้าลงนา “...การทํานาแบบข้ันบันไดได

ผลผลติดกีวาแบบเดิม คือไดขาวผลติผล ๓๐ ถงัตอไร คุณภาพขาวมนีํา้หนกัดกีวา 

ทําใหขายไดราคา ใชพื้นที่นอยกวา แตผลผลิตไดมากกวาเดิม ทํางาย มีระบบนํ้า
ที่แนนอน รูสึกปลาบปล้ืมและสํานึกในพระมหากรุณาเปนลนพน ท่ีทําใหราษฎรในพื้นที่มีชีวิต

ความเปนอยูที่ดีขึ้น และยังนอมนําเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใหเขากับวิถีชีวิตในทองถิ่น”

นายหลง อุนถิ่น อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน

มีอาชีพทํานาและปลูกผักหลังนา เดิมทํานาแบบกระทุ งหยอดขาวไร  

ในพื้นที่ ๑๐ ไร ไดผลผลิตเพียง ๙๐ ปจจุบันแบงเปนพื้นที่ทํานาขั้นบันได ๑ ไร 

ไดผลผลิต ๓๐ ถัง “...ผลผลิตไดมากกวาเดิมกวา ๓ เทา นอกจากนี้ ในพื้นที่

ดาํเนินการของโครงการสถานพีฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดาํร ิบานสะจกุ-

สะเก้ียง จะมีพืน้ท่ีทํานาขัน้บนัไดอยูบรเิวณท่ีราบเชงิเขารมิลาํหวย หรอืในบรเิวณ

ไหลเขาทีม่คีวามลาดชนัของพืน้ทีไ่มสงูมากนกั และสามารถตอระบบนํา้มาถงึพืน้ที่
ทํานาได ซึ่งการปรับพื้นที่เปนนาขั้นบันได ทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น และสงผลใหราษฎรในพื้นที่มีชีวิต

ความเปนอยูที่ดีขึ้นในทุก ๆ ดาน”

นายเจะอุมา เจะโด ตําบลตะลุบัน จังหวัดนราธิวาส

เปนชาวประมงพื้นบาน บางวันหาปลาไมไดเลย ปลาหายากมาก บาง

คนขายเรือทิ้งไปทํางานที่อ่ืน ไปเปนลูกนองอวนดําแถวประเทศมาเลเซีย แต

ตอนนี้เริ่มทยอยกลับบาน มาซื้อเรือใชเบ็ดหาปลาทําประมงกันตอ เพราะมี

โครงการปะการังเทียมของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ปลาก็

มีเพิ่มขึ้น เตาก็มีใหเห็น ความเปนอยู ดีกวาเดิมเยอะ เทียบไมไดกับสมัยกอน 

ปลาที่พบมาก ปลาอินทรี ปลากระเบน ปลาชอนทะเล รายไดหักคาน้ํามัน

รอยกวาบาท แลวแบงกันอีก ๓ คน ไดคนละ ๑๕๐ - ๒๐๐ บาท ก็พออยูพอกิน

แตทีย่งัหวงอยู อยากใหมกีารกําหนดเขตไมใหอวนลากเรอืใหญเขามาจะทาํใหปะการงั

เสียงหาย สัตวนํ้าก็จะหายไปอีก
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นางหนูกลิ่น นวลศรี อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

มีอาชีพหลักคือทํานาในพื้นที่ ๔ ไร เดิมปลูกขาวพันธุเล็บนก และหัน

มาปลูกขาวสังขหยด เนื่องจากทนทานตอภัยธรรมชาติ เปนพันธุที่มีชื่อเสียง 

และทางราชการสนับสนุนเมล็ดพันธุ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๔ เก็บผลผลิตได ๕๐๐ 

กิโลกรัม มีรายไดเฉลี่ย ๘๐,๐๐๐ บาท/ป “ปลื้มใจท่ีพระองคเสด็จฯ มา

ทรงเยี่ยมและหวงใยประชาชนในพื้นที่ ขอใหพระองคเสด็จฯ ทรงเยี่ยมและ

หวงใยประชาชนในพื้นที่ ขอใหพระองคทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน”

นางรอสะ สุภาพ อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

แตกอนในชุมชน ในหมูบานทะเลาะวิวาท แบงพรรค แบงพวก การ

เดินทางและการทํามาหากินลําบาก หาปู หาปลาไมคอยได รายไดไมพอเลี้ยง

ครอบครัว เมื่อไดถวายพื้นที่แดสมเด็จพระราชินีแลว ทําใหความสงบกลับคืน

มาอีกครั้ง มีการทําถนนลาดยาง เดินไฟฟา ทําประปา ทําใหสะดวกขึ้นมาก 

นอกจากน้ี การเปนสมาชิกศูนยศิลปาชีพทุงทะเล ใชเวลาวางทอผาสงสวน

จติรลดาพอมรีายไดขึน้บาง ทกุวันน้ีลกู ๆ  ออกหาปลาไมตองไปไกล และไมนาน
ก็ไดปลากลับมาแลว รูสึกวากุง หอย ปู ปลามีมากขึ้น ตั้งแตตั้งโครงการฟนฟูและอนุรักษปาทุง

ทะเล ปจจุบันหาดทุงทะเลเปนสถานที่ทองเที่ยว มีธรรมชาติปาไมที่สมบูรณ เงียบสงบ รมรื่น 

จนเปนที่รูจัก สรางรายไดเขาหมูบาน ชาวบานมีอาชีพเปนหลักแหลง

นายจักรกฤษณ และนางนลินี สามัคคี อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง 

เดมิปลกูขาวพนัธุพืน้เมือง เชน ขาวหัวนา ขาวหอมจันทร ตอมาโครงการฟารม

ตวัอยางบางแกวพัทลงุ ศนูยบานเรยีนรูเกษตรธรรมชาต ิไดนําเมลด็พนัธุพืน้บานขาว

สังขหยดมาปลกูขยายพนัธุ จงึมกีารสงเสรมิใหสมาชกิเครอืขายนําไปเพาะปลกูเมือ่ป 

๒๕๔๗ โดยนาของตนเองและสมาชิกรวม ๑๒๗ ไร ไดผลผลติตอไร ๓๐๐ - ๓๕๐ กก./ไร

โดยนอมนําแนวพระราชดําริ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ มาสงเสริม

การปลกูแบบธรรมชาตใินระบบเกษตรอนิทร ีและขยายผลไปสูเครอืขายจนถงึปจจบุนั 

“ในฐานะที่เปนชาวนาและไดรับความชื่นชมจากการเสวยขาวสังขหยด 

รูสึกปลาบปลื้มใจเปนลนพน จะดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และจะขยายผลไปสูเครือขาย”
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นางอายีซะ สะมาโนง อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

แตเดิมอยูอําเภอสุไหงโก-ลก สามีเปน รปภ. อยูที่เทศบาลอําเภอสุไหงโก-ลก 

และถกูยงิเสยีชวีติเม่ือป ๒๕๔๗ จากนัน้ไดขอเขามาอยูภายในโครงการฟารมตวัอยาง

บานรอตนับาต ูโดยจดัพืน้ทีร่อบบานปลูกพชืแบบผสมผสาน เชน มะนาว เงาะ มงัคดุ 

สะทอน อีกทั้งเลี้ยงไก เปด ปลานิล และปลาแรด ซึ่งผลผลิตที่ไดจะนําไปสงกับฟารม

ตัวอยางฯ สรางรายไดใหครอบครัว ๖,๐๐๐ - ๗,๐๐๐ บาทตอเดือน 

“รูสึกดีใจเหมือนตายแลวเกิดใหม อยูที่นี่มีพรอมทุกสิ่งอยาง ตอนเขามา

มีกระเปาแคใบเดียว ในโครงการฯ ทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันทั้งคนพุทธและคน

อิสลาม ขอขอบพระคุณตอพระมหากรุณาธิคุณเปนอยางยิ่ง”

นางวรรณา ศรีริกานนท อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

เดิมอยูอําเภอสุไหงปาดี สามีเปนทหารอยูในพื้นที่ และถูกยิงเสียชีวิตจาก

เหตุการณความไมสงบ ไดขอเขามาอยูกับโครงการฟารมตวัอยางบานรอตนับาต ูในป 

๒๕๔๙ มีการปลูกพืชผักสวนครัว และพืชสวน เชน ออย กลวย และมะมวง อีกทั้งได

จัดตั้งกลุมชอแม เปนกลุมเย็บกระเปาจากผาพื้นเมืองนําไปจําหนายตามงาน OTOP 

สรางรายไดเสริมใหกับสมาชิกประมาณวันละ ๑๐๐ บาท/คน

“พวกเราทุกคนมีชะตากรรมเดียวกัน จึงรับรูถึงความรูสึกในแบบเดียวกัน พอเขามาอยู

ที่นี่ รูสึกอบอุนใจ รูสึกวาไมถูกทอดทิ้ง และทุกคนเทาเทียมกัน ไมมีการละเวนใหความชวยเหลือ

กับศาสนาใด ๆ อีกทั้งทําใหเรามีที่ทํากิน มีความหวังที่ทําใหอยากมีชีวิตอยูตอไป เพราะทานทรง

ใหทุกสิ่งทุกอยางตอเรา ถึงไมไดเสด็จฯ มา ทานก็สงคนมาดูแล จึงไมรูสึกเหมือนถูกทอดทิ้งหรืออยู

อยางโดดเดี่ยว”

สภาพบานเรือนของนางวรรณา  ศรีริกานนท

และกิจกรรมการเย็บกระเปาของกลุม
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นางเวิน โสระมัด อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

เดมิอยูทีจ่งัหวดักาฬสนิธุ ไดไปทาํงานอาํเภอรอืเสาะ จังหวัดนราธิวาส ในป ๒๕๔๙ 

ลูกชายเปนทหารพรานถูกยิงเสียชีวิต สวนตนเองและสามีบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ

ความไมสงบเชนกัน จากนั้นไดขอเขามาอยูภายในโครงการฟารมตัวอยางบานรอตัน

บาตู ไดปรับพื้นที่รอบที่พักอาศัยปลูกพืชผสมผสาน เลี้ยงเปด ไก และปลา อีกทั้ง 

รับจางซักรีดเสื้อผา และเล้ียงไหม พรอมทอผาสงใหกลุมงานศิลปาชีพของโครงการฯ 

สรางรายไดใหครอบครัวประมาณ ๔,๐๐๐ บาทตอเดือน 

“การที่มีวันนี้ เพราะพระมหากรุณาธิคุณ ถาไมไดอยูที่นี่ก็ไมมีที่อยูอาศัยเปน

หลักเปนแหลง อยูที่นี่ไมคอยมีคาใชจายอะไร มีอาหารในสวนของตนเอง อีกทั้งอยู

ที่นี่รูสึกปลอดภัย”

นายธนพล นาพนัง อําเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อกอนการทํานาบานเนินธัมมังไมคอยจะไดผล เนื่องจากเปนพื้นที่ลุมมีนํ้าทวม

พื้นที่เกือบทุกป สภาพดินพรุมีความเปรี้ยวจัด ทํานาไดปละครั้ง ไมมีระบบชลประทาน

ชาวบานทํางานนอกบานเปนสวนใหญ ตอมาในป ๒๕๓๖ มีโครงการพัฒนาพื้นที่

บานเนนิธมัมัง มีการสงเสรมิอาชีพแกกลุมแมบานงานฝมอืหตัถกรรม พืน้ทีก่ารทาํนาก็มี

โครงการสรางพนงักัน้นํา้ทวมครอบคลมุเนือ้ที ่๑,๙๐๐ ไรเศษ มกีารจัดระบบชลประทาน 

สามารถทาํการเกษตรได โดยเฉพาะการทาํนา มกีารสงเสรมิเมลด็ขาวพนัธุดี การปรบัปรงุ

ดินและพัฒนาแปลงนา มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิดจากทํานาผลิตขาว

เพื่อการจําหนายอยางเดียวเปนการผลิตขาวอยางครบวงจร คือการผลิตเพื่อการบริโภคเหลือ

จากการบริโภคจึงจําหนาย และนําเอาวัตถุดิบจากการแปรรูปขาว (รํา ปลายขาว) ไปเลี้ยงสัตว

เปนอาชีพเสริม ทําใหเกษตรกรมีความเปนอยูที่ดีขึ้น

ขาพเจาและชาวบานหายพนจากความทกุขยาก ขอพระองคทรงพระเจรญิยิง่ยนืนาน ขาพเจา

ขออุทิศตนชวยเหลือสังคมและจะทําแตความดีถวายเปนพระราชกุศลตลอดไป 
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นางชํานาญ มาเพ็ง

นางกาญสิณี  นวลศรี และนางบุญรมณ  เกื้อเพชร 

แตเดิมไมมีงานทําไมมีรายไดประจํา ชีวิตความเปนอยูลําบาก สมเด็จพระ

ราชินีไดทรงสรางศูนยศิลปาชีพใหชาวบานไดมีงานทํา ขาพเจาเปนคนหนึ่งที่เปน

สมาชิกในกลุมงานทอผา ไดมีโอกาสเรียนรูจากครูผูสอน และพัฒนาฝมือการ

ทอผาจนมีรายไดประจํา ปจจุบันมีรายไดเฉลี่ยจากการทอผาประมาณเดือนละ 

๓,๐๐๐ บาท ขาพเจาปลืม้ใจและดใีจมากทีพ่ระองคทานไดชวยเหลอืใหไดมอีาชพี 

และมชีีวิตความเปนอยูทีด่ขีึน้ ขอใหพระองคทานทรงพระเจรญิเปนรมโพธิร์มไทร

ของพสกนิกรยิ่งยืนนาน

เมื่อกอนไมมีงานทํา ไมมีรายได สามีเปนผูหารายไดเลี้ยงครอบครัวเพียง

คนเดียว เมื่อมีโครงการศิลปาชีพไดมีการสงเสริมกิจกรรมจักสานและแปรรูป

กระจูด ขาพเจาทั้งสองคนไดเรียนรูจากครูผูสอนของโครงการในการคิดคนลาย 

การประดิษฐแปรรูปผลิตภัณฑในรูปแบบตาง ๆ จนชํานาญ

ปจจุบันมีผลิตภัณฑสงสวนจิตรลดา และจําหนายใหกลุมลูกคาทั่วไป มี

รายไดสามารถสงใหลูก ๆ ไดเรียนหนังสือจนมีงานทําที่มั่นคง รูสึกซาบซ้ึงใน

พระมหากรุณาธิคุณของพระองคทาน ขอใหพระองคทานมีพระวรกายแข็งแรง 

และขาพเจาจะมุงทําแตความดีถวายเปนพระราชกุศลตลอดไป

นางระเบียบ ทาตะภิรมย อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

มีอาชีพทาํนา ทาํสวนยางพารา มรีายไดเฉลีย่ครอบครวัละ ๒๘๘,๐๐๐ บาท/ป 

ปลูกขาวสังขหยดในพื้นที่ ๒๙ ไร แบงทํานาป ๑๗ ไร สวนยางพารา ๑๒ ไร แตกอน

ปลูกขาวพันธุเล็บนกอยางเดียว แตไดหันมาปลูกขาวพันธุสังขหยด เพราะเปนพันธุ

ดั้งเดิมปลูกมาตั้งแตบรรพบุรุษทนทานตอภัยธรรมชาติ 

“...ภูมิใจท่ีทําใหเกษตรกรในพื้นท่ียังคงปลูกขาวสังขหยด ซึ่งกอนหนานี้

เกือบจะเลิกปลูก ปจจุบันพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น เปนเพราะราคาสูง มีการรวมกลุม
กันผลิต การพัฒนาเกษตรกรตองจัดระบบการผลิตใหถูกตอง มีการจัดหาการตลาดที่แนนอน”
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เมื่อนึกถึงโรงพยาบาลเราจะเห็นภาพคุณหมอ พยาบาล หอง

จายยา เครื่องมือทางการแพทย และผูปวยที่เขามารับการรักษา

หลายคนมองวาภารกิจหลักของโรงพยาบาลคือการรักษาความเจ็บปวย

แตมีโรงพยาบาลแหงหนึ่งมีหนาที่ใหบริการสาธารณสุข

ทุกดานแกประชาชน ทั้งดานการสงเสริมสุขภาพ 

การปองกันโรค ภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคหรือ

ลักษณะที่จะเปนอันตรายตอสุขภาพ การรักษา

พยาบาล และการฟนฟูสภาพภายหลังการเจ็บปวย อยางไรก็ตาม โรงพยาบาลคงเปนสถานที่

ทีไ่มมใีครอยากเขาไปเยีย่มเยยีนบอยนัก แตเรามแีบบอยางโรงพยาบาล ทีด่ใีนการปฏบิตัติาม

ภารกิจอีกรูปแบบหนึ่งใหผูอานไดทําความรูจักกัน 

“โรงพยาบาลหนองมวงไข” ซึ่งไดรับรางวัลถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

“สงเสริมสุขภาพมากกวาปลอยใหเจ็บปวย”

âÃ§¾ÂÒºÒÅ¾Íà¾ÕÂ§

สํานักศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ

àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§
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ครั้งที่ ๒ ประเภทหนวยงาน/องคกรภาครัฐ ในสวนภูมิภาค และได

ตอบรับเปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของสํานักงาน กปร. 

เม่ือเดินเขาไปขางในโรงพยาบาลจะเหน็เจาหนาที ่เหน็ชาวบาน

ที่มารอการรักษามากมาย ไดพบเห็นคุณหมอ นายแพทยสมศักดิ์ 

โสฬสลิขิต ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองมวงไข เห็นความใจดี 

ท่ีแสดงออกทางวาจา แววตา และการตอนรบัจากคณุพยาบาลทีเ่ปน

กนัเอง คณุหมอเลาใหฟงวาป ๒๕๔๗ โรงพยาบาลประสบปญหาเกดิ

ภาวะหนี้คางชําระคายาและเวชภัณฑ เงินบํารุงคงเหลือไมเพียงพอ

ตอการดําเนินงาน เจาหนาที่ขาดความเชื่อมั่นและกําลังใจไปมาก 

วิกฤตครั้งน้ันทําใหทุกคนในโรงพยาบาลหันหนาเขาหา

กัน ระดมความคิดเห็น ชวยกันแกปญหา เพื่อความอยูรอดของ

โรงพยาบาล และชวยเหลือชาวบานที่ยังตองการการรักษาอยูทุกวัน 

คุณหมอจึงนําการบริหารจัดการแบบชีววิถีควบคูไปกับการนอมนํา

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งไดรับการสนับสนุนองคความรูจาก ดร.พิสิฐ 

วรอไุร และการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.) มาประยกุตใช

กบันโยบายใหบคุลากรทกุคนเกดิการเรยีนรูดวยตนเอง สรางแนวทาง

ในการปฏิบัติบนพื้นฐานของความพอเพียง 

เชน ที่ปดตาผูปวย กลองกระดาษ ที่ถูกนํามา

ดัดแปลงเปนที่ใสหลอดยา แผนกั้นขยะติดเชื้อ

ในตะแกรงทําแผล ซึ่งสามารถลดคาใชจายใน 

บัญชีไดไมนอยเลย 

ชาวบานและเจาหนาที่ในโรงพยาบาลมี

ความเปนกันเอง ดวยวิสัยทัศนที่มอง คน เปน

ทรพัยากรท่ีสาํคญัมาก คนมคีณุภาพ สามารถ

สรางสรรคงานที่มีคุณภาพ ทําใหประชาชน

ไดรับการบริการที่ดีและมีคุณภาพดวย สราง

ชองทางสือ่สารระหวางกนั ไมวาจะเปนบคุลากร

ในโรงพยาบาลดวยกันเอง หรือเจาหนาที่กับ

ในโรงพยาบาลจะมอีปุกรณหนาตาแปลก ๆ

ที่เปนเครื่องมือทางการแพทย ไมวาจะเปนที่

กันฝุนเขาตา ทีใ่สหลอดฉดียา ตะแกรงและแผน

กันขยะติดเชือ้ ทีน่ี่เขาใชทรพัยากรทีป่ระหยดั มี

อยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพ ประยุกตใช

ของที่มีอยูในสํานักงานมาสรางสรรคประดิษฐ

เปนเครื่องมือที่เปนประโยชนทางการแพทย 

นอกจากน้ี ยังมีเครื่องมือทางการแพทยอีก

มากมายทีเ่จาหนาทีช่วยกนัทาํใชในโรงพยาบาล 



ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม - กันยายน  ๒๕๕๕

วารสารอันเนื่องมาจาก
¾ Ã Ð Ã Ò ª í́ Ò ÃÔ

49

ผู ปวย การสื่อสารเปนส่ิงสําคัญ อาศัยการ

ประชมุเพยีงอยางเดยีวไมพอ ตองหาเวลาพดูคยุ

กันในเรื่องที่เปนประโยชนตอการดําเนินงาน 

ใชระยะเวลาไมมากแตใหบอยครั้ง และไดลด

ขั้นตอนการทํางานที่ซํ้าซอน ทําใหมีเวลาในการ

สื่อสารมากขึ้น เพราะการส่ือสารกันทําใหเกิด

ความจริงใจและการดําเนินงานที่งายขึ้น 

ในโรงพยาบาลที่มีทั้งสวนสมุนไพรที่นําไปใชในการนวด

แผนโบราณ แปลงผักสวนครัว นาขาว การเพาะเห็ด ตนกลวย

ที่มีเปนพันธุหลากหลาย พืชผลที่ไดใชปุยดวยระบบจุลินทรียที่มี

ประสิทธิภาพทดแทนการใชสารเคมี ปลอดสารพิษ ลดรายจาย 

สรางรายไดใหโรงพยาบาล สามารถปลดหนี้ใหโรงพยาบาลได 

นอกจากนี้ มีการเลี้ยงวัว หมู ปลา และยังมีการเลี้ยงไสเดือนดวย 

มีบานหลังเล็ก ๆ ที่ชาวบานนํามาบริจาคหลังจากใชในพิธีงานศพ

ของคนทองถิน่นํามาเปนทีอ่ยูอาศยัของเปด และดวยการเลีย้งแบบ

ตามบอร ดกิจกรรมจะเห็นภาพการ

ตักบาตร ไหวพระ สวดมนต ฟงเทศน ตลอดจน

นั่งสมาธิของเจาหนาที่โรงพยาบาลและผูปวย 

ซึ่งเปนกิจกรรมของวันเกิดเจาหนาที่ กิจกรรม

กอนประชุมประจําเดือน เจาหนาที่บอกวา

คุณหมอเองเปนตนแบบที่ดีในการนําหลักธรรม

ทางศาสนามาใชในการดาํเนนิชีวิต และใหศาสนา

เปนเครื่องมือที่ช วยขัดเกลาจิตใจทุกคนใน

โรงพยาบาลใหมีคุณธรรม จริยธรรม ผาน

กจิกรรมตาง ๆ  ตองยอมรบัวาเปนโรงพยาบาลวถีิ

พทุธจรงิ ๆ  โดยนาํหลักธรรมาภิบาล ความโปรงใส

เปนกลไกสําคัญที่ขับเคล่ือนการดําเนินงาน ให

บรกิารแกผูปวยทุกคนเหมอืนญาตมิติร ปฏิบตัิ

ดวยความเสมอภาค สามารถเขาถึงการบริการ 

ไดอยางรวดเร็ว ควบคูไปกับ สงเสริมประชาชน

ใหดูแลสุขภาพใหแข็งแรงมากกวาปลอยให 

เกิดการเจ็บปวย แลวมาทําการรักษา สงเสริม

การจัดตั้งชมรมกีฬาใหเจาหนาที่และประชาชน

ไดออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ เมื่อรางกาย

แข็งแรงยอมลดรายจายคารักษาพยาบาลได

มอง คน เปนทรัพยากร

ที่สําคัญมาก

คนมีคุณภาพ
สามารถสรางสรรคงาน

ที่มีคุณภาพ

❝

❞
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ชีวภาพจึงไมตองกังวลกับปญหากลิ่นใหกวนใจ 

ที่นาประทับใจและเปนตนแบบที่ดีคือ การทํา

นํ้ายาทําความสะอาดอเนกประสงค ซึ่งทําให

โรงพยาบาลลดคาใชจายในการซื้อนํ้ายาฆาเชื้อ

โรคได และเปนตนแบบกระบวนการดําเนินงาน

ในขั้นตอนทําใหปราศจากเชื้อของโรงพยาบาล 

นอกจากนั้น โรงพยาบาลยังมีระบบบําบัดน้ํา

เสียโดยจุลินทรียของโรงพยาบาลเพื่อรักษา 

สิ่งแวดลอม 

การเกิดพื้นที่สีเขียวของโรงพยาบาล

เปนผลที่มาจากการสงเสริมใหเจ าหนาที่

โรงพยาบาลไดมีองคความรูทั้งในทางวิชาการ

และการปฏิบัติ  ซึ่งจะเน นสาขาวิชาชีพที่

มีความจําเปนตอการดําเนินงานตามของ

โรงพยาบาล เชน การอบรมหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะส้ัน พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว การ

ควบคุมการติดเชื้อ ความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจ 

พอเพียง เพื่อจะไดขยายผลความรูตาง ๆ สู

ชุมชนได ประโยชนทีไ่ดรบันอกจากจะชวยเพิม่

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแลว ในอนาคต 

ความไมประมาท รอบคอบ และรอบรูที่มีจะสราง 

ภูมิคุมกัน ที่เขมแข็งใหกับเจาหนาที่ และองคกร 

การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงควบคูไปกับการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนา 

นําไปใชในการประกอบอาชพีเสรมิได โดยทีไ่มตอง

กลัววาจะเบียดเบียนเวลาราชการของอาชีพหลัก 

และเจาหนาทีใ่นโรงพยาบาลมกีารปลกูฝงจติสาํนกึ

ในจรรยาบรรณของอาชพีตนเอง เปนการ “ระเบดิ

จากขางใน” ทําใหโรงพยาบาลหนองมวงไข

สามารถแกไขปญหาตาง ๆ ที่ประสบอยูไดจน

หมดสิ้น สามารถพึ่งตนเอง อยูไดอยางพอเพียง 

พอใชพอกิน มีความสุข และมุงมั่นขยายผลสูการ

พัฒนาชุมชนอยางมั่นคง และจากการดําเนินการ

ตามแนวทางดังกลาว ทําใหคุณหมอสมศักดิ์ 

โสฬสลิขิต ไดรับรางวัลแพทยดีเดนในชนบท 

ประจําป ๒๕๕๔ จากคณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล นาํมาซึง่ความภาค

ภูมิใจของคุณหมอ เจาหนาท่ีของโรงพยาบาล

และชาวบานหนองมวงไขเปนอยางยิ่ง
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ศึกษาดูงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สารคดีชุดพิเศษ “ประโยชนสุขของแผนดิน” ผลิตขึ้น

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ 

รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ความยาว ๒๐ นาที จํานวน ๕๒ ตอน 

ออกอากาศทุกวันอาทิตย เวลา ๒๐.๒๐ น. ทางสถานีโทรทัศน

โมเดิรนไนนทีวี และเปดโอกาสใหผูชมรายการสารคดีชุดพิเศษ

มสีวนรวมในการตอบคาํถามทายรายการ โดยสง SMS รวมสนกุ

ผูรวมตอบคําถาม ๔ ทานแรก จะไดเดินทางไปศึกษาดูงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งสํานักงาน กปร. ไดจัด

กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการฯ ครั้งที่ ๔ ในระหวางวันที่ ๑๕ - 

๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ, เขื่อนขุนดาน

ปราการชล จังหวัดนครนายก และโครงการพฒันาสวนพระองค 

ตําบลบางแตน อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี
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วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ ผูศึกษา

ดูงานไดเดินทางไปศูนยภูมิรักษธรรมชาติ 

จังหวัดนครนายก ซึ่งเปนโครงการของมูลนิธิ

ชัยพัฒนา สาธิตการใชที่ดินขนาดเล็กใหเกิด

ประโยชนในการดํารงชีวิตในทุก ๆ ดานอยาง

พอเพียง ตอจากนั้นไดเดินทางไปเขื่อนขุนดาน

ปราการชล จังหวัดนครนายก เพื่อรับฟง

บรรยายพิเศษ เร่ืองโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จากนายสุวัฒน เทพอารักษ 

รองเลขาธิการ กปร. พรอมกับไดนั่งรถพวง

เขาชมเขื่อนขุนดานปราการชล 

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ คณะเดินทางไปยังโครงการ

พัฒนาสวนพระองค ตําบลบางแตน อําเภอบานสราง จังหวัด

ปราจนีบรุ ีเพือ่ชมแปลงทดลองสาธติการปลกูขาว การเพาะเลีย้งกุง 

ซึ่งโครงการนี้เปนโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใช

ที่ดินสวนพระองค และพระราชทรัพยสวนพระองค จัดทําโครงการ

พัฒนา เพื่อเปนตัวอยางใหกับประชาชน ไดนําไปปฏิบัติตาม มีการ

สาธิตการทําการเกษตรปลอดสารพิษในรูปแบบตาง ๆ สนับสนุน

เศรษฐกิจพอเพียงใหประชาชนไดอยูอยางพอมีพอกิน ไมเดือดรอน

ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของชาติอยูในภาวะผันผวนจากกระแส

ภายนอก

ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม - กันยายน  ๒๕๕๕ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม - กันยายน  ๒๕๕๕

วารสารอันเนื่องมาจาก
¾ Ã Ð Ã Ò ª ´í Ò ÃÔ
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นอกจากนี้  เนื่องในโอกาสพระราชพิธี

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ 

สิงหาคม ๒๕๕๕ สํานักงาน กปร. รวมกับ มูลนิธิ

ชยัพฒันา สาํนกังบประมาณ กองทพับก กรมปาไม

กรมชลประทาน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

และพันธุ พืช จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 

“๘๐ พรรษา ปวงประชา รมเย็น เปนสุข” จํานวน 

๕ ครัง้ ทัง้ในกรงุเทพมหานคร และในภมูภิาค โดย

ครั้งที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑๕ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

ณ สวนสมเดจ็พระนางเจาสิรกิต์ิิฯ กรงุเทพมหานคร 

โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปดงานในวันที่ ๑๗ 

สิงหาคม ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ ระหวางวันที่ ๖ - ๙ 

กันยายน ๒๕๕๕ ณ ศูนยศิลปาชีพบางไทร จงัหวดั

พระนครศรอียธุยา ครัง้ที ่๓ ระหวางวันที ่๑๘ - ๒๑ 

ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ หางสรรพสินคาเดอะมอลล 

จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๔ ระหวางวันที่ ๒๗ - 

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม 

แอรพอรต จังหวัดเชียงใหม และครั้งที่ ๕ ระหวางวันที่ ๑๕ - ๑๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ศูนยประชุมนานาชาติฯ หาดใหญ 

จังหวัดสงขลา และจัดทําหนังสือเฉลิมพระเกียรติ “๘๐ พรรษา 

ปวงประชา รมเย็น เปนสุข” นอกจากน้ี ยังไดจัดทําสารคดี

เฉลิมพระเกียรติชุด “พระราชินี...ดวยพลังแหงรัก” จํานวน ๖ 

ตอน ทุกวันศุกร เวลา ๒๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. ทางสถานีโทรทัศน

โมเดิรนไนนทีวี โดยเริ่มออกอากาศตั้งแตวันที่ ๖ กรกฎาคม - 

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ อีกดวย

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม 
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สํานักงาน กปร. ไดรวบรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

มีจํานวนทั้งสิ้น ๘๙๑ โครงการ แยกเปนภาคและการพัฒนาดานตาง ๆ ตามตารางสรุปได ดังนี้

สรุปจํานวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

การพัฒนาดาน

ภาค

รวมเหนือ กลาง ตะวันออก

เฉียงเหนือ

ใต

๑. โครงการพัฒนาดานแหลงนํ้า ๒๔๖ ๒๔ ๑๕๓ ๖๗ ๔๙๐

๒. โครงการพัฒนาดานการเกษตร ๒๐ ๕ ๑๐ ๒ ๓๗

๓. โครงการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ๓๗ ๕ ๑๕ ๘ ๖๕

๔. โครงการพัฒนาดานสงเสริมอาชีพ ๓๖ ๑๒ ๘๗ ๘๐ ๒๑๕

๕. โครงการพัฒนาดานสาธารณสุข ๑ ๑ ๑ ๑ ๔

๖. โครงการพัฒนาดานคมนาคม/สื่อสาร ๑ ๑ ๘ ๐ ๑๐

๗. โครงการพัฒนาดานสวัสดิการสังคม/การศึกษา ๑๑ ๑ ๔ ๒ ๑๘
๘. โครงการพัฒนาดานแบบบูรณาการ ๒๗ ๗ ๑๑ ๗ ๕๒

รวมทั้งสิ้น ๓๗๙ ๕๖ ๒๘๙ ๑๖๗ ๘๙๑
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จังหวัด

ประเภทของโครงการ

รวม
ดาน

แหลงนํ้า

ดาน

การเกษตร

ดาน

สิ่งแวดลอม

ดานการ

สงเสริม

อาชีพ

ดาน

สาธารณสุข

ดาน

คมนาคม/

สื่อสาร

ดานสวสัดกิาร

สังคม/การ

ศึกษา

บูรณาการ/

อื่น ๆ

กรุงเทพมหานคร ๐ ๑ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๒

กาญจนบุรี ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑

จันทบุรี ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๒

ฉะเชิงเทรา ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓

ชลบุรี ๒ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓

ชัยนาท ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

ตราด ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

นครนายก ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

นครปฐม ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

นนทบุรี ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

ปทุมธานี ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

ประจวบคีรีขันธ ๒ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓

ปราจีนบุรี ๐ ๐ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒

พระนครศรีอยธุยา ๐ ๐ ๐ ๓ ๐ ๐ ๐ ๑ ๔

เพชรบุรี ๒ ๒ ๑ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๗

ราชบุรี ๔ ๐ ๐ ๒ ๐ ๑ ๐ ๑ ๘

ระยอง ๑ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒

ลพบุรี ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

สมุทรปราการ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

สมุทรสงคราม ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

สมุทรสาคร ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

สระบุรี ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

สระแกว ๖ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๙

สิงหบุรี ๒ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓

สุพรรณบุรี ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

อางทอง ๑ ๐ ๐ ๓ ๐ ๐ ๐ ๓ ๗

รวม   ๒๔ ๕ ๕ ๑๒ ๑ ๑ ๑ ๗ ๕๖
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จังหวัด

