
วารสารอันเนื่องมาจาก

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๘
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ฉบับพิเศษ
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

“ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการ

ลงทุนที่ส�าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ ”

พระราชด�ารัส 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน ์
ต่อการพัฒนาประเทศ”

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๓๘ 
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร

สำานักงานคณะกรรมการพิเศษ 
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน  
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐-๖  โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
ผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น RDPB BOOK
ระบบ android และ iOS

http://www.rdpb.go.th

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

E-mail: rdpb_project@hotmail.com



ฉบับพิเศษ
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

“นักเรียนทุนของฉันคงจะถึงหมื่น”

พระราชปรารภใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๘ เป็นช่วงเดือนพระราชสมภพ 
ของสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทีท่รงมีพระชนมายุครบ ๕ รอบ 

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งในฉบับนี้ ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ในฐานะหน่วยงานที่ท�าหน้าที่สนองพระราชด�าริ ได้ร่วม 
เฉลิมพระเกียรติ โดยน�าเสนอเรือ่งราวทีพ่ระองค์ทรงท�าให้กบัประชาชนในหลากหลายครัง้ รวมถึง 
พระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตรที่งดงาม และการทรงงานที่ไม่มีวันหยุด ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมี 
พระราชด�ารัสกับผู ้ตามเสด็จว่า “วันนี้จดงานได้ ๕๐ หน้า” อันแสดงให้เห็นถึงตัวอย่าง 
ของการทรงงานหนักอย่างแท้จริง

ในฉบับนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เล่าไว้ในคอลัมน์
ในความทรงจ�าว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได้รับตัวอย่าง 
และแรงบันดาลพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ดังพระราชด�ารัสท่ีว่า 
“...ทรงมีหน้าที่เป็นพลเมืองดี คือ เมื่อเห็นว่าจะท�าอะไรเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องท�า” ส�าหรับ 
คอลัมน์บทความเฉลิมพระเกียรติได้เสนอเรื่อง “ทรงเป็นเจ้าฟ้านักการศึกษาตลอดชีวิต” คอลัมน์
บทความพเิศษได้เล่าถงึพระมหากรณุาธคุิณทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว สมเดจ็พระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศ์ ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎร อ�าเภอสุไหงปาดี 
จังหวัดนราธิวาส นอกจากนี้ได้น�าเสนอโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนบริเวณพ้ืนท่ีเขา 
ซับแกงไก่ จังหวัดลพบุรี ในคอลัมน์ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา ท่ีความส�าเร็จค่อยๆ ชัดเจนขึ้น 
จากความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน เพ่ือติดอาวุธทางปัญญา ให้มีทางเลือกในการพัฒนา
อาชีพมากขึ้น คอลัมน์แนะน�าโครงการ น�าเสนอโครงการปรับปรุงถนนเพื่อช่วยเหลือราษฎร 
อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และอ�าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ให้มีความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งดีขึ้น คอลัมน์ประชาหน้าใส เล่าถึงโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านหยวก ซึ่งเป็นถิ่น 
ที่อยู่ของชนเผ่ามลาบรีหรือท่ีชาวบ้านเรียกว่า “ผีตองเหลือง” ให้สามารถด�ารงชีวิตตามวิถี
วัฒนธรรมดั้งเดิม ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ป่าและพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภายในเล่มนี้ ยังมีเรื่องราวของเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ภายใต้ “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช” 
ในคอลัมน์เศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส  ในคอลัมน์
องค์ความรู้ ท่ีสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพ้ืนที่ป่าพรุอื่นๆ รวมทั้งความก้าวหน้า 
ของโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ด�าเนินงาน 
โดยส�านักงาน กปร. และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ทั้ง ๖ ศูนย์ กับ 
คอลัมน์เล่าสู่กันฟัง ที่ได้กล่าวถึงการปลูกพฤกษศาสตร์ไม้ม่วงและฟื ้นฟูป่าไม้ ๕ ระดับ 
ซึ่งผู้อ่านจะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์เหมือนเช่นเคย 
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ISSN 1685-8234

วัตถุประสงค์

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

ด�าเนินการโดย

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

โปรดทราบ

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

วารสารอันเนื่องมาจาก

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๘

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  จัดทำาขึ้นเพื่อแจกจ่าย ห้ามจำาหน่าย

คณะอ�านวยการ

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

คณะบรรณาธิการ

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

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
ผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น RDPB BOOK
ระบบ android และ iOS

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

http://www.rdpb.go.th

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

E-mail: rdpb_project@hotmail.com



  
แปดสบิสองพระวรรษา  

พระแม่ฟ้าของปวงไทย 
ทรงรกัษ์พนาไพร   

ป่าร่มเยน็เป็นต้นธาร
ธ ทรงพระกรณุา  เกื้อประชา

สร้างเสรมิงาน 
ศลิปาชพีทรงสบืสาน   

สรรค์ศลิป์ไทยให้ยนืยง
พระราชด�าริฟาร ์มตัวอย ่าง 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส�านักงาน กปร.

(นายภัททะพงศ์  เทียนศรี  ประพันธ์)

พระ  ดุจรัตน์จรัสจ้า ใจชน
เทพ  เสด็จไปทั่วหน  แห่งหล้า
รัก   มอบไทยทุกคน เฉกอนชุ
เรา   พสกนีถ้้วนหน้า     แซ่ซ้องสรรเสริญ

เรา   ชาวสยามประเทศล้วน     ร่วมใจ
รัก    และภักดิ์น้อมหทัย         มอบแล้ว
พระ  ผู้ต่างเนตรกรรณใน           พระปิตุ มาตุนา
เทพ  ผู้ประหนึง่แก้ว                ก่องเกื้อใจสยาม



๔ ñ๐

๒๔

พระราชกรณียกิจ บทความเฉลิมพระเกียรติ ๙๐๕
• ดั่งดวงแก้วแห่งสยาม 

ñ๘ บทความพิเศษ

ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา • โครงการอนุรักษ์และฟนฟูป่าชุมชนบริเวณพื้นที่เขาซับแกงไก่

• พระมหากรุณาธิคุณต่อชาวสุไหงปาดี

โครงการอนุรักษ์และฟนฟูป่าชุมชนบริเวณพื้นที่เขาซับแกงไก่



๖๕๕๖

ในความทรงจ�า

แนะน�าโครงการ

๔๒

๒๘

เศรษฐกิจพอเพียง

ความเคลื่อนไหว

๓๘
ประชาหน้าใส

๕๐๔๖•  เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ •  ป่าพรุโต๊ะแดง 
(เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติฯ)

•  สวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วง
 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

องค์ความรู้

เล่าสู่กันฟัง

• งานสานต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

• โครงการปรับปรุงถนนป่าไม้ล�าลอง
ตามพระราชด�าริ อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

•  ชนเผ่าแห่งผืนป่าลุ่มน�้าน่าน “มลาบรี”



วนัท่ี ๑๖ มนีาคม ๒๕๕๘ 
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับ

ประเทศ ประจ�าปี ๒๕๕๘ ณ ค่ายพระรามหก จงัหวดัเพชรบรุ ี โดยมี
หม่อมหลวงจริพนัธุ์ ทววีงศ์ เลขาธกิาร กปร. นายโอฬาร พทิกัษ์ อธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ และ 
เจ้าหน้าที่ส�านักงาน กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ โดยส�านักงาน กปร. และ 
หน่วยงานต่าง ๆ ๑๙ หน่วยงาน จดังานเฉลมิพระเกยีรตเินื่องในโอกาส
มหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี 
พระชนมาย ุ๖๐ พรรษา ในวนัที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ การจดันทิรรศการจดั
ขึ้นระหว่างวนัที่ ๑๕ - ๑๘ มนีาคม ๒๕๕๘ ส�านกังาน กปร. จดันทิรรศการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็นประธานเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับประเทศ 

ประจำาปี ๒๕๕๘

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒  เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๘
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เฉลมิพระเกยีรต ิในหวัข้อ “๖๐ พรรษา ขวัญหล้า 

ประชาไทย” น�าเสนอภาพพระฉายาลกัษณ์ ผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนกิส์สมยัใหม่ AR CODE 3D ๓๖๐ องศา 
น�าเสนอพระราชประวัติ ผ่านจอ LED และการน�า
เสนอยุทธศาสตร์การทรงงานโดยจ�าลองโมเดล ๕ 
ด้าน ได้แก่ ด้านการศกึษา ด้านโภชนาการสขุภาพ
อนามยั ด้านคณุภาพชวีติ อาชพี ด้านสิ่งแวดล้อม 
และด้านวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังได้สรุปโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่ได้พระราชทานไว้
ตั้งแต่ปี ๒๕๒๕ - ๒๕๕๗ จากทั่วประเทศ มาจดั
แสดงในรูปนิทรรศการ นอกจากนี้ยังได้จัดท�าภาพ
ชุด ๖๐ ภาพ แบ่งเป็น ๖ ทศวรรษ การทรงงาน 
โดยรวบรวมภาพที่หาดูได้ยากตั้งแต่ปี ๒๔๙๙  
ถงึปัจจบุนั พร้อมกบัพระราชด�ารสัในโอกาสต่าง ๆ  
จดัพมิพ์ไว้ด้านหลงัภาพ เพื่อมอบให้กบัผู้เข้าชมงาน
ไว้เป็นที่ระลึก พร้อมกับจัดจุดลงนามถวายพระพร
อกีด้วย

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒  เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๘
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็นประธานการประชุมสามัญ ประจำาปี ๒๕๕๘ 

ของมูลนิธิอุทกพัฒน์

วนัที ่๒๔ มนีาคม ๒๕๕๘ 
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญ ประจ�าปี ๒๕๕๘ ของ

มลูนธิอิทุกพฒัน์ ในพระราชูปถมัภ์ ณ อาคารส�านกังานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ
โดยมีคณะผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะผู้บริหารส�านักงาน กปร. พร้อมเจ้าหน้าที่ 
ทั้ง ๒ หน่วยงาน เฝ้าฯ รบัเสดจ็

ในการนี้ ได้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของมูลนิธิ
ชยัพฒันา จ�านวน ๕๖ คน และทรงเป็นประธานการประชมุสามญั ประจ�าปี ๒๕๕๘ เพื่อ
พจิารณาแผนงานและโครงการส�าคญัต่าง ๆ  เช่น แผนแก้ไขปัญหาน�้าท่วม น�้าแล้งให้ราษฎร
ในปีนี้ เป็นต้น 

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒  เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๘
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเป็นประธาน

การประชุมสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่ ๖ 
ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

วนัท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี 

ในฐานะองค ์ อุ ปถัมภ ์ ของ เครื อข ่ ายหญ ้ าแฝกโลกได  ้

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมสัมมนา

หญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่ ๖ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีดานัง  

เมืองดานัง สาธารณรัฐสั งคมนิยมเวียดนาม ภายใต ้

หัวข้อ “Vetiver System: Empowering Sustainable  

Development” จดัโดยเครอืข่ายหญ้าแฝกเวยีดนาม (Vietnam 

Vetiver Network: VNVN) และ SBTV Construction and Advanced 

Technology Ltd. ซึ่งในการนี้ 

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒  เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๘
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ได้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงนิสนบัสนนุการ

จัดการสัมมนาฯ ดังกล่าว และพระราชทานโล่พร้อมรางวัล  

The King of Thailand Vetiver Awards จากมูลนิธิ

ชัยพัฒนา โดยมีนายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี  

นายสเุมธ ตนัตเิวชกลุ เลขาธกิารมลูนธิชิยัพฒันา หม่อมหลวง 

จิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จากประเทศไทย และผู้เข้าร่วมประชมุ เฝ้าฯ รบัเสดจ็

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒  เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๘
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ดั่งดวงแก้วแห่งสยาม
เรยีบเรยีงโดย : นางสพุร ตรนีรนิทร์
  ส�ำนกัประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๒

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒  เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๘
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ตอนที่ ๒ 
สมเด็จเจ้าฟ้านักการศึกษาไทย

“...ตามหลักวิทยาศาสตร์ คนและสัตว์จะมองเห็นสิ่งต่าง ๆ  ได้ 
จะต้องมีแสงสว่าง เช่น ถ้าเราน�าเอาขวดใบหนึง่ ไปตัง้ไว้ในห้องทีมิ่ดชดิ 
แสงสว่างลอดเข้าไม่ได้ แม้เราจะรู้ว่ามีขวดอยู่ในห้องนั่นก็จริง แต่เรา
ก็ไม่สามารถมองเห็นขวดนั้นได้ เนื่องด้วย แสงสว่างจากนอกห้อง 
ไม่สามารถลอดเข้ามาในห้องน้ันได้ แต่ปัญญาน้ัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด
เวลาใด ย่อมสามารถส่องน�าทางให้แก่มนุษย์ได้ แสงธรรมดาจาก 
ดวงอาทิตย์ ดวงไฟ หรือแหล่งก�าเนิดอื่น ๆ  ก็ตาม ไม่อาจท�าให้บุคคล
ที่สายตาพิการมองเห็น...”

	 	 		 ปัญญาเป็นทรัพย์ล�้า			 เลอเลิศ
	 	 เป็นสิ่งอันประเสริฐ	 	 	 ยิ่งล้น
	 	 อาจก่อเกียรติช่วยเชิด		 	 ชูชื่อ
	 	 รู้จักน�าตนพ้น	 	 	 	 จากห้วงทุกข์กรรม

พระราชนพินธ์ของสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี

พทุธศาสนสภุาษติค�าโคลง ๑๑ ธนัวาคม ๒๕๑๙

จำกพระรำชนิพนธ ์ที่อัญเชิญมำข ้ำงต ้น จะเห็นได ้ว ่ำ สมเด็จ 
พระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงตระหนักถึงควำมจ�ำเป็น
ที่มนุษย์ทุกคนที่เกิดมำย่อมจะต้อง “แสวงหาความรู้” หรือ “การศึกษา” 

ทุกรูปแบบ เพื่อให้ได้มำซึ่ง “ปัญญา” ที่สำมำรถน�ำมำใช้ในกำรแก้ปัญหำ 
ทรงเปรยีบ “ปัญญาดุจแสงสว่าง” และทรงขยำยควำมไว้ว่ำ 

อีกพระรำชด�ำรัสที่แสดงให้เห็นควำม
ส�ำคัญของกำรศึกษำ ซึ่งได้พระรำชทำนไว้เมื่อ 
วนัที่ ๒๓ กนัยำยน ๒๕๔๒ ณ โรงแรมบพี ีสมหิลำ 
สงขลำ เกี่ยวกบัแนวโน้มกำรจดักำรเรยีนกำรสอน
เพื่อกำรเรยีนรู้ในทศวรรษหน้ำ ควำมบำงตอนว่ำ

“...การศึกษาคือการพัฒนาคน พัฒนาชาติ 
ให้คนมีความรู ้ที่จะสามารถสร้างคนให้มี
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น สร้าง
ชาติให้มีความสุขและรุ่งเรืองได้...” 