ประเภทของโครงการ

รวม
ดาน

แหลงนํ้า

ดาน

การเกษตร

ดาน

สิ่งแวดลอม

ดานการ

สงเสริม

อาชีพ

ดาน

สาธารณสุข

ดาน

คมนาคม/

สื่อสาร

ดานสวสัดกิาร

สังคม/การ

ศึกษา

บูรณาการ/

อื่น ๆ

กาฬสินธุ  ๒ ๐ ๑ ๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๗

ขอนแกน ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ ๒

ชัยภูมิ ๐ ๐ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒

นครพนม ๒๘ ๕ ๐ ๑๑ ๐ ๑ ๑ ๐ ๔๖

บึงกาฬ ๔ ๐ ๐ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๖

บุรีรัมย ๑๘ ๐ ๑ ๗ ๐ ๐ ๐ ๒ ๒๘

มหาสารคาม ๕ ๐ ๐ ๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐

มุกดาหาร ๕ ๑ ๐ ๗ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๓

ยโสธร ๐ ๐ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๔

รอยเอ็ด ๗ ๐ ๐ ๓ ๐ ๐ ๑ ๐ ๑๑

เลย ๓ ๐ ๐ ๔ ๐ ๐ ๐ ๑ ๘

ศรีสะเกษ ๘ ๒ ๑ ๖ ๐ ๐ ๑ ๓ ๒๑

สกลนคร ๔๐ ๑ ๕ ๑๘ ๑ ๖ ๐ ๑ ๗๒

สุรินทร ๑ ๐ ๑ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔

หนองคาย ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑

หนองบัวลําภู ๑ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒

อํานาจเจริญ ๑ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒

อุดรธานี ๑๐ ๑ ๑ ๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๖

อุบลราชธานี ๒๐ ๐ ๐ ๘ ๐ ๑ ๑ ๑ ๓๑

รวม ๑๕๓ ๑๐ ๑๕ ๘๗ ๑ ๘ ๔ ๑๑ ๒๘๙

µÒÃÒ§áÊ´§»ÃÐàÀ·¢Í§â¤Ã§¡ÒÃÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔ¢Í§
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จังหวัด

ประเภทของโครงการ

รวม
ดาน

แหลงนํ้า

ดาน

การเกษตร

ดาน

สิ่งแวดลอม

ดานการ

สงเสริม

อาชีพ

ดาน

สาธารณสุข

ดาน

คมนาคม/

สื่อสาร

ดานสวสัดกิาร

สังคม/การ

ศึกษา

บูรณาการ/

อื่น ๆ

กําแพงเพชร ๙ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๑๒

เชียงราย ๑๖ ๒ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๖ ๒๗

เชียงใหม ๑๒๒ ๗ ๑๗ ๑๑ ๑ ๑ ๑๑ ๓ ๑๗๒

ตาก ๒๒ ๐ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓ ๒๗

นาน ๑๐ ๓ ๒ ๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๒

µÒÃÒ§áÊ´§»ÃÐàÀ·¢Í§â¤Ã§¡ÒÃÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔ¢Í§
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จังหวัด

ประเภทของโครงการ

รวม
ดาน

แหลงนํ้า

ดาน

การเกษตร

ดาน

สิ่งแวดลอม

ดานการ

สงเสริมอาชีพ

ดาน

สาธารณสุข

ดาน

คมนาคม/

สื่อสาร

ดานสวสัดกิาร

สังคม/การ

ศึกษา

บูรณาการ/

อื่น ๆ

นครสวรรค ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑

พะเยา ๗ ๒ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔ ๑๕

แพร ๒ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓

เพชรบูรณ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

พิจิตร ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

พิษณุโลก ๗ ๐ ๒ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐

แมฮองสอน ๒๒ ๒ ๕ ๑๐ ๐ ๐ ๐ ๗ ๔๖

ลําปาง ๑๕ ๐ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๒ ๑๙

ลําพูน ๖ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๘

สุโขทัย ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

อุตรดิตถ ๘ ๐ ๑ ๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๕

อุทัยธานี ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐

รวม ๒๔๖ ๒๐ ๓๗ ๓๖ ๑ ๑ ๑๑ ๒๗ ๓๗๙

จังหวัด

ประเภทของโครงการ

รวม
ดาน

แหลงนํ้า

ดาน

การเกษตร

ดาน

สิ่งแวดลอม

ดานการ

สงเสริมอาชีพ

ดาน

สาธารณสุข

ดาน

คมนาคม/

สื่อสาร

ดานสวสัดกิาร

สังคม/การ

ศึกษา

บูรณาการ/

อื่น ๆ

กระบี่ ๒ ๐ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๕

ชุมพร ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

ตรัง ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

นครศรีฯ ๓ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ ๕

นราธิวาส ๔๐ ๒ ๓ ๓๘ ๑ ๐ ๑ ๒ ๘๗

ปตตานี ๙ ๐ ๐ ๒๘ ๐ ๐ ๑ ๑ ๓๙

พังงา ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑

พัทลุง ๓ ๐ ๐ ๓ ๐ ๐ ๐ ๒ ๘

ภูเก็ต ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

ยะลา ๘ ๐ ๑ ๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๔

ระนอง ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

สงขลา ๑ ๐ ๑ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕

สตูล ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑

สุราษฎรธานี ๐ ๐ ๐ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒

รวม ๖๗ ๒ ๘ ๘๐ ๑ ๐ ๒ ๗ ๑๖๗
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เพลง อัคราภิรักษ หิ่งหอย
ประพันธคํารองโดย : นายชาลี อินทรวิจิตร ศิลปนแหงชาติ

 นายเกียรติพงศ กาญจนภี

 (สุนทรียา ณ เวียงกาญจน) ศิลปนแหงชาติ

 คุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ ราชบัณฑิต

 นายเนาวรัตน พงษไพบูลย ศิลปนแหงชาติ

ประพันธทํานองโดย : นายนคร ถนอมทรัพย ศิลปนแหงชาติ

 นายวิรัช อยูถาวร

 นายจิรวุฒิ กาญจนะผลิน

เรียบเรียงเสียงประสานโดย : นายกิตติ ศรีเปารยะ

คํารอง/ทํานอง : ดร.วีระชัย ณ นคร

ขับรอง : ดวงดาว เถาวหิรัญ

เรียบเรียงเสียงประสานและอํานวยเพลง : ดร.ประทักษ ประทีปะเสน

บรรเลง : วงดุริยางคสากล กรมศิลปากร

  รมเย็นเพ็ญพระคุณ การุณยไพรฟา

 อัคราภิรักษประจักษ เพ็ญพระทัย

 คูบุญนฤบดี ราชจักรีประชาธิปไตย

 ดอกไมควีนสิริกิติ์ งามลํ้าคา

  โปรดสงเสริมและสง อาชีพสตรี

 สดใสไหมมัดหมี่ สดสีแพรวา

 บัดนี้ไหมมัดหมี่ กองธรณีความโสภา

 ไปมัดใจคนทั่วหลา ไหมไทย

  เกริกเกียรติยิ่งลํ้า นําสูสุขชาติชน

 ถักปกทอผล งามยิ่งใหญเกริกไกร

 งามปาฟนฟู ชูถิ่นทุกแนวไพร

 ทูนเกียรติกรานกราบไท จิตนอมสดุดี

  ขอพระทรงจรัสฉาย เจริญชนม

 ถวายมงคลชัย แดมิ่งมหาราชินี

 ฟาคงอยู คูฟาธาตรี

 พระภิรักษ ศักดิ์ศรีคูไทย

 วิบวิบวับ วับวาว ดุจเกาแกว

วับแวมแวว แวววับแวม แตมพฤกษา

แวมวับวาม กะพริบพอ ลอดารา

เชิญขวัญมา รวมบรรเลง เพลงราตรี

 อัจกลับประดับหลา คราเย็นครํ่า

ยามเดือนตํ่า เปลงประกาย ฉายรังสี

ระยิบยับ ผองผุด ดุจเพชรมณี

งามสุดที่ เสกสรร เกินบรรยาย

 (*) แมชีวิต นิดนอย ดูดอยคา

ไรแสงจา แขงตะวัน ฤๅจันทรฉาย

มิอาจเทียม ดาราพราวฟาพราย

เจาหิ่งหอย คือสายสรอย รอยสัมพันธ

 คือประทีป โคมทอง สาดสองหลา

อรามตา วาววับวาม ยามคิมหันต

มณีดิน ปนนภา ยามสายัณห

จุดไฟฝน ใหโลกงาม ดวยความดี (*)

จุดไฟฝน... ใหโลกงาม... ดวย... ความ... ดี
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สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงสนพระราชหฤทัยในการอนุรักษทรัพยากรปาไม ทั้งพรรณพืชและ

สัตว ตลอดจนสรรพสิ่งที่มีชีวิตทั้งมวลที่ประกอบกันขึ้นเปนสิ่งแวดลอมของปา เมื่อทรงทอดพระเนตรเห็นเจาหิ่งหอย

ตัวนอยที่สงแสงกะพริบอยูชายปา ก็ทรงตระหนักถึงความสําคัญของสมดุลแหงธรรมชาติ ทรงมีพระราชเสาวนีย 

เกี่ยวกับหิ่งหอย สรุปความวา “หิ่งหอยเปนแมลงชนิดหน่ึงที่เก่ียวของกับความอุดมสมบูรณของปาและธรรมชาติ 

มพีระราชประสงคใหมกีารศกึษาถงึความสมัพนัธของพรรณไมปากบัหิง่หอย ใหไดครบวงจรชพีจกัรและสมดลุธรรมชาต”ิ

ดร.วีระชัย ณ นคร ผูประพันธคํารอง เปนผูรับสนองพระราชดําริ และเปนประธานคณะกรรมการโครงการ

โครงการศึกษาห่ิงหอยตามพระราชดําริฯ ไดประสานกับนักกีฏวิทยาชั้นนําจากทั่วประเทศรวมกันถวายงาน ศึกษา

ถึงความหลากชนิดของพันธุห่ิงหอยในประเทศไทย แหลงที่อยูอาศัยจํานวนประชากรของหิ่งหอยในแตละฤดูกาล 

การขยายพันธุ การเจริญเติบโต วงชีพจักรของหิ่งหอยและความสัมพันธของหิ่งหอยกับระบบนิเวศน ทําใหไดทราบวา

ประเทศไทยมีหิ่งหอยชนิดตาง ๆ ประมาณถึง ๖๐ ชนิด ที่อาศัยกระจายอยูทั่วประเทศไทย

เนื้อหาของเพลง ไดบงบอกถึงความงามและความสําคัญของหิ่งหอยในธรรมชาติ และแสดงใหเห็นวาเจาแมลง

ตวันอยนีก้ม็คีวามสําคญั เปนหนึง่ในสมดุลแหงธรรมชาต ิและสามารถใชเปนตวับงชีถ้งึความอุดมสมบรูณของปาไดเปน

อยางดี

ดร.ประจักษ ประทีปะเสน ซึ่งสําเร็จการศึกษาดานดนตรีมาโดยตรงจากมหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

เปนผูทีไ่ดรบัยกยองเปนอยางสูงในวงการเพลงสากล วาเปนผูมฝีมอืยอดเยีย่มในการเรยีบเรยีงเสยีงประสานดนตร ีกไ็ด

ทําใหเพลงนี้มีความไพเราะขึ้นอยางเปนเอกลักษณ อีกทั้งนักรองของวงดนตรีกรมศิลปากร คุณดวงดาว เถาวหิรัญ 

ก็สามารถขับรองเพลงนี้ไดอยางสมบูรณแบบ ทําใหเพลงหิ่งหอยนี้ มีความไพเราะมากขึ้นอีกเปนพิเศษ

หิ่งหอย

ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม - กันยายน  ๒๕๕๕

วารสารอันเนื่องมาจาก
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อุนบุญญาพระบารมี

คํารอง : ทํานอง ดร.วีระชัย ณ นคร

เรียบเรียงเสียงประสาน : รอยเอก สุระชัย ถวิลไพร

ขับรอง : ส.อ.หญิง วยาศิลป อเนกสุวรรณมณี

บรรเลง : วงดุริยางคทหารบก

   ชาวไทย รวมใจมั่น ทุกวันนี้

 ก็เพราะมี สิ่งทูนเทิด เลิศสูงสง

   คือพระแม มิ่งโมลี จักรีวงศ

 ธ ผูทรง การุณยธรรม อันรมเย็น

   (*) ทรงหวงใย อาณา ประชาราษฎร

 ชนในชาติ วามีสุข หรือทุกขเข็ญ

 ทุกถิ่น กันดารแดน แสนลําเค็ญ

 ทรงเล็งเห็น ความเดือดรอน ชวยผอนปรน

   นํ้าพระทัย พระเมตตา มหาศาล

 ดุจสายธาร ใสสะอาด เฉกหยาดฝน

 โปรยความชื่น ฉํ่าทรวง แกปวงชน

 ทุกแหงหน อุนบุญญา พระบารมี (*)

  ทุกแหงหน......อุนบุญญา......พระบารมี

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต
อภิเษกเปนคู พระบารมีขององคพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั ในป พ.ศ. ๒๔๙๓ ไดทรงงานและปฏบิตัิ
พระราชกรณียกิจเพื่อบําบัดทุกขบํารุงสุขเหลาปวง
พสกนิกรของพระองค ในพื้นที่ทุกหนแหงทั่วประเทศ
มาอยางตอเนื่อง จนมีความสัมฤทธิผลโดยเฉพาะการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม ตนนํ้าลําธาร 
สัตวปา และการยกระดับความเปนอยูของพสกนิกร
ในทองถิ่นกันดารใหดีขึ้น

โครงการพระราชดําริ อาทิ โครงการปารักษนํ้า 
บานเล็กในปาใหญ และฟารมตัวอยาง ฯลฯ ที่ตั้งอยู
บนพื้นที่ภูเขาสูงและใกลพรมแดนประเทศเพื่อนบาน 
ยังสงผลสรางเสริมใหเกิดความมั่นคงตอประเทศชาติ 
มีความสัมฤทธิผลเปนอยางดียิ่ง

พระองคเปรียบเสมือนศูนยรวมใจของปวง
พสกนิกรทกุหมูเหลา ไมวาจะเสดจ็พระราชดาํเนนิไปที่
แหงหนใด ก็จะเปนหวงใยและหาหนทางบาํบดั ปดเปา 
ใหทวยราษฎรในทองถิ่นนั้น ไดมีการอยูดีกินดี มีความ
ผาสุกยิ่งขึ้น พสกนิกรทุกหมู  เหล าทั้งแผ นดินจึง
พากันศรัทธา ชื่นชมในพระบารมีและจงรักภักดี
อยางเปยมลน

ผูประพนัธคาํรองคอื ดร.วีระชยั ณ นคร ท่ีปรกึษาฯ
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ไดเรียบเรียง
เนื้อรองจากแรงบันดาลใจและประสบการณที่พบเห็น 
ในโอกาสที่ไดติดตามเสด็จ ในการทรงงานพื้นที่ตาง ๆ 
และไดประมวลความรูสึกประทับใจนั้นออกมาเปน
บทเพลงบรรยายถึงความรูสึกของมวลเหลาพสกนิกร
ทกุหมูเหลาทีม่ตีอพระองคทาน แตก็เปนเพยีงสวนนอย
กวาเศษเสี้ยวที่สามารถถายทอดออกมาไดเทานั้น

เพลงอุนบุญญาพระบารมี
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เม่ือวันเสารที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ 

๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมดวยสมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดย

เรอืพระทีน่ัง่องัสนา ไปทรงเปด ๕ โครงการชลประทานอนัเนือ่ง

มาจากพระราชดําริ ประกอบดวย อุโมงคผันนํ้าลําพะยัง

ภูมิพัฒน จังหวัดกาฬสินธุ ประตูระบายนํ้าธรณิศนฤมิต 

จังหวัดนครพนม ประตูระบายนํ้าอุทกวิภาชประสิทธิ จังหวัด

นครศรีธรรมราช เขื่อนแควนอยบํารุงแดน จังหวัดพิษณุโลก 

และเขื่อนขุนดานปราการชล จังหวัดนครนายก ณ บริเวณ

หนากรมชลประทาน สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

โดยมีประชาชนเฝาฯ รับเสด็จริมสองฝงแมนํ้าเจาพระยา 

ในการนี้  นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 

กราบบังคมทูลรายงานความเปนมาโดยสังเขป จากนั้นทอด

พระเนตรการแสดงสือ่ผสม “นํา้สรางชวีติ” ผูวาราชการจงัหวดั 

ทัง้ ๕ จงัหวดั เปดกรวยกระทงดอกไม ธูปเทยีนแพ ผานวดีทิศัน

และทรงวางพระหตัถบนแทนตราสญัลกัษณเปด ๕ โครงการฯ

ทอดพระเนตรวีดิทัศนบรรยากาศสดจาก ๕ จังหวัด ที่รวมกัน

แปลอกัษร คาํวา “ทรงพระเจรญิ” จบแลววงดุรยิางคกองทพัเรอื

เสด็จพระราชดําเนินโดยเรือพระที่นั่งอังสนา ไปทรงเปด ๕ โครงการชลประทาน

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ณ บริเวณหนากรมชลประทาน สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

¾ÃÐÃÒª¡Ã³ÕÂ¡Ô¨

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมดวยสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เรือพระที่นั่งอังสนา 

นําเสด็จฯ กลับโรงพยาบาลศิริราช

โครงการชลประทาน ทั้ง ๕ แหง ดังกลาว ได

ชวยบรรเทาอุทกภัย ชวยเหลือดานการเกษตร การ

อุปโภค-บริโภค ใหแกราษฎรในพื้นที่ ไดมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น
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สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวย 

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระบรมโอรสา

ธริาชฯ สยามมกุฎราชกมุาร เสดจ็พระราชดาํเนนิโดยรถยนต

พระที่นั่ง พรอมดวย พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์

พระวรชายาฯ จากวังศุโขทัย ไปยังวัดสุวรรณาราม ทอด

พระเนตรการดําเนินงานปองกันอุทกภัย บริเวณโครงการ

สงนํ้าและบํารุงรักษาพระพิมล อําเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 

นายธีระ วงศสมุทร รัฐมนตรีว าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ 

กปร. นายเลิศวิโรจน โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน 

นายนิมิต จันทนวิมล ผู ว าราชการจังหวัดนครปฐม 

พรอมดวยขาราชการและประชาชนเฝาฯ รับเสด็จ

ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ

ราชกุมาร พรอมดวยพระเจาวรวงศเธอพระองคเจาศรีรัศมิ์

เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการดําเนินงานปองกันอุทกภัยบริเวณโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาพระพิมล

ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

พระวรชายาฯ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา

หลวงพอพุทธสุวรรณบวรรังสี ทรงประเคนจตุปจจัย

ไทยธรรมถวาย เจ าคณะอําเภอพุทธมณฑลและ

เจาอาวาสวัดสุวรรณาราม จากนั้นเสด็จฯ ไปประทับ

เรือยนตพระที่ น่ัง ทอดพระเนตรสภาพริมคลอง

มหาสวัสดิ์ ระยะทาง ๖ กิโลเมตร ที่หนวยงานราชการ

ที่เกี่ยวของไดปรับปรุงและขุดลอกคลองเตรียมการ

ปองกันอุทกภัยเมื่อป ๒๕๕๕ เมื่อถึงโครงการ เสด็จฯ 

ไปยงัศาลาแปดเหลีย่ม และผูแทนหนวยงานทีเ่กีย่วของ 

กราบบังคมทูลถวายรายงานเก่ียวกับสภาพพื้นที่การ

เกิดอุทกภัยในปที่ผานมา และการดําเนินการปองกัน

อุทกภัย
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เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไป

ทรงดํานา (โดยวิธีโยนกลาขาว) ณ แปลงสาธิตการเกษตร 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จังหวัดนครนายก 

โดยมี พลโท พอพล มณีรินทร ผูบัญชาการโรงเรียน

นายรอยพระจุลจอมเกลา นายสุรชัย ศรีสารคาม ผูวา

ราชการจังหวัดนครนายก นายสุเมธ ตันติ เวชกุล 

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายโกวิทย เพงวาณิชย 

รองเลขาธิการ กปร. รวมทั้งหัวหนาสวนราชการที่

เกี่ยวของ นักเรียนนายรอย และเกษตรกรในจังหวัด

นครนายก เฝาฯ รับเสด็จ

ในการนี้ได ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการการ

ดําเนินงานแปลงสาธิตการเกษตร ในชวงป ๒๕๕๔ ที่

ผานมา ซึ่งสามารถผลิตขาวไดรวม ๒,๖๘๑ กิโลกรัม 

โดยใชเปนเมล็ดพันธุจํานวน ๑,๕๘๗ กิโลกรัม และ

กิจกรรมโรงสี ๑,๐๙๔ กิโลกรัม อีกทั้งมีการปลูกพืช

หลังนา ไดแก ขาวโพดหวานพันธุไฮบริกซ ๓๙ ไดผลผลิต 

๑,๕๓๐ ฝก และถั่วเขียวพันธุชัยนาท ๗๒ ไถกลบเปนปุย

พืชสดสําหรับปรับปรุงบํารุงดิน 

ผู อํานวยการศูนยวิจัยขาวปทุมธานีกราบบังคม

ทูลถวายรายงานผลการดําเนินงานกระจายพันธุ ขาว

พระราชทาน พันธุขาว กข ๓๑ (ปทุมธานี ๘๐) ใหแก

ศนูยขาวชมุชนบานหนองตะลมุพกุ หมู ๙ ตาํบลบานพรกิ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดําเนินไปทรงดํานา (โดยวิธีโยนกลาขาว) ณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา

จังหวัดนครนายก

อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก จํานวน ๒,๐๐๐ กโิลกรมั 

พบวา ไดดําเนินการปลูกเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

จะเก็บเก่ียวไดตนเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ คาดวาจะได

ผลผลิต ๗๐๐ กิโลกรัมตอไร 

จากนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของทูลเกลาฯ ถวายพันธุ

ขาว และกราบบงัคมทลูเชญิ เสดจ็ฯ ไปทรงโยนกลาขาวพนัธุ 

กข ๓๑ ณ แปลงสาธิตการเกษตรที่ ๕ จากนั้นทรงทอด

พระเนตรการสาธิตวิธีปลูกขาวโดยใชเครื่องหยอดเมล็ด

พันธุขาวควบคุมระยะไกล ตอมาทรงเก็บเกี่ยวผลผลิตพืช

ลมลุก ไดแก บวบ มะระ แลวจึงเสด็จกลับ
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เม่ือวนัที ่๑๗ สงิหาคม ๒๕๕๕ สมเดจ็พระนางเจาฯ

พระบรมราชนินีาถ ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ให สมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชดําเนินแทนพระองค มาทรงเป นประธาน

เปดงาน “ปาเล็กในเมืองใหญ รักษประชา รักษปา

รักษนํ้า รักษแผนดิน” และทอดพระเนตรนิทรรศการ 

“๘๐ พรรษา รมเย็น เปนสุข” ของ สํานักงาน กปร. ณ

สวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร 

โดยมี พลเอก เปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรี 

นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรีนายสุเมธ  ตันติเวชกุล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคมาทรงเปนประธานเปดงาน “ปาเล็กในเมืองใหญ รักษประชา รักษปา 

รักษนํ้า รักษแผนดิน” และทอดพระเนตรนิทรรศการ “๘๐ พรรษา ปวงประชา รมเย็น เปนสุข”

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ

เลขาธิการ กปร. นายสุวัฒน  เทพอารักษ รองเลขาธิการ 

กปร. พรอมดวย ผูบริหาร สํานักงาน กปร. ผูบริหารและ

ผูแทนจากหนวยงานเจาภาพรวม ประกอบดวย สํานัก

งบประมาณ กองทัพบก กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ 

สตัวปา และพนัธุพชื กรมชลประทาน ตลอดจนขาราชการ 

เจาหนาที่จากสํานักงาน กปร. และประชาชนเฝาฯ 

รับเสด็จ



ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม - กันยายน  ๒๕๕๕

วารสารอันเนื่องมาจาก
¾ Ã Ð Ã Ò ª ´í Ò ÃÔ

10

เม่ือวันจันทรที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชดาํเนนิเปนองคประธานในพธีิเปดการประชมุและ

ทรงรวมฟงการบรรยายพเิศษ เรือ่ง “สมเดจ็พระนางเจาฯ

พระบรมราชนินีาถ กบัการอนรุกัษฐานทรพัยากรอาหาร” 

ในงานการประชุมวิชาการโภชนาการแหงชาติ ครั้งที่ ๖ 

ณ ศูนยนทิรรศการและการประชมุไบเทค บางนา กรงุเทพฯ

โดยมี ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยไกรสิทธิ์

ตันติศิรินทร ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิสมาคมโภชนาการแหง

ประเทศไทย นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ 

กปร. และนายสุวัฒน เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร. 

เฝาฯ รับเสด็จ ซึ่งภายในงานมีการนําเสนอผลงานวิจัยทั้ง

แบบปากเปลาและโปสเตอร ดวยเนื้อหาวิชาการที่เขมขน 

มีนักโภชนาการ แพทย พยาบาล และผูเกี่ยวของกับ

งานดานสุขภาพ และผูสนใจทั่วไปเขารวมงานมากกวา 

๑,๐๐๐ คน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงเปดการประชุม “ความเชื่อมโยงดานอาหารสูความมั่นคงดานโภชนาการ”

และเปดนิทรรศการ “มหัศจรรยหญาแฝก”

ทรงเปดการประชุม “ความเชื่อมโยงดานอาหารสูความมั่นคงดานโภชนาการ”ทรงเปดการประชุม “ความเชื่อมโยงดานอาหารสูความมั่นคงดานโภชนาการ”ทรงเปดการประชุม “ความเชื่อมโยงดานอาหารสูความมั่นคงดานโภชนาการ”

จากน้ันเสด็จฯ ไปยังศูนยการคาสยามพารากอน

ทรงเปดงานนิทรรศการ “มหัศจรรยหญาแฝก” โดยมี

คณะผูบรหิารมลูนิธชิยัพฒันา สาํนักงาน กปร. กรมพฒันา

ที่ดิน และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เฝาฯ รับเสด็จ

ซ่ึงงานดังกลาวจัดขึ้นเพื่อเผยแพรถึงความสําคัญและ

คณุประโยชนของหญาแฝกทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั

ทรงจุดประกายและริเริ่มในการนําหญาแฝกมาเผยแพร

สู ปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะเกษตรกรไดนําวิธีการ

ปลูกหญาแฝกไปใชในการอนุรักษดิน และน้ํา รวมถึง

ปรับสภาพพื้นที่เพาะปลูก อันสงผลใหเกษตรกรมีผลผลิต

เพิ่มมากขึ้น
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสระแกว

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชดําเนินไปยังจังหวัดสระแกว ทอดพระเนตร

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนประชารัฐบํารุง 

๑ บานหนองหญาปลอง ตําบลปาไร  อําเภอ

อรัญประเทศ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

บานเขาสารภี ตําบลทับพริก อําเภออรัญประเทศ 

และโรงเรียนบานโคกนอย ตําบลวังทอง อําเภอ 

วังสมบูรณ โดยมีนายศานิตย นาคสุขศรี ผู ว า

ราชการจังหวัดสระแกว พล.ต.ท.ประยูร อํามฤต 

ผู ช วยผู บัญชาการตํารวจแหงชาติ นายโกวิทย 

เพงวาณิชย รองเลขาธิการ กปร. ผู แทนกรม

ชลประทาน และประชาชนเฝาฯ รับเสด็จ ในการนี้

ไดพระราชทานสิ่งของแกครู ผูดูแลเด็กเล็ก และ

นกัเรยีน และพระราชทานพนัธุไมผล และเมล็ดพันธุ

ผักแกชาวบาน พรอมทอดพระเนตรการสาธิตการ

เรียนการสอน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โครงการเกษตร

เพื่ออาหารกลางวัน โครงการฝกอาชีพ ผลิตภัณฑชุมชนจาก

ภูมิปญญาทองถิ่น โรงอาหาร-หองครัว และทรงเยี่ยมหนวย

แพทยเคลือ่นทีพ่ระราชทาน และราษฎรในพืน้ทีท่ีเ่ฝาฯ รบัเสดจ็

ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนประชารัฐบํารุง ๑ นาย

โกวิทย เพงวาณิชย รองเลขาธิการ กปร. ไดทูลเกลาฯ 

ถวายเอกสาร รายงานสถานการณไฟไหมปาพรุควนเคร็ง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช และไดมีพระราชดําริเกี่ยวกับเรื่องน้ี 

สรุปความวา

“ตองปดทางเขาออกปาพรุควนเคร็ง เพื่อใหสามารถ

ดําเนินการดับไฟโดยการสูบนํ้าเขาไปไดงายขึ้น การทํา

ฝนเทียมที่ไดดําเนินการไปแลว ก็ชวยไดระดับหนึ่ง ถาไมปด

ทางเขาออก จะเทนํ้าเขาไปทําไดยาก”

 ในการนี้ นายชูชาติ ฉุยกลม วิศวกรใหญที่ปรึกษาดาน

วางแผนและโครงการกรมชลประทาน ไดกราบบังคมทูลวา 

ขณะนี้ กรมชลประทานไดปลอยนํ้าเพิ่มจากเดิม ๖๐๐,๐๐๐ 
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ลูกบาศกเมตรตอวัน เปน ๙๐๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวัน 

เพื่อการสูบนํ้าเขาพื้นที่

นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี มีพระราชดําริใหติดตามชวยเหลือเด็กกัมพูชา

จํานวน ๔ คน ทีม่าเรยีนอยู ณ โรงเรยีนวา “ตอไปจะทําอยางไร

จะเรียนตอไดหรือไม ความเปนอยูเปนอยางไร ใหติดตาม

พฤติกรรมการอยูอาศัย และใหความชวยเหลือเด็กท่ีจะจบ

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปนี้จะไปเรียนตอไดอยางไร” และ 

“ใหไปสํารวจโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนใดท่ียัง

ขาดแคลนหองนํ้า จะไดไปดําเนินการให” และมีพระราชดําริ 

สรุปความวา “ใหรักษาไกพันธุแสมดําไวใหดี เมื่อไดลูกเยอะ

แลว คอยแจกจายใหชาวบานนําไปเลี้ยง” ณ โรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนบานเขาสารภี ไดมีครูใหญ โรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนบานสารภ ีไดกราบบงัคมทลู วาโรงเรยีนประสบ

ปญหาขาดแคลนนํ้าสําหรับการเกษตร ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเห็นดวยกับแนวทางแกไข

ปญหาตามที่กรมชลประทานนเสมอ สรุปไดวา “ปจจุบัน

โรงเรียนมีสระจํานวน ๔ แหง เก็บกักนํ้าไดรวม 

๓๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร โรงเรียนยังมีความ

ตองการนํ้าเพิ่มอีกประมาณ ๖,๐๐๐ ลูกบาศก

เมตร ซึ่งแนวทางการพัฒนาแหลงนํ้าควรดําเนิน

การ ดังนี้

๑) สระทั้ง ๔ แหง ยังมีการรั่วซึมสูง เห็น

ควรดําเนินการปองกัน

๒) ปรับปรุงอาคารรับนํ้าที่มีอยูใหสมบูรณ

๓) ปรับปรุงและขุดลอกสระนํ้า พรอมทั้ง

แนวคูบริเวณหลังโรงเรียน

คาดวาจะทําใหมีปริมาณนํ้าเก็บกักเพ่ิมอีก 

ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร”

จากนั้นเสด็จฯ ไปโรงเรียนบานโคกนอย

พระราชทานสิง่ของแกครแูละนักเรยีน พระราชทาน

พันธุไมผล เมล็ดพันธุผัก ทอดพระเนตรสาธิตการ

เรียนการสอน การฝกอาชีพ โครงการเกษตรเพื่อ

อาหารกลางวัน แปลงนาสาธิต แปลงผักสวนครัว 

การเลีย้งกบในนาขาว การผลติปุยชวีภาพ การเพาะ

เห็ด การเลี้ยงไกพื้นเมือง กิจกรรมสหกรณนักเรียน 

และทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ตามลําดับ
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เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ฯพณฯ นายพลากร 

สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไปเปนประธานในพิธีปลูกปา

เฉลมิพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ 

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

๘๐ พรรษา ณ ที่ทําการโครงการหวยโสมงอันเน่ือง

มาจากพระราชดําริ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นางสาวจิตรา  

พรหมชุติมา ผูวาราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายเฉลิมเกียรติ  

แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. ผูแทนกรมชลประทาน ผูแทน

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ พืช และผู แทน

กรมปาไม ใหการตอนรับ

ในการนี้ ฯพณฯ องคมนตรี ไดปลูกตนยางนารวมกับ

ขาราชการและประชาชน มอบกลาไม ใหแกผูแทนหนวยงาน

ราชการ มอบโคพนัธุฮนิดบูรามนัใหแกราษฎร รบัฟงบรรยาย

สรุปความกาวหนาโครงการหวยโสมง พรอมทั้งไดมอบ

แนวทางในการดําเนนิงานวาควรเรงรดัการกอสรางโครงการ

ใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว และขอใหทุกฝายรวมมือกัน

ทํางานสนองพระราชดําริอยางดีที่สุด

ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
เปนประธานในพิธีปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 

ณ ที่ทําการโครงการหวยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดปราจีนบุรี
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เม่ือวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ฯพณฯ นาย

พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ไดเดินทางไปเปน

ประธานเปดงาน “๘๐ พรรษา เทิดไทองคราชินีคืน

ชีวีปะการังสีรุง ๘๐๐ หลัง สูอาวไทย” ณ บริเวณ

ริมเขื่อนหนาศาลเจาพอหลักเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

โดยมี นายจุลภัทร แสงจันทร ผูวาราชการจังหวัด

สมุทรสาคร นายโกวิทย เพงวาณิชย รองเลขาธิการ 

กปร. นายบญุชอบ สทุธมนสัวงษ อธบิดกีรมทรพัยากร

ทางทะเลและชายฝ ง พล.ร.ท.ชุมพล วงศเวคิน 

ผูบัญชาการกองทัพเรือภาคที่ ๑ ผูแทนกรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ผูแทนกรมประมง

ผูแทนกรมเจาทา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

สมุทรสาคร และนายกสมาคมการประมงแหง

ประเทศไทย ใหการตอนรับ

ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
เปนประธานเปดงาน “๘๐ พรรษา เทิดไทองคราชินี คืนชีวีปะการังสีรุง ๘๐๐ หลัง สูอาวไทย” 

ณ บริเวณริมเขื่อนหนาศาลเจาพอหลักเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ในการนี้  ฯพณฯ องคมนตรี ได ชมวีดิทัศน แนว

พระราชดําริ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรง

มีความหวงใยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของไทย โดยมี

รูปแบบเปนโครงการรวมสรางบานใหสัตวนํ้าดวยปะการัง

เทียม แนวการดําเนินงาน และการปลอยปะการังเทียม 

ที่ผานมาตลอดจนประโยชนของปะการังเทียมตอการฟนฟู

ทรัพยากรสัตวนํ้า แหลงทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 

ของไทยใหมีความอุดมสมบูรณเปนที่อยูอาศัยหลบภัยของ

สตัวน้ํา จากน้ันไดรวมปลอยพนัธุกุงจาํนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ ตวั 