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒  เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๘
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นอกจำกนี้ ทรงเห็นควำมส�ำคัญของครอบครัวที่จะเป็น 
จุดแรกของกำรเรียนรู้และหล่อหลอมจิตส�ำนึกของคนตั้งแต่วัยเยำว์  
ดังพระรำชด�ำรัสเรื่องกำรศึกษำของผู ้ด ้อยโอกำสที่ทรงบรรยำย  
เมื่อวนัที่ ๑๒ พฤศจกิำยน ๒๕๔๔ ควำมตอนหนึ่งว่ำ 

“การศึกษาเบื้องต ้นท่ีเราพูดถึงก็ คือการศึกษาใน

ครอบครัวซึ่งเป็นช่วงสร้างบุคลิกสร้างชีวิต โดยหลักๆ แล้วเป็น 

การเรียนรู้การปฏิบัติตนในชีวิตประจ�าวันและพัฒนาการต่างๆ 

เช่น การพูด การกิน การเดิน การแต่งตัว กิจกรรมในครัวเรือน 

เช่น การถพ้ืูนในบ้านต้องท�าเป็น การเยบ็ผ้า การแก้เครือ่งใช้อะไร

นิดๆ หน่อยๆ และการมีความรู้ท่ีจะประกอบอาชีพตามอาชีพ

พ่อแม่ เช่น ชาวนาเอาลูกไปท�านา ชาวประมง ช่างฝีมือต่างๆ  

หรอืเหน็ว่าพ่อแม่ท�าอย่างนัน้ในบรรยากาศอย่างนัน้กท็�าตามไป... 

นอกจากน้ัน ครอบครัวยังให้การศึกษาด้านจริยศาสตร์และ 

ค่านิยมทางสังคมด้วย หรือว่าความเคยชิน เช่น ข้าพเจ้าเกิดใน

ครอบครัวที่พ่อแม่ชอบอ่านหนังสือ ชอบศึกษาเล่าเรียนก็จะได้

รับความเคยชินเรื่องการอ่านหนังสือและการเล่าเรียนมาด้วย”

อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกวิชำกำรต่ำง ๆ ในสังคมปัจจุบัน
เปลี่ยนแปลงก้ำวหน้ำตลอดเวลำ หำกผู้ใดไม่แสวงหำควำมรู้อย่ำง 
ต่อเนื่องจะกลำยเป็นผู ้ด ้อยกำรศึกษำ กำรที่
จะได้มำซึ่งควำมรู ้ทุกรูปแบบ ควรเป็นกำร
ศึกษำในและนอกระบบโรงเรียน รวมถึง
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย ที่ส�ำคัญควร
ต้องแสวงหำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องด้วย  
ดังพระรำชด�ำรัสของสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี  ที่ ได ้

พระรำชทำนเนื่องในโอกำสวนัไหว้ครู ณ มหำวทิยำลศัรนีครนิทรวโิรฒ 
ประสำนมติร เมื่อวนัที่ ๑๖ กรกฎำคม ๒๕๒๖ ว่ำ

“วิชาการต่างๆ ในสังคมทุกวันนี้ มิได้อยู ่นิ่งอยู่กับที่  

แต่เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าอยู ่ตลอดเวลา คนที่เรียนจบสูงๆ  

ถ้าอยากจะอยู่อย่างก้าวหน้า ควรท�าการค้นคว้าศึกษาเล่าเรียน

ต่อไป แม้จะมิใช่การศกึษาเล่าเรยีนในระบบ เช่น อาจเข้ารบัการ

อบรมสมัมนา ฟังการอภปิราย หรือชมนิทรรศการว่ามอีะไรใหม่ๆ 

การฟังข่าวสารทางวิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสารต่างๆ ก็จ�าเป็น 

ท�าให้เรารู้ว่าวิทยาการก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว สิ่งแวดล้อมรอบ

ตัวเรามันไม่อยู่กับที่ เช่น เทคโนโลยีสมัยใหม่มีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา” 

จำกพระรำชด�ำรัสดังกล่ำวที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ จะเห็นได้ว่ำ 
ทรงตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรศึกษำทุกรูปแบบ และสนพระทัย
ที่จะส่งเสริมและพัฒนำให้ประชำชนทุกหมู่เหล่ำ นับจำกเด็กเล็ก 
ถงึผูใ้หญ่ จำกผูท้ี่ไม่รูห้นงัสอืไปจนถงึผูท้ี่เรยีนจบสูง ๆ  ให้พยำยำมสนใจ 
ที่จะแสวงหำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดไป

ทรงเป็นต้นแบบของนักการศึกษาที่ดี
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงให ้

ควำมส�ำคัญกำรศึกษำทุกด้ำนและรูปแบบเพื่อติดอำวุธทำงปัญญำ
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สู ่กำรพัฒนำคนเพื่อเป็นก�ำลังส�ำคัญของชำติ กำรวำงรำกฐำน 
กำรศึกษำที่ดีต้องเริ่มพัฒนำตั้งแต่ในวัยเด็ก เพรำะทรงเชื่อมั่นว่ำ 
ถ้ำคนมีควำมรู้ที่ดี ประเทศชำติจะพัฒนำไปในทิศทำงที่เหมำะสม  
จึงทรงใฝ ่พระรำชหฤทัยในกำรศึกษำมำตั้งแต ่ทรงพระเยำว ์  
โปรดกำรศึกษำค้นคว้ำ กำรเรียนรู ้จำกกำรสังเกตสิ่งแวดล้อม
รอบพระองค์ ต่อมำ เมื่อเจริญพระชันษำขึ้นด้วยควำมสนพระทัย  
และพระปรีชำในกำรเรียนวิชำกำรหลำกหลำยแขนง ทั้งศำสตร ์
และศิลป์ อีกทั้งกำรเรียนภำษำซึ่งเป็นพื้นฐำนที่ดีส�ำหรับกำรเรียนรู้  
ทรงมุ ่งมั่นอุตสำหะในกำรศึกษำอย่ำงจริงจัง ดังจะเห็นได้จำก 
พระรำชนิพนธ์ข้อสอบวิชำเรียงควำม ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ เรื่อง 
“ประเทศทั้งหลายย่อมเจริญได้ด้วยการศึกษา” ควำมตอนหนึ่งว่ำ

“การศึกษาท�าให้คนเป็นคน เนื่องจากการศึกษานี้มิได้

หมายความเพียงท่องจ�าสิ่งต่างๆ ท่ีทางโรงเรียน และกระทรวง

ศึกษาธิการก�าหนดให้เรียน แต่มีความหมายกว้างออกไปถึงการ

ค้นคว้าด้วยตนเอง ใช้สมองคิดวิเคราะห์ แยกแยะถึงเหตุผลของ

สิ่งต่างๆ ในโลกด้วย ซึ่งบุคคลเรียนรู้ และเข้าใจสิ่งต่างๆ มากขึ้น 

เท่าไรบุคคลนั้นย่อมเป็นคนที่เชี่ยวชาญ เฉลียวฉลาดทั้งใน 

ทางโลกและทางธรรม เป็นก�าลังของบ้านเมืองท�าให้บ้านเมือง

เป็นปรกติสุข ท�าให้ประเทศอื่นๆ ไม่อาจเอารัดเอาเปรียบได้”

เมื่อทรงเรยีนจบมธัยมศกึษำตอนปลำย จงึทรงศกึษำทำงด้ำน 
อักษรศำสตร์ทั้งในระดับปริญญำตรีและโท จำกนั้น ทรงศึกษำต่อใน
ระดับปริญญำเอกในสำขำพัฒนศึกษำศำสตร์อันเป็นวิชำที่ว่ำด้วย 
กำรพัฒนำคนโดยใช้กำรศึกษำกำรเรียนรู้เป็นแกน นอกจำกนี้ยังทรง
พยำยำมแสวงหำควำมรู้เพิ่มเติมตลอดเวลำทุกรูปแบบ ทั้งกำรประชุม
สัมมนำ ทัศนศึกษำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ทรงใช้อุปกรณ์
กำรเรียนทุกประเภท นับตั้งแต่กำรใช้อุปกรณ์กำรสื่อสำร ดำวเทียม 
คอมพวิเตอร์ วทิย ุ โทรทศัน์ ตลอดจนแสวงหำควำมรูด้้วยพระองค์เอง 
ด้ำนเนื้อหำทรงสนพระทยัที่จะเรยีนรูท้กุเรื่อง ทั้งที่เกี่ยวข้องกบัพระองค์เอง  
และเรื่องที่จะน�ำไปใช้เพื่อกำรแก้ปัญหำชีวิตของพสกนิกร ส่วนด้ำน 
สถำนที่เรยีนทรงเลง็เหน็ว่ำทกุ ๆ สถำนที่มคีวำมรูท้ี่จะให้พระองค์ศกึษำ 
ไม่ว่ำจะเป็นในป่ำเขำ ทุ่งนำ โรงงำน หรือท้องทะเล เป็นต้น ทรง 
แลกเปลี่ยนควำมรูก้บับคุคลทกุระดบั นบัตั้งแต่เกษตรกร คร ู อำจำรย์  

นกัวทิยำศำสตร์ ทั้งในและต่ำงประเทศ ดงัพระรำชด�ำรสัที่พระรำชทำนไว้ว่ำ
“...เราควรคดิว่า เราเป็นได้ทัง้นกัเรยีนทีด่ตีลอดเวลา และ

มีคุณสมบัติของครูที่ดีตลอดเวลาเช่นกัน ผู้ที่สนใจความรู้ต่างๆ 

ไม่ควรประมาทผู้อื่น ไม่ว่าผู้ใดเราควรถือว่า คนทุกคน สิ่งทุกสิ่ง 

เป็นครใูห้ความรูแ้ก่เราได้หมด ถ้าเราประมาทคน หรอืสิง่นัน้โดย

ไม่เปิดตาเปิดใจให้กว้างในการรับรู้ ขาดศรัทธาในครูผู้ให้ความรู้  

เราอาจไม่ได้รับความรู้ท่ีดี...แหล่งที่จะหาความรู้มิใช่แค่บุคคล 

อาจจะเป็นแหล่งอื่นๆ รอบตัว...”

จำกพระรำชด�ำรัสข้ำงต้น นับว่ำทรงเป็นต้นแบบของนักกำร
ศึกษำที่ดี ที่พยำยำมแสวงหำควำมรู ้ควำมเข้ำใจสู ่พระองค์เอง 
ตลอดเวลำ โดยมิทรงถือว่ำ ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับดุษฎีบัณฑิต หรือ
เป็นผู้ที่มีปัญญำเฉลียวฉลำดได้รำงวัลเหรียญทองในกำรเรียนแล้ว  
ไม่จ�ำเป็นที่จะต้องเรยีนรู้จำกบคุคลใดอกี

ทรงส่งเสริมการศึกษาให้ “ปัญญา” 
แก่ปวงชนชาวไทย

กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ เป็นพระรำชภำรกิจหลักที่สมเด็จ 
พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำร ีทรงมุง่เน้นเป็นอย่ำงยิ่งเพรำะ 
ทรงตระหนกัดว่ีำมนษุย์ทกุคนย่อมจะต้องแสวงหำควำมรูแ้ละกำรศกึษำ
ทกุรปูแบบ มไิด้จ�ำกดัเฉพำะในห้องเรยีน กำรวำงรำกฐำนกำรศกึษำที่ดี
ต้องเริ่มพฒันำตั้งแต่ในวยัเดก็ โดยเฉพำะเยำวชนในถิ่นทรุกนัดำร และ 
โรงเรียนตำมชำยแดนที่ยังขำดโอกำสทำงกำรศึกษำ จึงทรงปฏิบัติ 
พระรำชภำรกจิที่เกี่ยวข้องกบักำรส่งเสรมิกำรศกึษำอย่ำงมำกมำย ดงันี้

• ทรงเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

และอาจารย์พิเศษ ณ สถาบันการศึกษาต่างๆ ทรงเข้ำรบัรำชกำร
เป็นอำจำรย์โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ เมื่อปี ๒๕๒๓ จนถึง
ปัจจุบัน รวมระยะเวลำ ๓๕ ปี และทรงรับเชิญเป็นอำจำรย์พิเศษ  
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ณ สถำบนักำรศกึษำต่ำง ๆ  เช่น จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั มหำวทิยำลยั
ธรรมศำสตร์ มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่ มหำวทิยำลยัศลิปำกร เป็นต้น และ
ในฐำนะ “ครูประวัติศาสตร์” พระองค์ทรงให้ควำมส�ำคญัต่อกำรเป็น
คร ูและกำรค้นคว้ำหำควำมรูเ้พิ่มเตมิ เพื่อถ่ำยทอดให้นกัเรยีนนำยร้อย
ทั้งในด้ำนวชิำกำร และประสบกำรณ์ ทรงใช้เทคนคิวธิแีละสื่อกำรสอน
อย่ำงผสมผสำน ทรงเตรียมกำรสอนและทรงจัดท�ำเอกสำรประกอบ 
ค�ำบรรยำยด้วยพระองค์เอง ทรงใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย
ในกำรบรรยำย นอกจำกนี้ ทรงใช้กำรทัศนศึกษำประกอบกำรเรียน 
กำรสอน เพื่อให้นักเรียนได้รับควำมรู้ทุกด้ำน รวมถึงชีวิต และควำม
เป็นอยูข่องประชำชนในท้องถิ่น เมื่อส�ำเรจ็กำรศกึษำและออกไปปฏบิตัิ
ภำรกจิในท้องถิ่นต่ำง ๆ นกัเรยีนนำยร้อยจะสำมำรถเข้ำถงึวถิชีวีติของ
ประชำชน ซึ่งเป็นเรื่องส�ำคญัที่สดุ รวมทั้งเป็นที่พึ่งของประชำชนได้

• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ใน
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ทรงให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำเด็กเล็ก
เป็นอย่ำงมำก และทรงเห็นควำมส�ำคัญของกำรเตรียมควำมพร้อม 
ให้แก่เด็กเล็กก่อนวัยเรียน เพื่อให้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีควำม
สมบูรณ์ทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจจะได้เป็นก�ำลังส�ำคัญในกำรพัฒนำ
ประเทศต่อไป ดงัค�ำบอกเล่ำของนำยกติต ิขนัธมติร รองผู้อ�ำนวยกำร
โครงกำรส่วนพระองค์สวนจติรลดำ ได้กล่ำวไว้ว่ำ

“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ 

จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กเล็ก 

เรื่องการพัฒนาของกล้ามเน้ือและภาษา พร้อมกับส่งเสริมและ

พฒันาวยัเตาะแตะ เตรยีมความพร้อมให้กบัเดก็อายตุ�า่กว่า ๓ ขวบ  

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมโภชนาการ และอนามัยแม่และเด็ก  