ลงเรือไปปลอยแทงคอนกรีตปะการังเทียม (ปะการังสีรุ ง) 

และชมการจมเรือเพื่อทําเปนปะการังเทียม ณ บริเวณจุด

ที่กําหนดในอาวไทย

ในการนี้  ฯพณฯ องคมนตรี ได ชมวีดิทัศน แนว
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วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ฯพณฯ นายอําพล 

เสนาณรงค องคมนตรี ไดเดินทางไปเปนประธานในพิธีเปด

งานนิทรรศการ ๘๐ พรรษา มหาราชินี ตามรอยแมของ

แผนดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชนินีาถ เนือ่งในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิ

พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยมี

นายเรงิศกัดิ ์มหาวนิจิฉยัมนตร ีผูวาราชการจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

กลาวตอนรับ และนายสุวัฒน  เทพอารักษ รองเลขาธิการ 

กปร. กลาวรายงานการจัดงาน ภายหลังกลาวเปดงานได

เยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการของภาคสวนตาง ๆ เชน 

ของดีเขาหินซอน การสงเสรมิและสาธิตอาชีพทางการเกษตร 

ประมง ปศสุตัว เปนตน พรอมทัง้ชมภาพยนตรเฉลมิพระเกยีรติ 

๓ มิติ จากนั้น ไดปลูกตนหลาวชะโอน ปลอยปลาบึก จํานวน 

๙ ตัว ลงในอางเก็บนํ้าหัวเจก 

จากนั้น เปนประธานการประชุมศูนยศึกษาพัฒนา

อันเนื่องมาจากพระราชดําริสัญจร ครั้งที่ ๖ ณ หองประชุม

ศนูยศกึษาการพฒันาเขาหินซอนอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ 

เพื่อรายงานผลใหที่ประชุมทราบในเรื่องกรอบอัตรากําลัง

พนักงานราชการศูนยศึกษา การติดตามผลการดําเนินงาน

ฯพณฯ นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี
เปนประธานเปดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี ตามรอยแมของแผนดิน 

ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ศึกษาวิจัย การซอมแซมและบํารุงรักษาอุปกรณ

พลงังานทดแทนภายในศนูยศกึษาฯ ทัง้ ๖ แหง รวมถงึ

แนวทางการสงเสริมดานการตลาดใหแกเกษตรกร 

โดยจะจัดฝกอบรมดานการตลาดใหแกเจาหนาที่ศูนย

ศึกษาฯ เจาหนาที่จากสํานักราชเลขาธิการ และ

สํานักงาน กปร. โดยเริ่มที่ศูนยภูพานฯ เปนแหงแรก 

นอกจากน้ัน ที่ประชุมไดรวมพิจารณาแนวทางงาน

ขยายผลของศูนยฯ และการพัฒนาศูนยการเรียนรู

ตามแนวพระราชดาํรทิัง้ ๑๒๐ แหงทัว่ประเทศ ใหเปน

เครือขายในการถายทอดองคความรูไปสูเกษตรกร

ตอไป

ศึกษาวิจัย การซอมแซมและบํารุงรักษาอุปกรณ
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ฯพณฯ พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข องคมนตรี
ตรวจเยี่ยมความกาวหนาการดําเนินงานโครงการหวยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

ฯพณฯ พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข องคมนตรี 

ไดเดนิทางไปตรวจเยีย่มความกาวหนาการดาํเนนิงาน

โครงการหวยโสมงอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายโกวิทย เพงวาณิชย 

รองเลขาธกิาร กปร. นายเดชฤทธิ ์ ปญจะมูล รองผูวา

ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ผูแทนกรมชลประทาน

ใหการตอนรับ

ในการนี้ ฯพณฯ องคมนตรี รับฟงบรรยาย

ความกาวหนาการดําเนินงานของโครงการ และ

ตรวจเยีย่มการดาํเนินงานในพืน้ทีก่อสราง พรอมทัง้

ไดมอบแนวทางการดําเนินงานโครงการตองทํา

หลายประเดน็ไปดวยกัน ใหสอดคลองตามหลกัการ

ทางกฎหมาย โดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังไมไดจายคา

ที่ดิน ตองดําเนินการดวยความนุมนวล จะเกิดผลดี

ที่สุด จากน้ันไดปลูกตนพยุงที่ทางโครงการไดจัด

เตรียมไว
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พัฒนาการใชประโยชนจากพื้นที่พรุ เพื่อนําผลการศึกษา 

ทดลองที่ประสบผลสําเร็จไปขยายผล โดยมีเปาหมายสุดทาย

ของการพัฒนา คือ การพัฒนาคนใหสามารถดํารงชีวิตแบบ

พออยูพอกิน และพึ่งตนเองเปนหลัก กิจกรรมภายในงาน

ประกอบดวย จัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ ทั้งดานดิน นํ้า 

พืช สัตว ประมง ปาไม สาธารณสุข อุตสาหกรรม หลากหลาย

รปูแบบ ทัง้การศกึษา และการพฒันาอาชพี ในรปูแบบของจรงิ

ตามกิจกรรมของแตละงาน และหนวยงานราชการตาง ๆ ใน

จังหวัดนราธิวาส ซึ่งผูเขาชมงานสามารถเขาชมศึกษา เรียนรู 

ดูงาน ทั้งรูปแบบนิทรรศการทางวิชาการ และพื้นที่ทําจริง ทั้ง

แปลงสาธติ ทดลอง วจิยั โดยในแตละกจิกรรมจะมสีิง่ทีน่าสนใจ 

อาท ิการเลนเกมตอบปญหา วอลคแรลลีช่งิรางวลั และบรกิาร

ตกปลา เพื่อใหผูชมงานทุกทานไดรวมกิจกรรมทั้งภาคความรู

และบันเทิงมากมาย นอกจากนี้ ยังมีการจําหนายสินคาและ

ผลิตภัณฑทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ การจําหนาย

อาหารพื้นบานนานาชนิด และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่นาสนใจอีก

มากมาย

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรฐั องคมนตร ีเปนประธาน

เปดงาน “๓๐ ป พระบารมีมหาราชา ศูนยศึกษา

การพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” 

ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส โดยนายอภินันท 

ซื่อธานุวงศ ผู วาราชการจังหวัดนราธิวาส กลาว

ตอนรับ และนายโกวิทย เพงวาณิชย รองเลขาธิการ 

กปร. กลาวรายงานถึงวัตถุประสงคของการจัดงาน

ในครั้งนี้ 

งาน “๓๐ ป พระบารมีมหาราชา ศูนยศึกษา

การพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” 

จัดขึ้นระหวางวันที่ ๔ - ๘ กันยายน ๒๕๕๕ โดย

มีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรพระเกียรติคุณและ

พระมหากรุณาธิคุณที่ไดพระราชทาน ศูนยศึกษา

การพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิเพือ่เปนแหลง

เรยีนรูในการพฒันา สรางงาน เพิม่อาชีพ และรายไดที่

มั่นคง ใหแกพสกนิกรชาวไทยมากวา ๓๐ ป และ

เผยแพรพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวทางดานงานศกึษาทดลอง วิจยัทีป่ระสบ

ผลสําเร็จโดยศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่อง

มาจากพระราชดําริ ไดดําเนินการสนองพระราชดําริ

ในเรื่องตาง ๆ โดยเนนการศึกษา ทดลอง และ

ฯพณฯ นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี
เปนประธานเปดงาน “๓๐ ป พระบารมีมหาราชา ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” 

ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส
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เมื่อวันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ  

จุลานนท องคมนตรี ไดเดินทางไปเปนประธานในพิธีปลูกปาตาม

โครงการ “๙ ลานกลา ๘๐ พรรษามหามงคล” ณ พื้นที่ปลูกตนไม 

ของศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายเริงศักดิ์  มหาวินิจฉัยมนตรี 

ผู ว าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายโกวิทย เพ งวาณิชย 

รองเลขาธิการ กปร. พลตรี ยศนันท หรายเจริญ ผูบัญชาการ

กองพลทหารราบที่ ๑๑ พรอมดวยผูแทนหนวยงานตาง ๆ ทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่ ใหการตอนรับ

ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ จุลานนท องคมนตรี
เปนประธานพิธีปลูกปาตามโครงการ “๙ ลานกลา ๘๐ พรรษามหามงคล” และตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของ

ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ในการน้ีผู ว าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 

กลาวตอนรบั และผูบญัชาการกองพลทหารราบที่ 

๑๑ กลาวรายงานการจัดงาน ประธานในพิธีฯ 

กลาวถวายอาเศียรวาท รวมรองเพลงสรรเสริญ

พระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา จากนั้น มอบ

พนัธุกลาไม มอบทนุการศกึษา มอบเคร่ืองกฬีาให

กับผูแทนหนวยงานตาง ๆ นักเรียน ผูอํานวยการ

โรงเรยีน และกลาวเปดโครงการ “๙ ลานกลา ๘๐ 

พรรษามหามงคล” จากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยม

กิจกรรมการดําเนินงานภายในศูนยศึกษาการ

พัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

และปลูกตนยางนาบริเวณอางเก็บนํ้าหวยเจก
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เม่ือวันพฤหัสบดีที่  ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ 

ฯพณฯ พลเรอืเอก ชมุพล ปจจสุานนท องคมนตร ีและ 

ฯพณฯ นายศุภชัย ภูงาม องคมนตรี เดินทางไปตรวจ

เยีย่มการดําเนนิงานศนูยศกึษาการพฒันาเขาหนิซอน

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยมี นายเริงศักดิ์ 

มหาวินิจฉัยมนตรี ผู วาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 

กลาวตอนรับ นายโกวิทย เพงวาณิชย รองเลขาธิการ 

กปร. กลาวแนะนาํศนูยฯ และผูอาํนวยการศนูยศึกษา

การพฒันาเขาหินซอนฯ กลาวรายงานการดาํเนนิงาน

ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ พรอมรวมชม

วีดิทัศนแนะนําศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ 

จากนั้นไดชมนิทรรศการถาวรบานของพอ และนั่งรถ

พวงเยี่ยมชมการดําเนินงาน ดังนี้

๑. งานสวนพฤกษศาสตร 

 แปลงรวบรวมสมนุไพรกวา ๙๐ ชนดิ อาคาร

แปรรูปสมุนไพรและผลิตภัณฑจากสมุนไพร อาทิ 

แชมพดูอกอญัชนั แชมพวูานหางจระเข ครมีนวดผสม

ดอกอญัชนั สบูเหลวขมิน้ชนั สบูวานสาวหลง ยาหมอง

เสลดพังพอน นํ้ามันไพล ยากันยุงตะไครหอม โลชั่น

บํารุงผิว แชมพูอาบนํ้าสุนัข

๒. งานพัฒนาที่ดิน 

 แปลงสาธิตการทําการเกษตรในรูปแบบ

ทฤษฎีใหม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึง

ฯพณฯ พลเรือเอก ชุมพล ปจจุสานนท องคมนตรี และ 
ฯพณฯ นายศุภชัย ภูงาม องคมนตรี
ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประกอบดวย แปลงนาขาว แปลงพืชผัก พืชไร และไมผล 

เปนตน

๓. งานประมง

 สาธิตการผลิตพันธุปลา และการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า

จืดชนิดตางๆ เชน ไรแดง กบนา ปลานิลแปลงเพศ และการ

เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม เปนตน

๔. งานวิชาการเกษตร

 งานสาธติและศกึษาการเพาะเหด็เศรษฐกจิพอเพยีง 

เชน เหด็หลนิจอืแดง รวมทัง้งานศกึษาเทคโนโลยกีารเพาะปลกู

พืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

๕. งานพัฒนาที่ดิน

 แปลงรวบรวมพนัธุหญาแฝกและแปลงสาธติการปลกู

หญาแฝกในรูปแบบตาง ๆ เพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร 
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เม่ือวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ฯพณฯ นางสาว

ยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจสภาพ

พื้นที่ไฟไหมปาพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่ง

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดมีพระราชดําริใหอนุรักษ

ไว มีเนื้อที่ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ไร แตไดเกิดไฟไหมตั้งแต

เดือนมีนาคม ๒๕๕๕ เนื่องจากเกิดภาวะภัยแลง ทําให

พื้นที่ปาพรุเสียหายประมาณ ๑๒,๐๐๐ ไร ในการน้ี 

ฯพณฯ นายกรฐัมนตรไีดตรวจเยีย่มใหกาํลังใจ มอบเครือ่ง

อปุโภค-บรโิภคแกเจาหนาทีด่บัไฟปา และไดปรารภในการ

แกปญหาไฟไหมปาพรุวาตองแกปญหาทั้งระบบ 

ตอมาไดเดินทางไปเยี่ยมชมประตูระบายนํ้าอุทก

วภิาชประสทิธโิครงการพฒันาพืน้ทีลุ่มนํา้ปากพนงัอนัเนือ่ง

มาจากพระราชดําริ อําเภอปากพนัง ซึ่งพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวไดมพีระราชดาํรใิหกอสรางเพือ่แกไขปญหา

นํ้าทะเลรุกตัวเขาไปในแมนํ้าปากพนังทําใหพื้นที่ลุมน้ํา

เพาะปลูกไมได และเกิดอุทกภัยเปนประจําในฤดูฝน 

นอกจากนี้ยังชวยแกปญหาความขัดแยงในการประกอบ

อาชีพระหวางนากุ งกับนาขาว ปจจุบันมีพื้นที่นาปรัง

ฯพณฯ นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
เยี่ยมชมประตูระบายนํ้าอุทกวิภาชประสิทธิโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

และตรวจสภาพพื้นที่ไฟไหมปาพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เพิม่ขึน้จากเดมิ ๕๒,๐๐๐ ไร เปน ๒๒๐,๐๐๐ ไร ลดระยะ

เวลาการทวมขังของนํ้าในพื้นที่ มีการแบงพื้นท่ีทําเกษตร

เปนสัดสวน ไมเกิดความขัดแยงระหวางอาชีพที่ตองใชนํ้า

เค็มกับอาชีพที่ตองใชน้ําจืด ในการน้ี ฯพณฯ นายก

รัฐมนตรีไดกลาวชื่นชมในเรื่องการแกไขปญหาเรื่องน้ํา

ของโครงการฯ รวมทั้งการบริหารน้ําจืด-น้ําเค็มที่มีการ

จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาบริหารจัดการ กําหนดระยะ

เวลาเปดปดประตูระบายนํ้า ทําใหประชาชนสามารถอยู

รวมกันได และสามารถใชประโยชนจากนํ้าไดทั้งสองฝง
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ฯพณฯ นายอําพล  เสนาณรงค องคมนตรี
เปนประธานพิธีมอบความชวยเหลือพระราชทาน ณ โรงเรียนอินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี 

และตรวจเยี่ยมโครงการฟารมตัวอยางหนองลาด จังหวัดสิงหบุรี

เมื่อวันจันทรที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ฯพณฯ นายอําพล 

เสนาณรงค องคมนตรี เดินทางไปเปนประธานในพิธีมอบความ

ชวยเหลือพระราชทาน ณ โรงเรียนอินทรบุรี อําเภออินทรบุรี 

จังหวัดสิงหบุรี มีนายพิเชษฐ  ไพบูลยศิริ ผูวาราชการจังหวัด

สิงหบุรี ผูตรวจการแผนดิน ผูแทนโรงพยาบาลรามาธิบดี ผูแทน

สํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหา

กษัตริย ผูแทนสํานักราชเลขาธิการ เปนสักขีพยานในการมอบ

ทุนประกอบอาชีพ ทุนสนับสนุนการดํารงชีพ และสิ่งของ

พระราชทานแกครอบครัวนายภานุวัฒน  หมื่นนคร นายสันทัด  

ศรีสวนพันธุ เด็กชายธิติเทพ พรหมบุรี จากนั้นไดมอบสิ่งของ

พระราชทานแกราษฎรยากจนในพื้นที่ ๖๐๐ ราย มอบพระบรม

ฉายาลักษณ พระฉายาลักษณ แกผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี 

ผูแทนหนวยงานตาง ๆ มอบของที่ระลึกแกผูแทนหนวยงาน

ที่ให การสนับสนุน และมอบหนังสือและอุปกรณกีฬาแก

ผูอํานวยการโรงเรียน ภายหลังเสร็จพิธีมอบความชวยเหลือ

พระราชทาน ไดเยีย่มชมการปฏบิตังิานของหนวยแพทยเคลือ่นที่

โรงพยาบาลรามาธิบดี สํานักงานอัยการสูงสุด และสํานักงาน

ผูตรวจการแผนดนิทีม่าใหบรกิารแกราษฎร จากนัน้

เดินทางไปโครงการฟารมตัวอยางหนองลาด หมูที่ 

๑, ๒ ตําบลทาขาม อําเภอคายบางระจัน และหมูที่ 

๓ ตําบลวิหารขาว อําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี มี

นายจรูญ  อิ่มเอิบสิน ผูชวยเลขาธิการพระราชวัง 

ฝายกิจกรรมพิเศษ ผูแทนกรมประมง หัวหนาสวน

ราชการในจังหวัดสิงหบุรี และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

ใหการตอนรับ โดยนายจรูญ อ่ิมเอิบสิน ไดกลาว

รายงานถึงความเปนมาของโครงการ ตลอดจน

ปญหาและอุปสรรคของโครงการฯ จากนั้น ฯพณฯ 

องคมนตร ีไดปลอยปลาในอางเกบ็น้ํา และเยีย่มชม

แผนกทอผา แผนกปกผา และแผนกแกะสลักไม 

และนั่งรถพวงชมกิจกรรมดานการเกษตร ไดแก 

แปลงผกั โรงเพาะเหด็ โรงเลีย้งแพะ และโรงเลีย้งไก

ของโครงการ
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งานเฉลิมพระเกียรติ

“๘๐ พรรษา ปวงประชา รมเย็น เปนสุข”

เนื่ อง ในโอกาสพระราชพิ ธีมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อ

เฉลมิพระเกยีรติ สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนีินาถ 

ที่ไดพระราชทานพระราชดําริกอใหเกิดคุณูปการตอ

ประชาชน ประเทศชาติมาอยางตอเนื่อง

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) 

รวมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา กองทัพบก สํานักงบประมาณ 

กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

และกรมชลประทาน ไดจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรพระราช

กรณียกิจ พระราชดาํร ิเกีย่วกบัการพฒันา อาท ิดานปาไม

ทรัพยากรชายฝงทะเลและสิ่งแวดลอม สถานีพัฒนาการ

เกษตรพื้นที่สูงตามพระราชดําริ ตลอดจนศิลปหัตถกรรม

อันเปนการอนุรักษวิถีไทยแตดั้งเดิม เพื่อสรางความรู

ความเขาใจและกระตุนใหเกดิการตระหนกัและรวมกนั

สืบสานพระราชดําริไดอยางถูกตองชัดเจนและ

กวางขวางยิ่งขึ้น เพื่อนําไปสูการพัฒนาตนเอง 

องคกร และประเทศชาต ิตลอดจนเปนการ

เสริมสรางความรัก ความสามัคคีของคนในชาติสืบตอไป

การนี้ สํานักงาน กปร. ในฐานะหนวยงานกลางใน

การประสานงาน วางแผน สนับสนุนการดําเนินงานใน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จึงไดกําหนดจัด

งานเฉลิมพระเกียรติ “๘๐ พรรษา ปวงประชา รมเย็น 

เปนสุข” จํานวน ๕ ครั้ง ในพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ 

เพื่อใหคนไทยที่อยู ในทุกภูมิภาคไดรับรู รับทราบ

และเขามามีสวนรวมไดอยางทั่วถึง โดยครั้งที่ ๑ 

จัดเมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

ความเขาใจและกระตุนใหเกดิการตระหนกัและรวมกนั

สืบสานพระราชดําริไดอยางถูกตองชัดเจนและ

กวางขวางยิ่งขึ้น เพื่อนําไปสูการพัฒนาตนเอง 

องคกร และประเทศชาต ิตลอดจนเปนการ

เปนสุข” จํานวน ๕ ครั้ง ในพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ 

เพื่อใหคนไทยที่อยู ในทุกภูมิภาคไดรับรู รับทราบ

และเขามามีสวนรวมไดอยางทั่วถึง โดยครั้งที่ ๑ 

จัดเมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

อันเปนการอนุรักษวิถีไทยแตดั้งเดิม เพื่อสรางความรู งานเฉลิมพระเกียรติ 
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ความเขาใจและกระตุนใหเกดิการตระหนกัและรวมกนั

สืบสานพระราชดําริไดอยางถูกตองชัดเจนและ

กวางขวางยิ่งขึ้น เพื่อนําไปสูการพัฒนาตนเอง 

องคกร และประเทศชาต ิตลอดจนเปนการ

เปนสุข”

เพื่อใหคนไทยที่อยู ในทุกภูมิภาคไดรับรู รับทราบ

และเขามามีสวนรวมไดอยางทั่วถึง โดยครั้งที่ ๑ 

จัดเมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม - กันยายน  ๒๕๕๕

วารสารอันเนื่องมาจาก
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ณ สวนสมเดจ็พระนางเจาสิรกิต์ิิฯ จตุจกัร กรงุเทพมหานคร 

ครั้งที่ ๒ จัดขึ้น ณ ศูนยศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนคร

ศรีอยุธยา ระหวางวันที่ ๖ - ๙ กันยายน ๒๕๕๕ โดยมี

พิธีเปดในวันที่ ๖ กันยายน โดย ฯพณฯ ศาสตราจารย

ธานินทร กรัยวิเชียร องคมนตรี เปนประธานในพิธี 

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินี้เปนนิทรรศการที่จัด

แสดงเรือ่งราวเกีย่วกบัพระราชกรณยีกจิทีส่าํคญัในสมเดจ็

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ไดพระราชทานไวทั่ว

ประเทศ นบัตัง้แตการสงเสรมิหตัถกรรมผาไทยใหกลบัฟน

คนืมาสูความนยิมของประชาชนทัว่ไป และชาวโลกอีกครัง้

จนเปนที่มาของโครงการสงเสริมศิลปาชีพ ตลอดถึง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่มีกว า ๘๙๑ 

โครงการ อาทิ ดานสิ่งแวดลอม ทั้งนํ้า ปาไม และ

ทรัพยากรชายฝงทะเล รวมถึง โครงการฟารมตัวอยางที่

มอียูกวา ๔๐ แหงทัว่ประเทศ และสถานีพฒันาการเกษตร

พืน้ทีส่งู ตลอดจนศลิปหตัถกรรมอนัเปนการอนรัุกษวถีิไทย

แตดั้งเดิม รวมรับฟงการเสวนาพิเศษจากหนวยงานที่

เก่ียวของ อาทิ การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดาํร ิการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

และการบริหารจัดการนํ้า ชมกิจกรรมใหความบันเทิง 

เชน การแสดงดนตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ การแสดงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น การแสดง

ผลิตภัณฑจากโครงการศิลปาชีพตาง ๆ พรอมกิจกรรม

ตอบคําถามเพื่อรับหนังสือเฉลิมพระเกียรติ “๘๐ พรรษา 

ปวงประชา รมเย็น เปนสุข” และของที่ระลึกอีกมากมาย
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ฯพณฯ นายอําพล  เสนาณรงค องคมนตรี
มอบเอกสารสิทธิ์ทํากิน (สทก.) โครงการหวยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

วันที่  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ฯพณฯ นายอําพล  

เสนาณรงค องคมนตรี เปนประธานมอบเอกสารสิทธิ์ทํากิน 

(สทก.) โครงการหวยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

โดยมีนายชัยวัฒน  ลิมปวรรณธะ ผูวาราชการจังหวัด

กาญจนบุรี กลาวตอนรับ ผูแทนกรมปาไม กลาวรายงาน

ผลการดําเนินงาน ในการนี้ นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ 

เลขาธิการ กปร. และเจาหนาที่จากสํานักงาน กปร. เดินทาง

ไปรวมงานในครั้งนี้ดวย

โครงการหวยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปน

โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชดําริ

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๓๓ ใหฟ นฟูและพัฒนาพื้นที่  

เนื่องจากในขณะนั้นเปนปาเบญจพรรณ อยูในเขตปาสงวน

แหงชาติเขาพระฤๅษี-เขาบอแร มีพื้นที่ประมาณ ๒๐,๖๒๕ 

ไร ถูกราษฎรบุกรุกตัดไมทําลายปาเปนบริเวณกวาง 

ทําใหสภาพแวดลอมเสื่อมโทรม ในปจจุบันสภาพปาไม

ไดรับการฟนฟูใหกลับสูสภาพเดิมประมาณรอยละ ๒๐ 

ของพืน้ที ่โดยปลกูไม ๓ อยาง ประโยชน ๔ อยาง ไดแก 

มะคาโมง ประดูปา สะเดา ขี้เหล็กบาน ฯลฯ โดยเมื่อป 

๒๕๕๐ พบวามีพันธุไม ๒๙ ชนิด ประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ 

ตน ความหนาแนนของตนไม ประมาณ ๒๐๘ ตน/ไร 

ซึ่งสามารถชวยดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด เพื่อ

นําไปสรางมวลชีวภาพปริมาณ ๓๐,๕๘๘.๘๕ ตัน 

และสามารถปลดปลอยกาซออกซิเจนสูบรรยากาศ 

โดยกระบวนการสังเคราะหแสงเปนปริมาณทั้งสิ้น

เทากับ ๒๔,๔๗๑.๐๘ ตัน 
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เลี้ยงสัตว การผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล การอบรมความรู

เพื่อใหราษฎรที่มาศึกษาดูงานนําไปประยุกตใชในการ

ประกอบอาชพีของตนเอง ในรอบปทีผ่านมามเีกษตรกร

และผูสนใจเขามาศึกษาดูงานกวา ๑๒,๐๐๐ คน

สาํนกังาน กปร. กรมปาไม และจงัหวดักาญจนบรุี 

ไดร วมกันดําเนินการจัดทําขอมูลและสํารวจพื้นที่

เพื่อจัดทําเอกสารสิทธิ์ทํากินในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 

(สทก.) ใหแกราษฎรดังกลาว โดยแบงกลุมเปาหมาย

ออกเปน ๒ กลุม ไดแก กลุมเดิมหรือทายาท และกลุม

เปลี่ยนมือผูครอบครองสิทธิ์ ซ่ึงในวันน้ีสามารถมอบ

เอกสารสทิธิท์าํกนิ (สทก.) ใหแกราษฎรได จาํนวน ๖๕๖ 

ราย จํานวน ๙๒๗ ฉบบั ซึง่จะไดดาํเนินการจดัทาํขอมลู

เพือ่มอบเอกสารสทิธ์ิทาํกิน (สทก.) ใหแกราษฎรทีเ่หลอื

ในโอกาสตอไป

เลี้ยงสัตว การผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล การอบรมความรู

นอกจากนี้ ไดกอสรางอางเก็บนํ้า ๕ แหง ฝายทดนํ้า

ในลาํหวยแมระวงั ๖ แหง ขดุสระนํา้ ๕๕๔ แหง และขดุลอก

ลาํหวย เพือ่สนบัสนนุแหลงนํา้ใหมเีพยีงพอสามารถชวยเหลอื

พื้นที่การเกษตรได ๘,๕๖๐ ไร และเมื่อป ๒๕๔๘ - ๒๕๕๑ มี

การกอสรางฝายชะลอนํา้จาํนวน ๓๗๐ ฝาย ซึง่สามารถชะลอ

การไหลของนํ้าในพื้นที่ปาไมไดประมาณ ๒ เดือนในรอบป 

ปองกันการพังทลายของหนาดิน ปองกันไฟปา และสราง

ความชุมชื้นแกพื้นที่อีกดวย

ปจจุบันราษฎรในพื้นที่โครงการฯ ไดรับการสงเสริม

และพฒันาคณุภาพชีวิตใหมสีภาพความเปนอยูทีด่ขีึน้ ทัง้ดาน

ทีดิ่นทาํกนิ ทีอ่ยูอาศยั การศกึษา สขุภาพอนามยั อาชพี และ

มีการสงเสริมใหจัดตั้งกลุมอาชีพ เชน การเลี้ยงไก การเลี้ยง

แพะ การเลี้ยงปลา การเลี้ยงสุกร มีศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยจัดทําแปลงสาธิตการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
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วันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ฯพณฯ นายอําพล

เสนาณรงค องคมนตรี เปนประธานพิธีเปดงานการทองเที่ยว

เชิงเกษตรเขาชะงุ ม ๕๕ โดยมี นายโกวิทย เพงวาณิชย 

รองเลขาธิการ กปร. ผูวาราชการจังหวัดราชบุรี ผูอํานวยการ

โครงการศึกษาวิธีการฟนฟูที่ดินเส่ือมโทรมเขาชะงุมอันเนื่อง

มาจากพระราชดําร ิพรอมหนวยงานทีเ่กีย่วของ รวมในพธีิเปด

งานการทองเที่ยวเชิงเกษตร ณ โครงการศึกษาวิธีการฟนฟู

ที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอ

โพธาราม จังหวัดราชบุรี

งานจัดข้ึนระหวางวันที่ ๒๗ - ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ 

โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบดวย นิทรรศการเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดานการพัฒนาดิน 

นํ้า ปาไม และการเกษตร ผลงานของโครงการ การจัดฐาน

เรียนรูเรื่องดิน การจัดอบรมเทคโนโลยีดานการเกษตร การ

จําหนายสินคา นอกจากนี้ ผู สนใจยังรับพันธุ ไมไปปลูก

เพื่อรักษาสิ่งแวดลอมไดอีกดวย

โครงการศึกษาวิธีการฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุม

อันเนื่องมาจากมาจากพระราชดําริ เกิดขึ้นเมื่อป ๒๕๒๙ 

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ไดรบัการนอมเกลาฯ ถวายทีด่นิ

จํานวน ๗๐๐ ไร จากพลตํารวจตรี ทักษ ปทมสิงห ณ อยุธยา 

และผูมจีติศรทัธารวมนอมเกลาฯ ถวายทีด่นิเพิม่เติมอีกจํานวน 

๖๓ ไร ตอมามูลนิธิชัยพัฒนา ไดจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก

ประมาณ ๙๑ ไรเศษ รวมพื้นที่ ๘๔๙ ไร ๓ งาน ๒๒ ตารางวา 

ซึ่งแตเดิมทําเปนฟารมปศุสัตว ที่ดินถูกชะลางพังทลาย และ

ปลูกพืชไร โดยมีการใชดินอยางผิดวิธี ทําใหหนาดิน

เสียหาย ดินขาดความอุดมสมบูรณ 

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั จงึไดพระราชทาน

พระราชดําริในการปรับปรุงที่ดินเสื่อมโทรมแหงนี้ให

กลับมามีความอุดมสมบูรณ โดยวิธีปลูกปาโดยไมตอง

ปลูก นอกจากนั้นทรงแนะนําใหปลูกหญาแฝกเพื่อ

การอนุรักษดิน นํ้า และปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ 

ปจจุบันโครงการฯ สามารถพลิกฟนผืนดินที่แหงแลง

กลับมาสมบูรณเปนแหลงตนนํ้าและแหลงอาศัยของ

สัตวตาง ๆ เพิ่มขึ้น นับไดวาโครงการฯ สามารถทํา

หนาทีเ่ปนตนแบบและศนูยเรยีนรูใหกับเกษตรกร และ

ราษฎรในจังหวัดราชบุรีไดเปนอยางดี โดยในขณะนี้

ไดมีการขยายผลการพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมไปสู 

หมูบานรอบ ๆ ๑๒ หมูบาน ใหเกิดการนําพื้นที่กลับ

มาใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สงผล

ใหมีรายได และความเปนอยูที่ดีขึ้น
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แบบตราสัญลักษณ ประกอบดวย

อักษรพระนามาภิไธย ส.ก. อยูภายในวงรี ดานบนวงรีเปนพระมหามงกุฎ ภายในพระมหามงกุฎ เปนพระแสงจักร

และพระแสงตรีศูล มีเครื่องราชอิสริยาภรณโบราณมงคลพระมหาสังวาลนพรัตนราชวราภรณ ลอมรอบวงรี ขนาบขางดวย

พระสปัตปฎลเศวตฉตัร ดานลางวงรเีปนเลขไทย ๘๐ อยูในรปูทรงของเพชร ดานลางเลขไทย ๘๐ เปนผาแพรแถบอกัษรขอความ 

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯ สถาปนาสมเด็จพระราชินี เปนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินี แลวพระราชทานเคร่ืองราช

อิสริยาภรณ อันเปนโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ

พระมหามงกุฎ : เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

พระสัปตปฎลเศวตฉัตร : เปนเครื่องประกอบพระราชอิสริยศักดิ์

พระแสงจักรและพระแสงตรีศูล : เครื่องหมายแหงพระบรมราชจักรีวงศ

เลขไทย : พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

ผาแพรแถบสีชมพู : เครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา

สีนํ้าเงิน-สีฟา : สีวันพระราชสมภพ

ตราสัญลักษณ
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
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สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ทรงเปนพระธดิาองคใหญของหมอมเจานกัขตัรมงคล 

กิติยากร และหมอมหลวงบัว (สนิทวงศ) กิติยากร มี

พี่นอง ๓ คน คือ

หมอมราชวงศกัลยาณกิติ์ กิติยากร

หมอมราชวงศอดุลกิติ์ กิติยากร

หมอมราชวงศบุษบา กิติยากร

หมอมเจานักขตัรมงคล กติิยากร ทรงเปนโอรส

องคที่ ๓ ในพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระจันทบุรี

นฤนาถ (พระองคเจ ากิติยากรวรลักษณ) และ

หมอมเจาหญงิอัปษรสมาน (เทวกลุ) กติยิากร พระธดิา

สมเด็จกรมพระยาเทววงศวโรปการ 

หมอมเจานักขัตรมงคล เสด็จไปทรงศึกษา ณ 

โรงเรียนเล็ก ๆ ในประเทศอังกฤษในฐานะนักเรียน

สงักดักระทรวงกลาโหม ตอมาทรงยายไปเขาโรงเรยีน

มัธยมที่ประเทศฝรั่งเศสจนสําเร็จ ทรงไดรับประกาศนียบัตร 

Baccalaureat ในทางวิทยาศาสตรทั้งสองภาค และทรงเขา

ศึกษาในโรงเรียนฝรั่งเศส Ecole Speciale Militaiere de 

Saint Cyr ดวย

เมือ่วนัที ่๒๔ มถินุายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ขณะน้ันเหตกุารณ

บานเมืองไมสู ปกตินัก หมอมเจานักขัตรมงคลทรงลาออก

จากราชการทหาร และทรงยายไปรับราชการในกระทรวง

การตางประเทศ ประจวบกับรัฐบาลขณะนั้นมีนโยบาย

โยกยายขาราชการ จึงไดแตงตัง้หมอมเจานักขตัรมงคลไปดาํรง
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ตําแหนงเลขานุการเอก ประจําสถานอัครราชทูต

ไทย ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ขณะน้ัน

หมอมหลวงบวั กติยิากร มอิาจทีจ่ะตดิตามไปดวยได

ดวยมีครรภแกใกลครบกาํหนดจงึตองอยูกรงุเทพฯ 

วันศุกรที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

ณ บานพัก พลเอก เจาพระยาวงศานุประพันธ 

(หมอมราชวงศสทาน กลาง สนิทวงศ) ถนน

พระราม ๖ จังหวัดพระนคร ไดตอนรับทารก ซึ่ง

ไดเกิดมาทามกลางความช่ืนชมและปติยินดีอยาง

ยิ่ง ณ ที่นั้น ทารกนั้นคือ หมอมราชวงศหญิง ธิดา

คนใหญของหมอมเจานักขัตรมงคล กิติยากร และ

หมอมหลวงบัว (สนิทวงศ) กิติยากร

ในเวลาต อมาจากวันพระราชสมภพ 

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 

๗ ไดพระราชทานนามวา “สิริกิติ์”

หมอมราชวงศสิริกิติ์ กิติยากร เติบโตขึ้นใน

ระยะเวลาที่มีเหตุการณผันผวนทางการเมือง ตอง

อยูหางไกลจากพระบิดามารดา บางคราวตอง

ระหกระเหินไปตามตางจังหวัดกับพระบรมวง

ศานุวงศโดยเริ่มการศึกษาชั้นอนุบาลที่โรงเรียน

ราชินีในป ๒๔๗๙ ตอมายายไปเรียนที่โรงเรียน

เซ็นตฟรังซิสซาเวียร คอนแวนต และไดเริ่มเรียน

เปยโนที่โรงเรียนนี้ดวย

ในสมยัของรฐับาลพนัตร ีควง  อภยัวงศ เปน

นายกรฐัมนตร ีไดแตงต้ังใหหมอมเจานกัขตัรมงคล 

เปนรัฐทูตวิสามัญและอัครราชทูตผูมีอํานาจเต็ม 

ประจําราชสํานักอังกฤษ หมอมเจานักขัตรมงคล 

ไดทรงพาโอรสธิดาทั้งหมดไปดวย ขณะนั้นหมอมราชวงศสิริกิติ์ 

อายุได ๑๓ ป 

ในตางแดนนั้นเอง เปนครั้งแรกที่หมอมราชวงศสิริกิติ์ ได

พบกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และในป พ.ศ. ๒๔๙๑ 

ณ กรุงปารีส หมอมเจานักขัตรมงคลและครอบครัวไดรับเสด็จ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งโปรดเสด็จฯ 

มาปารีสเพื่อทอดพระเนตรโรงงานทํารถยนตอยูเนือง ๆ จนทรง

คุนเคยกับหมอมเจานักขัตรมงคลและครอบครัว 

อีก ๑ ปตอมา ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหหมอมเจา

นักขัตรมงคลและครอบครัวมาเฝาฯ แลวสมเด็จพระราชชนนีได

รบัสัง่ขอหมอมราชวงศสริกิิติต์อหมอมเจานักขตัรมงคล พระบาท

สมเดจ็พระเจาอยูหวัทรงหมัน้หมอมราชวงศสริกิติิเ์ปนพธิภีายใน

เงียบ ๆ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๒

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๔๙๓ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา

บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา ทรงประกอบพระราชพิธี

ราชาภเิษกสมรส ณ วงัสระประทมุ โดยพระองคทรงเปนประธาน

พระราชทานนํ้าพระพุทธมนต และเทพมนต ไดทรงจดทะเบียน

สมรสตามกฎหมาย และในวันเดียวกันนั้น ไดมีประกาศสถาปนา 

หมอมราชวงศสิริกิติ์ กิติยากร เปนสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ พรอม

รบัพระราชทานสายสะพายขตัติยราชอิสรยิาภรณ อันมเีกยีรตคุิณ

รุงเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ 

ตอมาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดมีพระ

ประสูติกาลพระราชโอรส พระราชธิดา ดังนี้
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๑. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาอุบลรัตนราชกัญญา 

สิริวัฒนาพรรณวดี ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน 

พุทธศักราช ๒๔๙๔ ณ โรงพยาบาลมองชัวซีส เมืองโลซานน 

ประเทศสวิตเซอรแลนด

๒. สมเดจ็พระเจาลกูยาเธอ เจาฟาวชริาลงกรณ ประสติู

เมือ่วนัจนัทรที ่๒๘ กรกฎาคม พทุธศกัราช ๒๔๙๕ ณ พระทีน่ัง่

อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรด

เกลาฯ สถาปนาเปน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหา

วชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ในพุทธศักราช ๒๕๑๕

๓. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธรเทพรัตน

สุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย ประสูติเมื่อวันเสารที่ ๒ เมษายน 

พุทธศักราช ๒๔๙๘ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 

ไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ สถาปนาเปน สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากร

ปยชาติ สยามบรมราชกุมารี ในพุทธศักราช ๒๕๒๐

๔. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม 

พุทธศักราช ๒๕๐๐ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

นับแตทรงเขาสูพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเปนสมเด็จ

พระบรมราชินี เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๓ นั้น พระราชภารกิจ

ตอประชาชนชาวไทยในฐานะคู พระบารมีแหงพระบาท

สมเดจ็พระเจาอยูหวั กไ็ดดําเนนิมาอยางตอเนือ่งยาวนานกวา

ครึ่งศตวรรษ ตัวอยางเชน การกําเนิดมูลนิธิสงเสริม

ศิลปาชีพฯ ในพุทธศักราช ๒๕๑๙ โรงฝกศิลปาชีพ

สวนจิตรลดา ก็เกิดขึน้ตามมาในปพทุธศกัราช ๒๕๒๐ 

เปนตน

โรงฝ กศิลปาชีพสวนจิตรลดา คือแหล ง

สรางสรรคงานหัตถศิลปชั้นราชสํานัก และเปน

ศูนยกลางการเรียนการสอน ศูนยรวมผลิตภัณฑ

ศิลปาชีพทั่วประเทศ มีการสอน ฝก และสรางสรรค

งานชาง ๒๓ สาขา ไดแก ชางทองหลวง ชางเครือ่งเงนิ

ถมทอง ครํ่า ลงยาสี ทอผาไหม (ทอผาไหมพื้น ทอผา

หางกระรอก ทอผาเกร็ดเตา ทอผาลายลูกแกว

ทอผาลาย ผาขาวมา ทอผาไหมมัดหมี่) ทอผาแพรวา

ทอผาจก ทอผายกดอกและผาลายขิด แกะสลัก

ไม (แกะสลักไมลวดลายตาง ๆ และแกะตุกตาไม) 

แกะสลักหินสบู แกะสลักหนังตะลุง สานยานลิเภา 

สานไมไผลายขิด ชางไมและชางหวาย ปนตุกตา

ชาววัง เขียนลาย ตกแตงดวยปกแมลงทับ ประดับมุก

ปกผา ดอกไมประดิษฐ ตัดเย็บเสื้อผา บรรจุภัณฑ 



ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม - กันยายน  ๒๕๕๕

วารสารอันเนื่องมาจาก
¾ Ã Ð Ã Ò ª í́ Ò ÃÔ

17

และการถักทอสายใยของผา นับเปนหัตถศิลปที่โดดเดนไมแพงาน

อืน่ใด หรอืการนาํผาทอมาเปนผลติภณัฑอนัโดดเดนในงานหตัถศลิป

ดวย ผา...คอืการถายทอดวฒันธรรมของชาต ิเปนเรือ่งบรรพบรุษุได

สรางไว เรามาสบืสานรกัษาเปนลูกโซตอเนือ่งกนัไปกับวถิชีวีติความ

เปนอยู คนหนุมสาวถามีความภมูิใจในการทอผากไ็มละทิง้บานเกดิ 

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ

สูงยิ่งตอประชาชนและประเทศชาติ เปนที่ประจักษโดยทั่วไป

วา ทรงตรากตรําบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อความรมเย็น

เปนสุขของปวงชนชาวไทยอยางแทจริง ดังพระราชดํารัสตอนหนึ่ง

ความวา

ด  วยพระราชปณิธานและพระราช

กรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ได

ดําเนินสืบเนื่องมามิไดขาดจวบจนปจจุบันสมัย 

นับวาเปนพระมหากรุณาธิคุณยิ่งตอพสกนิกร

ชาวไทยทกุ ๆ  คน และจักตราตรงึไวในหวัใจของ

ปวงชนชาวไทยตลอดไป

“...ทั่วอีสาน บน ลาง กลาง เหนือ ใต

หลอเลี้ยงแผนดินไทยไมรูสิ้น

ธ ทรงทําเพื่อคนไทยไดมีกิน

อีกเสกศิลปสรางชื่อไทยลือชา

ทรงถนอมประเทศไทยใหธํารง

คือคงทุกสิ่งอันอนันตคา

เก็บขุนเขาทะเลรอบถึงขอบฟา

โอบอุมปาเอื้อตนนํ้าลําธาร...”

“เปนพระราชินีตั้งแตอายุ ๑๗ ไปที่ไหน แมแตอายุ 

๑๗ – ๑๘ ประชาชน ก็ยังเรียก คุณแม ทีแรกก็ตกใจ เอะ...คน

เรียกเราดูเขาแกกวาเรา ทีหลังก็สํานึกไดวา คําวาแมนี้เปนคําที่

ศักด์ิสิทธิ์และสูงสงที่สุด การที่ใครเรียกคนคนหนึ่งวาแม บุคคล

ที่ถูกเรียกจะตองคิด และสํานึกในเกียรติยศอันนี้ และทําหนาที่

ใหดีที่สุด”
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กิจกรรมที่ ๑ จัดแสดงนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ 
ในภูมิภาค ๔ ครั้ง และจัดครั้งใหญในกรุงเทพมหานคร ณ สวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

มีรายละเอียด ดังนี้

สวนที่ ๑ โถงตอนรับ ซุมทางเขา จุดลงทะเบียน

สวนที่ ๒ หองประมวลภาพถาย “๘ ทศวรรษ แหงการทรงงาน”

นําเสนอพระราชกรณียกิจเปนการเดินเรื่องดวยการประมวลภาพบนพื้นที่ไมนอยกวา ๔๐ ตร.ม.
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สวนที่ ๓ ภาพยนตรเฉลิมพระเกียรติ 

นําเสนอพระราชประวัติ พระราชปณิธานทรงงานพัฒนาเพื่อประโยชนสุขของประชาชน และพระราชกรณียกิจ

ดานตาง ๆ นําเสนอผานภาพยนตรสั้นประมาณ ๙ นาที

สวนที่ ๔ นิทรรศการพระราชกรณียกิจ “นํ้าพระราชหฤทัยสูงานพัฒนา” 

แสดงถึงเรื่องราวผลสําเร็จของโครงการ มีการจําลองบรรยากาศและพื้นที่โครงการผานผนังกราฟกเพื่อใหได

บรรยากาศคลายกับสถานที่จริง พรอมนําเสนอขอมูลรายละเอียดโครงการผานจอวีดิทัศน
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สวนที่ ๖ นิทรรศการของหนวยงานเจาภาพรวมจัดงาน และโครงการสําคัญในแตละภูมิภาค 

สวนที่ ๗ การออกรานจัดแสดงผลิตภัณฑโครงการฯ พื้นที่สําหรับการจัดแสดงนิทรรศการและการออกรานแสดง

สินคาของหนวยงานตาง ๆ จํานวน ๑๐ ราน หรือตามเหมาะสมของขนาดพื้นที่จัดงาน

สวนที่ ๖ นิทรรศการของหนวยงานเจาภาพรวมจัดงาน และโครงการสําคัญในแตละภูมิภาค

สวนที่ ๕ เวทีกลาง 

พรอมฉากหลังและอุปกรณ ระบบแสง ระบบเสียง สําหรับจัดกิจกรรม พรอมประดับตกแตงดวยไมดอกไมประดับ

อยางสวยงาม สําหรับพิธีเปดงาน การเสวนาวิชาการ และการแสดงของสถานศึกษาตาง ๆ

สวนที่ ๗ การออกรานจัดแสดงผลิตภัณฑโครงการฯสวนที่ ๗ การออกรานจัดแสดงผลิตภัณฑโครงการฯสวนที่ ๗ การออกรานจัดแสดงผลิตภัณฑโครงการฯ พื้นที่สําหรับการจัดแสดงนิทรรศการและการออกรานแสดง พื้นที่สําหรับการจัดแสดงนิทรรศการและการออกรานแสดง
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กิจกรรมที่ ๒ จัดสื่อมวลชนสัญจร
เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทุกภูมิภาค 

จํานวน ๕ ครั้ง เพื่อขยายผลแนวพระราชดําริ และการทรงงานเพื่อประโยชนสุขของประชาชนอยางกวางขวาง

กิจกรรมที่ ๓ จัดทําสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด “พระราชินี ดวยพลังแหงรัก” 

 เผยแพรออกอากาศทางสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนทีวี (ชอง ๙ อสมท) ความยาว ๓๐ นาที จํานวน ๖ ตอน 

ออกอากาศทุกวันศุกรตั้งแตวันที่ ๖ กรกฎาคม - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๒๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.

ตอนที่ ๑ สานศิลป สรางอาชีพ สรางชีวิต

ตอนที่ ๒ จากปารักนํ้า สู บานเล็กในปาใหญ 

ตอนที่ ๓ ขาดทุนของฉันคือกําไรของแผนดิน

ตอนที่ ๔ หวงโซชีวิต...สิ่งแวดลอม

ตอนที่ ๕ สรางความรู สรางคนที่สมบูรณ

ตอนที่ ๖ งานศิลปของแผนดิน อนุรักษและพัฒนา

เนื้อหาสารคดีโดยสังเขป
เมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๒ หลัง

รฐับาลประกาศใชรฐันยิมและรณรงค

ใหคนไทยแตงกายแบบสากล ความ

นิยมในการใชผาทอ เครื่องแตงกาย

แบบไทยก็เสื่อมถอยอยางเห็นไดชัด

เรื่อยมา มีแตเพียงสตรีในชนบทที่ยัง

คงทอผาและนุงหมผาทีท่อไวใชเองใน

ครัวเรือน ถึงกระนั้นคนไทยยังไดเห็น

ภาพหมอมราชวงศสิริกิต์ิ กิติยากร

พระคูหมั้นในยามรับเสด็จพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระภูษา

ผาซิน่ไหม และผาซิน่มดัหมีเ่ปนประจาํ 

กระทั่งเมื่อดํารงพระอิสริยยศ

เปนสมเด็จพระราชินี และไดโดย

เสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

เยี่ยมราษฎรผู ประสบอุทกภัย ที่

อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

เมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๑๓ ในคราวน้ัน

ทอดพระเนตรเห็นราษฎรที่มาเฝารับ

เสด็จ แตงกายดวยผาไหมมัดหมี่ 

ความงดงามของ “ผาชาวบาน” เปน

แรงบันดาลพระราชหฤทัยใหสงเสริม

อาชีพตามแนวพระราชดําริ ที่เรา

คุนเคยในนาม “ศิลปาชีพ” 

“...เมื่อขาพเจาเห็นเขามา

รับเสด็จ เห็นผานุงที่เขาใสสวยงาม

เสียเหลือเกินเปนไหมมัดหมี่ แลว

เขาก็นั่งกับพื้นอยูอยางนั้นก็ถามเขา

วานี่ทําเอง เขาก็บอกวาทําเอง เขา

เลี้ยงไหมเองท่ีบาน ...เมื่อขาพเจา

เห็นดงันัน้ เห็นความสามารถ ความ

สวยของมัดหมี่ ก็เลยบอกเขาวา 
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ขอใหพี่นองทอน่ีใหฉันไดไหม จะ

ขอซ้ือ เขาบอกได เตม็ใจ เขากท็อให

นั่นละเปนการตั้งตนศิลปาชีพ…”

ในเวลานั้น พื้นที่ส วนใหญ

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือยัง

แหงแลง ราษฎรสวนใหญยากจน 

แรนแคน ประกอบกับยังมีความ

รุนแรงจากความขัดแยงทางลัทธิ

การเมืองการปกครอง พระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมุงแกไข

ป ญหาดังกล าวด วยการต อสู กับ

ความยากจนโดยแกปญหาปจจัย

หลักดานการเกษตร คือ นํ้า ดิน ใน

ขณะเดียวกัน สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ ทรงใสพระราช

หฤทัยในการสรางอาชีพเสริมแก

ชุมชน ดวยการทํางานหัตถกรรม

ประจาํทองถิน่ควบคูกนัไป จนกระทัง่

ทุกวันนี้  ความงอกงามของพระ

ราชดําริเกิดขึ้นในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาค

นอกจากน้ี ยังนําเสนอการ

ทํางานกลุมชาวบานที่ไดรับพระมหา

กรุณาธิคุณหลายกลุ มที่ดําเนินงาน

ตามพระราชดําริตาง ๆ เพื่อเปน

ตัวอยางของชาวบาน ที่ใชงานฝมือ

เปนอาชีพเสริมเลี้ยงครอบครัว มี

รายได ไมตองยายถิ่นฐานบานเรือน 

และเปนกําลังสําคัญของการฟ นฟู 

อนุรักษ หรือพัฒนางานหัตถกรรม

ไทยใหประณีตงดงาม ยิ่งขึ้นไปกวา

เดิม 
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ตอนที่ ๑ สานศิลป สรางอาชีพ 
สรางชีวิต

เปนเรื่องราวของการสรางงาน

ศิลปาชีพ นับต้ังแต กลุมทอผาไหม

กลุมแรกของสมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ์

พระบรมราชินีนาถ ที่อําเภอนาหวา 

จังหวัดนครพนม เพื่อสะทอนแนว

พระราชดําริในการสงเสริมอาชีพ

ของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม

ราชินีนาถ ที่แตกตางไปจากที่คน

สวนใหญคุ นเคยกัน ดวยไมทรงมี

พระราชประสงคที่จะพระราชทาน

ความชวยเหลือเพียงอยางเดียว แต

มุงเนนใหชาวบานเรียนรูและพัฒนา

ฝมืออยู ตลอดเวลาเพื่อใหพวกเขา

ยืนหยัดอยูไดดวยตนเอง โดยไมตอง

รอคอยทีจ่ะพึง่พาความชวยเหลอืจาก

ผูอื่นในวันขางหนา เปนการสะทอน

แนวทางในการสงเสริมใหชาวบาน

พัฒนาฝมือทอผา พวกเขาไดเรียนรู 

เปลีย่นแปลงความคดิของชาวบานใน

การใชชวีติและการทาํงานอยางไรบาง 

ซึง่ปจจบุนักลุมทอผาไหมบานนาหวา

ยังคงทอผาไหมแบบไทญอดั้งเดิม 

อันเปนแนวทางที่ทรงเนนยํ้าเสมอ

วาถึงจะพัฒนาไปอยางไรแตใหรักษา

เอกลักษณของทองถิ่นเอาไว 

ในส  วนของการนํ าศิ ลปะ

โบราณมาสานตอ เพื่อใหชาวบานได

ใชภูมิปญญาดั้งเดิมมาพัฒนาอาชีพ 

เนือ้หา สารคดตีอนนีน้าํเสนอเรือ่งราว

ของการฟ นฟูและอนุรักษงานชาง

ไทยโบราณที่เนินธัมมัง คือ อาจารย

แหลมทอง ศิริภู ไดลงมือถอดแบบ

ลวดลายผายกเมืองนครจากผืนผา

โบราณทีจั่ดแสดงไวในพพิธิภณัฑและ

ทดลองใหชางทอจากศูนยศิลปาชีพ

เนินธัมมัง อําเภอเชียรใหญ จังหวัด

นครศรีธรรมราช ทอขึ้นใหม เพื่อ
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ใหผายกเมืองนครแบบโบราณที่ครั้ง

หนึ่งเคยไดชื่อวาผาทอที่มีเอกลักษณ

ของภาคใต จะกลับมามีชีวิตหลังจาก

สาบสูญไปเมื่อนานมาแลว

ตอนที่ ๒ จากปารักนํ้า สู บานเล็ก
ในปาใหญ  

พ.ศ. ๒๔๘๑ ประเทศไทยมี

พื้นที่ปาไมอยูรอยละ ๗๒

พ.ศ. ๒๕๑๖ พื้นที่ปาไมใน

ประเทศลดลง เหลือเพียงรอยละ 

๔๓ 

และยังลดลงอยางต อเนื่อง

จนเหลือเพียงรอยละ ๒๘ ในป พ.ศ. 

๒๕๓๑

แมรฐับาลจะประกาศ “ปดปา”

ยกเลกิสมัปทานปาไมทัว่ประเทศ เมือ่ 

พ.ศ. ๒๕๓๒ แตสถานการณ ปาไม

ของไทยยังอยูในขั้นวิกฤต

ความเสือ่มโทรมของทรพัยากร

ธรรมชาติ โดยเฉพาะปาไม เปน

ป ญหาใหญของประเทศ จึงทรง

สืบสานพระราชดําริของพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัวในการอนุรักษ

ฟนฟูสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ

เพื่อให คนอยู ร วมกับสิ่งแวดลอม

อยางพึ่งพาอาศัย และเปนที่มาของ

โครงการเพื่ออนุรักษและฟนฟูพื้นที่

ปาหลายโครงการ เชน โครงการ

ปารักนํ้า โครงการบานเล็กในปาใหญ 

กระจายอยูในหลายพื้นที่ที่เปนเขต

ปาตนนํ้าลําธารทั่วทุกภูมิภาค

สารคดีตอนนี้นําเสนอเรื่องราว

ของแนวพระราชดําริ  ป ารัก น้ํา

นับตั้งแตทรงพระกรุณาโปรดเกลา

โปรดกระหมอม ปลูกปาเปนตัวอยาง

ดวยพระองคเอง จํานวน ๑ ไร ที่

บรเิวณเชงิภผูาเหลก็ ตดิกบัอางเกบ็นํา้

คําจวง บานถํ้าติ้ว อําเภอสองดาว

จงัหวดัสกลนคร เมือ่วนัที ่๒๐ ธนัวาคม 

๒๕๒๕ พรอมทั้งพระราชทานชื่อ

โครงการนี้วา โครงการปารักนํ้า และ

ไดขยายตอไปในพื้นที่ภาคตะวันออก

เฉยีงเหนอือกี ๕ โครงการ ในสกลนคร

ในส  วนของ  บ  าน เล็ ก ใน

ปาใหญ นําเสนอเรื่องราวของชาว

ไทยภูเขา ที่ตัดสินใจมาอยู ในพื้นที่

โครงการบานเล็กในปาใหญ ที่บาน

หวยหญาไซ อําเภอแมสรวย จังหวัด

เชียงราย ก็เพียงแคอยากมีที่ทํากิน 

อยากใหครอบครัวมีความเปนอยูที่

ดีขึ้น แตนานวันพวกเขาไดเรียนรูที่

จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากที่เคยทําไร

เลื่อนลอย ก็หันมาทํานาข้ันบันไดที่

ไมทําลายชั้นหนาดิน พวกเขามีขาว

ไวกินตลอดทั้งป ทุกวันนี้ชาวบาน

หวยหญาไซเปนกําลังสําคัญในการ

ดูแลรักษาผืนปาที่ เป นตนนํ้าของ



ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม - กันยายน  ๒๕๕๕

วารสารอันเนื่องมาจาก
¾ Ã Ð Ã Ò ª ´í Ò ÃÔ

26

หวยแมตาชาง ที่หลอเล้ียงพื้นที่ราบ

ของอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย

ไดเปนอยางดีแมในยามหนาแลง เพื่อ

สะทอนแนวพระราชดําริใหคนที่อยู

ในพื้นที่ปา ดูแลและฟนฟูพื้นที่ปาไม

ที่เสื่อมโทรมใหกลับฟน เปนแหลง

ตนนํา้ลาํธาร และเปนแหลงทรพัยากร

ที่เปนปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต 

โดยยึดหลักใหคนและปาอยูรวมกัน

ไดอยางยั่งยืน

ตอนที ่๓ ขาดทนุของฉันคอืกําไรของ
แผนดิน

คุณภาพชีวิตเปนเรื่องสําคัญ

ลําดับแรก จึงทรงมุงเนนใหราษฎรมี

อาหารการกิน พึ่งพาตนเองใหไดเสีย

กอน ดวยทรงทราบดีวาความยากจน 

ความขาดแคลน คือ ความดอย

โอกาสที่ จะพัฒนาคุณภาพชี วิต

ชาวนาปะขอ ที่ อํา เภอบางแก ว 

จังหวัดพัทลุง ตระหนักถึงความจริง

ของแนวพระราชดําริขอนี้ เพราะ

เมื่อกอนนั้น พัทลุง...เคยไดชื่อวาเปน

อูขาวอูนํ้าของชาวใตมาแตโบราณ

ทวาต อมา...ประชากรชาว

พัทลุ งกลับได ชื่ อว  ามี รายได ต อ

ครัวเรือนตํ่าสุดใน ๑๔ จังหวัดภาคใต 

อันเปนผลมาจากการใชพื้นที่ทําการ

เกษตรเชิงเดี่ยวเปนเวลานาน ทําให

ผืนดินเสื่อมโทรมจนปลูกอะไรแทบ

ไมได

เ มื่ อสม เด็ จพระนาง เจ  าฯ

พระบรมราชนินีาถ เสดจ็ฯ ไปทรงเยีย่ม

ราษฎรที่อําเภอควนขนุน จังหวัด

พัทลุง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ และทรง

ทราบความน้ันจึงมีพระราชดําริ

ใหหาพื้นที่เพื่อดําเนินการในลักษณะ

ฟารมตวัอยางฯ เพือ่เปนแหลงจางงาน

ชวยใหชาวบานในพื้นที่มีรายไดเลี้ยง

ครอบครัว และเปนแหลงเรียนรูดาน

การเกษตรจากการลงมือปฏิบัติจริง 

ในที่สุดมีชาวบ านในตําบล

นาปะขอ อําเภอบางแกว กลุมหนึ่ง

รวมกันทูลเกลาฯ ถวายที่ดินคนละ

เล็กละนอยใหใชเปนพื้นที่โครงการ

ฟารมตัวอยางฯ ที่พัทลุง ดําเนินงาน

อยางสอดคลองกับสภาพพืน้ที ่และใช

หลักการเชนเดียวกับฟารมตัวอยางฯ 

ที่กระจายอยูในภูมิภาคตาง ๆ ของ

ประเทศ คือ “ขาดทุนของฉัน คือ

กําไรของแผนดิน” ดังพระราชดํารัส

ตอนหนึ่งวา 
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“. . .อย  ามาพูด เรื่ องกํ า ไร

ขาดทุนกับฉัน ฉันตองการใหชาว

บานทีย่ากจนเดอืดรอนมงีานทาํ เมือ่

เขามีงานทํา มีรายได เขาสามารถ

เอารายไดไปเลี้ยงครอบครัว เขาไม

เปนโจร ไมเปนขโมย ไมตดิยาเสพตดิ

นั่นคือกําไรของแผนดิน...” 

และในบรรดาราษฎรที่ถวาย

ท่ีดินมีครอบครัวของสุภัทรติญา 

ขุนไพชิต หรือ มาศ รวมอยูดวย 

เมื่อเธอตัดสินใจทิ้ งงานนัก

กฎหมายจากเมอืงหลวงกลบัไปอยูกบั

ครอบครัวที่บานเกิด ฟารมตัวอยางฯ

ที่ พัทลุงเป ดประตูต อนรับให เธอ

เขาทํางาน และเปนโอกาสที่ เธอ

ไดเรียนรู การทําเกษตรกรรมแบบ

ตาง ๆ ที่เธอไมเคยรูจักมากอน และ

ความรูเหลานี้ชวยใหเธอมีอาชีพ มี

รายไดเสริม นอกเหนือจากการทํา

สวนยางพาราที่เปนอาชีพหลักของ

ครอบครัว สามารถใชชีวิตอยู กับ

ครอบครัวไดอยางเปนสุข

สารคดีตอนนีจ้ะบอกเลาเรือ่งราว

ชีวิตที่ เปลี่ยนแปลงไป ความคิด 

ความรู สึกของเธอและครอบครัว 

เพื่อเปนตัวแทนของราษฎรอีกหลาย

ครอบครัว ในหลายพื้นที่ที่ ได รับ

พระมหากรุณาธิคุณเช นเดียวกัน 

และยังสะทอนถึงแนวพระราชดําริ 

“ขาดทนุของฉนัคอืกําไรของแผนดิน” 

แสดงถึงน้ําพระราชหฤทัยเปยมดวย

เมตตาธรรม มนุษยธรรม ของสมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ คือ

ภาพสะทอนที่แจมชัดวา มนุษยธรรม 

ไมมีเช้ือชาติและพรมแดน ดังจะ

เห็นได จากเหตุการณ เมื่อ พ.ศ. 

๒๕๒๒ เกิดสงครามกลางเมือง

อันเน่ืองมาจากความขัดแยงทาง

อุดมการณทางการเมืองในกัมพูชา 

ทําให มีผู อพยพลี้ ภัยชาวกัมพูชา

ขามแดนเขามาในประเทศไทยทาง

ชายแดนจังหวัดตราดนับแสนคน 

ทางจงัหวดัไดใหการชวยเหลือเบือ้งตน

โดยใหมาอยูรวมกันที่ชายหาดบาน

เขาลาน แตติดขัดดวยงบประมาณ

และบุคลากร จึงมีหนังสือขอความ

ชวยเหลือมายังสภากาชาดไทย

เมื่อความทราบถึงพระเนตร

พระกรรณ สมเด็จพระนางเจ าฯ

พระบรมราชนินีาถ ไดเสดจ็ฯ ไปทรงทอด

พระเนตรความเดือดรอนของผูลี้ภัย

ด วยพระองค เอง แม ในเวลาน้ัน 

บริเวณบานเขาลานยังเปนพื้นที่เสี่ยง

อันตรายจากการปะทะของกองกําลัง

ฝายกัมพูชา และทรงใหจัดตั้งศูนย

สภากาชาดไทยขึน้ทีน่ั่นเพือ่ชวยเหลอื

ผูอพยพ ซึง่แสดงใหเหน็ถงึนํา้พระราช

หฤทัยอันเปยมดวยมนุษยธรรม ไม

เลือกปฏิบัติแมคนเหลานั้นจะเปนคน

ชาติอื่นก็ตาม 

พระราชจริยาวัตร พระราช

กรณียกิจตางๆ ความเดือดรอนจาก

ภัยสงครามอันเน่ืองมาจากความ

ขัดแยงทางอุดมการณในชวงเวลาน้ัน 

ยังอยูในความทรงจําของชาวเขาลาน 
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จังหวัดตราด และชาวกัมพูชาหลาย

คนทีตั่ดสนิใจต้ังรกรากอยูในเมอืงไทย

พวกเขายังจําผู หญิงคนที่ใส หมวก

กวาง ๆ ที่ใหความชวยเหลือพวกเขา

ไดเปนอยางดี โดยที่ไมเคยรูวานั่นคือ 

พระราชนิขีองประเทศไทย เหตกุารณ

ครั้งนั้นอาจเปนบทเรียนใหเราไดรูวา 

มนษุยธรรมไมมพีรมแดนและเชือ้ชาติ 

ความขัดแยง ความรุนแรงไมเคยให

ประโยชนแกใคร

ตอนที่ ๔ หวงโซชีวิต...สิ่งแวดลอม
จากดินแดนใตสุดของปลาย

ดามขวานเมื่อ ๑๐ กวาปกอน ชาว

บานที่ประกอบอาชีพประมงชายฝง

ในแถบจังหวัดปตตานี และนราธิวาส 

เกิดกรณีพิพาทกับเรือประมงขนาด

ใหญที่เขามาลักลอบทําประมงในเขต

ชายฝงที่ใชเครื่องมือจับสัตวนํ้าอยาง

อวนรุน อวนลาก กวาดจับเอาสัตว

นํ้าชายฝง ทําใหสัตวนํ้าวัยออนถูกจับ

กอนเวลาอันสมควร สรางความเสีย

หายใหแกระบบนิเวศทางทะเล และ

ยิ่งไปกวานั้น สถานการณยังเลวราย

ถึงกับใชกําลังเขาหากัน

จากความเดือดรอนดังกลาว

ทําใหชาวประมงพ้ืนบานจากอําเภอ

สายบุรี และอําเภอไมแกน จังหวัด

ปตตานีกลุ มหน่ึง ขอพระราชทาน

ความชวยเหลอื และเกิดเปนโครงการ

ฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเลปตตานี

และนราธิวาส เปนครั้งแรกที่บาน

ละเวง อําเภอไมแกน จังหวัดปตตานี 

ในปเดียวกัน โดยวางปะการังเทียม

จากการจมตูรถไฟ รถถัง เลียนแบบ

กองหินใตนํ้า ชวยสรางบานใหม

ใหกับสัตวทะเล กําบังคลื่นลมแรง 

ทําใหมีทั้งปะการัง กัลปงหามาอาศัย 

กลายเปนแหลงอนุบาลสัตวทะเล

วยัออน ใชเปนทีห่ลบภัย วางไข จนทาํ

ใหอิสมาแอกับเพื่อนบานที่เคยตอง

ขายเรือ ไปขายแรงงานในมาเลเซีย 

กลับมาซื้อเรือทําประมง และมีความ

หวังที่จะประกอบอาชีพในบานเกิด

อีกครั้ง 

จากนั้นเดินทางสู ภาคเหนือ 

ติดตามเรื่องราวของพังศรีสาคร กับ

เพื่อนชางเลี้ยงเรรอนอีกหลายเชือก 

ไดมาอาศยัอยูในปาดอยผาเมอืง และ

มีสุขภาพสมบรูณด ีทัง้หมดเปนผลมา

จากโครงการคืนชางสู ธรรมชาติใน

พระราชดาํรขิองสมเดจ็พระนางเจาฯ

พระบรมราชินีนาถ จึงก อตั้ งขึ้น

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อสนองพระราช

ปณิธานภายใตแนวความคิด “ชาง

เล้ียงก็คือชางปา” ดวยทรงหวงใย

ตอสถานการณชางไทย คอื ชางปาลด

จาํนวนลงอยางรวดเรว็จากปญหาการ

ถูกลา และผืนปาซึ่งเปนถ่ินอาศัยถูก

ทําลายลง และชางเลี้ยงจํานวนมาก

ตองตกงานกลายเปนชางเรรอนและ

ชางขอทานในเมอืงใหญ หรอืถกูใชงาน

ลักลอบลากไมผิดกฎหมาย

การดําเนินงานนานกวา ๑๔ ป

ไดปลอยชางเลี้ยงมากกวา ๓๐ เชือก

คืนสูธรรมชาติ โดยที่บางกลุมไดกลับ

เขาไปอาศยัในปาธรรมชาตอิยางถาวร 

ขณะที่บางกลุมยังอยู ระหวางบํารุง

สุขภาพ และเลี้ยงแบบกึ่งเลี้ยงกึ่ง

ปลอย เพื่อปรับพฤติกรรมกอนนํา

กลับไปปลอยคืนสูปาธรรมชาติตอไป 

โดยสารคดีเรื่องนี้จะติดตามภารกิจ

ในการปรับพฤติกรรมชางบานใหรูจัก

ใชชีวิตในปาที่มันไมเคยรูจัก ซึ่งเปน

งานที่ประสบความสําเร็จในไมกี่แหง

ในโลกเทานั้น 

ตอนท่ี ๕ สรางความรู สรางคนที่
สมบูรณ

ไม ว าสมเด็จพระนางเจ าฯ 

พระบรมราชินีนาถ จะทรงงานอะไร 

สิง่หน่ึงทีท่รงคาํนึงเสมอคอื การศกึษา

อยางถองแท เพื่อจะไดหาแนวทางใน

การแกปญหาอยางถกูตองและตรงจดุ

ไมวาจะเปนงานหตัถกรรม สิง่แวดลอม

หรือการพัฒนาอาชีพ อาทิ 
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- การศึกษาวงจรชีวิตแมลงทับ 

เพือ่นาํปกมาทาํเครือ่งประดบั ปกทีไ่ด

ตองมาจากแมลงทับวัยใด ใหสีอะไร 

และไมไปทําลายชีวิต 

- การศึกษาความแตกตางของ

เสนไหม ความมันวาวของเสนไหม สี

ท่ีใชยอม รวมไปถงึเทคโนโลยพีืน้บาน

ในการทอ ความกวางของผืนผาทอที่

เหมาะสมกับการตลาด 

- การวิจัยระบบนิเวศของปา

ชุ มนํ้าและความสัมพันธกับหิ่งหอย 

เพื่อแกปญหาการลดลงของหิ่งหอย 

ดังที่มีพระราชดําริวา

“...หิง่หอยเปนแมลงชนดิหนึง่

ที่เกี่ยวของกับความสมบูรณของปา

และธรรมชาติ ใหสวนพฤกษศาสตร

ทําการศึกษาความสัมพันธ ของ

พรรณไมปากับหิ่งหอย ใหไดทราบ

ครบวงจรชีพวัฏจักรชีวิต…”

และเปนที่มาของ “โครงการ

ศึกษาความหลากหลายและนิเวศ

วิทยาของหิ่งห อยในประเทศไทย

ในพระราชดําริ” ที่ไดรวบรวมนัก

กีฏวิทยาจากสถาบันการศึกษาทั่ว

ประเทศมาชวยกันสํารวจและศึกษา

วิจัยเพื่อสนองพระราชดําริดังกลาว

ณ วันนี้ ทรงรับผิดชอบงาน

แทนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

อยูหลายโครงการ โดยพระราชทาน

คําแนะนํา เปนที่ปรึกษาใหสมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

ทรงงาน อาทิ โครงการยามชายแดน

ที่มีพระราชดํารัสถึงวา

“...เราทั้งหลาย รวมทั้งตัว

ขาพเจาเองนั้น จะตองมีหนาที่ที่จะ

ตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือ

ผืนแผนดินนี้ อันเปนท่ีเกิดท่ีอาศัย 

และกระทาํกจิทกุอยางทกุประการ ที่

จะกอใหเกิดความมัน่คง ความผาสกุ 

ความสวัสดีแกแผนดินนี้...”