มีพระราชด�าริว่า จะมีสมองดีต้องดูแลตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์ มี

โภชนาการทีด่ ีและมสีขุภาพอนามยัทีด่คีอื ดแูลแม่ท่ีตัง้ครรภ์ด้วย” 

 ด้วยเหตนุี้ ในปี ๒๕๒๗ จงึพระรำชทำนพระรำชด�ำรใิห้จดัตั้ง 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ บ้ำนเขำตันหยง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนรำธิวำส 
ส�ำหรบัเดก็ก่อนวยัเรยีนขึ้นเป็นแห่งแรก พร้อมทั้งพระรำชทำนพระรำช
ทรพัย์เพื่อจดัตั้งเป็นกองทนุจ�ำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บำท ด้วยควำมร่วมมอื 
ร่วมใจของกรรมกำรหมู่บ้ำน และกรรมกำรสภำต�ำบล อ�ำเภอเมือง 
จังหวัดนรำธิวำส ตลอดจนประชำชนและเอกชนในจังหวัดนรำธิวำส  
ต่อมำ ในปี ๒๕๓๓ จงึมพีระรำชด�ำรใิห้จดัตั้ง โครงการศูนย์พัฒนา

เดก็เลก็อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ โดยมกีรมกำรพฒันำชมุชนเป็น
หน่วยงำนหลกัในกำรด�ำเนนิงำน และศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทอง

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจงัหวดันรำธวิำส เป็นหน่วยงำนหนึ่งที่ร่วม 
รบัผดิชอบในกำรด�ำเนนิงำนตำมโครงกำรดงักล่ำว และเปิดศนูย์พฒันำ
เดก็เลก็ฯ ในจงัหวดันรำธวิำสเพิ่มขึ้นเป็น จ�ำนวน ๑๖ ศูนย์ และจงัหวดั
ปัตตำน ีจ�ำนวน ๑ ศูนย์ รวมเป็น ๑๗ ศูนย์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ปัจจุบันมีอยู่ทั่วประเทศ ได้ยดึหลกั 
ควำมต้องกำรและควำมพร้อมของประชำชนในท้องถิ่นและกำรมี 
ส่วนร่วมของประชำชนในกำรด�ำเนนิกจิกรรม โดยมไิด้มุ่งด้ำนกำรสอน
หนงัสอืแก่เดก็เพยีงอย่ำงเดยีว หำกแต่มกีำรด�ำเนนิกจิกรรมเกี่ยวกบักำร
อบรมเลี้ยงดู กำรจดัอำหำรเสรมิ กำรจดัอปุกรณ์เครื่องเล่น เพื่อให้เดก็
มกีำรพฒันำทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จติใจ อำรมณ์ สงัคม และสตปิัญญำ 
อนัจะเป็นหนทำงช่วยยกระดบัคณุภำพชวีติเดก็เลก็ให้ดขีึ้น ด้วยกำรให้
ควำมรู้ผู้ปกครองในกำรเสริมสร้ำงระเบียบวินัย และนิสัยบริโภคอย่ำง 
ถูกต้องเพื่อถ่ำยทอดไปสู่เดก็ต่อไป

• โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน สมเด็จพระเทพ 
รตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำร ีทรงเริ่มงำน “โครงการพฒันาเดก็ 

และเยาวชนในถิน่ทุรกนัดาร” ขึ้นที่ “โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน”  
(โรงเรียน ตชด.) เมื่อปี ๒๕๒๓ ซึ่งเป็นโรงเรียนตำมพระรำชด�ำริและ
ในพระอุปกำระของสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี เพื่อสอน
หนังสือให้แก่ชำวเขำและประชำชนที่อำศัยอยู่ห่ำงไกลกำรคมนำคม 
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ด้วยทรงมจีดุมุง่หมำยให้ผูท้ี่อยูใ่นถิ่นทรุกนัดำรห่ำงไกลยำกล�ำบำก ได้ม ี
คณุภำพชวีติที่ดขีึ้น ทรงก�าหนดโครงการพัฒนาในโรงเรียน ตชด. 

ให้สอดคล้องกับปัญหำของพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลาย โดยม ี
กองบญัชำกำรต�ำรวจตระเวนชำยแดน เป็นแกนหลกัในกำรด�ำเนนิงำน 
ตลอดจนมผีูเ้ชี่ยวชำญของหน่วยงำนทั้งภำครฐัและเอกชนร่วมด�ำเนนิงำน  
เป็นการพัฒนาแบบ “องค์รวม” ท่ีครอบคลุมท้ังในด้านสุขภาพ  

การศกึษา อาชพี การอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมและวฒันธรรมท้องถิน่  

ทรงดูแลต้ังแต่ทารกในครรภ์มารดาไปจนถงึเดก็วยัเรยีนและเยาวชน 

  โครงกำรตำมแนวพระรำชด�ำริที่ด�ำเนินงำนในโรงเรียน ตชด. 
จ�ำนวน ๘ โครงกำร ได้แก่ โครงกำรเกษตรเพื่ออำหำรกลำงวนั โครงกำร
ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน โครงกำรส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ 
โครงกำรนักเรียนในพระรำชำนุเครำะห์ โครงกำรฝึกอำชีพ โครงกำร 
ส่งเสริมสหกรณ์ โครงกำรส่งเสริมโภชนำกำรและสุขภำพอนำมัยแม่
และเด็กในถิ่นทุรกันดำร และโครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อม 

ส�าหรับการส่งเสรมิคณุภาพทางการศกึษา ทรงเน้นให้ควำม
ส�ำคญักบัคณุภำพและโอกำสทำงกำรศกึษำให้แก่ทกุคนอย่ำงเท่ำเทยีมกนั  
จึงได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริให้ด�ำเนินงำนโครงการส่งเสริม 

คุณภาพและโอกาสทางการศึกษา ประกอบด้วย กำรพัฒนำครู  
กำรพฒันำห้องสมดุ กำรพฒันำสื่อกำรเรยีนกำรสอน เช่น กำรสอนทำงไกล 
ผ่ำนดำวเทียม หรือ “ครูตู้” กำรจัดตั้งและพัฒนำสถำนศึกษำ กำร
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน กำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อกำรศึกษำ และจัดกิจกรรมพิเศษด้ำนกำรศึกษำ นอกจำกนี้  

ยังได้จัดท�ำโครงกำรทุนกำรศึกษำพระรำชทำนแก่ครูต�ำรวจตระเวน
ชำยแดน กำรคัดเลือกนักเรียนที่มีฐำนะยำกจนเป็นนักเรียนใน 
พระรำชำนเุครำะห์ และพระรำชทำนทนุกำรศกึษำบตุรครตู�ำรวจตระเวน
ชำยแดนอกีด้วย

ปัจจบุนั มโีรงเรยีน ตชด. และศูนย์เรยีนรูใ้นสงักดักองบญัชำกำร
ต�ำรวจตระเวนชำยแดน จ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๙๖ แห่ง กระจำยทั่วทกุภมูภิำค
ของประเทศ โดยขยำยจ�ำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี และตลอดระยะเวลำที่ 
ผ่ำนมำ พระองค์ได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยม และติดตำมกำรด�ำเนินงำน
ในโรงเรียน ตชด. ทุกแห่งอยำ่งต่อเนื่อง โดยทรงหำรือร่วมกับครูและ 
หน่วยงำนที่ให้กำรสนับสนุน เพื่อพระรำชทำนค�ำแนะน�ำและควำม 
ช่วยเหลอืในกำรแก้ไขปัญหำที่ทรงพบ

• การพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพ้ืนที่

ถิ่นทุรกันดาร ตำมแนวตะเข็บชำยแดนไทย-เมียนมำร์ ๕ อ�ำเภอ  
ในจงัหวดัตำก ได้แก่ อ�ำเภอท่ำสองยำง อ�ำเภอแม่ระมำด อ�ำเภอแม่สอด 
อ�ำเภอพบพระ และอ�ำเภออุ้มผำง ซึ่งประชำชนส่วนใหญ่เป็นชำวไทย
ภูเขำเผ่ำกะเหรี่ยง ทั้งนี้ เพื่อให้เด็ก เยำวชน และประชำชนในพื้นที่ 
ดังกล่ำว มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีโอกำสทำงกำรศึกษำเช่นเดียวกับเด็ก 
และเยำวชนในพื้นที่อื่น ๆ

กำรด�ำเนินงำนระยะแรกเริ่มเมื่อปี ๒๕๔๕ โดยด�ำเนินกำร
ก่อสร้ำงและพฒันำอำคำรเรยีนและระบบน�้ำ กำรก่อสร้ำงหอพกันกัเรยีน 
บ้ำนพกัครู กำรจดัจ้ำงครูอตัรำจ้ำง กำรอบรมพฒันำครู กำรสนบัสนนุ
วัสดุอุปกรณ์ทำงกำรศึกษำ กำรพัฒนำห้องสมุด กำรส่งเสริมสุขภำพ
อนำมัย กำรเกษตรเพื่ออำหำรกลำงวัน ต่อมำพบว่ำบำงพื้นที่ยังไม่มี
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และอยู่ห่ำงไกลจำกสถำนศึกษำต่ำงๆ 
ส�ำนกังำนโครงกำรสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำรี
ร่วมกบัหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จงึได้ก�ำหนดหมูบ้่ำนเป้ำหมำยส�ำหรบักำร
จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนระยะที่สอง เพิ่มเติมอีก ๒ แห่งคือ โรงเรียน
และห้องเรียนสำขำบ้ำนแม่ระเมิง ต�ำบลแม่สอง อ�ำเภอท่ำสองยำง 
และโรงเรียนในอ�ำเภออุ้มผำง เพื่อให้เด็กได้มีโอกำสศึกษำต่อมำกขึ้น 
และสำมำรถจัดสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกได้เพียงพอส�ำหรับกำรจัดกำร
เรยีนกำรสอน

• การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาครู 

โครงกำรส่งเสรมิคณุภำพทำงกำรศกึษำเริ่มด�ำเนนิกำรเมื่อปี ๒๕๒๖ เพื่อ
ช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดำร ซึ่งประสบกับควำมขำดแคลน 
ในหลำย ๆ  ด้ำน ให้ได้รบักำรศกึษำภำคบงัคบัอย่ำงถูกต้อง ด้วยวธิกีำร
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และเทคโนโลย ี เพื่อช่วยให้นกัเรยีนได้รบัควำมรู้ควำมเข้ำใจในวชิำกำร
เป็นอย่ำงดี พร้อมที่จะศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้ และช่วยให้ 
ครตู�ำรวจตระเวนชำยแดนซึ่งไม่ได้มอีำชพีครโูดยตรง สำมำรถท�ำหน้ำที่
ครูได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

นอกจำกนี้ ยังมีกำรผลิตครูโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนที่
ตนเองส�ำเรจ็กำรศกึษำหรอืภมูลิ�ำเนำเดมิของตน ผลของกำรด�ำเนนิงำน 
ท�ำให้ขยำยผลโครงกำรตำมพระรำชด�ำริในโรงเรียนต�ำรวจตระเวน
ชำยแดนได้อย่ำงยั่งยืน ท�ำให้คนรักถิ่นฐำนบ้ำนเกิดและมีโอกำสใช้ 
ควำมรูม้ำพฒันำท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งได้ด�ำเนนิกำรส่งเสรมิคณุภำพ
ทำงกำรศกึษำ โดยเพิ่มวฒุกิำรศกึษำให้คร ูกำรจดักำรศกึษำเพื่อพฒันำ
ครูให้ได้รับปริญญำทำงกำรศึกษำ ประกำศนียบัตรบัณฑิตวิชำชีพครู 
และวุฒิปริญญำโท เป็นต้น ซึ่งเป็นกำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนครู  
และพัฒนำครูให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้
อย่ำงมปีระสทิธภิำพยิ่งขึ้น

• การพัฒนาศูนย์ข้อมูล ห้องสมุด และส่ือการสอน  

กำรพฒันำห้องสมดุเป็นกจิกรรมหนึ่งที่ทรงสนบัสนนุอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อ
ให้ห้องสมดุเป็นดงัมนัสมองของโรงเรยีน และเป็นแหล่งค้นคว้ำหำควำมรู ้
ในด้ำนต่ำง ๆ  ได้พระรำชทำนหนงัสอืที่ทรงคณุค่ำให้แก่ห้องสมดุแต่ละแห่ง 
เสมอ และพระรำชทำนพระฉำยำลักษณ์ของพระองค์ และข้อควำม
ประโยคหนึ่งว่ำ “ข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่งซึ่งต้องใช้ห้องสมุดอยู่เป็นนิจ” 
เพื่อตดิในห้องสมดุและโรงเรยีนต่ำง ๆ เพื่อใช้เป็นแรงจูงใจให้เดก็และ
เยำวชนไทยได้พยำยำมหำโอกำสใช้ห้องสมดุเป็นแหล่งควำมรู ้ด้วยเหตนุี้  
ท�ำให้ทรงสนบัสนนุให้มกีำรจดัห้องสมดุในโรงเรยีน รวมถงึกำรสนบัสนนุ
กำรจดัท�ำห้องสมดุชมุชนให้แก่นกัเรยีนและประชำชนมำใช้ห้องสมดุเพื่อ
เป็นแหล่งศกึษำหำควำมรู้ เช่น ห้องสมดุพระต�ำหนกัสวนกหุลำบ และ
โครงกำรห้องสมดุประชำชน “เฉลิมราชกุมารี” เนื่องในโอกำสที่ทรงมี
พระชนมำยคุรบ ๓ รอบ ในปี ๒๕๓๔ และเป็นปีสำกลแห่งกำรรูห้นงัสอื 
เพื่อประโยชน์แก่ประชำชนในเมอืงและชนบท นบัเป็นห้องสมดุที่ทนัสมยั 
มหีนงัสอื และสื่อนำนำประเภท โดยทรงเป็นประธำนในพธิเีปิดห้องสมดุ
ประชำชน “เฉลมิรำชกมุำร”ี ทกุแห่งด้วย 

• การส่งเสรมิการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์ ทรงรเิริ่มกำร
พฒันำกำรเรยีนกำรสอนวทิยำศำสตร์ในโรงเรยีนชนบทกนัดำรห่ำงไกล 
โดยมพีระรำชด�ำรใิห้จดัตั้ง “โครงการวทิยาศาสตร์กบัการเรยีนรูเ้พือ่ 

สนับสนุนแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตาม 

พระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี” 
ขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๐ เนื่องจำกโรงเรยีนในถิ่นทรุกนัดำรไม่สำมำรถใช้หลกัสตูร
กำรเรียนกำรสอนตำมรูปแบบที่ใช้ในโรงเรียนปกติทั่วไปได้ เนื่องจำก
มีข้อจ�ำกัดหลำยประกำร ซึ่งหน่วยงำนที่สนองพระรำชด�ำริ ได้ร่วมกัน
ด�ำเนินกำรในรูปแบบของกำรวิจัยปฏิบัติกำรโดยเป็นสถำบันพี่เลี้ยง 
ให้แก่โรงเรียนในโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร และ
ด�ำเนนิกำรโดยยดึแนวพระรำชด�ำรเิป็นหลกั คอื การพฒันาการเรยีนรู้ 

วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ให้เชื่อมโยงกับอาชีพ สภาพชีวิต สุขภาพ

อนามัย และส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น และสัมพันธ์กับชุมชน

ในลักษณะร่วมกันทั้งโรงเรียน โดยใช้วิธีกำรกระตุ ้นกำรเรียน
วิทยำศำสตร์ให้แก่นักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลำกหลำย และพัฒนำครู
ให้มคีวำมรู้ด้ำนวทิยำศำสตร์อย่ำงต่อเนื่อง
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• โรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ ได้มีพระรำชด�ำริให ้
จดัตั้ง “โรงเรยีนพระต�าหนกัสวนกหุลาบ” ณ บรเิวณด้ำนข้ำงพระบรม
มหำรำชวงั ตั้งแต่ปี ๒๕๒๕ ซึ่งสำมำรถจดักำรเรยีนกำรสอนได้มำตรฐำน 
มคีณุภำพสงู เป็นที่นยิมของผูป้กครอง จงึมพีระรำชด�ำรใิห้จดัตั้งโรงเรยีน
สำขำขึ้นอกี ๑ แห่ง บรเิวณหมูบ้่ำนมหำมงคล อ�ำเภอพทุธมณฑล จงัหวดั
นครปฐม เพื่อรองรับบุตรธิดำข้ำรำชบริพำรบริเวณหมู่บ้ำนมหำมงคล  
และเด็กทั่วไป โดยได้พระรำชทำนนำมว่ำ “โรงเรียนพระต�าหนัก 

สวนกุหลาบมหามงคล”

โรงเรยีนแบ่งกำรเรยีนกำรสอนออกเป็น ๒ ระดบัคอื ระดบัก่อน

ประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา นอกจำกนี้ เมื่อปี ๒๕๒๖  
ยงัทรงพระกรณุำโปรดเกล้ำฯ ให้จดัท�ำ ศูนย์ทดลองเดก็หหูนวกปฐมวยั 

เพื่อเปิดสอนเด็กหูหนวกปฐมวัยให้มีควำมพร้อมก่อนวัยเรียน ท�ำให้ 
เดก็หูหนวกมโีอกำสตดิต่อกบัโลกภำยนอกได้มำกขึ้น

• โรงเรียนสอนคนตาบอด และโรงเรียนเด็กพิเศษ ทรง
ช่วยเหลอืและพฒันำคนพกิำรให้สำมำรถช่วยเหลอืตนเองได้มำกขึ้น โดย
เฉพำะให้เด็กพิกำรได้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนคอมพิวเตอร์ ซึ่งใน
ปี ๒๕๔๑ ได้มกีำรจดัท�ำ “โครงการสารสนเทศเพื่อคนพิการ” เพื่อ
เป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น และสร้ำงโอกำสในกำรประกอบอำชพีให้แก่
คนพกิำร โดยทรงพระกรณุำโปรดเกล้ำฯ ให้คณะกรรมกำรโครงกำรช่วย
คิดต้นแบบ เครื่องมือ หรือเทคนิคกำรจัดกำรเพื่อให้คนพิกำรสำมำรถ
ท�ำกิจกรรมต่ำงๆ ได้ด้วยตนเอง มีกำรฝึกอบรม และติดตำมประเมิน
ผลโครงกำรทกุปี

• สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน เมื่อปี ๒๕๓๗ มี 
พระรำชด�ำริให้มีการน�าต้นไม้มาเป็นสื่อในการเรียนการสอน  
โดยด�ำเนนิกำรจดัท�ำ “สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน” เพื่อให้เดก็มี

จติส�ำนกึในกำรอนรุกัษ์พนัธุ์พชื โดยทรงแนะน�ำว่ำกำรน�ำต้นไม้มำปลูก  
ต้องไม่มีพืชเสพติด และควรน�ำตัวอย่ำงดิน หิน แร่ มำแสดงด้วย  
ดงันั้น สวนพฤกษศำสตร์ในโรงเรยีน จงึเป็นแหล่งรวบรวมพชืต่ำงๆ ที่มี
ชวีติ ที่จดัปลกูตำมควำมเหมำะสมกบัสภำพถิ่นอำศยัเดมิ มกีำรรวบรวม
พันธุ์ไม้ท้องถิ่น มีห้องสมุดส�ำหรับค้นคว้ำ และมีสถำนที่เก็บรวบรวม
ตัวอย่ำงพันธุ์ไม้เพื่อรักษำสภำพในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล
เพื่อกำรศกึษำอย่ำงต่อเนื่อง และสำมำรถใช้เป็นแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจ 
ในโรงเรยีนด้วย

จำกพระรำชภำรกิจดังกล่ำวข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำ สมเด็จ 
พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี ทรงให้ควำมส�ำคญัด้ำน
กำรศึกษำเป็นอย่ำงยิ่ง ทรงเป็นแบบอย่ำงที่ดีในด้ำนกำรศึกษำ ทรง
ศกึษำวชิำกำรต่ำง ๆ อย่ำงรู้จรงิ และเรยีนรู้ในหลำกหลำยสำขำ เพื่อ
น�ำควำมรูท้ี่ได้มำใช้ประโยชน์ในกำรพระรำชทำนควำมช่วยเหลอืแก่เดก็ 
เยำวชน คนพิกำร และประชำชนผู้ด้อยโอกำสอย่ำงรอบด้ำน ทรงให้
ควำมส�ำคญัของกำรศกึษำในทกุรปูแบบ เนื่องจำกทรงเหน็ว่ำกำรศกึษำ
เป็นรำกฐำนที่ส�ำคญัยิ่งในกำรพฒันำคนและพฒันำประเทศ จงึทรงเป็น  
“ดัง่ดวงแก้ว”  ที่เป็นแสงสว่ำงสร้ำงปัญญำให้แก่ปวงชนชำวไทยที่ต่ำง
ส�ำนกึในพระมหำกรณุำธคิณุ จงึได้น้อมเกล้ำฯ ถวำยพระรำชสมญัญำ
นำมว่ำ “สมเด็จเจ้าฟ้านักการศึกษาไทย”

ด้วยพระปรชีำสำมำรถ พระจรยิวตัร และน�้ำพระทยัที่เปี่ยมล้น 
ต่ออำณำประชำรำษฎร์อย่ำงต่อเนื่องเสมอมำ ของปวงชนชำวไทย 
ทั่วหน้ำที่ทุกคนทุกหมู่เหล่ำต่ำงน้อมใจถวำยควำมจงรักภักดี เนื่องใน 
โอกำสเฉลิมพระชนมำยุ ๕ รอบ ๒ เมษำยน ๒๕๕๘ ขอถวำย 
พระพรชยัมงคล “ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน” ด้วยเกล้ำ
ด้วยกระหม่อม

เอกสารอ้างอิง
สถำบนักำรศกึษำและพฒันำต่อเนื่องสรินิธร. สมเด็จเจ้าฟ้าแห่งการศึกษาตลอดชีวิต. [ออนไลน์] เข้ำถงึได้จำก http://www.scied.ac.th (วนัที่ค้นข้อมูล : ๓ มนีำคม ๒๕๕๘) 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ. ๒๕๕๘. สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้านักพัฒนา. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหำนคร : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง  
แอนด์พบัลชิชิ่ง จ�ำกดั (มหำชน)
ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพเิศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร.ิ ๒๕๔๘. พระทรงเป็นดวงแก้วส่องไทย. กรงุเทพมหำนคร. บรษิทั อมรนิทร์พริ้นติ้ง 
แอนด์พบัลชิ ชิ่งจ�ำกดั (มหำชน)
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❚  เรียบเรียงโดย : นางวิไล  หมอกอรุณ
                       สํานักประชาสัมพันธ

 ากคาํพดูทีว่า “เรารกัในหลวง พระองคเปนยิง่กวาพระมหากษตัรยิ”

 เปนคาํพดูของชาวบานอาํเภอสไุหงปาด ีทีพ่ดูดวยความภาคภมูใิจ ทีไ่ด

เกิดบนแผนดินไทยที่มีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนพระประมุขของประเทศ 

บอกผานนายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตร ีหมอมหลวงจริพนัธุ ทววีงศ เลขาธกิาร กปร.

พรอมคณะฯ ในการตรวจเยีย่มความกาวหนาของโครงการปรบัปรงุอางเกบ็นํา้โคกยาง

อนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิบานควน หมูที ่๖ ตาํบลสไุหงปาด ีอาํเภอสไุหงปาด ีจงัหวดั

นราธิวาส เมื่อวันศุกรที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผานมา

โครงการปรับปรุงอางเก็บนํ้าโคกยางอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนอีกหนึ่ง

ในโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานใหกับชาวอําเภอสุไหงปาดี 

เมื่อคราวเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรโครงการฝายทดนํ้าบานทุ งคาและ

ฝายทดนํา้บานโคกกามา ตาํบลสไุหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส เมือ่วนัที ่๔ ตลุาคม ๒๕๓๓ 

พระมหากรุณาธิคุณ

ตอชาวสุไหงปาดี
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เนือ่งจากอางเกบ็นํา้โคกยางฯ มขีนาดพืน้ทีร่บันํา้ฝนขนาด

เล็ก ปริมาณนํ้าตอปไหลลงมาอางเก็บนํ้ามากกวา ๐.๕ 

ลาน ลบ.ม. ไมมาก จึงไดพระราชทานพระราชดําริให

พจิารณาวางโครงการปรบัปรงุอางเกบ็นํา้โคกยางฯ โดยผนันํา้

จากลาํนํา้ขางเคยีง ไดแก คลองเจาะวา มาลงทีอ่างเกบ็นํา้

โคกยางฯ แลวขดุลอกพืน้ทีอ่างหรอืเสรมิระดบัสนัเขือ่นให

สูงขึ้น เพื่อเก็บกักนํ้าเพิ่มขึ้นกวาที่เปนอยู เพื่อชวยเหลือ

ราษฎรบานแซะ และบานควน หมู ๒ และหมู ๖ ตําบล

สไุหงปาด ีอาํเภอสไุหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส ใหมนีํา้เพยีงพอ

สําหรับอุปโภคบริโภคและทําการเกษตรไดตลอดทั้งป 

ตอมาเมือ่ป ๒๕๔๑ สาํนกังานคณะกรรมการพเิศษ

เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.) ไดใหการสนับสนุนงบประมาณในการ

ดาํเนนิงานเพือ่สนองพระราชดาํร ิในการเพิม่ประสทิธภิาพ

การกักเก็บนํ้าใหมากยิ่งขึ้น โดยกรมชลประทานไดดําเนิน

การกอสรางระบบนํ้าแบบรางนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

พรอมอาคารประกอบ และขุดลอกคลอง เพื่อเพิ่มความจุ

ของอางเก็บนํ้าและในป ๒๕๔๖ ที่ผานมา ไดดําเนินการ

กอสรางปรับปรุงอางเก็บนํ้า ใหสามารถกักเก็บนํ้าได 

๑,๑๕๐,๐๐๐ ลกูบาศกเมตร พรอมทัง้ขยายพืน้ทีก่ารเกษตร

“นอกจากที่เรามีกลุมผูใชนํ้า
ที่เขมแข็งแลว ควรจะมีการพัฒนา
เพิ่มศกยภาพและเพิ่มประสทธิภาพ

ในการใชนํ้าจากโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ใหเกิดประโยชนสูงสุด” 
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ไปยังกลุมเกษตรกรผูใชนํ้าที่มีความเขมแข็ง

เพิ่มขึ้น ทําใหราษฎรบานแซะและบานควน 

ตําบลสุไหงปาดี จํานวน ๓๘๕ ครัวเรือน 

๑,๗๗๖ คน มีนํ้าสําหรับอุปโภคบริโภค

และพื้นที่การเกษตรจํานวน ๑,๐๐๐ ไร ได

มีนํ้าใช เพียงพอตลอดทั้งป  ต อมาเมื่อ

วันที่  ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ สมเด็จ

พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี 

ไดพระราชทานพระราชดาํรเิพิม่เตมิเกีย่วกบั

โครงการพัฒนาแหลงนํ้าอันเนื่องมาจาก

พระราชดาํร ิความวา “นอกจากทีเ่รามกีลุม

ผูใชนํา้ทีเ่ขมแขง็แลว ควรจะมกีารพฒันา

เพิ่มศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพใน

การใชนํ้าจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริให

เกิดประโยชนสูงสุด” กรมชลประทานจึงไดขยายพื้นที่

ทําการเกษตรเพิ่มเติมอีก ๒๕๐ ไร บริเวณบานโคกเปด

หลงัจากไดรบัพระมหากรณุาธคิณุพระราชทานแนวทางแกไข

ปญหาดวยการบริหารจัดการนํ้าที่เหมาะสมตามภูมิสังคม 
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สงผลใหราษฎรสามารถฟนฟูพื้นที่นารางกลับมาทํานา