ตอนท่ี ๖ งานศิลป ของแผนดิน 
อนุรักษและพัฒนา

มุงเนนทีแ่นวคดิของศลิปแผนดนิ

การอนุรักษภูมิปญญาโบราณใหคง

มีชีวิตอยูในโลกปจจุบัน โดยสงเสรมิ

ใหคิดคนปรับเปลี่ยนใหทันสมัย และ

สอดคลองกับวิถชีวิีตในสงัคม ทกุวันน้ี

อั น เ นื่ อ ง ม า จ า กสภ าพสั ง ค มที่

เปลี่ยนแปลงไป ทําใหนับวันงานชาง

ฝ มือไทยโบราณมีแต จะสาบสูญ 

เสื่อมถอย เพราะขาดแคลนชางฝมือ

สืบตอภูมิปญญาของบรรพบุรุษ แต

ดวยทรงเชื่อวาคนไทยทุกคนมีฝมือ

ชางอยู ในสายเลือด แมเปนชาวไร

ชาวนา หากไดฝกฝน เรยีนรู คนเหลานี้

จะเปนกําลังในการฟนฟู อนุรักษงาน

ชางแบบโบราณหลายแขนงได จึงทรง

สนับสนุนใหลูกหลานชาวไรชาวนา

ไดมีโอกาสฝกฝนงานชางแบบไทย

โบราณ

ปจจบุนัมงีานชางฝมอืหลายแขนง

กําลังไดรับการฟนฟูจากการทํางาน

ตามพระราชปณิธานในการอนุรักษ

งานชางฝมือไทยใหมีชีวิตยืนยาวตอ

ไป โดยนําเสนอการทํางานผาและ

ผลิตภัณฑจากผาทอของแสงเดือน 

จันทรนวล ไดสืบตองานทอผาและ

พัฒนางานผาไหมของกลุมศิลปาชีพ

ทอผาไหมบานนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย

ของผู  เป นมารดาที่ เป นสมาชิก

ศิลปาชีพกลุมแรก ๆ ใหทันสมัย โดย

มีการทรงงานหนักเพื่ออนุรักษผา

ทอพื้นบานของสมเด็จพระนางเจาฯ

พระบรมราชินีนาถ เปนแรงบันดาล

ใจใหเธอหันมาสืบสานงานทอผา

แทนทีจ่ะรบัราชการตามทีเ่คยตัง้ใจไว 

โดยงานของเธอจะยึดหลักใชเทคนิค

วัตถุดิบที่ เป น ไหมพื้ นบ  านแบบ

ดั้งเดิมเอาไวอยางเครงครัด มุงมั่น

สืบสานพระราชปณิธานที่ทรงวาง

รากฐานไวเมื่อ ๓๐ ปกอน จนทุก

วันน้ีผลิตภัณฑผาไหมไทยของเธอ

เป นที่ยอมรับ และได รับรางวัล

มากมาย 

กิจกรรมที่ ๔ จัดพิมพหนังสือ 
“๘๐ พรรษา ปวงประชา รมเยน็ 
เปนสุข” 

จํานวน ๑๐,๐๐๐ เลม ซ่ึงได

รวบรวมและเรยีบเรยีงขอมลูโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เกี่ยวกับ

การพัฒนาดานตาง ๆ กวา ๘๙๑ 

โครงการ อาท ิดานอนุรกัษทรพัยากร

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม การพฒันา

อาชีพและคุณภาพชีวิต การศึกษา

และสาธารณสุข ตลอดจนศิลปาชีพ

อันเปนการอนุรักษวิถีไทยแตดั้งเดิม 

เปนตน
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ประโยชนสุขประชาราษฎร
เสียงจากชาวบานที่ไดรับประโยชนจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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โครงการศูนยศึกษาพรรณไมปา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

ตําบลตะนาวศรี อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมและสัตวปา ในพื้นที่ปารอยตอ ๕ จังหวัดฯ

นางแกว ทิพยกองลาศ จังหวัดราชบุรี

นายลําไย ทาใหญ ผูใหญบาน บานใหมพัฒนา จังหวัดสระแกว

นายสมพร บุญเลิศ จังหวัดราชบุรี

“แตเดิมมีอาชีพเก็บแรดีบุกขาย ๒ - ๓ วัน จะไดแรประมาณ ๑ กิโลกรัม ขายได

กิโลกรัมละ ๑๒๐ บาท ตอมาทําอาชีพรับจางตัดไมรวก รายไดวันละ ๔๐ บาท จนในป ๒๕๓๓ 

เริม่มโีครงการศนูยศกึษาพรรณไมปาฯ ไดรบัการจัดสรรทีด่นิทาํกนิครอบครวัละ ๑๔ ไร ๒ งาน 

และมีการจางชาวบานในพื้นที่ปลูกปาเพื่อฟนฟูสภาพปาที่ถูกทําลาย ปจจุบันไดรับการบรรจุ

เปนพนักงานของอุทยานแหงชาติฯ มีรายไดประมาณเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ...ฉันมีความ

เปนอยูดีขึ้น มีที่ทํากิน มีอาชีพที่มั่นคง ไมตองทํางานนอกพื้นที่ ครอบครัวอยูพรอมหนา 

ขอใหพระองคทานมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน”

“อาชีพหลักของชาวบานคืออาชีพเกษตรกรรม แตสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดเพียง

ปละครั้ง และวัตถุดิบที่ใชในการเกษตรกับขาวของตาง ๆ ที่มีราคาแพง ทําใหผลตอบ

แทนตํ่า หลังจากมีโครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมและสัตวปาในพื้นที่ปารอยตอ 

๙ จังหวัดฯ มาสงเสริมอาชีพแกชุมชน เชน กลุมทํากอนเชื้อเห็ด ทําใหชาวบานมีรายไดเสริม

ยามที่วางจากฤดูเก็บเกี่ยว ...กระผมและชาวบานรูสึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเปน

ลนพนที่ทรงหวงใยราษฎรในระดับรากหญาอยางพวกเรา ทําใหราษฎรมีชีวิตความเปน

อยูที่ดีขึ้น”

“เดิมมีอาชีพทําไร แตไมไดผลเทาที่ควรเพราะแหงแลง จึงทําไรหมุนเวียนและบุกรุก

ปา บางทีไปรับจางทั่วไปมีรายไดวันละประมาณ ๓๐ บาท บางวันก็ไมมีรายได เมื่อมีโครงการ

ศูนยศึกษาพรรณไมปาฯ มีงานทํา หนาที่สวนใหญเปนการฟนฟูพื้นที่ปาไม เตรียมพื้นที่ปลูก

กลาไม กําจัดวัชพืช โครงการฯ ไดจัดสรรพื้นที่ทํากินใหครอบครัวละ ๘ ไร ไดฝกอบรม

การเกษตร มีความรู มีรายไดเพิ่มขึ้น ปจจุบันมีรายไดจากการทําเกษตรและรับจางประมาณ

เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท และภรรยาไดทํางานที่ศูนยศิลปาชีพ ...เปนพระมหากรุณาธิคุณ

อยางยิ่งที่ทานทรงหวงใยราษฎร ทําใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น มีอาชีพมั่นคง ขอใหพระองค

ทรงพระเจริญ”
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นายคําสิงห พันธไมตรี ผูใหญบาน บานไทรงาม จังหวัดสระแกว

“ชาวบานสวนใหญมีอาชีพดานการเกษตร 

ทําไร ทํานา ปลูกยางพารา มีอาชีพเสริม คือ การ

ทอผา แตระยะหลงัประสบปญหาไมมตีลาดรองรบั 

หลังจากที่โครงการฯ เขามาสนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพชีวิตทําใหเกิดการรวมกลุมทําอิฐประสาน

จนประสบความสําเร็จ ...กระผมและชาวบาน

รูสึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ

นางสาวมาลัย นามวัย จังหวัดระยอง

นางแดง มูลสาร ชาวจังหวัดชลบุรี

“เปนพนักงานของโครงการปาสิริเจริญวรรษมาประมาณ ๕ ป แตเดิมรับจาง

ทั่วไป และขึ้นเขาตัดไม มีอาชีพไมแนนอน โครงการน้ีทําใหมีอาชีพและสามารถ

ดํารงชีวิตอยูได ไมตองไปทํางานไกลครอบครัว หรือตองหางลูก ...ขอเทิดทูนไวยิ่ง

กวาชีวิต”

“...อาศยัอยูตดิตอกบัพืน้ทีโ่ครงการ เดมิมอีาชพีทาํไรทัว่ไป เมือ่ตอนเริม่โครงการ

ปาสิริเจริญวรรษ คุณพอไดทูลเกลาฯ ถวายที่ดินแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

หลังจากนั้นไดเขามาเปนพนักงานโครงการฯ ทํามาไดประมาณ ๒๐ ป …รักในหลวง

และพระราชินีมากที่สุด” 

ภาพถายในอดีตป ๒๕๓๖ ภาพถายป ๒๕๕๓

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงหวงใยพสกนิกรชาวไทยใน

ทุกหยอมหญา ขอพระองคทรงพระเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป”
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นายบุญเตือน อิ่มเกษม อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

“เดิมเปนลูกจางในโรงงานมีรายไดเดือนละ ๕,๒๐๐ บาท แตรางกายไมแข็งแรงตองเขา

โรงพยาบาลบอย พอเขาไปทาํงานในโครงการฟารมตวัอยางก็ทาํใหมรีายได ๕,๔๐๐ บาท/เดอืน

และไดรับความรู การทํานาขาว การลดตนทุนการผลิต ลดการใชสารเคมี จึงมีผลกําไร

มากขึน้ รางกายแขง็แรงขึน้ จึงนํากลบัไปใชกบัแปลงนาขาวทีบ่านจํานวน ๘ ไร ไดขาว ๗.๕ ตนั

จําหนายไดราคาตันละ ๑๔,๐๐๐ บาท ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้นอีกเดือนละ ๗,๓๖๒ บาท 

รวมเปน ๑๒,๗๖๒ บาทตอเดือน ทําใหมีรายไดเพียงพอกับคาใชจายภายในบาน และมีเวลา

อยูกับครอบครัวมากขึ้น …ฟารมตัวอยางที่นี้ เปนสถานที่ที่เตือนใหรูสึกถึงความภาคภูมิใจ

ที่มีตอสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ไดมีพระราชดําริใหจัดตั้งโครงการฟารม

ตวัอยางฯ ขึน้ ทาํใหสบืทอดอาชพีดัง้เดมิของทองถิน่คอืการปลกูขาว และไดความรูในการ

ประกอบอาชีพ มีรายไดเลี้ยงครอบครัวใหมีความสุขได”

นายประมวล เกษมสันต ชาวตําบลเกาะเกิด

เมื่อกอนนี้ทํามาหลายอาชีพ ทําไร ทํานา เปนยาม หาเชากินคํ่า และไมมีที่ดินทํากิน

เปนของตัวเอง เมื่อไดรับคัดเลือกเขามาเปนเกษตรกรในโครงการกอสรางศิลปาชีพ ตําบล

เกาะเกิด สิ่งที่ไดรับทุกบานเลยคือที่ดินทํากินครอบครัวละ ๒ ไร และบานอีกหนึ่งหลัง พรอม

กับอบรมเกี่ยวกับการทําการเกษตร และสอนใหรูจักขยัน ประหยัด ซื่อสัตย อดทน รวมทั้งให

สามัคค ีต้ังแตวนัแรกทีไ่ดเขาโครงการฯ จนถงึทกุวันน้ี มคีวามเปนอยูดขีึน้กวาเดมิ มรีายไดจาก

การทํางานในโครงการฯ เดือนละ ๑๔,๐๐๐ บาท และยังมีรายไดจากการขายพืชผลทางการ

เกษตรที่ปลูกเองอีกประมาณเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท รวมแลวเกือบ ๒๐,๐๐๐ บาทตอเดือน 

...รูสกึวาตัวเองมคีวามสุขมากขึน้ ครอบครวัอบอุน ไดอยูรวมกนัพรอมหนา ถอืเปนโอกาส

ที่ดีที่สุดของชีวิตเลยก็วาได จะทํางานและทําทุกอยางใหดีที่สุด จะไมทําใหตัวเองมีปญหา

เพื่อที่จะไดไมเปนปญหาใหกับสวนรวม นี่คือความตั้งใจที่จะทําใหพระองคทาน...”

นายอนุชิต ฤทธิโย จังหวัดอางทอง

“กอนเขามาทํางานในฟารมตัวอยางฯ มีอาชีพรับจางตัดออย มีรายไดเดือนละ 

๖,๓๐๐ บาท แตปหนึ่งจะมีงานทําประมาณ ๓ เดือน รายไดจึงไมแนนอน แตเมื่อมาทํางานใน

ฟารมตัวอยางฯ นี้ จงึมรีายไดแนนอนเดอืนละ ๕,๔๐๐ บาท ไมตองตระเวนหางานทาํไกลบาน 

มีเวลาอยูกับครอบครัวมากขึ้น การทํางานในฟารมฯ ทําใหไดเรียนรูเรื่องราวการทํามาหากิน 

ไดเรียนรูการเพาะเห็ด จึงนํากอนเชื้อเห็ดกลับไปเพาะเองที่บาน มีรายไดจากการขายดอกเห็ด

อกีเดอืนละ ๑,๐๐๐ บาท และไดปลูกผักสวนครวัเพือ่ลดคาใชจายภายในครอบครวัอกีดวย ...รูสกึ

ดีใจที่ทรงกอตั้งโครงการฟารมตัวอยางฯ ขึ้นในพื้นที่ ทําใหตนเองมีที่ทํางาน มีอาชีพ และ

มีรายไดเลี้ยงครอบครัว ภาคภูมิใจที่เกิดใตรมพระบารมีของพระองค...”
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นายศุภกิจ จอยทรัพย อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

“เดิมทําไรเลื่อนลอย เมื่อมีโครงการนี้ไดมีโอกาสมาทํางานเปนลูกจางในฟารมตัวอยาง

บานบอหวทีาํใหไดเหน็และเรยีนรูการปลกูพชืหลายชนดิ การเลีย้งสตัว การประมง การจดัหานํา้

สนับสนุนแปลงกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการ ทําใหตนเองไดเพาะปลูกพืช การดูแลบํารุง

รักษาพืช การปรับปรุงบํารุงดิน การทําการเกษตรที่เหมาะสมกับที่ดินทํากินของตนเอง ทําให

มีรายไดที่พออยูอยางสบาย ไมตองไปทํางานไกลบาน ปจจุบันผมเปนคณะกรรมการกลุมผูใช

นํ้า มีหนาที่แนะนําใหสมาชิกทุกคนรูจักคุณคาของนํ้าและใชนํ้าอยางประหยัด ผมนําความรูที่

ไดจากฟารมตัวอยางฯ มาใชในแปลงผักโดยการปลูกแตงกวา, ถั่วฝกยาว, มะนาว และมะกรูด 

ซึง่ไดผลดีและแนะนาํใหเพือ่นบานนําไปเปนตวัอยาง …ผมรูสกึซาบซึง้ในพระมหากรณุาธคิณุ

ทีพ่ระราชทานโครงการนีใ้หแกหมูบานบอหว ีทําใหไดชาวบานทุกคนในหมูบานบอหวแีหง

นี้รับรูวาพระองคไมเคยทอดทิ้งประชาชน...ขอพระองคทรงพระเจริญ”

โครงการฟารมตัวอยางบานบอหวีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ตําบลตะนาวศรี อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

นายเร บุงกี อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

“สมยักอนปลกูพชืไรเลือ่นลอย ความเปนอยูแย

มาก แตพอมีโครงการฟารมตัวอยางบานบอหวีของ

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ขึ้นมา ทําให

ไดรับความรูในการปลูกพืชที่เหมาะสมกับดิน การ

ปรับปรุงบํารุงดิน รวมทั้งไดรับน้ําใชเพื่อการเกษตร

ดวย ทาํใหผมและเพือ่นบานทีอ่าศยัอยูบรเิวณโครงการ
มีนํ้าทําการเกษตร ซึ่งไดทําการปลูกพริกหยวก ถั่วฝกยาว และมันสําปะหลัง มีผลผลิต

และรายไดเพยีงพอทีจ่ะเลีย้งครอบครวั ผมดใีจอยางมากทีม่โีครงการน้ี ทกุวนันีม้คีวาม

สุขมาก มีกาํลังใจในการทาํการเกษตร เพราะไมตองกลวัเจอปญหาฝนแลง ผมขอกราบ

ขอบคณุสมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนีินาถ ทีใ่หมโีครงการน้ีเสมอืนกับไดมอบชีวติ

ใหมใหกระผม ...ขอพระองคทรงพระเจริญ”
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โครงการฟารมทะเลตัวอยางแบบผสมผสาน 

ตําบลบางแกว อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี

นายชู เจริญนาค รองประธานกลุมธนาคารปูมา ตําบลบางแกว จังหวัดเพชรบุรี

“เดมิมกีารทาํการประมงแบบทองถิน่ เชน เดนิเก็บหอย ป ูการขงึอวน

ดักปลา กุง ปู สัตวนํ้าตาง ๆ ขณะนํ้าทะเลลงตํ่า การใชเรือรุน เรืออวนปู 

เรืออวนปลา และเรืออวนลอม นอกจากนี้ เรือประมงขนาดใหญจากตางถิ่น

เขามาทําการประมงผิดประเภท ทําใหปริมาณสัตวนํ้าในบริเวณนี้มีนอยลง 

จนในฤดูรอนแทบจะจับสัตวนํ้าไมไดเลย

หลังจากมีโครงการฟารมทะเลตัวอยางตามพระราชดําริขึ้น การทําการประมงพื้นบาน เชน 

การวางอวนปูก็ไดปูเยอะขึ้น และมีปริมาณสมํ่าเสมอ ชาวบานที่เดินเก็บหอยตลับ หรือที่น่ีเรียก

หอยขาว หอยแครง หอยเสียบ ก็มีมากขึ้น อีกทั้งกรมประมงยังมาสงเสริมเรื่องธนาคารปูมาอีกดวย 

และในโครงการก็มีการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือกแขวน ซึ่งเปนแนวกั้นเรือประมงขนาดใหญ

อยางดี และเปนแหลงอนุบาลลูกปูมีที่สําคัญของพื้นที่ ชาวบานเริ่มมีความรูสึกหวงแหนทรัพยากร

ทางทะเลในพื้นที่มากขึ้น ชวยกันสอดสองดูแลไมใหคนตางถิ่นเขามาลรุกลํ้าทําการประมงอยางผิด

กฎหมาย รูสกึดีใจทีโ่ครงการฯ มาตัง้ในพืน้ทีน่ี ้ชาวประมงแถวน้ีทัง้หมดรกัทานมาก ทีท่านเมตตาให

สรางโครงการนี้ ซึ่งคนในตําบลจะนําเอาองคความรูที่ไดจากโครงการฯ ไปประยุกตใชในชุมชนของ

ตนเอง จากเดิมที่ตองไปรับจางไกลบาน ก็ไดกลับมาทํางานใกลบาน ครอบครัวก็อบอุน ตําบลของ

พวกเราก็จะเจริญ พวกเราตางมีความหวังวาพระองคทานจะเสด็จฯ มาที่โครงการฯ แลวพวกเราก็

จะกลาวขอบคุณพระองคทาน ขอจงทรงพระเจริญ”

นายนอง เปยวนอย สมาชิกโครงการฟารมทะเลตัวอยาง

“เดิมทีแ่หงน้ีเปนนาเกลอืเกา พวกเราแทบไมเชือ่เลยวาจะเปลีย่นสภาพเปนฟารม

สัตวนํ้าที่รวมทุกอยางเอาไวในที่แหงนี้ อาจเปนเพราะบารมีของพระองคทานก็เปนได 

ชาวบานละแวกนี้ตางสรรเสริญพระองคทานที่นําเอากุง หอย ปู ปลา และสัตวนํ้าตาง ๆ  

ที่เดิมแทบหายไปจากพื้นที่นี้ใหกลับมีขึ้นมา นอกจากนี้ ในโครงการยังเปนการทําฟารม

ทะเลแบบผสมผสานกลมกลนืกัน มกีารปลกูตนไมชนิดตาง ๆ  มกีารเลีย้งปลา เลีย้งกุงให

ไดผลผลติด ีไมมโีรค มกีารเพาะพนัธุปลาหายากและปลาเศรษฐกจิ แลวอยางนีเ้ราจะไม

รักพระองคทานไดอยางไร

ทกุวนันีพ้วกเรากร็อวนัทีพ่ระองคทานจะเสดจ็ฯ มาทีน่ี ่พวกเราจะบอกทานวา เรารกั

พระองคทานทีส่รางงาน สรางอาชพีใหพวกเรา ทรงแนะแนวทางทาํมาหากินใหพวกเรามี

พออยูพอกิน ขอใหพระองคทรงพระเจริญ”
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นายจําลอง คํานอย จังหวัดเลย

นางสายแกว ไชยรบ อําเภอเจริญศิลป จังหวัดสกลนคร

กอนมีโครงการสภาพปาสวนใหญถูกบุกรุกตัดไมเพื่อ

ทําไรเลื่อนลอยและขายไมใหกับนายทุน เนื่องจากราษฎร

สวนใหญยากจน ไมมีที่ทํากิน และไมมีอาชีพเปนหลักแหลง

เม่ือกอนตองเรรอนไปรบัจางตางถิน่ แตปจจบุนัมทีีท่าํกนิ

๔ - ๕ ไร เปนของตนเอง มีบาน มีอาชีพ มีรายไดจากการขาย

ยางพารา และจําหนายผลิตภัณฑตาง ๆ  ประมาณ ๑๐,๐๐๐ - 

๑๕,๐๐๐ บาท/เดอืน ชวีติมคีวามสขุ มคีวามเปนอยูทีดี่ขึน้ตาม

ลาํดบัสามารถเกบ็เงินปลูกบานเปนของตนเอง “...พวกเราขอ

ใหคํามัน่สญัญาวา จะตัง้ใจทาํมาหากนิ ทาํความดีเพือ่ถวาย

เปนพระราชกุศลแดพระองคทาน”

เมื่อกอนครอบครัวมีอาชีพทํานา ทําใหรายไดไม

เพียงพอกับคาใชจายในครัวเรือน ปจจุบันหลังจากทํานา

เสร็จจะทําอาชีพเสริม เชน ไปทํางานที่โครงการฟารม

ตวัอยางฯ และนําเอาความรูทีไ่ดจากฟารมมาเลีย้งไก เปด 

หมูที่บาน เพื่อใชเปนอาหารและนําไปขาย มีรายไดเสริม

เฉลีย่เดอืนละ ๓,๒๐๐ - ๓,๕๐๐ บาท/เดอืน ทาํใหมรีายไดเพยีงพอสาํหรบัใชจายในครอบครวั

“...รูสึกดีใจ เพราะพระองคทานไดเสด็จฯ มาท่ีบานกุดนาขามหลายครั้ง และ

ไดชื่นชมพระบารมีของพระองคทาน ทรงเสียสละและใหความชวยเหลือกับชาวบาน

กุดนาขามอยางมากมาย ขอใหพระองคทรงพระเจริญ...”

นางนิพาพร บัวลํ้า อําเภอเจริญศิลป จังหวัดสกลนคร

กอนเขามาเปนสมาชิกที่ศูนยศิลปาชีพ บานกุดนาขาม ชีวิตคอนขางลําบาก เปน

ลูกชาวนา เรียนหนังสือไมสูง พอมาทํางานประจําในศูนยฯ ในตําแหนงชางเขียนภาพ

บนเซรามิก ทาํใหมรีายไดจนุเจอืครอบครวั ไดอยูกบัครอบครวัอยางพรอมหนา มรีายได

และมีงานทําอยางมั่นคง “...รูสึกปลาบปลื้ม ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระองคทาน ทําใหดิฉันและชาวบานคนอื่น ๆ ไดมีงานทํา มีอาชีพ มีรายได ได

อยูกับบานเกิด พัฒนาบานเกิดใหเจริญ ขอใหพระองคทรงพระเจริญย่ิงยืนนาน 

เปนมิ่งขวัญของประชาชนคนไทยตลอดกาลนานคะ”
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นายทัศน นาพงษ อําเภอเจริญศิลป จังหวัดสกลนคร

กอนเขาเปนสมาชกิโครงการศนูยศลิปาชพี บานกดุนาขาม ชวีติจดัอยูในขัน้ลาํบาก

มาก ตองหาเชากินคํ่า เมื่อเขาไปทํางานในกรุงเทพฯ ก็ไมดีเทาที่หวัง แตหลังจากไดเขา

มาทํางานในศูนยฯ แลว มีอาชีพมั่นคง มีรายไดชวยเหลือพอแม และสามารถสงเสียให

ลูกไดเรียนหนังสือสูง ๆ นับวาประสบความสําเร็จอยางยิ่ง “….พระองคทาน ทําใหผม

และชาวบานคนอื่น ๆ ไดมีงานทํา มีอาชีพ มีความเปนอยูที่ดีขึ้น ไมตองทิ้งถิ่นฐาน

บานเกิด ไดอยูกับครอบครัว สิ่งท่ีผมจะตอบแทนพระองคทานไดก็คือ จะตั้งใจ

ทําความดี”

ความเปนอยู แตกอนคอนขางลําบาก เพราะ

หลังจากฤดูทํานาแลว ก็ไมมีรายไดอื่นเลยโดยเฉพาะ

ชวงหนาแลงยิ่งลําบาก แตเพราะไดเขาไปทํางานใน

โครงการฟารมตัวอยางบานยางนอย ทําใหมีความสําเร็จ 

คือมีความรู ความเขาใจเรื่องของเกษตรมากขึ้น และ

มีรายไดเสริม ทําใหเขาใจคําวา พอเพียง เลี้ยงตนเองได ชีวิตก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อย ๆ เพราะ

รายไดอีกสวนหนึ่งก็มาจากการที่ไดมาฝกอาชีพที่โครงการ

“รูสึกดีใจ และขอขอบพระคุณในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จทานที่ทําใหชีวิต

ดข้ึีน มงีานทาํ มอีาชพีเสรมิสรางรายไดใหกบัครอบครวั และมอีาหารท่ีปลอดภยัสารพษิ

ใหพวกเราไดกินดีอยูดี ขอพระองคทรงพระเจริญ”

นางศิริพร แสงสวาง บานยางนอย จังหวัดอุบลราชธานี

นางกานกอง เสมามิ่ง คนงานกลุมงานทอผาไหม จังหวัดอุบลราชธานี

การมาทาํงานทีโ่ครงการฟารมตวัอยางบานยางนอย

ไดมีความรูความเขาใจในเรื่องการเกษตรมากขึ้น ทําให

มีรายไดเสริม นอกจากนี้ ยังมีความรูเรื่องการเลี้ยงไหม 

การทอผาไหม การยอมสีเสนไหม ทําใหมีรายไดเพิ่มข้ึน

สามารถจุนเจือครอบครัวได

“...รูสึกดีใจมากเมื่อรูวาจะตั้งฟารมตัวอยางเพราะวาฉันจะไดมีงานทํา มีรายได

ไปเลีย้งครอบครัวชีวิตก็ดีขึ้นมาก มีงานทําในชวงหลังการทํานา มีรายไดเสริมเพิ่มใหกับ

ครอบครัว จึงสํานกึในพระมหากรณุาธคุิณของสมเด็จทาน ท่ีทําใหมงีานทํา มอีาชพีเสรมิ 

มีอาหารที่ดีใหพวกเราไดกินตลอด ขอพระองคทานทรงพระเจริญ”



ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม - กันยายน  ๒๕๕๕

วารสารอันเนื่องมาจาก
¾ Ã Ð Ã Ò ª ´í Ò ÃÔ

38

“...ตั้งแตมีโครงการฟนฟูอาหารชางปาภูหลวงฯ 

นี้ดีมาก ชวยทําใหชางปามีจํานวนเพิ่มมากขึ้น และ

การปลูกพืชอาหารใหชางในพื้นที่ปาชวยลดจํานวน

ชางออกมาหากินพืชไรของชาวบานไดอยางเห็นผล 

กระผมรู สึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค

ทานทรงหวงใยชาวบาน และชางปา ขอใหพระองค

ทรงพระเจริญ”

นายทองเตา บันทะลา อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

นางสมพาน ผิวละออง อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อกอนมีโครงการศูนยพัฒนาการเกษตรภูสิงห มีอาชีพทํานาอยางเดียว มี

รายไดไมพอกับรายจาย เมื่อเขารับการอบรม “การปลูกมะนาวนอกฤดู” และได

รับการสนับสนุนพันธุมะนาว จํานวน ๑๐ ตน จึงซื้อวัสดุอุปกรณ เชน ทอซีเมนต 

ระบบนํ้าทดลองปลูก เริ่มปลูกเดือนกันยายน ๒๕๕๔ ตอนนี้ตนมะนาวเจริญเติบโต

ดีมาก คาดวาในฤดูแลงป ๒๕๕๖ จะสามารถใหผลนอกฤดู และขายมะนาวไดหลาย

หมื่นบาทตอป 

ในอดีตมีอาชีพทําการเกษตรแลวหารายไดเสริม

ดวยการเก็บของปามาขาย หรือใชกินในครอบครัว แต

ปญหาก็คอืปาถกูทาํลาย เชน ตดัไมไปขายใหกบันกัธรุกจิ

ไมแปรรปู หรอืพวกทาํเตาถาน เมือ่ปาเสือ่มโทรมผลผลติ

จากปาก็ลดนอยลงตามไปดวย 

เมื่อมีโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งฯ จังหวัดยโสธร ปาชุมชนดงมันเริ่ม

มีความอุดมสมบูรณขึ้น ของปาก็เพิ่มปริมาณมากขึ้น โดยเฉพาะเห็ดโคนและเห็ดระ

โงก และเมื่อมีการรวมกลุมชาวบานชุมชนตาง ๆ ก็ไดจัดตั้งเปน “สหกรณการเกษตร

นางลําพูน นิลไชย ตําบลคอเหนือ จังหวัดยโสธร

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนแรงบันดาลใจใหขาพเจาตอสูในการทํางาน

จนประสบความสําเร็จ มีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น ขอใหพระองคทานมีพระพลานามัยท่ี

สมบูรณแข็งแรง และมีอายุยิ่งยืนนาน และขาพเจาจะเปนแบบอยางใหแกเกษตรกรทั่วไป 

โดยยึดหลักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต
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ในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งฯ จํากัด” ทําใหชาวบานที่ไมมีงานทําก็เก็บของปาหาเห็ดโคนและอื่น ๆ 

มาขายใหแกสหกรณ และมีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาภายใตสินคาตราวนาทิพย จนไดเปนสินคาโอทอป ๕ ดาว

ของจังหวัด ปจจุบันสมาชิกมีรายไดเพิ่มขึ้นประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ไมรวมรายไดจากการทํานาและรายไดเสริมอื่น ๆ 

“เปนบุญคุณอยางประเสริฐที่สุดที่ทรงเห็นความสําคัญของปา ถาไมเปนเชนนั้นปานนี้ผืนปาดงมัน คงเปน

ทะเลทรายไปนานแลว ดวยพระบารมีของพระองคทาน ทําใหสภาพปาดีขึ้น มีตนไมใหญหนาแนนและทําใหมี

อาชีพเสริมเกิดขึ้นมากมาย”

เ ม่ือก อนในพื้นที่บ านถํ้าติ้ว มีสภาพเป นป า

เสื่อมโทรม มีการปลูกมันสําปะหลัง ทําไร ทํานา ความ

เปนอยูแรนแคนยากจน นํ้าทําการเกษตรไมเพียงพอ

แหงแลง ตองไปทํางานรับจางตางถิ่น เมื่อมีโครงการ

ปารกันํา้ ทาํใหปามคีวามอดุมสมบรูณขึน้ มไีมใชสอย มน้ํีา

ทําการเกษตร มีแหลงหาอาหาร มีงานทํา ไมตองไปรับจางตางถิ่น ในหมูบานก็มีความ

เจรญิข้ึน มีไฟฟา ประปา มปีมนํา้มนัหยอดเหรยีญ และมกีารรวมกลุมเพือ่สงเสรมิอาชพี 

“...รูสึกปลาบปลื้มดีใจที่พระองคมาใหการชวยเหลือ และขอใหทุกพระองคมีพระ

ชนมายุยิ่งยืนนาน”

นายแสวง บุญยะใบ ผูใหญบาน บานถํ้าติ้ว จังหวัดสกลนคร

นางจันทรเพ็ญ ตามูล จังหวัดเชียงราย

ในอดีตกอนมีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่อนุรักษตามแนวพระราชดําริ 

อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ตนและครอบครัวมีรายไดจากการทําสวนและขาย

ใบเมี่ยงเพียงอยางเดียว ในหนาแลงไมสามารถทําการเกษตรไดและไมมีอาชีพเสริม 

แตเมื่อสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเขามาสงเสริมการปลูกกาแฟ

แซมบนไรเมี่ยง ทําใหมีรายไดตลอดทั้งป เนื่องจากฤดูเก็บเกี่ยวใบเมี่ยงจะสิ้นสุด

ในเดือนธันวาคม เมื่อมีการปลูกกาแฟก็สามารถเก็บผลผลิตสงโครงการหลวง ทําให

มีรายไดเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นประมาณเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท “...ขอบคุณแมหลวงที่เห็น

ความสําคัญของชุมชนเล็ก ๆ ในปาในดอย เพื่อชาวบานจะไดมีอาชีพเสริม 

ขอขอบพระคุณทาน”



ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม - กันยายน  ๒๕๕๕

วารสารอันเนื่องมาจาก
¾ Ã Ð Ã Ò ª ´í Ò ÃÔ

40

วิถีชีวิตในอดีตมีความลําบากมากโดยเฉพาะการคมนาคม เน่ืองจากถนนไมดี

ตองเดินเทาอยางเดียว เมื่อกอนปลูกฝนเปนอาชีพเพราะนํ้ามีนอย ไมรูจะทําอะไร ไมรู

จะปลกูอะไร จะกนิจะอยูกล็าํบาก ตอมามโีครงการพฒันาคณุภาพชวีติในพืน้ทีอ่นรุกัษ

ตามแนวพระราชดําริ สนับสนุนสงเสริมใหชาวบานปลูกพืชไร เชน ขาวโพด ขิง ถั่วดํา 

ขาว และเลี้ยงสัตว ชาวบานเก็บผลผลิตไดมาก เพราะมีฝายชะลอนํ้าชวยเก็บกักนํ้ามา

ใชในชวงฤดแูลงทาํเกษตร ถนนดขีึน้ การเดนิทางกส็ะดวกขึน้ “...เคยไปเฝาฯ รบัเสดจ็

นายหลวงโงะ จงใจพนา เผาลีซอ

นายสมชาย หลักแตง (เผาลีซอ)

นางนากอ กําเนิดกรุณา 

ความเปลี่ยนแปลงหลังจากมีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่อนุรักษตาม

แนวพระราชดําริวามีความเปนอยูดีขึ้นมากโดยเฉพาะถนน มีการปรับปรุงใหดีอยู

เรือ่ย ๆ  มกีารสรางฝายชะลอนํา้ทาํใหเกบ็กกันํา้ไดมาก มน้ํีาใชทาํการเกษตร ชาวบาน

มีรายไดเพิ่มมากขึ้น เจาหนาที่เขามาชวยสงเสริมใหชาวบานปลูกพืชในชวงฤดูแลง

มีอาชีพเสริมใหชาวบาน เชน การเลี้ยงไก ปลา หมู การทําปุย สามารถพึ่งตัวเอง

ไดโดยไมเดือดรอนขัดสนอะไร และทางโครงการฯ ไดใหความรูวาปามีประโยชน

อยางไร ทําใหชาวบานรูสึกหวงแหนปามากขึ้น และการตัดไมทําลายปาก็ลดลงอยาง

ตอเนือ่ง “...ดใีจและซาบซึง้ใจทีพ่ระองคทานเหน็ความลาํบากของพวกเราและเขา

มาชวยเหลอืพวกเราชาวเขา ทาํใหมคีวามเปนอยูท่ีดีกวาแตกอน ขอบคุณพระองค

ทาน และขอใหพระองคทานแข็งแรง ขอพระองคทรงพระเจริญ”

กลาวถึงวิถีชีวิตความเปนอยูในอดีตวา “เดินมาจากหมูบานขางลาง ไมมีทาง ไมมีถนน 

มาต้ังบานเรอืนทีน่ี ่แตเดมิเปนพืน้ทีป่ลกูฝนของพมา มน้ํีาใชแตไมมากเทาปจจุบนั ตองปลกูผกั

เลี้ยงสัตวกินเอง ถาซื้อกินก็ไกล”

ตอมาเมือ่เกดิโครงการหมูบานยามชายแดนฯ ในพืน้ทีบ่านปางคอง “อะไรก็มใีชทกุอยาง 

มไีฟฟา มถีนน นํา้ในหวยมตีลอดป มน้ํีาใชด่ืม ใชกิน ใชทาํไรมากขึน้ ไดปลา ไดหม ูมาเลีย้ง เดีย๋ว

นี้ตนไม ปาไมมีมาก ตั้งแตทหารปาไมเขามาอยูไมมีการปลูกฝนแลว และไมมียาบาในพื้นที่”

“...รูสึกซาบซึ้ง เคยเฝาฯ รับเสด็จแมหลวง เมื่อครั้งเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่นี่ เมื่อป 

๒๕๔๕ ดีใจที่แมหลวงเสด็จฯ มา แมหลวงใจดี อยากเจออีกครั้ง ขอใหแมหลวงมีสุขภาพ

แข็งแรง”

ทั้งพอหลวงและแมหลวงที่ศูนยวิจัยขาวแมฮองสอนที่บานทาไคร ดีใจมากและคิดถึงอยากเจอพระองค

ทานอีก ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่แมหลวงเขามาชวยเหลือทําใหมีกินมีใช มีความเปนอยูที่ดี 

ขอใหแมหลวงอยูเปนรมโพธิ์รมไทร ใหสุขภาพแข็งแรง มีอายุยืนนาน”
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นางสาวโสภิต กรรณวงษ จังหวัดลําปาง

เมื่อกอนมีรายไดไมเพียงพอกับรายจาย ขาดแคลนน้ําสําหรับทําการเกษตร 

แตหลังจากมีอางเก็บนํ้าแมตํ๋า และมีโครงการพระราชดําริศูนยศิลปาชีพบานแมตํ๋า

เขามา ก็เขาไปทํางานในศูนยศิลปาชีพฯ และทําการเกษตร ปจจุบันมีรายไดเฉลี่ย

เดือนละ ๕,๘๖๐ บาท ดวยเหตุนี้ทําใหรูจักเก่ียวกับการดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจ

พอเพียง รูสึกประทับใจและปลื้มใจเปนอยางยิ่งที่พระองคทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ

ทําใหชีวิตของประชาชนดีขึ้นเรื่อย ๆ 
“...รูสึกประทับใจและปลื้มใจเปนอยางยิ่งที่พระองคทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทําใหชีวิตของ

ประชาชนดขีึน้เรือ่ย ๆ  มีทีท่าํกินใหแกราษฎร มนีํา้พอกนิ พอใชในการทําการเกษตรและดาํรงชวีติ”

นายปาหนอ จะลอ ชาวเขาเผาลาหู จังหวัดเชียงใหม

เมือ่กอนปลกูขาวโพด ปลกูกะหลํา่ปล ีมรีายไดเดอืนละไมถงึหนึง่พนับาท

นํ้าสําหรับอุปโภค-บริโภคก็อาศัยจากลําหวยแมเก๋ียงเทาน้ัน หลังจากมี

โครงการฯ ตนและภรรยาไดเขามารับจางทํางานในสถานีพัฒนาการเกษตร

ที่สูงตามพระราชดําริหวยแมเกี๋ยง ครอบครัวก็มีรายไดมากขึ้น มีรายไดเฉลี่ย

เดือนละ ๗,๐๐๐ บาท และนํ้าก็มีใชตลอดปจากระบบประปาภูเขา

นายปาหนอฯ ยังเลาถึงเรื่องเมื่อครั้งมีโอกาสเฝาฯ รับเสด็จ สมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ รูสึกดีใจ

มากเพราะมโีอกาสไดคยุกับพระราชนีิ พระองคทานถามวา “เปนชนเผาอะไร” 
ตนตอบวา “เปนชนเผาลาหู อยูมานานแลว” และวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ตนก็มีโอกาส

เฝาฯ รับเสด็จอีกครั้ง

“...ขอใหราชินีอยูดี มีความสุข อยูไปนานๆ ดีใจที่ไมตองอพยพไปไหน มีที่ดินทํากินที่นี่ 

ไมรูจะขอบคุณอยางไร ทุกอยางที่ทานทําเปนประโยชนตอชาวบานมากมาย...”

นายวันชัย คีรีลาภเจริญ จังหวัดแมฮองสอน

โครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดาํร ิทาํใหราษฎรไดใชเปน

แหลงอาหารเพือ่การบรโิภคไดตลอดทัง้ป โดยการปลกูไมตาง ๆ  ไดแก ขีเ้หลก็ 

คอแลน จิก กระโดน ไผ นํามาเปนสมุนไพรรักษาโรค เชน กระโดน เปลือก 

ใบ และผล ใชเปนยาสมานแผล เปลอืกใชเปนยาขบัเสมหะ ผลชวยยอยอาหาร 

ดอกเปนยาบํารุง นอกจากนี้ ยังลดการทําลายพื้นที่ปาซึ่งเดิมถูกบุกรุก

“รูสึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ไดทรงเล็งเห็นถึงประโยชน

ของธนาคารอาหารชุมชนและไดรับสั่งใหจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมา ปจจุบันตนไดหาเลี้ยงชีพ 

โดยการเลี้ยงไก เลี้ยงปลาดุก รวมทั้งเลี้ยงหมู โดยไดรับความรูจากโครงการฯ ทําใหสภาพ

ความเปนอยูดีขึ้น มีรายไดเพิ่มขึ้น รวมถึงสภาพแวดลอมดีขึ้นดวย” 
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นายฉัตรชัย บัวแสน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน

อาชพีหลกัคอืทาํนา ทาํไร มพีืน้ทีท่าํนา ๑๐ ไร เดมิปลกูขาวไรแบบกระทุงหยอด

และไรหมุนเวียนจํานวน ๕ ไร ไดผลผลิตขาว ๑๐ ถังตอไร ตอมามีพระราชดําริใหทํา

นาขั้นบันได จึงไดเปลี่ยนพื้นที่ปลูกขาว ๓ ไร โดยขุดปรับพื้นที่นาเตรียมดินและซอม

คันนาที่ชํารุด ซอมแซมทอนํ้าหรือคลองสงนํ้าลงนา “...การทํานาแบบข้ันบันไดได

ผลผลติดกีวาแบบเดิม คือไดขาวผลติผล ๓๐ ถงัตอไร คุณภาพขาวมนีํา้หนกัดกีวา 

ทําใหขายไดราคา ใชพื้นที่นอยกวา แตผลผลิตไดมากกวาเดิม ทํางาย มีระบบนํ้า
ที่แนนอน รูสึกปลาบปล้ืมและสํานึกในพระมหากรุณาเปนลนพน ท่ีทําใหราษฎรในพื้นที่มีชีวิต

ความเปนอยูที่ดีขึ้น และยังนอมนําเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใหเขากับวิถีชีวิตในทองถิ่น”

นายหลง อุนถิ่น อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน

มีอาชีพทํานาและปลูกผักหลังนา เดิมทํานาแบบกระทุ งหยอดขาวไร  

ในพื้นที่ ๑๐ ไร ไดผลผลิตเพียง ๙๐ ปจจุบันแบงเปนพื้นที่ทํานาขั้นบันได ๑ ไร 

ไดผลผลิต ๓๐ ถัง “...ผลผลิตไดมากกวาเดิมกวา ๓ เทา นอกจากนี้ ในพื้นที่

ดาํเนินการของโครงการสถานพีฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดาํร ิบานสะจกุ-

สะเก้ียง จะมีพืน้ท่ีทํานาขัน้บนัไดอยูบรเิวณท่ีราบเชงิเขารมิลาํหวย หรอืในบรเิวณ

ไหลเขาทีม่คีวามลาดชนัของพืน้ทีไ่มสงูมากนกั และสามารถตอระบบนํา้มาถงึพืน้ที่
ทํานาได ซึ่งการปรับพื้นที่เปนนาขั้นบันได ทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น และสงผลใหราษฎรในพื้นที่มีชีวิต

ความเปนอยูที่ดีขึ้นในทุก ๆ ดาน”

นายเจะอุมา เจะโด ตําบลตะลุบัน จังหวัดนราธิวาส

เปนชาวประมงพื้นบาน บางวันหาปลาไมไดเลย ปลาหายากมาก บาง

คนขายเรือทิ้งไปทํางานที่อ่ืน ไปเปนลูกนองอวนดําแถวประเทศมาเลเซีย แต

ตอนนี้เริ่มทยอยกลับบาน มาซื้อเรือใชเบ็ดหาปลาทําประมงกันตอ เพราะมี

โครงการปะการังเทียมของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ปลาก็

มีเพิ่มขึ้น เตาก็มีใหเห็น ความเปนอยู ดีกวาเดิมเยอะ เทียบไมไดกับสมัยกอน 

ปลาที่พบมาก ปลาอินทรี ปลากระเบน ปลาชอนทะเล รายไดหักคาน้ํามัน

รอยกวาบาท แลวแบงกันอีก ๓ คน ไดคนละ ๑๕๐ - ๒๐๐ บาท ก็พออยูพอกิน

แตทีย่งัหวงอยู อยากใหมกีารกําหนดเขตไมใหอวนลากเรอืใหญเขามาจะทาํใหปะการงั

เสียงหาย สัตวนํ้าก็จะหายไปอีก
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นางหนูกลิ่น นวลศรี อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

มีอาชีพหลักคือทํานาในพื้นที่ ๔ ไร เดิมปลูกขาวพันธุเล็บนก และหัน

มาปลูกขาวสังขหยด เนื่องจากทนทานตอภัยธรรมชาติ เปนพันธุที่มีชื่อเสียง 

และทางราชการสนับสนุนเมล็ดพันธุ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๔ เก็บผลผลิตได ๕๐๐ 

กิโลกรัม มีรายไดเฉลี่ย ๘๐,๐๐๐ บาท/ป “ปลื้มใจท่ีพระองคเสด็จฯ มา

ทรงเยี่ยมและหวงใยประชาชนในพื้นที่ ขอใหพระองคเสด็จฯ ทรงเยี่ยมและ

หวงใยประชาชนในพื้นที่ ขอใหพระองคทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน”

นางรอสะ สุภาพ อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

แตกอนในชุมชน ในหมูบานทะเลาะวิวาท แบงพรรค แบงพวก การ

เดินทางและการทํามาหากินลําบาก หาปู หาปลาไมคอยได รายไดไมพอเลี้ยง

ครอบครัว เมื่อไดถวายพื้นที่แดสมเด็จพระราชินีแลว ทําใหความสงบกลับคืน

มาอีกครั้ง มีการทําถนนลาดยาง เดินไฟฟา ทําประปา ทําใหสะดวกขึ้นมาก 

นอกจากน้ี การเปนสมาชิกศูนยศิลปาชีพทุงทะเล ใชเวลาวางทอผาสงสวน

จติรลดาพอมรีายไดขึน้บาง ทกุวันน้ีลกู ๆ  ออกหาปลาไมตองไปไกล และไมนาน
ก็ไดปลากลับมาแลว รูสึกวากุง หอย ปู ปลามีมากขึ้น ตั้งแตตั้งโครงการฟนฟูและอนุรักษปาทุง

ทะเล ปจจุบันหาดทุงทะเลเปนสถานที่ทองเที่ยว มีธรรมชาติปาไมที่สมบูรณ เงียบสงบ รมรื่น 

จนเปนที่รูจัก สรางรายไดเขาหมูบาน ชาวบานมีอาชีพเปนหลักแหลง

นายจักรกฤษณ และนางนลินี สามัคคี อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง 

เดมิปลกูขาวพนัธุพืน้เมือง เชน ขาวหัวนา ขาวหอมจันทร ตอมาโครงการฟารม

ตวัอยางบางแกวพัทลงุ ศนูยบานเรยีนรูเกษตรธรรมชาต ิไดนําเมลด็พนัธุพืน้บานขาว

สังขหยดมาปลกูขยายพนัธุ จงึมกีารสงเสรมิใหสมาชกิเครอืขายนําไปเพาะปลกูเมือ่ป 

๒๕๔๗ โดยนาของตนเองและสมาชิกรวม ๑๒๗ ไร ไดผลผลติตอไร ๓๐๐ - ๓๕๐ กก./ไร

โดยนอมนําแนวพระราชดําริ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ มาสงเสริม

การปลกูแบบธรรมชาตใินระบบเกษตรอนิทร ีและขยายผลไปสูเครอืขายจนถงึปจจบุนั 

“ในฐานะที่เปนชาวนาและไดรับความชื่นชมจากการเสวยขาวสังขหยด 

รูสึกปลาบปลื้มใจเปนลนพน จะดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และจะขยายผลไปสูเครือขาย”
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นางอายีซะ สะมาโนง อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

แตเดิมอยูอําเภอสุไหงโก-ลก สามีเปน รปภ. อยูที่เทศบาลอําเภอสุไหงโก-ลก 

และถกูยงิเสยีชวีติเม่ือป ๒๕๔๗ จากนัน้ไดขอเขามาอยูภายในโครงการฟารมตวัอยาง

บานรอตนับาต ูโดยจดัพืน้ทีร่อบบานปลูกพชืแบบผสมผสาน เชน มะนาว เงาะ มงัคดุ 

สะทอน อีกทั้งเลี้ยงไก เปด ปลานิล และปลาแรด ซึ่งผลผลิตที่ไดจะนําไปสงกับฟารม

ตัวอยางฯ สรางรายไดใหครอบครัว ๖,๐๐๐ - ๗,๐๐๐ บาทตอเดือน 

“รูสึกดีใจเหมือนตายแลวเกิดใหม อยูที่นี่มีพรอมทุกสิ่งอยาง ตอนเขามา

มีกระเปาแคใบเดียว ในโครงการฯ ทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันทั้งคนพุทธและคน

อิสลาม ขอขอบพระคุณตอพระมหากรุณาธิคุณเปนอยางยิ่ง”

นางวรรณา ศรีริกานนท อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

เดิมอยูอําเภอสุไหงปาดี สามีเปนทหารอยูในพื้นที่ และถูกยิงเสียชีวิตจาก

เหตุการณความไมสงบ ไดขอเขามาอยูกับโครงการฟารมตวัอยางบานรอตนับาต ูในป 

๒๕๔๙ มีการปลูกพืชผักสวนครัว และพืชสวน เชน ออย กลวย และมะมวง อีกทั้งได

จัดตั้งกลุมชอแม เปนกลุมเย็บกระเปาจากผาพื้นเมืองนําไปจําหนายตามงาน OTOP 

สรางรายไดเสริมใหกับสมาชิกประมาณวันละ ๑๐๐ บาท/คน

“พวกเราทุกคนมีชะตากรรมเดียวกัน จึงรับรูถึงความรูสึกในแบบเดียวกัน พอเขามาอยู

ที่นี่ รูสึกอบอุนใจ รูสึกวาไมถูกทอดทิ้ง และทุกคนเทาเทียมกัน ไมมีการละเวนใหความชวยเหลือ

กับศาสนาใด ๆ อีกทั้งทําใหเรามีที่ทํากิน มีความหวังที่ทําใหอยากมีชีวิตอยูตอไป เพราะทานทรง

ใหทุกสิ่งทุกอยางตอเรา ถึงไมไดเสด็จฯ มา ทานก็สงคนมาดูแล จึงไมรูสึกเหมือนถูกทอดทิ้งหรืออยู

อยางโดดเดี่ยว”

สภาพบานเรือนของนางวรรณา  ศรีริกานนท

และกิจกรรมการเย็บกระเปาของกลุม
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นางเวิน โสระมัด อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

เดมิอยูทีจ่งัหวดักาฬสนิธุ ไดไปทาํงานอาํเภอรอืเสาะ จังหวัดนราธิวาส ในป ๒๕๔๙ 

ลูกชายเปนทหารพรานถูกยิงเสียชีวิต สวนตนเองและสามีบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ

ความไมสงบเชนกัน จากนั้นไดขอเขามาอยูภายในโครงการฟารมตัวอยางบานรอตัน

บาตู ไดปรับพื้นที่รอบที่พักอาศัยปลูกพืชผสมผสาน เลี้ยงเปด ไก และปลา อีกทั้ง 

รับจางซักรีดเสื้อผา และเล้ียงไหม พรอมทอผาสงใหกลุมงานศิลปาชีพของโครงการฯ 

สรางรายไดใหครอบครัวประมาณ ๔,๐๐๐ บาทตอเดือน 

“การที่มีวันนี้ เพราะพระมหากรุณาธิคุณ ถาไมไดอยูที่นี่ก็ไมมีที่อยูอาศัยเปน

หลักเปนแหลง อยูที่นี่ไมคอยมีคาใชจายอะไร มีอาหารในสวนของตนเอง อีกทั้งอยู

ที่นี่รูสึกปลอดภัย”

นายธนพล นาพนัง อําเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อกอนการทํานาบานเนินธัมมังไมคอยจะไดผล เนื่องจากเปนพื้นที่ลุมมีนํ้าทวม

พื้นที่เกือบทุกป สภาพดินพรุมีความเปรี้ยวจัด ทํานาไดปละครั้ง ไมมีระบบชลประทาน

ชาวบานทํางานนอกบานเปนสวนใหญ ตอมาในป ๒๕๓๖ มีโครงการพัฒนาพื้นที่

บานเนนิธมัมัง มีการสงเสรมิอาชีพแกกลุมแมบานงานฝมอืหตัถกรรม พืน้ทีก่ารทาํนาก็มี

โครงการสรางพนงักัน้นํา้ทวมครอบคลมุเนือ้ที ่๑,๙๐๐ ไรเศษ มกีารจัดระบบชลประทาน 

สามารถทาํการเกษตรได โดยเฉพาะการทาํนา มกีารสงเสรมิเมลด็ขาวพนัธุดี การปรบัปรงุ

ดินและพัฒนาแปลงนา มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิดจากทํานาผลิตขาว

เพื่อการจําหนายอยางเดียวเปนการผลิตขาวอยางครบวงจร คือการผลิตเพื่อการบริโภคเหลือ

จากการบริโภคจึงจําหนาย และนําเอาวัตถุดิบจากการแปรรูปขาว (รํา ปลายขาว) ไปเลี้ยงสัตว

เปนอาชีพเสริม ทําใหเกษตรกรมีความเปนอยูที่ดีขึ้น

ขาพเจาและชาวบานหายพนจากความทกุขยาก ขอพระองคทรงพระเจรญิยิง่ยนืนาน ขาพเจา

ขออุทิศตนชวยเหลือสังคมและจะทําแตความดีถวายเปนพระราชกุศลตลอดไป 
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นางชํานาญ มาเพ็ง

นางกาญสิณี  นวลศรี และนางบุญรมณ  เกื้อเพชร 

แตเดิมไมมีงานทําไมมีรายไดประจํา ชีวิตความเปนอยูลําบาก สมเด็จพระ

ราชินีไดทรงสรางศูนยศิลปาชีพใหชาวบานไดมีงานทํา ขาพเจาเปนคนหนึ่งที่เปน

สมาชิกในกลุมงานทอผา ไดมีโอกาสเรียนรูจากครูผูสอน และพัฒนาฝมือการ

ทอผาจนมีรายไดประจํา ปจจุบันมีรายไดเฉลี่ยจากการทอผาประมาณเดือนละ 

๓,๐๐๐ บาท ขาพเจาปลืม้ใจและดใีจมากทีพ่ระองคทานไดชวยเหลอืใหไดมอีาชพี 

และมชีีวิตความเปนอยูทีด่ขีึน้ ขอใหพระองคทานทรงพระเจรญิเปนรมโพธิร์มไทร

ของพสกนิกรยิ่งยืนนาน

เมื่อกอนไมมีงานทํา ไมมีรายได สามีเปนผูหารายไดเลี้ยงครอบครัวเพียง

คนเดียว เมื่อมีโครงการศิลปาชีพไดมีการสงเสริมกิจกรรมจักสานและแปรรูป

กระจูด ขาพเจาทั้งสองคนไดเรียนรูจากครูผูสอนของโครงการในการคิดคนลาย 

การประดิษฐแปรรูปผลิตภัณฑในรูปแบบตาง ๆ จนชํานาญ

ปจจุบันมีผลิตภัณฑสงสวนจิตรลดา และจําหนายใหกลุมลูกคาทั่วไป มี

รายไดสามารถสงใหลูก ๆ ไดเรียนหนังสือจนมีงานทําที่มั่นคง รูสึกซาบซ้ึงใน

พระมหากรุณาธิคุณของพระองคทาน ขอใหพระองคทานมีพระวรกายแข็งแรง 

และขาพเจาจะมุงทําแตความดีถวายเปนพระราชกุศลตลอดไป

นางระเบียบ ทาตะภิรมย อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

มีอาชีพทาํนา ทาํสวนยางพารา มรีายไดเฉลีย่ครอบครวัละ ๒๘๘,๐๐๐ บาท/ป 

ปลูกขาวสังขหยดในพื้นที่ ๒๙ ไร แบงทํานาป ๑๗ ไร สวนยางพารา ๑๒ ไร แตกอน

ปลูกขาวพันธุเล็บนกอยางเดียว แตไดหันมาปลูกขาวพันธุสังขหยด เพราะเปนพันธุ

ดั้งเดิมปลูกมาตั้งแตบรรพบุรุษทนทานตอภัยธรรมชาติ 

“...ภูมิใจท่ีทําใหเกษตรกรในพื้นท่ียังคงปลูกขาวสังขหยด ซึ่งกอนหนานี้

เกือบจะเลิกปลูก ปจจุบันพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น เปนเพราะราคาสูง มีการรวมกลุม
กันผลิต การพัฒนาเกษตรกรตองจัดระบบการผลิตใหถูกตอง มีการจัดหาการตลาดที่แนนอน”
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เมื่อนึกถึงโรงพยาบาลเราจะเห็นภาพคุณหมอ พยาบาล หอง

จายยา เครื่องมือทางการแพทย และผูปวยที่เขามารับการรักษา

หลายคนมองวาภารกิจหลักของโรงพยาบาลคือการรักษาความเจ็บปวย

แตมีโรงพยาบาลแหงหนึ่งมีหนาที่ใหบริการสาธารณสุข

ทุกดานแกประชาชน ทั้งดานการสงเสริมสุขภาพ 

การปองกันโรค ภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคหรือ

ลักษณะที่จะเปนอันตรายตอสุขภาพ การรักษา

พยาบาล และการฟนฟูสภาพภายหลังการเจ็บปวย อยางไรก็ตาม โรงพยาบาลคงเปนสถานที่

ทีไ่มมใีครอยากเขาไปเยีย่มเยยีนบอยนัก แตเรามแีบบอยางโรงพยาบาล ทีด่ใีนการปฏบิตัติาม

ภารกิจอีกรูปแบบหนึ่งใหผูอานไดทําความรูจักกัน 

“โรงพยาบาลหนองมวงไข” ซึ่งไดรับรางวัลถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

“สงเสริมสุขภาพมากกวาปลอยใหเจ็บปวย”

âÃ§¾ÂÒºÒÅ¾Íà¾ÕÂ§

สํานักศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ

àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§
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ครั้งที่ ๒ ประเภทหนวยงาน/องคกรภาครัฐ ในสวนภูมิภาค และได

ตอบรับเปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของสํานักงาน กปร. 

เม่ือเดินเขาไปขางในโรงพยาบาลจะเหน็เจาหนาที ่เหน็ชาวบาน

ที่มารอการรักษามากมาย ไดพบเห็นคุณหมอ นายแพทยสมศักดิ์ 

โสฬสลิขิต ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองมวงไข เห็นความใจดี 

ท่ีแสดงออกทางวาจา แววตา และการตอนรบัจากคณุพยาบาลทีเ่ปน

กนัเอง คณุหมอเลาใหฟงวาป ๒๕๔๗ โรงพยาบาลประสบปญหาเกิด

ภาวะหนี้คางชําระคายาและเวชภัณฑ เงินบํารุงคงเหลือไมเพียงพอ

ตอการดําเนินงาน เจาหนาที่ขาดความเชื่อมั่นและกําลังใจไปมาก 

วิกฤตครั้งน้ันทําใหทุกคนในโรงพยาบาลหันหนาเขาหา

กัน ระดมความคิดเห็น ชวยกันแกปญหา เพื่อความอยูรอดของ

โรงพยาบาล และชวยเหลือชาวบานที่ยังตองการการรักษาอยูทุกวัน 

คุณหมอจึงนําการบริหารจัดการแบบชีววิถีควบคูไปกับการนอมนํา

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งไดรับการสนับสนุนองคความรูจาก ดร.พิสิฐ 

วรอไุร และการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.) มาประยกุตใช

กบันโยบายใหบคุลากรทกุคนเกดิการเรยีนรูดวยตนเอง สรางแนวทาง

ในการปฏิบัติบนพื้นฐานของความพอเพียง 

เชน ที่ปดตาผูปวย กลองกระดาษ ที่ถูกนํามา

ดัดแปลงเปนที่ใสหลอดยา แผนกั้นขยะติดเชื้อ

ในตะแกรงทําแผล ซึ่งสามารถลดคาใชจายใน 

บัญชีไดไมนอยเลย 

ชาวบานและเจาหนาที่ในโรงพยาบาลมี

ความเปนกันเอง ดวยวิสัยทัศนที่มอง คน เปน

ทรพัยากรท่ีสาํคญัมาก คนมคีณุภาพ สามารถ

สรางสรรคงานที่มีคุณภาพ ทําใหประชาชน

ไดรับการบริการที่ดีและมีคุณภาพดวย สราง

ชองทางสือ่สารระหวางกนั ไมวาจะเปนบคุลากร

ในโรงพยาบาลดวยกันเอง หรือเจาหนาที่กับ

ในโรงพยาบาลจะมอีปุกรณหนาตาแปลก ๆ

ที่เปนเครื่องมือทางการแพทย ไมวาจะเปนที่

กันฝุนเขาตา ทีใ่สหลอดฉดียา ตะแกรงและแผน

กันขยะติดเชือ้ ทีน่ี่เขาใชทรพัยากรทีป่ระหยดั มี

อยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพ ประยุกตใช

ของที่มีอยูในสํานักงานมาสรางสรรคประดิษฐ

เปนเครื่องมือที่เปนประโยชนทางการแพทย 

นอกจากน้ี ยังมีเครื่องมือทางการแพทยอีก

มากมายทีเ่จาหนาทีช่วยกนัทาํใชในโรงพยาบาล 
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ผู ปวย การสื่อสารเปนส่ิงสําคัญ อาศัยการ

ประชมุเพยีงอยางเดยีวไมพอ ตองหาเวลาพดูคยุ

กันในเรื่องที่เปนประโยชนตอการดําเนินงาน 

ใชระยะเวลาไมมากแตใหบอยครั้ง และไดลด

ขั้นตอนการทํางานที่ซํ้าซอน ทําใหมีเวลาในการ

สื่อสารมากขึ้น เพราะการส่ือสารกันทําใหเกิด

ความจริงใจและการดําเนินงานที่งายขึ้น 

ในโรงพยาบาลที่มีทั้งสวนสมุนไพรที่นําไปใชในการนวด

แผนโบราณ แปลงผักสวนครัว นาขาว การเพาะเห็ด ตนกลวย

ที่มีเปนพันธุหลากหลาย พืชผลที่ไดใชปุยดวยระบบจุลินทรียที่มี

ประสิทธิภาพทดแทนการใชสารเคมี ปลอดสารพิษ ลดรายจาย 

สรางรายไดใหโรงพยาบาล สามารถปลดหนี้ใหโรงพยาบาลได 

นอกจากนี้ มีการเลี้ยงวัว หมู ปลา และยังมีการเลี้ยงไสเดือนดวย 

มีบานหลังเล็ก ๆ ที่ชาวบานนํามาบริจาคหลังจากใชในพิธีงานศพ

ของคนทองถิน่นํามาเปนทีอ่ยูอาศยัของเปด และดวยการเลีย้งแบบ

ตามบอร ดกิจกรรมจะเห็นภาพการ

ตักบาตร ไหวพระ สวดมนต ฟงเทศน ตลอดจน

นั่งสมาธิของเจาหนาที่โรงพยาบาลและผูปวย 

ซึ่งเปนกิจกรรมของวันเกิดเจาหนาที่ กิจกรรม

กอนประชุมประจําเดือน เจาหนาที่บอกวา

คุณหมอเองเปนตนแบบที่ดีในการนําหลักธรรม

ทางศาสนามาใชในการดาํเนนิชีวิต และใหศาสนา

เปนเครื่องมือที่ช วยขัดเกลาจิตใจทุกคนใน

โรงพยาบาลใหมีคุณธรรม จริยธรรม ผาน

กจิกรรมตาง ๆ  ตองยอมรบัวาเปนโรงพยาบาลวถีิ

พทุธจรงิ ๆ  โดยนาํหลักธรรมาภิบาล ความโปรงใส

เปนกลไกสําคัญที่ขับเคล่ือนการดําเนินงาน ให

บรกิารแกผูปวยทุกคนเหมอืนญาตมิติร ปฏิบตัิ

ดวยความเสมอภาค สามารถเขาถึงการบริการ 

ไดอยางรวดเร็ว ควบคูไปกับ สงเสริมประชาชน

ใหดูแลสุขภาพใหแข็งแรงมากกวาปลอยให 

เกิดการเจ็บปวย แลวมาทําการรักษา สงเสริม

การจัดตั้งชมรมกีฬาใหเจาหนาที่และประชาชน

ไดออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ เมื่อรางกาย

แข็งแรงยอมลดรายจายคารักษาพยาบาลได

มอง คน เปนทรัพยากร

ที่สําคัญมาก

คนมีคุณภาพ
สามารถสรางสรรคงาน

ที่มีคุณภาพ

}

~
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ชีวภาพจึงไมตองกังวลกับปญหากลิ่นใหกวนใจ 