ตามวถิชีวีติแบบเดมิ พนัธุขาวหอมกระดงังา และพนัธุขาว

ซบีกูนัตงั ซึง่เปนพนัธุขาวประจาํถิน่แบบดัง้เดมิของภาคใต

ไดฟนกลับคืนมาอีกครั้ง นอกจากนี้ราษฎรก็ยังไดรวมกัน

อนรุกัษสบืสานประเพณแีละวฒันธรรมเกีย่วกบัการทาํนา

ใหคงอยูคูกับจังหวัดตอไป

โอกาสนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได

กลาวถงึการมาเยีย่มเยยีนพีน่องชาวสไุหงปาด ีในครัง้นีว้า 

“วนันีไ้ดมโีอกาสมาเยีย่มโครงการหลายๆ โครงการ ซึง่เปน

โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวและสมเด็จ

พระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ไดพระราชทานไวเปนแนว

พระราชดําริ ซึ่งถาจะนับไปแลว โครงการสําคัญๆ ของ

จังหวัดนราธิวาสนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได

พระราชทานไวนานมากแลว บางคนเด็กรุนใหมๆ ก็ลืม

ไปหรืออาจจะไมรู ไมทราบวาโครงการเหลานี้เกิดขึ้นมา

แลว กข็อใหเกดิประโยชนตอการทาํมาหากนิ บางโครงการ

เปนโครงการที่ทําใหสภาพดินนั้นเปนดินที่มีคุณภาพ 

เปนดินที่อุดมสมบูรณในการเพาะปลูก และบางคนก็ยัง

ไมทราบแหลงนํ้าบางสายนั้น เมื่อกอนนั้น ใชดื่มใชบริโภค

ไมได บัดนี้ก็เปนนํ้าที่มีคุณภาพ สามารถนํามาทําเปน

นํ้าประปาได สามารถนํามาเพาะปลูกได สามารถนํามา

เลีย้งสตัวได หลายสิง่หลายอยางในพืน้ทีใ่นจงัหวดันราธวิาส 

เปนผลที่พวกเราไดรับพระราชทานแนวพระราชดําริมา

ปฏิบัติ จัดทําขึ้น 

บางโครงการเกาแกถึง ๓๐ ป ผมมาคราวนี้ก็มา

เยี่ยมเยียนและก็มาดูวายังขาดเหลืออะไรบาง ควรจะ

ขยายโครงการไปที่ ไหนบาง ควรจะมีการปรับปรุง

เพิ่มขีดความสามารถของโครงการอยางไรบาง และก็มา

รับฟงความเห็นหรือหากวายังมีพี่นองบางสวนยังมีความ

เดือดรอนอยูก็จะขอรับไป ผมรับไปเพื่อที่จะนําไปเขียน

“เปนที่ประจักษชด
ถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 ทรงมีตอพสกนิกรชาวไทยเสมอมา
แมมิไดเสด็จพระราชดําเนินมาเยี่ยม

ราษฎรเฉกเชนที่ผานมา 
แตพระองคก็มิไดทรงหยุด

พระราชทานความชวยเหลือ”
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รายงานถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไปวาไดมาเยี่ยมโครงการของพระองคทานแลว โครงการ

ไหนเปนอยางไร ประสบความสําเร็จ

หรือไมอยางไร โครงการไหนยังมี

ปญหาอุปสรรคอยู บ าง โครงการ

ไหนยังมีพี่นองประชาชนที่อาจจะยัง

ไมไดรับประโยชนอยางทั่วถึง ก็จะ

เขียนรายงานถวายพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหวัและสมเดจ็พระนางเจา ฯ

พระบรมราชินีนาถตอไป หากทรงมี

ความคดิเหน็อยางไรทีจ่ะใหชวยเหลอื

ประชาชนเพิ่มเติมอยางไร ก็จะนํา

กลับมาใหสวนราชการที่เกี่ยวของได

รับทราบและชวยกันปฏิบัติตอไปไม

วาจะเปนสวนราชการทุกสวนอันนี้ก็

เปนภารกิจที่ผมไดเดินทางไปทําอยู

ทั่วทุกภาคของประเทศ ในภาคเหนือผมก็ไปบอย เพราะวาในภาคเหนือนั้น สมเด็จพระนางเจา ฯ 

พระบรมราชนินีาถ ไดพระราชทานพระราชดาํรไิวในการชวยเหลอืดแูลพีน่องประชาชนทีอ่ยูบนพืน้ทีส่งูอยูบน

ภูเขา อยูขอบชายแดน ซึ่งพี่นองเหลานั้นก็เปนผูที่อยูทํามาหากินอยูรอยตอประเทศของเราบนตนนํ้า

ลาํธาร บนแหลงทรพัยากรปาไมซึง่มคีวามสาํคญัตอประเทศของเราเชนกนั เพราะหากไมขึน้ไปดแูลให

ความรูทีถ่กูตองในการทาํการเกษตรแลว บางทปีาไมซึง่เปนแหลงตนนํา้ลาํธาร บนภเูขาสงูในภาคเหนอื

กอ็าจจะหมดไป หรอืเสยีหายไป กเ็ชือ่วาถาทกุคนไดรบัความรูความเขาใจทีถ่กูตองในการชวยกนัดแูล

ทรัพยากรของชาติบานเมืองแลว ธรรมชาติก็จะอยูกับเราไดอยางยั่งยืนและถาวร การประกอบอาชีพ 

การเลี้ยงชีพ การทําเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงก็จะทําอยางถูกวิธีตอไปดวย”

เปนที่ประจักษชัดถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีตอ

พสกนกิรชาวไทยเสมอมา แมมไิดเสดจ็พระราชดาํเนนิมาเยีย่มราษฎรเฉกเชนทีผ่านมา แตพระองค

ก็มิไดทรงหยุดพระราชทานความชวยเหลือ บัดนี้พื้นที่ที่เคยแหงแลง ผืนนาที่เปนนารางก็กลับ

มาเขียวขจีอีกครั้ง ดวยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีตอราษฎรในพื้นที่แหงนี้โดยมิไดแบงแยกศาสนา 

ยังผลใหทุกคนมีกินมีใชตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามภูมิสังคมตัวเอง และนี่เปน

อีกหนึ่งพื้นที่ของ ๓ จังหวัดชายแดนใตที่ปวงชนชาวไทยไดอยูรวมกันอยางสันติสุขภายใตรมฉัตร

เดียวกัน

ปที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒  เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๘
๒๓



❚  เรียบเรียงโดย : นายวาณิชย  พฤติพงศ
                       สํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๑

โครงการอนุรักษและฟนฟู
ปาชุมชนบริเวณพื้นที่เขาซับแกงไก

อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี
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 บตั้งแตพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวทรงรับไวเปนโครงการ

 อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ และ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดมีพระราชกระแสความวา             

“สํานักงาน กปร. หนวยงานที่เกี่ยวของ และราษฎรในพื้นที่เตรียมแนวทาง

ปฏบิตัใินการดแูลพืน้ที ่ปาชมุชนเขาซบัแกงไกไวแลวอยางไรหรอืไม ถงึแมกรมปาไม

จะยนิดสีนบัสนนุในการอนรุกัษฟนฟ ูแตควรจะมหีนวยงานอืน่ เชน สาํนกังาน กปร. 

ไปรวมดูแลดวย โดยอาจจะไปเปนประจําทุกเดือนโดยสมํ่าเสมอเพื่อจะไดเปน

ตนแบบในการดูแลรักษาปาไมอยางแทจริง” 

การอนรุกัษและฟนฟปูาชมุชนบรเิวณพืน้ทีเ่ขาซบัแกงไก   ไดรบัความรวมมอื

จากทกุภาคสวน อาท ิวดัปาชมุชน องคการบรหิารสวนตาํบลเขานอย ชมุชน สวน

ราชการตลอดจนสถานศกึษา โดยมกีรมปาไม และสาํนกังาน กปร. เปนแกนกลาง

ในการรวมประสานและสนบัสนนุงบประมาณ จนปจจบุนัไดมกีารรวมแรงรวมใจกนั

อนุรักษและฟนฟูปา ประกอบไปดวย

- การฟนฟูปาชุมชนตามแนวพระราชดําริ ไดแก การปลูกปา ๓ อยาง ได

ประโยชน ๔ อยาง การปลูกปาธนาคารอาหารชุมชน ประกอบดวยพันธุไมโตเร็ว 

ไมโตชา ไมกนิได เพือ่การอนรุกัษและฟนฟสูภาพพืน้ทีป่าทีเ่สือ่มโทรม และใหผล

ในการใชสอยของชุมชนในอนาคต ชนิดพันธุไม ไดแก มะคาโมง มะขามเปรี้ยว 

ไผรวก นุน ฝางเสน นอยหนา สะเดา เปนตน และการกอสรางฝายชะลอนํ้าเพื่อ

สรางความชุมชื้นแกพื้นที่โดยรอบ 

- การปองกนัรกัษาปาโดยการลาดตระเวนปาปองกนัการกระทาํผดิ การจดั

ทําแนวกันไฟ และการจัดทําแนวเขตปาเพื่อปองกันการบุกรุกที่ดิน

- การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางจิตสํานึก เชน การจัดทําทางเดิน

ศึกษาธรรมชาติ การจัดตั้งกลุมอาสาสมัครพิทักษปา การฝกอบรมเยาวชน

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหความรูเกี่ยวกับแนวพระราชดําริ การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม  การสงเสริมการรวมกลุม

ผลิตภัณฑชุมชนเพื่อลดรายจายในครัวเรือน โดยการทําผลิตภัณฑนํ้ายา

อเนกประสงค เชน นํ้ายาลางจาน นํ้ายาซักผา นํ้ายาปรับผานุม แชมพูสระผม  

ครีมอาบนํ้า เปนตน และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑโดยตอยอดนําสมุนไพรจาก

ปาชุมชนมาเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑ และสามารถสรางรายไดและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของราษฎรโดยรอบใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น  เด็กๆ มาเที่ยวปา 

ไดความรูและจะเปนกําลังที่สําคัญในอนาคตในการดูแลรักษาปาตอไป

นั

 ป
ระ

โย
ชน

ส
ุขส

ูป
วง

ป
ระ

ชา

ปที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒  เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๘
๒๕



“แตสิง่ทีส่าํคญัทีป่ระชาชนรบัรูไดถงึนํา้พระราชหฤทยัของในหลวงทีท่รงมพีระมหากรณุาธคิณุรบัไวเปนโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ” และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแสหวงใย

สํานักงาน กปร. และ กรมปาไมไดมาสนับสนุนการดําเนินการในดานของการอนุรักษและฟนฟูปาเขาซับแกงไก 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตใหประชาชนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได  คณะกรรมการปาชุมชน วัด และสถานศึกษา และ

หนวยราชการที่เกี่ยวของไดบูรณาการและผสานความรวมมือ ตามหลัก “บวร” บาน วัด โรงเรียน จนทุกภาคสวนเกิด

สํานึกรัก หวงแหน และฟนฟูพื้นที่ปาชุมชนเขาซับแกงไก จนไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดรางวัล ลูกโลกสีเขียว 

ครัง้ที ่๑๖ ประเภทชมุชน โดยเขารบัโลรางวลัจากนายอานนัท ปนยารชนุ ประธานคณะกรรมการตดัสนิรางวลัลกูโลก

สีเขียว เมื่อเดือนพฤศจิกายน ป ๒๕๕๗

ปจจบุนัสภาพปาไม มคีวามอดุมสมบรูณ มสีตัวปาหลากหลายชนดิมาอาศยัอยูมนีกมากกวา ๑๕๐ ชนดิ ตลอดจน

เปนตนแบบในการดูแลรักษาปาโดยชุมชน และเปนเครือขายในการอนุรักษและฟนฟูปาไม เปนการปองกันและรักษา

ปาตนนํ้าของแมนํ้าปาสักใหมีความอุดมสมบูรณ และเปนแหลงอาหาร พืชสมุนไพรกวา ๒๐๐ ชนิด และไมใชสอย

ของราษฎร บานลํานํ้าเขียว บานเหวตาบัวและบานทาพลู จํานวน ๓๙๒ ครัวเรือน ๑,๒๐๐ คน พื้นที่ ๔๗,๕๐๐ ไร

ได รับประโยชน และเปนการสรางจิตสํานึกใหแกราษฎรเขา

มามีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปาอยาง

ยั่งยืน

 ในด านการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในพื้นที่  โครงการอนุรักษและฟ นฟูปาเขาซับแกงไกอันเนื่อง

มาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัลพบรุ ีไดมแีผนปฏบิตังิาน เชน การจดัฝก

อบรม และสงเสริมการรวมกลุมทําผลิตภัณฑชุมชน สงเสริมใหปลูก

ผกัสวนครวัในพืน้ทีช่มุชน จางงานในการเพาะชาํกลาไม การปลกูฟนฟู

ปา ๓ อยาง ประโยชน ๔ อยาง   

“แตสงที่สาคัญที่ประชาชนรับรูไดถึงนํ้าพระราชหฤทัย
ของในหลวงที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับไว

เปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ”
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การถายทอดหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงใหแกนนาํในชมุชนไปขยายผลแกประชาชน นาํไปปรบัใชในชวีติ

ประจําวันดานตางๆ โดยใหพิจารณาจากองคประกอบ ๓ หวง ๒ เงื่อนไข คือ 

๑. พอประมาณ จะทําอะไรใหประมาณกําลังตน ไมมากไป นอยไป เดินทางสายกลาง

๒. มเีหตผุล พจิารณาวาสิง่ทีจ่ะทาํสมเหตสุมผล มปีระโยชนอยางไร จะมผีลเสยี ผลกระทบอะไรบาง แลวตดัสนิ

ใจวาควรทําหรือไมควรทํา

๓. มีภูมิคุมกัน พิจารณาวาเมื่อมีความเสี่ยงเกิดขึ้น จะแกไขอยางไร จะปองกันอยางไร จะขอคําแนะนํา ความ

ชวยเหลือไดจากที่ไหนบาง 

พรอมทั้งมีเงื่อนไข ความรู และคุณธรรมมาประกอบ จึงจะมีชีวิตอยูอยางพอเพียง

สํานักงาน กปร.ไดเพิ่มโอกาสใหกับประชาชนในพื้นที่รอบโครงการ

ไดไปฝกอบรมอาชีพการเกษตรที่ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ อําเภอ

พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เชน การเพาะเลี้ยงกบนา การเลี้ยงไกไข

การทํามะนาวนอกฤดูในวงบอซีเมนต การปลูกข าวหอมมะลิ ๑๐๕  

การเพาะเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร การทํานํ้าหมักชีวภาพ และไดมอบปจจัย

การผลิตเป นต นทุนให มาทําในพื้นที่ตนเอง และเป นตัวอยางให กับ

ชาวบานในพื้นที่ไดเรียนรูอีกดวย 

ผูใหญจําลอง จิตติรัศมี ผูใหญบาน หมูที่ ๕ บานลํานํ้าเขียว

อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี  ประธานกรรมการป าชุมชนบาน

ลํานํ้าเขียว กลาวถึง กระบวนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดําริ

พระบาทสมเด็จพระเจ าอยู หัว ที่พระราชทานมานั้นถือว าเป นจริง

ที่สุดแลว เพียงแตการปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในหมูบาน 

คงตองทําตอเนื่องไป คอยเปนคอยไป เพราะชาวบานถูกความเปน

ทุนนิยมฝงรากลึกมานาน การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาเผยแพรเรื่อยๆ บอยๆ มีตัวอยางใหเห็นจริง ชาวบานนาจะคอยเรียน

รูและปรับเปลี่ยนการดําเนินชีวิตดวยตนเอง และหวังอยากใหหมูบาน

อื่นๆ ไดมาเรียนรู ไปพรอมๆ กัน พัฒนาไปพรอมกัน มีความสุข

เหมือนๆ กัน

“ถึงแมกรมปาไมจะยินดีสนับสนุน
ในการอนุรักษฟนฟู แตควรจะมี

หนวยงานอื่น เชน สานักงาน กปร. 
ไปรวมดูแลดวย”

ไดไปฝกอบรมอาชีพการเกษตรที่ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ อําเภอ

พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เชน การเพาะเลี้ยงกบนา การเลี้ยงไกไข

การทํามะนาวนอกฤดูในวงบอซีเมนต การปลูกข าวหอมมะลิ ๑๐๕  

การเพาะเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร การทํานํ้าหมักชีวภาพ และไดมอบปจจัย

การผลิตเป นต นทุนให มาทําในพื้นที่ตนเอง และเป นตัวอยางให กับ

ชาวบานในพื้นที่ไดเรียนรูอีกดวย 
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
สูส่มเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

งานสานต่อจาก

เรยีบเรยีงโดย : นางสาวมทริา  ภคัทพิวดี
   ส�านักประชาสัมพันธ์ 
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คอลัมน ์  “ในความทรงจ�า”  ฉบับนี้  ทางส�านักงาน 
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าร ิ(ส�านกังาน กปร.) ได้รบัเกยีรติจากศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เข้าพบเพื่อ
สัมภาษณ์ลงในวารสารฯ ซึ่งท่านได้ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับ
การตามเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ที่พระองค์ได้ทรงงานเพ่ือราษฎรในทุกระดับชั้น ทั้งโครงการที่ได ้
สานงานต่อจากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั สมเดจ็พระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี
(สมเด็จย่า) รวมทั้งโครงการที่พระองค์ทรงริเริ่มด้วยพระองค์เอง 
ดังต่อไปนี้ 

หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
เป็นองคมนตรี หลังจากนั้นไม่นานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี มีรับส่ังให้องคมนตรีพลากร และผม
ติดตามพระองค์ ซึ่งสร้างความปีติเป็นอย่างยิ่ง ผมคิดว่าก็เป็น
โอกาสที่ได้ศึกษาเรียนรู ้พระราชกรณียกิจของพระองค์ด้วย 
ซึ่งมีมากมาย เป็นสิ่งที่ได้สั่งสมประสบการณ์ในประเด็นต่างๆ มา
หลายสิบปี เพราะถ้าย้อนไปแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารีได้ทรงตามเสด็จสมเด็จย่า พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้ง 
ที่เสด็จประพาสไปช่วยเหลือประชาชน ทรงเยี่ยมเยียนทุกข์สุข
ประชาชนทั่วทั้งประเทศ ตรงนี้ผมเข้าใจว่าสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได้รับตัวอย่างและได้รับ 
แรงบันดาลพระราชหฤทัย 

หน้าที่ของ

พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว

มี ๒ ประการ
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เรื่องแรกอยากจะกล่าวถึงหนังสือวารสารของ
มูลนิธิชัยพัฒนาเมื่อเดือนธันวาคม 2๕๕๗ ได้อัญเชิญ
พระราชกระแสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี  ไปลงในวารสาร มีรับสั่ งว ่า 
พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวทรงยึดมั่นในหน้าที่  
ในช่วง ๖0 กว่าปี พระบรมราโชวาทพระเจ้าอยู ่หัว
ที่พระราชทานให ้ประชาชนในโอกาสต ่างๆ จะมี 
ส ่วนที่ รับสั่งให้ทุกคนท�าหน้าที่ของตนเองให้ดีที่ สุด 
และที่ประทับใจมากคือพระราชกระแสของสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีรับสั่งถึง
หน้าทีข่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มี ๒ ประการ 
หน้าท่ีแรก คอื หน้าทีพ่ระมหากษตัรย์ิ มหีน้าทีต้่องดแูล
ราษฎร สรุปได้สั้นที่สุดและทั่วถึง คือต้องดูแลราษฎร 
แล้วนกึย้อนไปว่าเคยอ่านพบพระราชเสาวนย์ีของสมเดจ็
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถเคยพระราชทานให้ว่า  
ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว และสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ  
พระบรมราชินีนาถ ทรงงานและมีโครงการต่างๆ เพ่ือ
ประชาชนทั่วประเทศ มีรับสั่งว่า เป็นการช่วยงานของ
รัฐบาลนะ ไม่ใช่ท�าแทนรัฐบาล แต่ทรงดูแลราษฎร โดย
เฉพาะราษฎรทีต่กทกุข์ได้ยากก่อน ผมคดิว่าโครงการของ
พระองค์ต้องไปลงทีน่ัน้ หรอืโครงการทีเ่ชือ่มโยงเป็นเรือ่ง
หลักที่ต้องเก่ียวข้องกับหลายหน่วยงาน หน้าที่ประการ
ที่สอง ที่พระองค์มีรับสั่งถึง “อีกประการหนึ่งพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีหน้าที่เป็นพลเมืองดี” และ
ก็มีรับสั่งว่า “การเป็นพลเมืองดี คือ เมื่อเห็นว่าจะท�า
อะไรเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องท�า” 

ถ้าเราน�าเอาพระราชด�ารสัของพระองค์ ไปประยกุต์
ใช้กับทกุคนได้หมด ไม่ว่าจะเป็นเดก็ ผูใ้หญ่ พ่อค้า นกัธรุกจิ  
ข้าราชการ นักการเมือง นอกจากต้องท�าหน้าที่ของ 
ตนเองแล้ว หน้าที่อีกอย่างหนึ่งคือมีหน้าที่เป็นพลเมืองดี 
ผมได้มีโอกาสตามเสด็จพระองค์ไปในช่วง ๑0 กว่าปีมานี้  
ตั้งแต่ปี 2๕๔๔ ผมคิดว่าทรงปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดี 
ยอดเยี่ยม พร้อมพระมหากรุณาธิคุณ จากประสบการณ์
ความรู้ของพระองค์ เมื่อเสด็จฯ ไปที่ไหน ทรงพบอะไรก็
จะมพีระราชด�ารติลอดเวลาว่า พระองค์จะท�าประโยชน์ให้
แก่ใครได้บ้าง บ้านเมอืงได้บ้าง โดยเฉพาะส�านกังาน กปร. 
และมลูนธิิชัยพัฒนาด้วย งานของโครงการหลวง โครงการ
มูลนิธิดอยตุง เป็นโครงการที่ทรงริเริ่มโดยสมเด็จย่า  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ พระองค์ทรงสืบสานงานต่างๆ ได้
อย่างราบรืน่ และด้วยเอาพระราชหฤทยัใส่อย่างมากมาย 

วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา เดือนธันวาคม 2๕๕๗
The Chaipattana Foundation Journal
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อันที่สองเป็นพระราชกรณียกิจท่ีทรงเน้นด้วยพระองค์
เอง ตัวอย่างเช่น งานทางด้านการจัดการศึกษา โดยเฉพาะใน
ถิ่นทุรกันดาร ทรงมีพระราชด�าริริเริ่มและทรงก�าหนดแบบอย่าง
เป็นโมเดล (Model) ให้ ไม่ใช่เฉพาะในประเทศเรา แต่ประเทศอื่น
ที่ต้องการจะจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและวิเคราะห์ดูรูปแบบ 
ที่พระองค์ทรงออกแบบไว้เป็นตัวอย่างได้อย่างงดงาม การให ้
การศึกษากับหมู่บ้านชนกลุ่มน้อย ซึ่งอยู่ในหุบเขาตัดขาดจาก 
การคมนาคม เกือบทุกคนในหมู่บ้านพูดภาษาไทยไม่ได้เลย พูด 
ได้แต่ภาษาของชนเผ่า ทรงออกแบบตวัอาคารไว้เป็นอาคารล�าลอง 
อยู่ในพื้นที่ในชุมชนนั้น และทรงจ้างครู ซึ่งเป็นเด็กชนเผ่าที่เรียน
จบ ม. ๖ ที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ แล้วตรงกลางของอาคารนี้ 
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตรงกลางก็จะเป็นที่ท�าการของครูเหล่าน้ี 
อีกด้านหนึ่งก็เป็นที่ส�าหรับสอนผู้ใหญ่ อีกด้านหนึ่งสอนเด็กเล็ก
ในหมู่บ้านให้พดูภาษาไทย พอพดูภาษาไทยได้ ก็จะทรงถามอยาก
เรียนหนงัสือไหม ถ้าอยากเรยีนหนงัสือพระองค์กท็รงจดัหาทีเ่รยีน
ให้ โรงเรียนของ ตชด. โรงเรียน สพฐ. โรงเรียน กศน. ให้ราษฎร 
ต่อยอดความรู้ โดยผ่านระบบการศึกษา และทรงติดตามผลการ 
ด�าเนนิงานตลอด ส่วนใหญ่ก็จะพระราชทานทนุให้ ทรงเคยปรารภ
กบัพวกเราว่า “นักเรยีนทนุของฉันคงจะถงึหมืน่” ทรงปรารภแบบ 

นักเรียนทุน

ของฉันคงจะ

ถึงหมื่น
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ไม่เป็นทางการ แต่นักเรียนทุนของพระองค์มากจริงๆ มีเด็กจาก
บนดอยหลายคนได้พระราชทานทนุไปเรยีนเมอืงนอก จบปรญิญา
ตรี โท เอก คืออย่างน้อยเขาช่วยตัวเองได้ ช่วยครอบครัวได้  
เป็นคนที่มีคุณภาพของประเทศ แล้วไปท�างานดีทั้งนั้น ลองนึก
จินตนาการดู เด็กที่อยู่ตามดอยเหล่านั้น ถ้าขาดพระองค์ไป
โอกาสในชีวิตคงไม่มี แต่พระองค์ได้พระราชทานโอกาสของชีวิต
ให้กบัเดก็เหล่านัน้ กล่าวได้ว่าการทีจ่ะพัฒนาประเทศไหนในโลก 
เราจะต้องพัฒนาเฉพาะส่วนใน ส่วนทีเ่ป็นชายขอบไปไม่ถึงหรอก  
แต่พระองค์เสด็จฯ ไปเยี่ยม และก็ไปพระราชทานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริให้ถึงราษฎรแบบครบวงจร

ส�าหรับเด็กที่จบการศึกษาจะมาเข้าเฝ้าฯ และพระองค์มี
รับสั่งถามจบแล้วจะท�างานที่ไหน พ่อแม่เด็กจะยืนข้างหลังเด็ก 
มีรับสั่งถามพ่อแม่ว่าตอนนี้ท�ามาหากินอะไร ช่วยตัวเองได้ไหม 
ถ้าไม่ได้ ก็พระราชทานความช่วยเหลือ คิดว่าไม่มีนักการศึกษา
ที่ไหนมองครบวงจรเหมือนพระองค์ 

โรงเรียนที่ ได ้รับพระมหากรุณาธิคุณก็พระราชทาน 
พระราชานุเคราะห์ก็มีหลายประเภท มีโรงเรียน ตชด. ซึ่งมี ๔00 
กว่าโรงเรียน แล้วแต่ละโรงเรียนก็เสด็จฯ ไปเยี่ยมเยียน โรงเรียน 
สพฐ. โรงเรียนปอเนาะทางสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียน
พระปรยิตัธิรรม ส�าหรบัเณรน้อย พระราชทานพระราชานเุคราะห์
โรงเรยีนเหล่านีไ้ม่ได้พระราชทานเฉพาะความช่วยเหลอืทางด้าน
การเรียนการสอนซึ่งเป็นหัวใจ ทรงคิดไปถึงว่าจะท�าอย่างไรให้
เด็กเหล่านี้ เป็นคนดี มีสุขภาพดีด้วย ตัวอย่างเช่น กลางวันมีข้าว 
ทานไหม จึงเกิดโครงการอาหารกลางวันขึ้นมา
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โครงการอาหารกลางวัน พระองค์ทรงแนะน�าให้
พ่อแม่เด็กที่อยู่ในหมู่บ้านนั้น มาเป็นอาสาสมัครแม่ครัว  
มาสอนให้เด็กนักเรียนท�ากับข้าวหุงข้าวให้เป็น ท�าให้
เด็กมีมื้อกลางวันจะได้รับประทานอาหารได้เต็มที่ และ
มีโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันควบคู ่ไปด้วย  
โดยแนะน�าให้ครแูละนักเรยีนหาพ้ืนท่ีท�าเกษตร เลีย้งสตัว์  
วตัถปุระสงค์เพือ่ต้องการให้เดก็ได้เรยีนรูท้กัษะการเกษตร 
ต่อมากระทรวงเกษตรฯ ก็ตั้งเป็นโครงการยุวเกษตรกร  
มีหลักสูตร มีเครื่องแบบ และก็มีการพบปะกัน โครงการ
เหล่านี้ก็จะขยายไปจากพระราชด�าริ และทรงติดตาม
การด�าเนินการตลอด และพระราชทานค�าแนะน�าให้
ว่า ต้องปรับปรุงอย่างไร ผมรู้สึกมีความสุขมากที่ตาม 
เสด็จพระองค์ โรงเรยีน เดก็ ได้ประโยชน์จรงิ นอกจากนัน้ 
กย็งัทรงห่วงใยดูแลทกุข์สขุของครอูาจารย์ มคีวามเป็นอยู ่

กันอย่างไรทรงถามไถ่ มีสิ่งใดที่จะพระราชทานความ
ช่วยเหลือบ้าง ผมคิดว ่าตัวอย่างการจัดการศึกษา 
ถิน่ทรุกันดารพระองค์ทรงท�าไว้เป็นตวัอย่างทีด่มีาก แล้วก ็
ได้พระราชทานความช่วยเหลือให้กับประเทศเพื่อนบ้าน
อีกด้วย โดยทรงสร้างโรงเรยีนในถิน่ทรุกนัดารคล้ายโมเดล 
(Model) ทีไ่ด้กราบเรยีน ทีส่าธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 
ประเทศภูฏาน สิ่งเหล่านี้ยืนยันได้ว่าพระราชกรณียกิจ 
และกิจการเก่ียวกับการศึกษาในถ่ินทุรกันดารสามารถ
ท�าได้ เป็นประโยชน์ พระราชทานโอกาสให้กับเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้เขามีความรู้มีอาชีพ เป็นการ
ศกึษาซึง่ต่อยอดสามารถช่วยตวัเองได้ และหลายคนก็กลับ
ไปช่วยดูแลชุมชนตัวเอง นักเรียนทุนของพระองค์กลับไป
เป็นคร ูตชด. เนือ่งจากอยากกลับไปช่วยชมุชนของตนเอง 
ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดี

 
นอกจากนั้น ถ้าพระองค์เสด็จฯ ผ่านไปในหมู่บ้าน

ที่ มีโครงการของส�านักงาน กปร. มูลนิธิชัยพัฒนา  
พระองค์เสด็จฯ ไปเยี่ยม ไปถึงไร่และบ้านของราษฎร  
ทรงถามว่าเป็นอย่างไรบ้าง มีขัดข้องตรงไหนบ้าง แล้วจะ
ให้ช่วยอย่างไร น�า้เป็นอย่างไร เช่น โรงเรยีนปรยัิตธิรรมใน
จงัหวัดต่างๆ พระองค์ทรงทราบว่าเณรทีม่าบวช ส่วนมาก 