ที่นาประทับใจและเปนตนแบบที่ดีคือ การทํา

นํ้ายาทําความสะอาดอเนกประสงค ซึ่งทําให

โรงพยาบาลลดคาใชจายในการซื้อนํ้ายาฆาเชื้อ

โรคได และเปนตนแบบกระบวนการดําเนินงาน

ในขั้นตอนทําใหปราศจากเชื้อของโรงพยาบาล 

นอกจากนั้น โรงพยาบาลยังมีระบบบําบัดน้ํา

เสียโดยจุลินทรียของโรงพยาบาลเพื่อรักษา 

สิ่งแวดลอม 

การเกิดพื้นที่สีเขียวของโรงพยาบาล

เปนผลที่มาจากการสงเสริมใหเจ าหนาที่

โรงพยาบาลไดมีองคความรูทั้งในทางวิชาการ

และการปฏิบัติ  ซึ่งจะเน นสาขาวิชาชีพที่

มีความจําเปนตอการดําเนินงานตามของ

โรงพยาบาล เชน การอบรมหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะส้ัน พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว การ

ควบคุมการติดเชื้อ ความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจ 

พอเพียง เพื่อจะไดขยายผลความรูตาง ๆ สู

ชุมชนได ประโยชนทีไ่ดรบันอกจากจะชวยเพิม่

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแลว ในอนาคต 

ความไมประมาท รอบคอบ และรอบรูที่มีจะสราง 

ภูมิคุมกัน ที่เขมแข็งใหกับเจาหนาที่ และองคกร 

การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงควบคูไปกับการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนา 

นําไปใชในการประกอบอาชพีเสรมิได โดยทีไ่มตอง

กลัววาจะเบียดเบียนเวลาราชการของอาชีพหลัก 

และเจาหนาทีใ่นโรงพยาบาลมกีารปลกูฝงจติสาํนกึ

ในจรรยาบรรณของอาชพีตนเอง เปนการ “ระเบดิ

จากขางใน” ทําใหโรงพยาบาลหนองมวงไข

สามารถแกไขปญหาตาง ๆ ที่ประสบอยูไดจน

หมดสิ้น สามารถพึ่งตนเอง อยูไดอยางพอเพียง 

พอใชพอกิน มีความสุข และมุงมั่นขยายผลสูการ

พัฒนาชุมชนอยางมั่นคง และจากการดําเนินการ

ตามแนวทางดังกลาว ทําใหคุณหมอสมศักดิ์ 

โสฬสลิขิต ไดรับรางวัลแพทยดีเดนในชนบท 

ประจําป ๒๕๕๔ จากคณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล นาํมาซึง่ความภาค

ภูมิใจของคุณหมอ เจาหนาท่ีของโรงพยาบาล

และชาวบานหนองมวงไขเปนอยางยิ่ง
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ศึกษาดูงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สารคดีชุดพิเศษ “ประโยชนสุขของแผนดิน” ผลิตขึ้น

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ 

รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ความยาว ๒๐ นาที จํานวน ๕๒ ตอน 

ออกอากาศทุกวันอาทิตย เวลา ๒๐.๒๐ น. ทางสถานีโทรทัศน

โมเดิรนไนนทีวี และเปดโอกาสใหผูชมรายการสารคดีชุดพิเศษ

มสีวนรวมในการตอบคาํถามทายรายการ โดยสง SMS รวมสนกุ

ผูรวมตอบคําถาม ๔ ทานแรก จะไดเดินทางไปศึกษาดูงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งสํานักงาน กปร. ไดจัด

กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการฯ ครั้งที่ ๔ ในระหวางวันที่ ๑๕ - 

๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ, เขื่อนขุนดาน

ปราการชล จังหวัดนครนายก และโครงการพฒันาสวนพระองค 

ตําบลบางแตน อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี



ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม - กันยายน  ๒๕๕๕

วารสารอันเนื่องมาจาก
¾ Ã Ð Ã Ò ª ´í Ò ÃÔ

52

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ ผูศึกษา

ดูงานไดเดินทางไปศูนยภูมิรักษธรรมชาติ 

จังหวัดนครนายก ซึ่งเปนโครงการของมูลนิธิ

ชัยพัฒนา สาธิตการใชที่ดินขนาดเล็กใหเกิด

ประโยชนในการดํารงชีวิตในทุก ๆ ดานอยาง

พอเพียง ตอจากนั้นไดเดินทางไปเขื่อนขุนดาน

ปราการชล จังหวัดนครนายก เพื่อรับฟง

บรรยายพิเศษ เร่ืองโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จากนายสุวัฒน เทพอารักษ 

รองเลขาธิการ กปร. พรอมกับไดนั่งรถพวง

เขาชมเขื่อนขุนดานปราการชล 

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ คณะเดินทางไปยังโครงการ

พัฒนาสวนพระองค ตําบลบางแตน อําเภอบานสราง จังหวัด

ปราจนีบรุ ีเพือ่ชมแปลงทดลองสาธติการปลกูขาว การเพาะเลีย้งกุง 

ซึ่งโครงการนี้เปนโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใช

ที่ดินสวนพระองค และพระราชทรัพยสวนพระองค จัดทําโครงการ

พัฒนา เพื่อเปนตัวอยางใหกับประชาชน ไดนําไปปฏิบัติตาม มีการ

สาธิตการทําการเกษตรปลอดสารพิษในรูปแบบตาง ๆ สนับสนุน

เศรษฐกิจพอเพียงใหประชาชนไดอยูอยางพอมีพอกิน ไมเดือดรอน

ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของชาติอยูในภาวะผันผวนจากกระแส

ภายนอก
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นอกจากนี้  เนื่องในโอกาสพระราชพิธี

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ 

สิงหาคม ๒๕๕๕ สํานักงาน กปร. รวมกับ มูลนิธิ

ชยัพฒันา สาํนกังบประมาณ กองทพับก กรมปาไม

กรมชลประทาน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

และพันธุ พืช จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 

“๘๐ พรรษา ปวงประชา รมเย็น เปนสุข” จํานวน 

๕ ครัง้ ทัง้ในกรงุเทพมหานคร และในภมูภิาค โดย

ครั้งที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑๕ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

ณ สวนสมเดจ็พระนางเจาสิรกิต์ิิฯ กรงุเทพมหานคร 

โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปดงานในวันที่ ๑๗ 

สิงหาคม ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ ระหวางวันที่ ๖ - ๙ 

กันยายน ๒๕๕๕ ณ ศูนยศิลปาชีพบางไทร จงัหวดั

พระนครศรอียธุยา ครัง้ที ่๓ ระหวางวันที ่๑๘ - ๒๑ 

ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ หางสรรพสินคาเดอะมอลล 

จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๔ ระหวางวันที่ ๒๗ - 

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม 

แอรพอรต จังหวัดเชียงใหม และครั้งที่ ๕ ระหวางวันที่ ๑๕ - ๑๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ศูนยประชุมนานาชาติฯ หาดใหญ 

จังหวัดสงขลา และจัดทําหนังสือเฉลิมพระเกียรติ “๘๐ พรรษา 

ปวงประชา รมเย็น เปนสุข” นอกจากน้ี ยังไดจัดทําสารคดี

เฉลิมพระเกียรติชุด “พระราชินี...ดวยพลังแหงรัก” จํานวน ๖ 

ตอน ทุกวันศุกร เวลา ๒๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. ทางสถานีโทรทัศน

โมเดิรนไนนทีวี โดยเริ่มออกอากาศตั้งแตวันที่ ๖ กรกฎาคม - 

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ อีกดวย

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม 
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สํานักงาน กปร. ไดรวบรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

มีจํานวนทั้งสิ้น ๘๙๑ โครงการ แยกเปนภาคและการพัฒนาดานตาง ๆ ตามตารางสรุปได ดังนี้

สรุปจํานวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

การพัฒนาดาน

ภาค

รวมเหนือ กลาง ตะวันออก

เฉียงเหนือ

ใต

๑. โครงการพัฒนาดานแหลงนํ้า ๒๔๖ ๒๔ ๑๕๓ ๖๗ ๔๙๐

๒. โครงการพัฒนาดานการเกษตร ๒๐ ๕ ๑๐ ๒ ๓๗

๓. โครงการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ๓๗ ๕ ๑๕ ๘ ๖๕

๔. โครงการพัฒนาดานสงเสริมอาชีพ ๓๖ ๑๒ ๘๗ ๘๐ ๒๑๕

๕. โครงการพัฒนาดานสาธารณสุข ๑ ๑ ๑ ๑ ๔

๖. โครงการพัฒนาดานคมนาคม/สื่อสาร ๑ ๑ ๘ ๐ ๑๐

๗. โครงการพัฒนาดานสวัสดิการสังคม/การศึกษา ๑๑ ๑ ๔ ๒ ๑๘
๘. โครงการพัฒนาดานแบบบูรณาการ ๒๗ ๗ ๑๑ ๗ ๕๒

รวมทั้งสิ้น ๓๗๙ ๕๖ ๒๘๙ ๑๖๗ ๘๙๑
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จังหวัด

ประเภทของโครงการ

รวม
ดาน

แหลงนํ้า

ดาน

การเกษตร

ดาน

สิ่งแวดลอม

ดานการ

สงเสริม

อาชีพ

ดาน

สาธารณสุข

ดาน

คมนาคม/

สื่อสาร

ดานสวสัดกิาร

สังคม/การ

ศึกษา

บูรณาการ/

อื่น ๆ

กรุงเทพมหานคร ๐ ๑ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๒

กาญจนบุรี ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑

จันทบุรี ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๒

ฉะเชิงเทรา ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓

ชลบุรี ๒ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓

ชัยนาท ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

ตราด ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

นครนายก ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

นครปฐม ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

นนทบุรี ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

ปทุมธานี ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

ประจวบคีรีขันธ ๒ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓

ปราจีนบุรี ๐ ๐ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒

พระนครศรีอยธุยา ๐ ๐ ๐ ๓ ๐ ๐ ๐ ๑ ๔

เพชรบุรี ๒ ๒ ๑ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๗

ราชบุรี ๔ ๐ ๐ ๒ ๐ ๑ ๐ ๑ ๘

ระยอง ๑ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒

ลพบุรี ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

สมุทรปราการ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

สมุทรสงคราม ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

สมุทรสาคร ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

สระบุรี ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

สระแกว ๖ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๙

สิงหบุรี ๒ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓

สุพรรณบุรี ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

อางทอง ๑ ๐ ๐ ๓ ๐ ๐ ๐ ๓ ๗

รวม   ๒๔ ๕ ๕ ๑๒ ๑ ๑ ๑ ๗ ๕๖
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จังหวัด

ประเภทของโครงการ

รวม
ดาน

แหลงนํ้า

ดาน

การเกษตร

ดาน

สิ่งแวดลอม

ดานการ

สงเสริม

อาชีพ

ดาน

สาธารณสุข

ดาน

คมนาคม/

สื่อสาร

ดานสวสัดกิาร

สังคม/การ

ศึกษา

บูรณาการ/

อื่น ๆ

กาฬสินธุ  ๒ ๐ ๑ ๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๗

ขอนแกน ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ ๒

ชัยภูมิ ๐ ๐ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒

นครพนม ๒๘ ๕ ๐ ๑๑ ๐ ๑ ๑ ๐ ๔๖

บึงกาฬ ๔ ๐ ๐ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๖

บุรีรัมย ๑๘ ๐ ๑ ๗ ๐ ๐ ๐ ๒ ๒๘

มหาสารคาม ๕ ๐ ๐ ๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐

มุกดาหาร ๕ ๑ ๐ ๗ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๓

ยโสธร ๐ ๐ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๔

รอยเอ็ด ๗ ๐ ๐ ๓ ๐ ๐ ๑ ๐ ๑๑

เลย ๓ ๐ ๐ ๔ ๐ ๐ ๐ ๑ ๘

ศรีสะเกษ ๘ ๒ ๑ ๖ ๐ ๐ ๑ ๓ ๒๑

สกลนคร ๔๐ ๑ ๕ ๑๘ ๑ ๖ ๐ ๑ ๗๒

สุรินทร ๑ ๐ ๑ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔

หนองคาย ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑

หนองบัวลําภู ๑ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒

อํานาจเจริญ ๑ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒

อุดรธานี ๑๐ ๑ ๑ ๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๖

อุบลราชธานี ๒๐ ๐ ๐ ๘ ๐ ๑ ๑ ๑ ๓๑

รวม ๑๕๓ ๑๐ ๑๕ ๘๗ ๑ ๘ ๔ ๑๑ ๒๘๙
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จังหวัด

ประเภทของโครงการ

รวม
ดาน

แหลงนํ้า

ดาน

การเกษตร

ดาน

สิ่งแวดลอม

ดานการ

สงเสริม

อาชีพ

ดาน

สาธารณสุข

ดาน

คมนาคม/

สื่อสาร

ดานสวสัดกิาร

สังคม/การ

ศึกษา

บูรณาการ/

อื่น ๆ

กําแพงเพชร ๙ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๑๒

เชียงราย ๑๖ ๒ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๖ ๒๗

เชียงใหม ๑๒๒ ๗ ๑๗ ๑๑ ๑ ๑ ๑๑ ๓ ๑๗๒

ตาก ๒๒ ๐ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓ ๒๗

นาน ๑๐ ๓ ๒ ๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๒
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จังหวัด

ประเภทของโครงการ

รวม
ดาน

แหลงนํ้า

ดาน

การเกษตร

ดาน

สิ่งแวดลอม

ดานการ

สงเสริมอาชีพ

ดาน

สาธารณสุข

ดาน

คมนาคม/

สื่อสาร

ดานสวสัดกิาร

สังคม/การ

ศึกษา

บูรณาการ/

อื่น ๆ

นครสวรรค ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑

พะเยา ๗ ๒ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔ ๑๕

แพร ๒ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓

เพชรบูรณ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

พิจิตร ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

พิษณุโลก ๗ ๐ ๒ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐

แมฮองสอน ๒๒ ๒ ๕ ๑๐ ๐ ๐ ๐ ๗ ๔๖

ลําปาง ๑๕ ๐ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๒ ๑๙

ลําพูน ๖ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๘

สุโขทัย ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

อุตรดิตถ ๘ ๐ ๑ ๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๕

อุทัยธานี ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐

รวม ๒๔๖ ๒๐ ๓๗ ๓๖ ๑ ๑ ๑๑ ๒๗ ๓๗๙

จังหวัด

ประเภทของโครงการ

รวม
ดาน

แหลงนํ้า

ดาน

การเกษตร

ดาน

สิ่งแวดลอม

ดานการ

สงเสริมอาชีพ

ดาน

สาธารณสุข

ดาน

คมนาคม/

สื่อสาร

ดานสวสัดกิาร

สังคม/การ

ศึกษา

บูรณาการ/

อื่น ๆ

กระบี่ ๒ ๐ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๕

ชุมพร ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

ตรัง ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

นครศรีฯ ๓ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ ๕

นราธิวาส ๔๐ ๒ ๓ ๓๘ ๑ ๐ ๑ ๒ ๘๗

ปตตานี ๙ ๐ ๐ ๒๘ ๐ ๐ ๑ ๑ ๓๙

พังงา ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑

พัทลุง ๓ ๐ ๐ ๓ ๐ ๐ ๐ ๒ ๘

ภูเก็ต ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

ยะลา ๘ ๐ ๑ ๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๔

ระนอง ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

สงขลา ๑ ๐ ๑ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕

สตูล ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑

สุราษฎรธานี ๐ ๐ ๐ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒

รวม ๖๗ ๒ ๘ ๘๐ ๑ ๐ ๒ ๗ ๑๖๗
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เพลง อัคราภิรักษ หิ่งหอย
ประพันธคํารองโดย : นายชาลี อินทรวิจิตร ศิลปนแหงชาติ

 นายเกียรติพงศ กาญจนภี

 (สุนทรียา ณ เวียงกาญจน) ศิลปนแหงชาติ

 คุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ ราชบัณฑิต

 นายเนาวรัตน พงษไพบูลย ศิลปนแหงชาติ

ประพันธทํานองโดย : นายนคร ถนอมทรัพย ศิลปนแหงชาติ

 นายวิรัช อยูถาวร

 นายจิรวุฒิ กาญจนะผลิน

เรียบเรียงเสียงประสานโดย : นายกิตติ ศรีเปารยะ

คํารอง/ทํานอง : ดร.วีระชัย ณ นคร

ขับรอง : ดวงดาว เถาวหิรัญ

เรียบเรียงเสียงประสานและอํานวยเพลง : ดร.ประทักษ ประทีปะเสน

บรรเลง : วงดุริยางคสากล กรมศิลปากร

  รมเย็นเพ็ญพระคุณ การุณยไพรฟา

 อัคราภิรักษประจักษ เพ็ญพระทัย

 คูบุญนฤบดี ราชจักรีประชาธิปไตย

 ดอกไมควีนสิริกิติ์ งามลํ้าคา

  โปรดสงเสริมและสง อาชีพสตรี

 สดใสไหมมัดหมี่ สดสีแพรวา

 บัดนี้ไหมมัดหมี่ กองธรณีความโสภา

 ไปมัดใจคนทั่วหลา ไหมไทย

  เกริกเกียรติยิ่งลํ้า นําสูสุขชาติชน

 ถักปกทอผล งามยิ่งใหญเกริกไกร

 งามปาฟนฟู ชูถิ่นทุกแนวไพร

 ทูนเกียรติกรานกราบไท จิตนอมสดุดี

  ขอพระทรงจรัสฉาย เจริญชนม

 ถวายมงคลชัย แดมิ่งมหาราชินี

 ฟาคงอยู คูฟาธาตรี

 พระภิรักษ ศักดิ์ศรีคูไทย

 วิบวิบวับ วับวาว ดุจเกาแกว

วับแวมแวว แวววับแวม แตมพฤกษา

แวมวับวาม กะพริบพอ ลอดารา

เชิญขวัญมา รวมบรรเลง เพลงราตรี

 อัจกลับประดับหลา คราเย็นครํ่า

ยามเดือนตํ่า เปลงประกาย ฉายรังสี

ระยิบยับ ผองผุด ดุจเพชรมณี

งามสุดที่ เสกสรร เกินบรรยาย

 (*) แมชีวิต นิดนอย ดูดอยคา

ไรแสงจา แขงตะวัน ฤๅจันทรฉาย

มิอาจเทียม ดาราพราวฟาพราย

เจาหิ่งหอย คือสายสรอย รอยสัมพันธ

 คือประทีป โคมทอง สาดสองหลา

อรามตา วาววับวาม ยามคิมหันต

มณีดิน ปนนภา ยามสายัณห

จุดไฟฝน ใหโลกงาม ดวยความดี (*)

จุดไฟฝน... ใหโลกงาม... ดวย... ความ... ดี
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สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงสนพระราชหฤทัยในการอนุรักษทรัพยากรปาไม ทั้งพรรณพืชและ

สัตว ตลอดจนสรรพสิ่งที่มีชีวิตทั้งมวลที่ประกอบกันขึ้นเปนสิ่งแวดลอมของปา เมื่อทรงทอดพระเนตรเห็นเจาหิ่งหอย

ตัวนอยที่สงแสงกะพริบอยูชายปา ก็ทรงตระหนักถึงความสําคัญของสมดุลแหงธรรมชาติ ทรงมีพระราชเสาวนีย 

เกี่ยวกับหิ่งหอย สรุปความวา “หิ่งหอยเปนแมลงชนิดหน่ึงที่เก่ียวของกับความอุดมสมบูรณของปาและธรรมชาติ 

มพีระราชประสงคใหมกีารศกึษาถงึความสมัพนัธของพรรณไมปากบัหิง่หอย ใหไดครบวงจรชพีจกัรและสมดลุธรรมชาต”ิ

ดร.วีระชัย ณ นคร ผูประพันธคํารอง เปนผูรับสนองพระราชดําริ และเปนประธานคณะกรรมการโครงการ

โครงการศึกษาห่ิงหอยตามพระราชดําริฯ ไดประสานกับนักกีฏวิทยาชั้นนําจากทั่วประเทศรวมกันถวายงาน ศึกษา

ถึงความหลากชนิดของพันธุห่ิงหอยในประเทศไทย แหลงที่อยูอาศัยจํานวนประชากรของหิ่งหอยในแตละฤดูกาล 

การขยายพันธุ การเจริญเติบโต วงชีพจักรของหิ่งหอยและความสัมพันธของหิ่งหอยกับระบบนิเวศน ทําใหไดทราบวา

ประเทศไทยมีหิ่งหอยชนิดตาง ๆ ประมาณถึง ๖๐ ชนิด ที่อาศัยกระจายอยูทั่วประเทศไทย

เนื้อหาของเพลง ไดบงบอกถึงความงามและความสําคัญของหิ่งหอยในธรรมชาติ และแสดงใหเห็นวาเจาแมลง

ตวันอยนีก้ม็คีวามสําคญั เปนหนึง่ในสมดุลแหงธรรมชาต ิและสามารถใชเปนตวับงชีถ้งึความอุดมสมบรูณของปาไดเปน

อยางดี

ดร.ประจักษ ประทีปะเสน ซึ่งสําเร็จการศึกษาดานดนตรีมาโดยตรงจากมหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

เปนผูทีไ่ดรบัยกยองเปนอยางสูงในวงการเพลงสากล วาเปนผูมฝีมอืยอดเยีย่มในการเรยีบเรยีงเสยีงประสานดนตร ีกไ็ด

ทําใหเพลงนี้มีความไพเราะขึ้นอยางเปนเอกลักษณ อีกทั้งนักรองของวงดนตรีกรมศิลปากร คุณดวงดาว เถาวหิรัญ 

ก็สามารถขับรองเพลงนี้ไดอยางสมบูรณแบบ ทําใหเพลงหิ่งหอยนี้ มีความไพเราะมากขึ้นอีกเปนพิเศษ

หิ่งหอย
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อุนบุญญาพระบารมี

คํารอง : ทํานอง ดร.วีระชัย ณ นคร

เรียบเรียงเสียงประสาน : รอยเอก สุระชัย ถวิลไพร

ขับรอง : ส.อ.หญิง วยาศิลป อเนกสุวรรณมณี

บรรเลง : วงดุริยางคทหารบก

   ชาวไทย รวมใจมั่น ทุกวันนี้

 ก็เพราะมี สิ่งทูนเทิด เลิศสูงสง

   คือพระแม มิ่งโมลี จักรีวงศ

 ธ ผูทรง การุณยธรรม อันรมเย็น

   (*) ทรงหวงใย อาณา ประชาราษฎร

 ชนในชาติ วามีสุข หรือทุกขเข็ญ

 ทุกถิ่น กันดารแดน แสนลําเค็ญ

 ทรงเล็งเห็น ความเดือดรอน ชวยผอนปรน

   นํ้าพระทัย พระเมตตา มหาศาล

 ดุจสายธาร ใสสะอาด เฉกหยาดฝน

 โปรยความชื่น ฉํ่าทรวง แกปวงชน

 ทุกแหงหน อุนบุญญา พระบารมี (*)

  ทุกแหงหน......อุนบุญญา......พระบารมี

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต
อภิเษกเปนคู พระบารมีขององคพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั ในป พ.ศ. ๒๔๙๓ ไดทรงงานและปฏบิตัิ
พระราชกรณียกิจเพื่อบําบัดทุกขบํารุงสุขเหลาปวง
พสกนิกรของพระองค ในพื้นที่ทุกหนแหงทั่วประเทศ
มาอยางตอเนื่อง จนมีความสัมฤทธิผลโดยเฉพาะการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม ตนนํ้าลําธาร 
สัตวปา และการยกระดับความเปนอยูของพสกนิกร
ในทองถิ่นกันดารใหดีขึ้น

โครงการพระราชดําริ อาทิ โครงการปารักษนํ้า 
บานเล็กในปาใหญ และฟารมตัวอยาง ฯลฯ ที่ตั้งอยู
บนพื้นที่ภูเขาสูงและใกลพรมแดนประเทศเพื่อนบาน 
ยังสงผลสรางเสริมใหเกิดความมั่นคงตอประเทศชาติ 
มีความสัมฤทธิผลเปนอยางดียิ่ง

พระองคเปรียบเสมือนศูนยรวมใจของปวง
พสกนิกรทกุหมูเหลา ไมวาจะเสดจ็พระราชดาํเนนิไปที่
แหงหนใด ก็จะเปนหวงใยและหาหนทางบาํบดั ปดเปา 
ใหทวยราษฎรในทองถิ่นนั้น ไดมีการอยูดีกินดี มีความ
ผาสุกยิ่งขึ้น พสกนิกรทุกหมู  เหล าทั้งแผ นดินจึง
พากันศรัทธา ชื่นชมในพระบารมีและจงรักภักดี
อยางเปยมลน

ผูประพนัธคาํรองคอื ดร.วีระชยั ณ นคร ท่ีปรกึษาฯ
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ไดเรียบเรียง
เนื้อรองจากแรงบันดาลใจและประสบการณที่พบเห็น 
ในโอกาสที่ไดติดตามเสด็จ ในการทรงงานพื้นที่ตาง ๆ 
และไดประมวลความรูสึกประทับใจนั้นออกมาเปน
บทเพลงบรรยายถึงความรูสึกของมวลเหลาพสกนิกร
ทกุหมูเหลาทีม่ตีอพระองคทาน แตก็เปนเพยีงสวนนอย
กวาเศษเสี้ยวที่สามารถถายทอดออกมาไดเทานั้น

เพลงอุนบุญญาพระบารมี
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เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ฯพณฯ นายพลากร 

สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไปเปนประธานในพิธีปลูกปา

เฉลมิพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ 

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

๘๐ พรรษา ณ ที่ทําการโครงการหวยโสมงอันเน่ือง

มาจากพระราชดําริ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นางสาวจิตรา  

พรหมชุติมา ผูวาราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายเฉลิมเกียรติ  

แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. ผูแทนกรมชลประทาน ผูแทน

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ พืช และผู แทน

กรมปาไม ใหการตอนรับ

ในการนี้ ฯพณฯ องคมนตรี ไดปลูกตนยางนารวมกับ

ขาราชการและประชาชน มอบกลาไม ใหแกผูแทนหนวยงาน

ราชการ มอบโคพนัธุฮนิดบูรามนัใหแกราษฎร รบัฟงบรรยาย

สรุปความกาวหนาโครงการหวยโสมง พรอมทั้งไดมอบ

แนวทางในการดําเนนิงานวาควรเรงรดัการกอสรางโครงการ

ใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว และขอใหทุกฝายรวมมือกัน

ทํางานสนองพระราชดําริอยางดีที่สุด

ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
เปนประธานในพิธีปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 

ณ ที่ทําการโครงการหวยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดปราจีนบุรี
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เม่ือวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ฯพณฯ นาย

พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ไดเดินทางไปเปน

ประธานเปดงาน “๘๐ พรรษา เทิดไทองคราชินีคืน

ชีวีปะการังสีรุง ๘๐๐ หลัง สูอาวไทย” ณ บริเวณ

ริมเขื่อนหนาศาลเจาพอหลักเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

โดยมี นายจุลภัทร แสงจันทร ผูวาราชการจังหวัด

สมุทรสาคร นายโกวิทย เพงวาณิชย รองเลขาธิการ 

กปร. นายบญุชอบ สทุธมนสัวงษ อธบิดกีรมทรพัยากร

ทางทะเลและชายฝ ง พล.ร.ท.ชุมพล วงศเวคิน 

ผูบัญชาการกองทัพเรือภาคที่ ๑ ผูแทนกรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ผูแทนกรมประมง

ผูแทนกรมเจาทา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

สมุทรสาคร และนายกสมาคมการประมงแหง

ประเทศไทย ใหการตอนรับ

ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
เปนประธานเปดงาน “๘๐ พรรษา เทิดไทองคราชินี คืนชีวีปะการังสีรุง ๘๐๐ หลัง สูอาวไทย” 

ณ บริเวณริมเขื่อนหนาศาลเจาพอหลักเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ในการนี้  ฯพณฯ องคมนตรี ได ชมวีดิทัศน แนว

พระราชดําริ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรง

มีความหวงใยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของไทย โดยมี

รูปแบบเปนโครงการรวมสรางบานใหสัตวนํ้าดวยปะการัง

เทียม แนวการดําเนินงาน และการปลอยปะการังเทียม 

ที่ผานมาตลอดจนประโยชนของปะการังเทียมตอการฟนฟู

ทรัพยากรสัตวนํ้า แหลงทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 

ของไทยใหมีความอุดมสมบูรณเปนที่อยูอาศัยหลบภัยของ

สตัวน้ํา จากน้ันไดรวมปลอยพนัธุกุงจาํนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ ตวั 

ลงเรือไปปลอยแทงคอนกรีตปะการังเทียม (ปะการังสีรุ ง) 

และชมการจมเรือเพื่อทําเปนปะการังเทียม ณ บริเวณจุด

ที่กําหนดในอาวไทย

ในการนี้  ฯพณฯ องคมนตรี ได ชมวีดิทัศน แนว
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วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ฯพณฯ นายอําพล 

เสนาณรงค องคมนตรี ไดเดินทางไปเปนประธานในพิธีเปด

งานนิทรรศการ ๘๐ พรรษา มหาราชินี ตามรอยแมของ

แผนดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชนินีาถ เนือ่งในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิ

พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยมี

นายเรงิศกัดิ ์มหาวนิจิฉยัมนตร ีผูวาราชการจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

กลาวตอนรับ และนายสุวัฒน  เทพอารักษ รองเลขาธิการ 

กปร. กลาวรายงานการจัดงาน ภายหลังกลาวเปดงานได

เยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการของภาคสวนตาง ๆ เชน 

ของดีเขาหินซอน การสงเสรมิและสาธิตอาชีพทางการเกษตร 

ประมง ปศสุตัว เปนตน พรอมทัง้ชมภาพยนตรเฉลมิพระเกยีรติ 

๓ มิติ จากนั้น ไดปลูกตนหลาวชะโอน ปลอยปลาบึก จํานวน 

๙ ตัว ลงในอางเก็บนํ้าหัวเจก 

จากนั้น เปนประธานการประชุมศูนยศึกษาพัฒนา

อันเนื่องมาจากพระราชดําริสัญจร ครั้งที่ ๖ ณ หองประชุม

ศนูยศกึษาการพฒันาเขาหินซอนอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ 

เพื่อรายงานผลใหที่ประชุมทราบในเรื่องกรอบอัตรากําลัง

พนักงานราชการศูนยศึกษา การติดตามผลการดําเนินงาน

ฯพณฯ นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี
เปนประธานเปดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี ตามรอยแมของแผนดิน 

ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ศึกษาวิจัย การซอมแซมและบํารุงรักษาอุปกรณ

พลงังานทดแทนภายในศนูยศกึษาฯ ทัง้ ๖ แหง รวมถงึ

แนวทางการสงเสริมดานการตลาดใหแกเกษตรกร 

โดยจะจัดฝกอบรมดานการตลาดใหแกเจาหนาที่ศูนย

ศึกษาฯ เจาหนาที่จากสํานักราชเลขาธิการ และ

สํานักงาน กปร. โดยเริ่มที่ศูนยภูพานฯ เปนแหงแรก 

นอกจากน้ัน ที่ประชุมไดรวมพิจารณาแนวทางงาน

ขยายผลของศูนยฯ และการพัฒนาศูนยการเรียนรู

ตามแนวพระราชดาํรทิัง้ ๑๒๐ แหงทัว่ประเทศ ใหเปน

เครือขายในการถายทอดองคความรูไปสูเกษตรกร

ตอไป

ศึกษาวิจัย การซอมแซมและบํารุงรักษาอุปกรณ
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ฯพณฯ พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข องคมนตรี
ตรวจเยี่ยมความกาวหนาการดําเนินงานโครงการหวยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

ฯพณฯ พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข องคมนตรี 

ไดเดนิทางไปตรวจเยีย่มความกาวหนาการดาํเนนิงาน

โครงการหวยโสมงอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายโกวิทย เพงวาณิชย 

รองเลขาธกิาร กปร. นายเดชฤทธิ ์ ปญจะมูล รองผูวา

ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ผูแทนกรมชลประทาน

ใหการตอนรับ

ในการนี้ ฯพณฯ องคมนตรี รับฟงบรรยาย

ความกาวหนาการดําเนินงานของโครงการ และ

ตรวจเยีย่มการดาํเนินงานในพืน้ทีก่อสราง พรอมทัง้

ไดมอบแนวทางการดําเนินงานโครงการตองทํา

หลายประเดน็ไปดวยกัน ใหสอดคลองตามหลกัการ

ทางกฎหมาย โดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังไมไดจายคา

ที่ดิน ตองดําเนินการดวยความนุมนวล จะเกิดผลดี

ที่สุด จากน้ันไดปลูกตนพยุงที่ทางโครงการไดจัด

เตรียมไว
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พัฒนาการใชประโยชนจากพื้นที่พรุ เพื่อนําผลการศึกษา 

ทดลองที่ประสบผลสําเร็จไปขยายผล โดยมีเปาหมายสุดทาย

ของการพัฒนา คือ การพัฒนาคนใหสามารถดํารงชีวิตแบบ

พออยูพอกิน และพึ่งตนเองเปนหลัก กิจกรรมภายในงาน

ประกอบดวย จัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ ทั้งดานดิน นํ้า 

พืช สัตว ประมง ปาไม สาธารณสุข อุตสาหกรรม หลากหลาย

รปูแบบ ทัง้การศกึษา และการพฒันาอาชพี ในรปูแบบของจรงิ

ตามกิจกรรมของแตละงาน และหนวยงานราชการตาง ๆ ใน

จังหวัดนราธิวาส ซึ่งผูเขาชมงานสามารถเขาชมศึกษา เรียนรู 

ดูงาน ทั้งรูปแบบนิทรรศการทางวิชาการ และพื้นที่ทําจริง ทั้ง

แปลงสาธติ ทดลอง วจิยั โดยในแตละกจิกรรมจะมสีิง่ทีน่าสนใจ 

อาท ิการเลนเกมตอบปญหา วอลคแรลลีช่งิรางวลั และบรกิาร

ตกปลา เพื่อใหผูชมงานทุกทานไดรวมกิจกรรมทั้งภาคความรู

และบันเทิงมากมาย นอกจากนี้ ยังมีการจําหนายสินคาและ

ผลิตภัณฑทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ การจําหนาย

อาหารพื้นบานนานาชนิด และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่นาสนใจอีก

มากมาย

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรฐั องคมนตร ีเปนประธาน

เปดงาน “๓๐ ป พระบารมีมหาราชา ศูนยศึกษา

การพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” 

ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส โดยนายอภินันท 

ซื่อธานุวงศ ผู วาราชการจังหวัดนราธิวาส กลาว

ตอนรับ และนายโกวิทย เพงวาณิชย รองเลขาธิการ 

กปร. กลาวรายงานถึงวัตถุประสงคของการจัดงาน

ในครั้งนี้ 

งาน “๓๐ ป พระบารมีมหาราชา ศูนยศึกษา

การพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” 

จัดขึ้นระหวางวันที่ ๔ - ๘ กันยายน ๒๕๕๕ โดย

มีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรพระเกียรติคุณและ

พระมหากรุณาธิคุณที่ไดพระราชทาน ศูนยศึกษา

การพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิเพือ่เปนแหลง

เรยีนรูในการพฒันา สรางงาน เพิม่อาชีพ และรายไดที่

มั่นคง ใหแกพสกนิกรชาวไทยมากวา ๓๐ ป และ

เผยแพรพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวทางดานงานศกึษาทดลอง วิจยัทีป่ระสบ

ผลสําเร็จโดยศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่อง

มาจากพระราชดําริ ไดดําเนินการสนองพระราชดําริ

ในเรื่องตาง ๆ โดยเนนการศึกษา ทดลอง และ

ฯพณฯ นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี
เปนประธานเปดงาน “๓๐ ป พระบารมีมหาราชา ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” 

ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส
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เมื่อวันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ  

จุลานนท องคมนตรี ไดเดินทางไปเปนประธานในพิธีปลูกปาตาม

โครงการ “๙ ลานกลา ๘๐ พรรษามหามงคล” ณ พื้นที่ปลูกตนไม 

ของศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายเริงศักดิ์  มหาวินิจฉัยมนตรี 

ผู ว าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายโกวิทย เพ งวาณิชย 

รองเลขาธิการ กปร. พลตรี ยศนันท หรายเจริญ ผูบัญชาการ

กองพลทหารราบที่ ๑๑ พรอมดวยผูแทนหนวยงานตาง ๆ ทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่ ใหการตอนรับ

ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ จุลานนท องคมนตรี
เปนประธานพิธีปลูกปาตามโครงการ “๙ ลานกลา ๘๐ พรรษามหามงคล” และตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของ

ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ในการน้ีผู ว าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 

กลาวตอนรบั และผูบญัชาการกองพลทหารราบที่ 

๑๑ กลาวรายงานการจัดงาน ประธานในพิธีฯ 

กลาวถวายอาเศียรวาท รวมรองเพลงสรรเสริญ

พระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา จากนั้น มอบ

พนัธุกลาไม มอบทนุการศกึษา มอบเคร่ืองกฬีาให

กับผูแทนหนวยงานตาง ๆ นักเรียน ผูอํานวยการ

โรงเรยีน และกลาวเปดโครงการ “๙ ลานกลา ๘๐ 

พรรษามหามงคล” จากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยม

กิจกรรมการดําเนินงานภายในศูนยศึกษาการ

พัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

และปลูกตนยางนาบริเวณอางเก็บนํ้าหวยเจก
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เม่ือวันพฤหัสบดีที่  ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ 

ฯพณฯ พลเรอืเอก ชมุพล ปจจสุานนท องคมนตร ีและ 

ฯพณฯ นายศุภชัย ภูงาม องคมนตรี เดินทางไปตรวจ

เยีย่มการดําเนนิงานศนูยศกึษาการพฒันาเขาหนิซอน

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยมี นายเริงศักดิ์ 

มหาวินิจฉัยมนตรี ผู วาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 

กลาวตอนรับ นายโกวิทย เพงวาณิชย รองเลขาธิการ 

กปร. กลาวแนะนาํศนูยฯ และผูอาํนวยการศนูยศึกษา

การพฒันาเขาหินซอนฯ กลาวรายงานการดาํเนนิงาน

ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ พรอมรวมชม

วีดิทัศนแนะนําศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ 

จากนั้นไดชมนิทรรศการถาวรบานของพอ และนั่งรถ

พวงเยี่ยมชมการดําเนินงาน ดังนี้

๑. งานสวนพฤกษศาสตร 

 แปลงรวบรวมสมนุไพรกวา ๙๐ ชนดิ อาคาร

แปรรูปสมุนไพรและผลิตภัณฑจากสมุนไพร อาทิ 

แชมพดูอกอญัชนั แชมพวูานหางจระเข ครมีนวดผสม

ดอกอญัชนั สบูเหลวขมิน้ชนั สบูวานสาวหลง ยาหมอง

เสลดพังพอน นํ้ามันไพล ยากันยุงตะไครหอม โลชั่น

บํารุงผิว แชมพูอาบนํ้าสุนัข

๒. งานพัฒนาที่ดิน 

 แปลงสาธิตการทําการเกษตรในรูปแบบ

ทฤษฎีใหม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึง

ฯพณฯ พลเรือเอก ชุมพล ปจจุสานนท องคมนตรี และ 
ฯพณฯ นายศุภชัย ภูงาม องคมนตรี
ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประกอบดวย แปลงนาขาว แปลงพืชผัก พืชไร และไมผล 

เปนตน

๓. งานประมง

 สาธิตการผลิตพันธุปลา และการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า

จืดชนิดตางๆ เชน ไรแดง กบนา ปลานิลแปลงเพศ และการ

เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม เปนตน

๔. งานวิชาการเกษตร

 งานสาธติและศกึษาการเพาะเหด็เศรษฐกจิพอเพยีง 

เชน เหด็หลนิจอืแดง รวมทัง้งานศกึษาเทคโนโลยกีารเพาะปลกู

พืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

๕. งานพัฒนาที่ดิน

 แปลงรวบรวมพนัธุหญาแฝกและแปลงสาธติการปลกู

หญาแฝกในรูปแบบตาง ๆ เพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร 
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เม่ือวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ฯพณฯ นางสาว

ยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจสภาพ

พื้นที่ไฟไหมปาพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่ง

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดมีพระราชดําริใหอนุรักษ

ไว มีเนื้อที่ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ไร แตไดเกิดไฟไหมตั้งแต

เดือนมีนาคม ๒๕๕๕ เนื่องจากเกิดภาวะภัยแลง ทําให

พื้นที่ปาพรุเสียหายประมาณ ๑๒,๐๐๐ ไร ในการน้ี 

ฯพณฯ นายกรฐัมนตรไีดตรวจเยีย่มใหกาํลังใจ มอบเครือ่ง

อปุโภค-บรโิภคแกเจาหนาทีด่บัไฟปา และไดปรารภในการ

แกปญหาไฟไหมปาพรุวาตองแกปญหาทั้งระบบ 

ตอมาไดเดินทางไปเยี่ยมชมประตูระบายนํ้าอุทก

วภิาชประสทิธโิครงการพฒันาพืน้ทีลุ่มนํา้ปากพนงัอนัเนือ่ง

มาจากพระราชดําริ อําเภอปากพนัง ซึ่งพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวไดมพีระราชดาํรใิหกอสรางเพือ่แกไขปญหา

นํ้าทะเลรุกตัวเขาไปในแมนํ้าปากพนังทําใหพื้นที่ลุมน้ํา

เพาะปลูกไมได และเกิดอุทกภัยเปนประจําในฤดูฝน 

นอกจากนี้ยังชวยแกปญหาความขัดแยงในการประกอบ

อาชีพระหวางนากุ งกับนาขาว ปจจุบันมีพื้นที่นาปรัง

ฯพณฯ นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
เยี่ยมชมประตูระบายนํ้าอุทกวิภาชประสิทธิโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

และตรวจสภาพพื้นที่ไฟไหมปาพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เพิม่ขึน้จากเดมิ ๕๒,๐๐๐ ไร เปน ๒๒๐,๐๐๐ ไร ลดระยะ

เวลาการทวมขังของนํ้าในพื้นที่ มีการแบงพื้นท่ีทําเกษตร

เปนสัดสวน ไมเกิดความขัดแยงระหวางอาชีพที่ตองใชนํ้า

เค็มกับอาชีพที่ตองใชน้ําจืด ในการน้ี ฯพณฯ นายก

รัฐมนตรีไดกลาวชื่นชมในเรื่องการแกไขปญหาเรื่องน้ํา

ของโครงการฯ รวมทั้งการบริหารน้ําจืด-น้ําเค็มที่มีการ

จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาบริหารจัดการ กําหนดระยะ

เวลาเปดปดประตูระบายนํ้า ทําใหประชาชนสามารถอยู

รวมกันได และสามารถใชประโยชนจากนํ้าไดทั้งสองฝง
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ฯพณฯ นายอําพล  เสนาณรงค องคมนตรี
เปนประธานพิธีมอบความชวยเหลือพระราชทาน ณ โรงเรียนอินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี 

และตรวจเยี่ยมโครงการฟารมตัวอยางหนองลาด จังหวัดสิงหบุรี

เมื่อวันจันทรที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ฯพณฯ นายอําพล 

เสนาณรงค องคมนตรี เดินทางไปเปนประธานในพิธีมอบความ

ชวยเหลือพระราชทาน ณ โรงเรียนอินทรบุรี อําเภออินทรบุรี 

จังหวัดสิงหบุรี มีนายพิเชษฐ  ไพบูลยศิริ ผูวาราชการจังหวัด

สิงหบุรี ผูตรวจการแผนดิน ผูแทนโรงพยาบาลรามาธิบดี ผูแทน

สํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหา

กษัตริย ผูแทนสํานักราชเลขาธิการ เปนสักขีพยานในการมอบ

ทุนประกอบอาชีพ ทุนสนับสนุนการดํารงชีพ และสิ่งของ

พระราชทานแกครอบครัวนายภานุวัฒน  หมื่นนคร นายสันทัด  

ศรีสวนพันธุ เด็กชายธิติเทพ พรหมบุรี จากนั้นไดมอบสิ่งของ

พระราชทานแกราษฎรยากจนในพื้นที่ ๖๐๐ ราย มอบพระบรม

ฉายาลักษณ พระฉายาลักษณ แกผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี 

ผูแทนหนวยงานตาง ๆ มอบของที่ระลึกแกผูแทนหนวยงาน

ที่ให การสนับสนุน และมอบหนังสือและอุปกรณกีฬาแก

ผูอํานวยการโรงเรียน ภายหลังเสร็จพิธีมอบความชวยเหลือ

พระราชทาน ไดเยีย่มชมการปฏบิตังิานของหนวยแพทยเคลือ่นที่

โรงพยาบาลรามาธิบดี สํานักงานอัยการสูงสุด และสํานักงาน

ผูตรวจการแผนดนิทีม่าใหบรกิารแกราษฎร จากนัน้

เดินทางไปโครงการฟารมตัวอยางหนองลาด หมูที่ 

๑, ๒ ตําบลทาขาม อําเภอคายบางระจัน และหมูที่ 

๓ ตําบลวิหารขาว อําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี มี

นายจรูญ  อิ่มเอิบสิน ผูชวยเลขาธิการพระราชวัง 

ฝายกิจกรรมพิเศษ ผูแทนกรมประมง หัวหนาสวน

ราชการในจังหวัดสิงหบุรี และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

ใหการตอนรับ โดยนายจรูญ อ่ิมเอิบสิน ไดกลาว

รายงานถึงความเปนมาของโครงการ ตลอดจน

ปญหาและอุปสรรคของโครงการฯ จากนั้น ฯพณฯ 

องคมนตร ีไดปลอยปลาในอางเกบ็น้ํา และเยีย่มชม

แผนกทอผา แผนกปกผา และแผนกแกะสลักไม 

และนั่งรถพวงชมกิจกรรมดานการเกษตร ไดแก 

แปลงผกั โรงเพาะเหด็ โรงเลีย้งแพะ และโรงเลีย้งไก

ของโครงการ
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งานเฉลิมพระเกียรติ

“๘๐ พรรษา ปวงประชา รมเย็น เปนสุข”

เนื่ อง ในโอกาสพระราชพิ ธีมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อ

เฉลมิพระเกยีรติ สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนีินาถ 

ที่ไดพระราชทานพระราชดําริกอใหเกิดคุณูปการตอ

ประชาชน ประเทศชาติมาอยางตอเนื่อง

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) 

รวมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา กองทัพบก สํานักงบประมาณ 

กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

และกรมชลประทาน ไดจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรพระราช

กรณียกิจ พระราชดาํร ิเกีย่วกบัการพฒันา อาท ิดานปาไม

ทรัพยากรชายฝงทะเลและสิ่งแวดลอม สถานีพัฒนาการ

เกษตรพื้นที่สูงตามพระราชดําริ ตลอดจนศิลปหัตถกรรม

อันเปนการอนุรักษวิถีไทยแตดั้งเดิม เพื่อสรางความรู

ความเขาใจและกระตุนใหเกดิการตระหนกัและรวมกนั

สืบสานพระราชดําริไดอยางถูกตองชัดเจนและ

กวางขวางยิ่งขึ้น เพื่อนําไปสูการพัฒนาตนเอง 

องคกร และประเทศชาต ิตลอดจนเปนการ

เสริมสรางความรัก ความสามัคคีของคนในชาติสืบตอไป

การนี้ สํานักงาน กปร. ในฐานะหนวยงานกลางใน

การประสานงาน วางแผน สนับสนุนการดําเนินงานใน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จึงไดกําหนดจัด

งานเฉลิมพระเกียรติ “๘๐ พรรษา ปวงประชา รมเย็น 

เปนสุข” จํานวน ๕ ครั้ง ในพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ 

เพื่อใหคนไทยที่อยู ในทุกภูมิภาคไดรับรู รับทราบ

และเขามามีสวนรวมไดอยางทั่วถึง โดยครั้งที่ ๑ 

จัดเมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

ความเขาใจและกระตุนใหเกดิการตระหนกัและรวมกนั

สืบสานพระราชดําริไดอยางถูกตองชัดเจนและ

กวางขวางยิ่งขึ้น เพื่อนําไปสูการพัฒนาตนเอง 

องคกร และประเทศชาต ิตลอดจนเปนการ

เปนสุข” จํานวน ๕ ครั้ง ในพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ 

เพื่อใหคนไทยที่อยู ในทุกภูมิภาคไดรับรู รับทราบ

และเขามามีสวนรวมไดอยางทั่วถึง โดยครั้งที่ ๑ 

จัดเมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

อันเปนการอนุรักษวิถีไทยแตดั้งเดิม เพื่อสรางความรู งานเฉลิมพระเกียรติ 
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ความเขาใจและกระตุนใหเกดิการตระหนกัและรวมกนั

สืบสานพระราชดําริไดอยางถูกตองชัดเจนและ

กวางขวางยิ่งขึ้น เพื่อนําไปสูการพัฒนาตนเอง 

องคกร และประเทศชาต ิตลอดจนเปนการ

เปนสุข”

เพื่อใหคนไทยที่อยู ในทุกภูมิภาคไดรับรู รับทราบ

และเขามามีสวนรวมไดอยางทั่วถึง โดยครั้งที่ ๑ 

จัดเมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม - กันยายน  ๒๕๕๕

วารสารอันเนื่องมาจาก
¾ Ã Ð Ã Ò ª ´í Ò ÃÔ

70



ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม - กันยายน  ๒๕๕๕

วารสารอันเนื่องมาจาก
¾ Ã Ð Ã Ò ª í́ Ò ÃÔ

71

ณ สวนสมเดจ็พระนางเจาสิรกิต์ิิฯ จตุจกัร กรงุเทพมหานคร 

ครั้งที่ ๒ จัดขึ้น ณ ศูนยศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนคร

ศรีอยุธยา ระหวางวันที่ ๖ - ๙ กันยายน ๒๕๕๕ โดยมี

พิธีเปดในวันที่ ๖ กันยายน โดย ฯพณฯ ศาสตราจารย

ธานินทร กรัยวิเชียร องคมนตรี เปนประธานในพิธี 

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินี้เปนนิทรรศการที่จัด

แสดงเรือ่งราวเกีย่วกบัพระราชกรณยีกจิทีส่าํคญัในสมเดจ็

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ไดพระราชทานไวทั่ว

ประเทศ นบัตัง้แตการสงเสรมิหตัถกรรมผาไทยใหกลบัฟน

คนืมาสูความนยิมของประชาชนทัว่ไป และชาวโลกอีกครัง้

จนเปนที่มาของโครงการสงเสริมศิลปาชีพ ตลอดถึง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่มีกว า ๘๙๑ 

โครงการ อาทิ ดานสิ่งแวดลอม ทั้งนํ้า ปาไม และ

ทรัพยากรชายฝงทะเล รวมถึง โครงการฟารมตัวอยางที่

มอียูกวา ๔๐ แหงทัว่ประเทศ และสถานีพฒันาการเกษตร

พืน้ทีส่งู ตลอดจนศลิปหตัถกรรมอนัเปนการอนรัุกษวถีิไทย

แตดั้งเดิม รวมรับฟงการเสวนาพิเศษจากหนวยงานที่

เก่ียวของ อาทิ การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดาํร ิการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

และการบริหารจัดการนํ้า ชมกิจกรรมใหความบันเทิง 

เชน การแสดงดนตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ การแสดงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น การแสดง

ผลิตภัณฑจากโครงการศิลปาชีพตาง ๆ พรอมกิจกรรม

ตอบคําถามเพื่อรับหนังสือเฉลิมพระเกียรติ “๘๐ พรรษา 

ปวงประชา รมเย็น เปนสุข” และของที่ระลึกอีกมากมาย
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ฯพณฯ นายอําพล  เสนาณรงค องคมนตรี
มอบเอกสารสิทธิ์ทํากิน (สทก.) โครงการหวยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

วันที่  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ฯพณฯ นายอําพล  

เสนาณรงค องคมนตรี เปนประธานมอบเอกสารสิทธิ์ทํากิน 

(สทก.) โครงการหวยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

โดยมีนายชัยวัฒน  ลิมปวรรณธะ ผูวาราชการจังหวัด

กาญจนบุรี กลาวตอนรับ ผูแทนกรมปาไม กลาวรายงาน

ผลการดําเนินงาน ในการนี้ นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ 

เลขาธิการ กปร. และเจาหนาที่จากสํานักงาน กปร. เดินทาง

ไปรวมงานในครั้งนี้ดวย

โครงการหวยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปน

โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชดําริ

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๓๓ ใหฟ นฟูและพัฒนาพื้นที่  

เนื่องจากในขณะนั้นเปนปาเบญจพรรณ อยูในเขตปาสงวน

แหงชาติเขาพระฤๅษี-เขาบอแร มีพื้นที่ประมาณ ๒๐,๖๒๕ 

ไร ถูกราษฎรบุกรุกตัดไมทําลายปาเปนบริเวณกวาง 

ทําใหสภาพแวดลอมเสื่อมโทรม ในปจจุบันสภาพปาไม

ไดรับการฟนฟูใหกลับสูสภาพเดิมประมาณรอยละ ๒๐ 

ของพืน้ที ่โดยปลกูไม ๓ อยาง ประโยชน ๔ อยาง ไดแก 

มะคาโมง ประดูปา สะเดา ขี้เหล็กบาน ฯลฯ โดยเมื่อป 

๒๕๕๐ พบวามีพันธุไม ๒๙ ชนิด ประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ 

ตน ความหนาแนนของตนไม ประมาณ ๒๐๘ ตน/ไร 

ซึ่งสามารถชวยดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด เพื่อ

นําไปสรางมวลชีวภาพปริมาณ ๓๐,๕๘๘.๘๕ ตัน 

และสามารถปลดปลอยกาซออกซิเจนสูบรรยากาศ 

โดยกระบวนการสังเคราะหแสงเปนปริมาณทั้งสิ้น

เทากับ ๒๔,๔๗๑.๐๘ ตัน 
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เลี้ยงสัตว การผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล การอบรมความรู

เพื่อใหราษฎรที่มาศึกษาดูงานนําไปประยุกตใชในการ

ประกอบอาชพีของตนเอง ในรอบปทีผ่านมามเีกษตรกร

และผูสนใจเขามาศึกษาดูงานกวา ๑๒,๐๐๐ คน

สาํนกังาน กปร. กรมปาไม และจงัหวดักาญจนบรุี 

ไดร วมกันดําเนินการจัดทําขอมูลและสํารวจพื้นที่

เพื่อจัดทําเอกสารสิทธิ์ทํากินในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 

(สทก.) ใหแกราษฎรดังกลาว โดยแบงกลุมเปาหมาย

ออกเปน ๒ กลุม ไดแก กลุมเดิมหรือทายาท และกลุม

เปลี่ยนมือผูครอบครองสิทธิ์ ซ่ึงในวันน้ีสามารถมอบ

เอกสารสทิธิท์าํกนิ (สทก.) ใหแกราษฎรได จาํนวน ๖๕๖ 

ราย จํานวน ๙๒๗ ฉบบั ซึง่จะไดดาํเนินการจดัทาํขอมลู

เพือ่มอบเอกสารสทิธ์ิทาํกิน (สทก.) ใหแกราษฎรทีเ่หลอื

ในโอกาสตอไป

เลี้ยงสัตว การผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล การอบรมความรู

นอกจากนี้ ไดกอสรางอางเก็บนํ้า ๕ แหง ฝายทดนํ้า

ในลาํหวยแมระวงั ๖ แหง ขดุสระนํา้ ๕๕๔ แหง และขดุลอก

ลาํหวย เพือ่สนบัสนนุแหลงนํา้ใหมเีพยีงพอสามารถชวยเหลอื

พื้นที่การเกษตรได ๘,๕๖๐ ไร และเมื่อป ๒๕๔๘ - ๒๕๕๑ มี

การกอสรางฝายชะลอนํา้จาํนวน ๓๗๐ ฝาย ซึง่สามารถชะลอ

การไหลของนํ้าในพื้นที่ปาไมไดประมาณ ๒ เดือนในรอบป 

ปองกันการพังทลายของหนาดิน ปองกันไฟปา และสราง

ความชุมชื้นแกพื้นที่อีกดวย

ปจจุบันราษฎรในพื้นที่โครงการฯ ไดรับการสงเสริม

และพฒันาคณุภาพชีวิตใหมสีภาพความเปนอยูทีด่ขีึน้ ทัง้ดาน

ทีดิ่นทาํกนิ ทีอ่ยูอาศยั การศกึษา สขุภาพอนามยั อาชพี และ

มีการสงเสริมใหจัดตั้งกลุมอาชีพ เชน การเลี้ยงไก การเลี้ยง

แพะ การเลี้ยงปลา การเลี้ยงสุกร มีศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยจัดทําแปลงสาธิตการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
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วันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ฯพณฯ นายอําพล

เสนาณรงค องคมนตรี เปนประธานพิธีเปดงานการทองเที่ยว

เชิงเกษตรเขาชะงุ ม ๕๕ โดยมี นายโกวิทย เพงวาณิชย 

รองเลขาธิการ กปร. ผูวาราชการจังหวัดราชบุรี ผูอํานวยการ

โครงการศึกษาวิธีการฟนฟูที่ดินเส่ือมโทรมเขาชะงุมอันเนื่อง

มาจากพระราชดําร ิพรอมหนวยงานทีเ่กีย่วของ รวมในพธีิเปด

งานการทองเที่ยวเชิงเกษตร ณ โครงการศึกษาวิธีการฟนฟู

ที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอ

โพธาราม จังหวัดราชบุรี

งานจัดข้ึนระหวางวันที่ ๒๗ - ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ 

โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบดวย นิทรรศการเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดานการพัฒนาดิน 

นํ้า ปาไม และการเกษตร ผลงานของโครงการ การจัดฐาน

เรียนรูเรื่องดิน การจัดอบรมเทคโนโลยีดานการเกษตร การ

จําหนายสินคา นอกจากนี้ ผู สนใจยังรับพันธุ ไมไปปลูก

เพื่อรักษาสิ่งแวดลอมไดอีกดวย

โครงการศึกษาวิธีการฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุม

อันเนื่องมาจากมาจากพระราชดําริ เกิดขึ้นเมื่อป ๒๕๒๙ 

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ไดรบัการนอมเกลาฯ ถวายทีด่นิ

จํานวน ๗๐๐ ไร จากพลตํารวจตรี ทักษ ปทมสิงห ณ อยุธยา 

และผูมจีติศรทัธารวมนอมเกลาฯ ถวายทีด่นิเพิม่เติมอีกจํานวน 

๖๓ ไร ตอมามูลนิธิชัยพัฒนา ไดจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก

ประมาณ ๙๑ ไรเศษ รวมพื้นที่ ๘๔๙ ไร ๓ งาน ๒๒ ตารางวา 

ซึ่งแตเดิมทําเปนฟารมปศุสัตว ที่ดินถูกชะลางพังทลาย และ

ปลูกพืชไร โดยมีการใชดินอยางผิดวิธี ทําใหหนาดิน

เสียหาย ดินขาดความอุดมสมบูรณ 

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั จงึไดพระราชทาน

พระราชดําริในการปรับปรุงที่ดินเสื่อมโทรมแหงนี้ให

กลับมามีความอุดมสมบูรณ โดยวิธีปลูกปาโดยไมตอง

ปลูก นอกจากนั้นทรงแนะนําใหปลูกหญาแฝกเพื่อ

การอนุรักษดิน นํ้า และปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ 

ปจจุบันโครงการฯ สามารถพลิกฟนผืนดินที่แหงแลง

กลับมาสมบูรณเปนแหลงตนนํ้าและแหลงอาศัยของ

สัตวตาง ๆ เพิ่มขึ้น นับไดวาโครงการฯ สามารถทํา

หนาทีเ่ปนตนแบบและศนูยเรยีนรูใหกับเกษตรกร และ

ราษฎรในจังหวัดราชบุรีไดเปนอยางดี โดยในขณะนี้

ไดมีการขยายผลการพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมไปสู 

หมูบานรอบ ๆ ๑๒ หมูบาน ใหเกิดการนําพื้นที่กลับ

มาใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สงผล

ใหมีรายได และความเปนอยูที่ดีขึ้น

ฯพณฯ นายอําพล  เสนาณรงค องคมนตรี
เปดงานทองเที่ยวเชิงเกษตรเขาชะงุม จังหวัดราชบุรี

ปลูกพืชไร โดยมีการใชดินอยางผิดวิธี ทําใหหนาดินปลูกพืชไร โดยมีการใชดินอยางผิดวิธี ทําใหหนาดินปลูกพืชไร โดยมีการใชดินอยางผิดวิธี ทําใหหนาดิน



	 (๑)	 พระราชกรณียกิจ

	 (๒)	 บทความเฉลิมพระเกียรติ

	 (๓)	 เศรษฐกิจพอเพียง

	 (๔)	 ประโยชน์สุขของแผ่นดิน

	 (๕)	 เพลงเฉลิมพระเกียรติ

	 (๖)	 ความเคลื่อนไหว

แบบสอบถามความคิดเห็น

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ฉบับที่ ๓/๒๕๕๕

๑.	 ความคิดเห็นในคอลัมน์ต่าง	ๆ

๒.	 คอลัมน์ที่ท่านชอบมากที่สุด	(ตอบได้มากกว่า	๑	คอลัมน์)	ระบุเหตุผล

๓.	 ท่านได้น�าวารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง	(ตอบได้มากกว่า	๑	ข้อ)

	 ๑.	 ❍	 เพิ่มพูนความรู้	 ๔.	 ❍	 ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง	(อภิปราย	/	รายงาน	/	การเรียนการสอน	ฯลฯ)

	 ๒.	❍	 ใช้ในการพัฒนาอาชีพ	 ๕.	 ❍	 อื่น	ๆ	(ระบุ)

	 ๓.	❍	 ใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต

๔.	 สิ่งที่ควรปรับปรุง	/	ข้อเสนอแนะ

ชื่อ-สกุล		 	 	 	 														ต�าแหน่ง

หน่วยงาน	 	 	 	 	 โทรศัพท์

ที่อยู่

คอลัมน์
อ่านทั้งหมด

มีประโยชน์

มาก

มีประโยชน์

ปานกลาง

มีประโยชน์

น้อย

ไม่มี

ประโยชน์

อ่านบ้าง ไม่ได้อ่าน

ขอขอบคุณที่กรุณาให้ข้อคิดเห็นต่อวารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ความเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงวารสารฯ	

ให้ดียิ่งขึ้น

กรุณาส่งกลับคืนมาที่	 ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
	 ตามที่อยู่ด้านหลัง	หรือ	โทรสาร	๐	๒๔๔๗	๘๕๖๒

หมายเหตุ			:	 ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมายังส�านักงาน	กปร.	๑๐	ท่านแรก	จะได้รับของรางวัลจากส�านักงาน	กปร.
	 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทาง	website	:	www.rdpb.go.th



ติดแสตมป์

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

นายสมบูรณ  วงศกาด ผอ.สํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๑
นายชัชชัย  ภูวิชยสัมฤทธิ์ ผอ.สํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๒
นายปวัตร  นวะมะรัตน ผอ.สํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๓
นายสิงหพงศ  รัชนิพนธ ผอ.สํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๔
นายลลิต  ถนอมสิงห ผอ.สํานักกิจกรรมพิเศษ

นายประสาท  พาศิริ ผอ.สํานักงานเลขาธิการ

นางสาววัชรี  วัฒนไกร ผอ.สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ

นายวรกานต  จุฑานนท ผอ.สํานักแผนงานและวิเทศสัมพันธ

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 ไมใชความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน 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

(วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จัดทำาขึ้นเพื่อแจกจาย หามจำาหนาย)

นายอนันต  ทองประชุม ผอ.สํานักประชาสัมพันธ

นายตรีวิทย  วินิชสําเภาทิพย 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 สํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๔
นายวิชาญ  ธีระสืบสกุล กลุมสื่อสารองคกร

นายทวีศักดิ์  แปนคุมญาติ กลุมสื่อสารองคกร
นายพิสิทธิ์  วิเชียรทศพร กลุมสื่อสารองคกร

นางสาววชิราภรณ ณ ศรีโต กลุมสื่อสารองคกร
นายพลวรรธน  สายะเสวี กลุมสื่อสารองคกร

บทบรรณาธิการ

ป ๒๕๕๕ นับเปนปแหงการเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญของปวงชนชาวไทยอีกปหนึ่ง เปนปแหงการจดจํารําลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ไดทรงตรากตรําบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนอยใหญเคียงคู

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั เพือ่ประโยชนสขุแหงมหาชนชาวสยาม ตลอดระยะเวลาอนัตอเนือ่งยาวนานหลายทศวรรษมาแลว

เมือ่ ๓๐ กวาปมาแลว ในยคุทีบ่านเมอืงยงัขาดแคลนในทุกดาน ทองถ่ินชนบทยงัไมมถีนนหนทางท่ีด ีไมมไีฟฟา นํา้ประปา 

เขาถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐไดยาก มีความขัดแยงดานลัทธิอุดมการณ มีการสูรบกันในประเทศเพื่อนบานจนมีผูอพยพลี้ภัย

เขามาอาศัยอยูตามแนวชายแดนเพื่อหนีรอนมาพึ่งเย็นเปนจํานวนมาก

ผูสื่อขาวบีบีซี อันเปนสื่อสารมวลชนชั้นนําของโลก ใหความสนใจการทํางานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และติดตามเสด็จเพื่อศึกษาเรียนรูการทํางานอยู ๒ ป จึงไดสารคดี

ออกมาเรื่องหนึ่งชื่อ “Soul of a Nation” ในสารคดีนี้มีพระราชดํารัส อันเปรียบเสมือนพระราชปณิธานในการทํางานของ

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ อันนาจับใจ ตอนหนึ่งความวา

“...เราตองชวยรัฐบาลในการสนับสนุนและพัฒนาความเปนอยูของประชาชน เพราะเราเปนประเทศกําลัง

พัฒนาการเยี่ยมเยือนโดยประมุขของประเทศจึงไมเกิดประโยชนหากเราไมสามารถชวยเหลือประชาชนได ก็ถือวาเราไม

ประสบความสําเร็จในการเปนประมุข...”

ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ นี้ สํานักงาน กปร. ไดจัดทํา

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติหลายกิจกรรม เพื่อใหพี่นองประชาชนชาวไทยรวมกันนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยนําเสนอ

ผลสําเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่ไดพระราชทานเพื่อมหาชนชาวสยามกวา ๘๙๑ โครงการ ทั้งผาน

สื่อนิทรรศการและเสวนาวิชาการทั่วประเทศ ๕ ครั้ง สื่อมวลชนสัญจร สารคดีโทรทัศนชุด “พระราชินีดวยพลังแหงรัก” 

ทางชอง ๙ อสมท และที่สําคัญที่สุดคือ หนังสือเฉลิมพระเกียรติ “๘๐ พรรษา ปวงประชา รมเย็น เปนสุข”

ที่สําคัญที่สุดเพราะภาพปกหนังสือเปนภาพที่สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให

ฝายภาพสวนพระองคคนหา โดยทรงใหขอมูลวาเสด็จฯ ที่ใด ประมาณปใด มีองคประกอบภาพอยางไรบาง ที่ทรงเลือกภาพนี้ 

มีพระราชประสงคใหเปนภาพทรงงานทามกลางประชาชน เชนเดียวกับหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

“๘๔ พรรษา ประโยชนสุขสูปวงประชา” ที่สํานักงาน กปร. จัดทําขึ้นเมื่อป ๒๕๕๔

คุณหญิงสรอยระยา  เรืองวิเศษ ผูเชี่ยวชาญ สํานักราชเลขาธิการ ซึ่งทานผูหญิงจรุงจิตต  ทีขะระ รองราชเลขานุการ

ในพระองคฯ มอบใหเปนผูประสานงานเรื่องนี้ เลาวา ภาพที่สํานักงาน กปร. เลือกสงไป ๔ ภาพ และกองราชเลขานุการใน

พระองคฯ เลอืก ๒ ภาพ สงไปทลูเกลาฯ ถวาย เพือ่เปนภาพปกยงัไมตองพระราชหฤทัย จงึโปรดเกลาฯ ใหฝายภาพสวนพระองค

คัดเลือกภาพตามที่ทรงใหขอมูล และจัดทําเปนไฟลภาพ รวมท้ังอัดขยายจัดพระราชทานสํานักงาน กปร. เพื่อเชิญเปนภาพ

ปกหนังสือดังกลาว 

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จึงขอพระราชทานเชิญพระฉายาลักษณนี้มาประดิษฐานเปนปกวารสาร

ฉบบัเฉลมิพระเกียรต ิฉบบันีอ้กีครัง้หนึง่ เพือ่ความเปนสริมิงคล นอมราํลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุอนัหาทีส่ดุมไิด และจกัเทดิทนู

ไวเหนือเกลาเหนือกระหมอมตลอดไป

กองบรรณาธิการ

ปปปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม กัน
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