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว
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มาจากครอบครัวที่ยากจน ส่วนหนึ่งเมื่อบวชเณรแล้ว
เรียนจบแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อ เมื่อสึกแล้วก็กลับไปอยู่บ้าน
เป็นเดก็ต่อ พระองค์มรีบัสัง่ว่าจะให้เอาวชิาชาวบ้าน วิชา
อาชวีะ ไปช่วยสอนเดก็ปรยิตัธิรรม เรยีนไปกบัวชิาสามญั 
เพือ่ว่าถ้าไม่มโีอกาสได้เรียนต่อจะได้มวีชิาความรูม้วีชิาชีพ
ได้ จนมาเป็นโครงการฝึกวิชาชีพ ให้โรงเรียนสารพัดช่าง 
อาชีวะ และปราชญ์ชาวบ้านต่างๆ มาช่วยเป็นครูพิเศษ
สอนให้กับโรงเรียนปริยัติธรรม โรงเรียน ตชด. พระองค์
ทรงมองรวมครบถ้วนทัง้เรือ่งโภชนาการ เครอืข่ายของการ
ศกึษามหีมด ผมได้มีโอกาส ตามเสดจ็ครัง้หนึง่ทางภาคใต้  
พระองค์เสดจ็ฯ ไปทีโ่รงเรยีน พระองค์ก็เสด็จฯ ออกจากประต ู
โรงเรียนมาที่ถนนในหมู่บ้าน พระองค์ทรงชี้ไปยังหมู่บ้าน 
และมีพระราชด�ารัสว่านี้หลักสูตรท้องถ่ินเรียนได้หมด 
พระองค์ทรงเช่ือมโยงหมดทัง้ในโรงเรยีนและนอกโรงเรยีน 

อีกประการหนึ่งที่ทรงเป ็นความคิดริเริ่มของ
พระองค์ คือ โครงการสหกรณ์โรงเรียน ก็ได้รับความ
ช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ของกรมตรวจสหกรณ์ กรมบัญชี
สหกรณ์ มาช่วยกันสอนเด็กมาตั้งสหกรณ์ สอนวิธีประชุม 
ให้มีการสมัครสมาชิกอย่างไร มีการประชุมอย่างไร 
มีประธาน เหรัญญิก เลขานุการ มีการจดรายงานการ
ประชุม เวลาเสด็จฯ ไปเยี่ยมทรงเปิดดูว่าจดรายงานเป็น
หรอืไม่เป็น เคยรบัสัง่หลายครัง้สหกรณ์นีเ้ป็นรากฐานของ

ประชาธิปไตย ทุกคนมีหนึ่งเสียงเท่ากัน และทุกคนต้อง
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักฟังความเห็นของผู้อื่น คือ
หลกัการประชาธปิไตยในความคดิของพระองค์ เดก็กจ็ะมี
ทกัษะการท�าธรุกจิร้านค้าสหกรณ์ ทกัษะในการประชมุได้
หลายอย่างครบเครือ่ง สหกรณ์โรงเรยีนควรให้ความส�าคญั
อยากให้ส่งเสริมสนับสนุนกัน มีประโยชน์จริงๆ 

นอกจากเรื่องการศึกษาแล้ว เรื่องสุขภาพนักเรียน
พระองค์ใส่พระราชหฤทัยมาก เช่น สารไอโอดีนใน 
ถิ่นทุรกันดารส่วนมากเป็นเกลือสินเธาว์ ไม่ใช่เกลือทะเล 
เพราะฉะนัน้ เกลอืสนิเธาว์กจ็ะขาดสารไอโอดนี ขอความ 
ร่วมมือกรมอนามัย ขอผู ้มีความรู ้จากมหาวิทยาลัย
มหิดล สอนครู ตชด. และนักเรียนว่าต้องน�าสารไอโอดีน
ผสมกี่หยด น�้าเท่าไหร่ เด็กทุกคนจะได้มีน�้าไอโอดีนกิน  

โครงการสหกรณ์โรงเรยีน
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เกลือไอโอดีนถ้าขาดจะท�าให้การท�างานของสมอง 
ไม่เต็มที่ ตอนที่ผมเป็นนักเรียนแพทย์ผมเคยไปเยี่ยม
โรงเรียนที่อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นักเรียนเป็น 
โรคคอพอกทุกคน แต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว หลังจากมีโครงการ
น�้าด่ืมไอโอดีน นอกจากเร่ืองสุขภาพก็จะมีห้องพยาบาล
ของโรงเรียน เมื่อเสด็จฯ ไปเยี่ยมทุกครั้งเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขหรือพยาบาลก็ต้องถวายรายงาน มีเด็กเท่าไร  
อยู่ในเกณฑ์ปกติไหม มีหญิงวัยเจริญพันธุ์ในชุมชนเท่าไร 
ที่ผ่านมามีโรคติดต่ออะไรไหม พระองค์ทรงดูแลหมด  
ตั้งแต่ผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ คือท่านอยากให้เด็กไทยโต 
สมบูรณ์แบบตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ บางหมู่บ้าน เช่น อ�าเภออุ ้มผาง และอ�าเภอ

ท่าสองยาง จงัหวัดตากตดิชายแดน แล้วรถประจ�าทางไม่มี 
บ้านก็ไม่มีมอเตอร์ไซค์ แล้วพอเป็นไข้มาลาเรีย ส่วนมาก
จะเป็นไข้มาลาเรียด้ือยา ก็มักจะเสียชีวิต หรือผู้หญิงจะ 
คลอดกไ็ปโรงพยาบาลไม่ทนั เพราะเดนิทาง ๔ - ๕ ชัว่โมง 
ก็มีโครงการให้ครู ตชด. หัดท�าคลอด หรือครู ตชด. เจาะ
เลือด แล้วก็มีกล้องสอนให้ดูว่ามีเชื้อมาลาเรียก็ให้ยาเลย 
แล้วหลังจากนั้นค่อยโยกย้ายคนไข้ ให้รับการพยาบาล
เบื้องต้นให้รอดชีวิตก่อน เพราะฉะนั้นครู ตชด. ท�าได้
หลายอย่างจากความจ�าเป็น แต่พระองค์ทรงมีความคิด
ริเริ่มและเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้ไว้หมด 

ส�าหรับด้านสถานพยาบาลในชุมชน บางครั้งก็
เกิดจากอุทกภัย ภัยพิบัติ เช่น ภัยสึนามิ ที่อ�าเภอคุระบุรี 
จงัหวดัพงังา โรงพยาบาลกท็รดุโทรมมาก ได้พระราชทาน
พระราชทรพัย์ให้กองทหารช่างช่วยสร้างโรงพยาบาลใหม่ 
หรือโรงพยาบาลแม่แจ่ม อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
โรงพยาบาลเดิมไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้พอ เนื่องจาก
มีผู้ป่วยมารักษามากขึ้น พระองค์พระราชทานพระราช
ทรพัย์ส่วนพระองค์ สร้างอาคารผูป่้วยใน และขอกระทรวง
สาธารณสุขจัดงบสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ที่โรงพยาบาล
แม่แจ่มที่มีพระราชด�าริได้พระราชทานพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์เป็นจุดเริ่มต้น อยากจะให้ดูเรื่องการจัด 
ภูมิทัศน์ของโรงพยาบาล ให้โรงพยาบาลเป็นรมณียสถาน
คอืใครเข้าไปแล้ว สบายกาย สบายใจ โรงพยาบาลมุ่งความ
สนใจเรือ่งตึก แต่ว่าส่ิงแวดล้อมโรงพยาบาลกเ็ป็นสิง่ส�าคญั 
อย่าคดิเพยีงว่าเรามีตกึ มหีมอ มพียาบาล มเีครือ่งใช้สอย 
และรอบๆ บริเวณโรงพยาบาล คนไข้ ญาติ จะมีสวนให ้
เดนิไหม หมอกับพยาบาลเวลาพกัผ่อนจะมาเดนิหาความสขุ 
กับธรรมชาติ คือธรรมชาติจะท�าให้จิตใจอ่อนน้อมลง
และก็ผ่อนคลาย ถ้าให้ความสนใจกับการจัดภูมิทัศน์หรือ
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คือ โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โรงพยาบาล
บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ตอนนี้ก�าลังขยายไปยังจังหวัด
ต่างๆ จะพยายามท�าโรงพยาบาลคณุธรรมขึน้มาให้มากๆ 
เมื่อเรามีโรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลคุณธรรมแล้ว 
และเพิ่มอีกอย่างคือ โรงพยาบาลที่เป็นรมณียสถานด้วย 
ซึ่งครบวงจรแล้ว ท�าให้คนที่นั้นมีความสุข และก�าลังด ู
การด�าเนินการที่โรงพยาบาลแม่แจ่ม อ�าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้ไป
ด�าเนินการ 

ตลอดระยะเวลาที่ได้สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้รับ
ฟังว่า สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี  
ทรงงานอย่างหนักเพื่อให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร 
ได้มโีอกาสเท่าเทยีมกนั ทรงเป็นนกัการศกึษาทีย่อดเย่ียม 
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย สุดท้ายน้ี ท่าน 
องคมนตรี ได้ฝากทิ้งท้ายว่า เนื่องในโอกาสที่สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญ
พระชนมายุครบ ๖0 พรรษา ในฐานะที่เราเป็นพสกนิกร
เราสามารถแบ่งเบาพระราชภาระของพระองค์ได้ ขอแค่
ทุกคนเป็น “พลเมืองดี”

สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล จะท�าให้ผ่อนคลาย น่าจะดี
ส�าหรับทุกฝ่าย เวลาเราเข้าไปในโรงพยาบาลใหญ่ๆ จะ
ไม่มีที่ว่างปลูกต้นไม้เลย เพราะว่าคอนเซ็ปต์ (Concept) 
เรื่องภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลยังไม่ชัดเจน บางแห่งม ี
บางแห่งก็ยังไม่มี คือเห็นใจนะการที่คนไข้เพิ่มก็สร้างตึก
เพ่ิม แต่ว่าเมือ่สร้างตกึเพิม่ แล้วไม่หาทีใ่หม่และสร้างทีเ่ดมิ 
แล้วต้องไปตัดต้นไม้ความร่มรื่นหายหมด มันคุ้มกันไหม 
ตรงนี้ก็อาจจะเป็นโจทย์ ถ้าเรามีที่ว่างพอปลูกสวน ปลูก
ป่าในโรงพยาบาล แล้วก็ออกแบบให้ดี ให้เกิดความร่มรื่น 
ที่ว่าร่มรื่นก็คือสบายกาย รื่นรมย์ก็คือสบายใจ เมื่อเข้าไป
ในโรงพยาบาลนี ้ไม่ใช่เข้าไปแล้วร้อน ร้อนทัง้อารมณ์หมอ 
ร้อนทัง้สิง่แวดล้อม แต่เข้าไปแล้วเย็นสบาย หมอก็ย้ิมแย้ม
แจ่มใส พยาบาลก็พูดจาไพเราะ เราก็มีความสุขทั้งคนไข้
และญาติคนไข้ สิ่งเหล่านี้สามารถท�าได้

พระองค์มีพระราชประสงค์ที่ก�าลังท�าอย่างหนึ่ง
คือ “โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลคุณธรรม”  
โรงพยาบาลคุณภาพ ก็คือว่ามาตรฐานให้การดูแลรักษา
ต้องได้คณุภาพ ซึง่เขาจะมรีะบบ HA : Hospital accreditation  
อันที่สองคือโรงพยาบาลคุณธรรม คือ โรงพยาบาลนี้
ตัง้แต่ระดับผูอ้�านวยการจนถึงภารโรงทุกคนซือ่สตัย์สจุรติ 
มนี�า้ใจ มคีวามรบัผิดชอบ เราเริม่ท�าได้ 3 โรงพยาบาลแล้ว  

    โรงพยาบาลคุณภาพ
โรงพยาบาลคุณธรรม
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เรยีบเรยีงโดย : นางสาวสใบทพิย์  ศรทีองสขุ
   ส�ำนักประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๓

ปรับปรุงถนนป่าไม้ล�าลองตามพระราชด�าร ิ
อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒  เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๘
๓8



อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ส ่วนใหญ่ 
8๐ เปอร์เซ็นต์เป็นภูเขำสูงสลับซับซ้อน สภำพ 

ภูมิอำกำศเย็นสบำยตลอดทั้งปี รำษฎรดั้งเดิมเกือบทั้งหมดเป็น 
ชำวไทยภูเขำ เช้ือสำยกะเหรี่ยง วิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ค่อนข้ำง
ล�ำบำก ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม คือ ปลูกข้ำวและ 
พืชผักสวนครัว ได้แก่ ผักกำด พริก มะเขือ ถั่ว ผลผลิตที่ได้จะเก็บไว ้
บริโภคเองภำยในครัวเรือน หำกเหลือจึงแบ่งขำย 

รำษฎรบ้ำนรำชำ บ้ำนผำแดง บ้ำนแม่ตื่นน้อย บ้ำนทุ่งง้ิว  
และบ้ำนพะกะเช อ�ำเภออมก๋อย จงัหวดัเชยีงใหม่ ต่ำงประสบปัญหำ
ด้ำนกำรคมนำคม เนื่องจำกถนนแคบ ขรุขระ ลัดเลำะไปตำมแนว
เขำลงล�ำห้วย กำรสัญจรล�ำบำกโดยเฉพำะช่วงฤดูฝน จะเป็นหลุม 
เป็นบ่อ ส่งผลให้รำษฎรได้รับควำมเดือดร้อนในกำรเดินทำงสัญจร 
ไปยงัสถำนศึกษำ สถำนพยำบำล ติดต่อหน่วยงำนรำชกำร ตลอดจน 
กำรขนส่งผลผลิตทำงกำรเกษตร 

เมือ่วนัท่ี ๒๒ มกรำคม ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรตันรำชสดุำ ฯ  
สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงติดตำมผลกำร
ด�ำเนินงำนโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน พื้นที่อ�ำเภออมก๋อย 
จงัหวดัเชยีงใหม่ ในกำรเสดจ็พระรำชด�ำเนนิโรงเรยีนต�ำรวจตระเวน
ชำยแดนท่ำนผูห้ญงิประไพ ศวิะโกเศศ บ้ำนผำแดงใหม่ ต�ำบลสบโขง 
อ�ำเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ รำษฎรบ้ำนผำแดงได้ขอพระรำชทำน 
ควำมช่วยเหลือเรื่องเส้นทำงคมนำคม 

เรยีบเรยีงโดย : นางสาวสใบทพิย์  ศรทีองสขุ
   ส�ำนักประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๓
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ต่อมำได้เสด็จพระรำชด�ำเนินไปยังโรงเรียนต�ำรวจตระเวน
ชำยแดนรำงวัลอินทิรำ คำนธี ต�ำบลแม่ตื่น อ�ำเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ รำษฎรบ้ำนพะกะเชได้ขอพระรำชทำนควำมช่วยเหลือ  
เรื่องอ่ำงเก็บน�้ำขนำดเล็กและเส้นทำงคมนำคม

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  
จึงได ้พระรำชทำนพระรำชด�ำริกับนำยมโนพัศ หัวเมืองแก้ว  
อธิบดีกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว ์ป ่ำ และพันธุ ์ พืช ที่ เข ้ำเฝ ้ำ 
ทูลละอองพระบำท ณ เรือนประทับแรมพิเศษ อุทยำนแห่งชำต ิ
ดอยอินทนนท์ โดยพระรำชทำนหนังสือขอควำมช่วยเหลือดังกล่ำว
ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับไปพิจำรณำด�ำเนินกำรช่วยเหลือรำษฎร

ในปีงบประมำณ ๒๕๕๖ ส�ำนักงำน กปร. ได้ให้กำรสนับสนุน 
งบประมำณโครงกำรปรับปรุงถนนป่ำไม้ล�ำลอง บ้ำนแม่ตื่นน้อย- 
บ้ำนทุ่งต้นงิ้วตำมพระรำชด�ำริ แก่กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และ
พันธุ์พืช วงเงินงบประมำณ ๑๑,๒9๗,๑๐๐ บำท เพื่อด�ำเนินกำร
ปรับผิวจรำจร กว้ำง ๔ เมตร ปรับปรุงผิวถนนด้วยดินถมบดอัด
แน่นและลูกรังบดอัด ระยะทำง ๒๔ กิโลเมตร เพื่อช่วยเหลือรำษฎร 
บ้ำนพะกะเช บ้ำนแม่ตืน่น้อยและบ้ำนทุง่ต้นงิว้ อกีทัง้ยงัประโยชน์ให้
กับรำษฎรในเขตติดต่อระหว่ำงอ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ กับ
อ�ำเภอแม่ระมำด จงัหวดัตำก ทีป่ระสบปัญหำกำรสญัจรในช่วงฤดฝูน
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และต่อมำ ปีงบประมำณ ๒๕๕๗ ส�ำนักงำน กปร. สนับสนุน
งบประมำณจ�ำนวน 8,๕๒๔,๕๐๐ บำท แก่กรมอุทยำนแห่งชำติ  
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช เพื่อด�ำเนินงำนโครงกำรปรับปรุงถนนป่ำไม ้
ล�ำลอง บ้ำนรำชำ-บ้ำนผำแดงตำมพระรำชด�ำริ ระยะทำง ๑๗.๗ 
กิโลเมตร โดยกำรปรับผิวจรำจร กว้ำง ๔ เมตร ใช้ดินถมบดอัดแน่น 
และลูกรังบดอัด สำมำรถช่วยเหลือรำษฎรบ้ำนรำชำและรำษฎร 
บ้ำนผำแดงที่อำศัยอยู ่ตลอดเส้นทำงถนนป่ำไม้ล�ำลอง จ�ำนวน  
๒๐๐ ครัวเรือน รำษฎรประมำณ ๑,๐๐๐ คน ให ้มีวิถีชีวิต 
ควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ด้วยพระมหำกรณุำธิคณุและพระเมตตำท่ีมต่ีอพสกนกิร ทรงน�ำ
ควำมช่วยเหลือไปให้รำษฎรอย่ำงทั่วถึง ไม่ว่ำท้องถิ่นนั้นจะทุรกันดำร
สักเพียงใด โครงกำรปรับปรุงถนนป่ำไม้ล�ำลองตำมพระรำชด�ำริ  
เส้นทำงบ้ำนแม่ตื่นน้อย-บ้ำนทุ่งต้นงิ้ว และเส้นทำงบ้ำนรำชำ- 
บ้ำนผำแดง ได้สร้ำงคุณูปกำรอย่ำงมำกมำยท้ังในด้ำนเศรษฐกิจ 
และสังคม ช่วยให้กำรเดินทำงสัญจรระหว่ำงชุมชนมีควำมคล่องตัว 
สำมำรถขนส่งผลิตผลทำงกำรเกษตรไปสู่ท้องตลำดได้อย่ำงรวดเร็ว 
เป็นกำรสร้ำงงำนสร้ำงรำยได้ในชุมชน เสริมสร้ำงสถำบันครอบครัว 
ให้มั่นคงและเข้มแข็ง ส่งผลให้คุณภำพชีวิตของรำษฎรในถิ่นทุรกันดำร
ดีขึ้น 
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ชนเผ่าแห่งผืนป่าลุ่มน�้าน่าน 
“มลาบรี”

เรยีบเรยีงโดย : นางสาวฉตัตรนิ  บญุเกดิ
   ส�ำนักประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๓
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ชนเผ่ำมลำบร ี(มละ) หรอืผตีองเหลอืง จะเรยีกตวัเองว่ำ “คนป่า” หรอื “มลาบร”ี เดมิมีถ่ินฐำนอยู่

ในเขตจงัหวัดไชยะบรุ ีประเทศลำว ต่อมำอพยพไปอยูต่ำมทีต่่ำง ๆ  เช่น อ�ำเภอภเูขยีว จงัหวัดชยัภมู ิแถบ

ภกูระดงึ จงัหวดัเลย ชนเผ่ำนีอ้ยำกให้ผูค้นทัว่ไปเรยีกว่ำ “ชนเผ่ามละ” ทีห่มำยถงึ “คน” ไม่ใช่ “มลาบร”ี  

ที่หมำยถึง “คนป่า” เพรำะพวกเขำไม่ใช่คนป่ำ พวกเขำเพียงใช้ชีวิตอยู่ในป่ำเท่ำน้ัน ส่วนค�ำว่ำ ผีตอง

เหลือง มำจำกเมื่อ “ชนเผ่ามละ” อำศัยอยู่ในป่ำ มีกำรหำของป่ำกินเป็นอำหำรเช่น เผือก มัน กล้วย 

หน่อไม้ สัตว์ป่ำ ผึ้ง เมื่ออยู่ที่ใดที่หนึ่งประมำณ 2 - ๓ วัน ก็จะเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ เมื่อมีคนแปลกหน้ำหรือ

ได้ยนิเสยีงคนเข้ำไปใกล้พวกเขำกจ็ะหลบหนอีย่ำงว่องไว ด้วยเกรงกลวักำรถกูท�ำร้ำย โดยท้ิงไว้แค่เพงิพัก 

อำศัยที่สร้ำงจำกใบตองจนแห้งเป็นสีเหลืองเท่ำนั้น

เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2๕๕๐ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จทรงงำน 

ท่ีชนเผ่ำมลำบรี บ้ำนห้วยหยวก หมู่ ๖ ต�ำบลแม่ขะนิง อ�ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน ทรงมีควำม

ห่วงใยเรื่องควำมเป็นตัวตนของชนเผ่ำมลำบรี (ตองเหลือง) จะสูญหำย วัฒนธรรมของมนุษย์ยุคหิน 

เผ่ำสุดท้ำย จึงทรงมีพระรำชด�ำริแนวทำงกำรพัฒนำ ให้มลำบรีอยู่กับป่ำ มีชีวิตแบบดั้งเดิมแต่สำมำรถ

รู้เท่ำทันโลกปัจจุบัน มีกำรคุ้มครองเสรีภำพของชนเผ่ำ มีกำรสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม อีกทั้งให้

มีกำรส่งเสริมกำรปลูกข้ำวเพื่อบริโภค และสร้ำงรำยได้เพื่อใช้จ่ำยในครอบครัว กรมป่ำไม้จึงได้จัด

ท�ำโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎรและฟื้นฟูป่ำต้นน�้ำล�ำธำรบ้ำนห้วยหยวกตำมพระรำชด�ำร ิ

สมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำร ีจงัหวัดน่ำน ขึน้ ตำมค�ำส่ังกรมป่ำไม้ ที ่2๑๗๙/2๕๕๓ 

ลงวันที่ ๗ กรกฎำคม พ.ศ. 2๕๕๓ 

วนัที ่๑๑ กุมภำพนัธ์ 2๕๕๖ กรมป่ำไม้ทูลเกล้ำฯ ถวำยหนงัสืออนญุำตให้กระท�ำกำรในเขตป่ำสงวน

แห่งชำติป่ำน�้ำยำวและป่ำน�้ำสวด เนื้อที่ ๑,๙๐๕ ไร่ เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 

วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี รวมถึงรวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้ อำหำร สมุนไพรและยำรักษำโรค

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร

และฟื้นฟูป่าต้นน�้าล�าธารบ้านห้วยหยวกจังหวัดน่าน

เรยีบเรยีงโดย : นางสาวฉตัตรนิ  บญุเกดิ
   ส�ำนักประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๓
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การด�าเนินการที่ผ่านมา

ส�ำนกังำน กปร. พร้อมด้วยหน่วยงำนท่ีเกีย่วข้องด�ำเนนิงำน เพือ่ฟ้ืนฟรูะบบนเิวศพ้ืนทีป่่ำไม้ต้นน�ำ้ล�ำธำร ขนุห้วยลู่ 

และขุนสะเบียนในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำน�้ำยำว น�้ำสวด และพัฒนำคุณภำพชีวิตชนเผ่ำมลำบรี โดยยึดหลักคนเป็น

ศูนย์กลำงตำมหลักกำรพัฒนำ ๕ ด้ำน ได้แก่ อำชีพและรำยได้ กำรศึกษำ สุขภำพอนำมัย สิ่งแวดล้อม และประเพณี

วัฒนธรรม โดยเน้นหลักกำรอยู่ร่วมกันระหว่ำงคนกับป่ำ อย่ำงยั่งยืน

๑. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตขุนน�้ำ 

สะเนียนห้วยลู ่เพือ่กำรจดักำรชมุชน พฒันำท่ีอยู่อำศยั ส่งเสรมิ

กำรประกอบอำชีพ ลักษณะคนสำมำรถอยู่กับป่ำได้ ปัจจุบันมี

ชนเผ่ำมลำบรีเข้ำมำอำศัยอยู่จ�ำนวน ๑๐ ครอบครัว ประชำกร

ทั้งส้ิน ๓๓ คน และได้รับอนุญำตจัดตั้งบ้ำนเลขที่ชั่วครำว  

เลขที ่๑๕4 หมู ่๕ ต�ำบลสะเนยีน อ�ำเภอเมอืงน่ำน จังหวดัน่ำน

2. กำรพัฒนำด้ำนอำชีพและรำยได้  

ส่งเสริมและเพิ่มทักษะกำรท�ำนำปลูกข้ำวแบบ 

นำขั้นบันไดให้เพียงพอแก่กำรบริโภค

๓. กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ สร้ำงห้องเรยีนชัว่ครำว

ขนำด ๖ x ๑2 เมตร โดย กศน. ด�ำเนินกำร ปัจจุบันเปิด

ท�ำกำรระดับมัธยมต้น จ�ำนวน ๕ คน และมัธยมปลำย 

จ�ำนวน ๕ คน นอกจำกน้ี สนับสนุนกำรเรยีนกำรสอนระดบั

ชั้นประถมและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อยู่ระหว่ำงกำรจัดท�ำ

หลักสูตรร่วมกับ กศน. และ อบต.
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จำกกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริให้คนอยู่ร่วมกับป่ำได้อย่ำงยั่งยืน รวมถึงกำรอนุรักษ์วิถีชีวิตของคนพื้นถิ่น 

ให้ด�ำรงอยู่อย่ำงสมดุล สอดคล้องกับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องเช่นปัจจุบัน กำรด�ำเนินงำนสนองพระรำชด�ำริในกำร

อนุรักษ์กลุ่มชำติพันธ์ุ ชำวมลำบรีนี้ช่วยให้เกิดกำรอนุรักษ์ ที่ควบคู่กับกำรพัฒนำ ทั้งนี้ ชนเผ่ำมลำบรีได้รับกำรพัฒนำ

ด้ำนอำชีพ กำรท�ำนำ และกำรศึกษำส่งผลให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น มีรำยได้เพียงพอต่อกำรเลี้ยงตนเองและครอบครัว

4. กำรพัฒนำด้ำนสุขภำพอนำมัย ส่งเสริมกำร

รักษำควำมสะอำดร่ำงกำย บ้ำนเรือน เส้ือผ้ำเครื่องใช้

ต่ำงๆ กำรใช้ห้องน�้ำห้องส้วม กำรวำงแผนครอบครัว 

และประสำนควำมร่วมมือสถำนีอนำมัยในพื้นที่ในกำร

ตรวจคัดกรองและกำรป้องกันโรคต่ำงๆ

๕. กำรพัฒนำด ้ำนสิ่ งแวดล ้อม ส ่ง เสริม

ประชำสัมพันธ์ อบรมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 

ป่ำไม้และสิ่งแวดล้อม ปลูกฟื้นฟูป่ำไม้ ปลูกป่ำอำหำร

ชุมชน ท�ำแนวกันไฟ และจัดท�ำฝำยต้นน�้ำแบบต่ำงๆ

๖. กำรพัฒนำด้ำนประเพณีวัฒนธรรม ส่งเสริม

กำรรักษำและถ่ำยทอดประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ 

ท้องถิ่น เช่น กำรสอนทบทวนภำษำ กำรแต่งกำยใน

ห้องเรียน ภูมิปัญญำกำรจักสำน กำรเก็บหำและกำรใช้

ประโยชน์พืชพรรณ อำหำรและสมุนไพร

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒  เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๘
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงเจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ด้วยการให้ความส�าคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดท�า “โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  สมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” หรือ

ที่เรียกโดยย่อว่า “โครงการ อพ.สธ.” ขึ้น เมื่อเดือน

มิถุนายน ปี ๒๕๓๕ และได้พระราชทานดอกไม้ “ชมพูภูคา”  

พืชหายากใกล้สูญพันธุ ์ เป ็นสัญลักษณ์ โดยมีโครงการ 

ส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ฝ่ายวิชาการ เป็นแกนหลักในการ

ด�าเนินงาน สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี 

ทรงสืบสานงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยเร่ิมจากการสร้าง 

จติส�านกึให้กบัเดก็และเยาวชน ในหลกัคดินี ้นายสเุมธ ตนัติเวชกุล  

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ให้ข้อสังเกตว่า “...อย่างต้นไม้

เราต้องสนใจที่รากแก้ว เวลาปลูกต้นไม้ถ้ารากแก้วมันหัก 

หรือมันขาด แน่นอนมันก็ไม่ขึ้น ฉันใดก็ฉันนั้น การที่ไปจับ 

จุดแรก เพราะเยาวชน เป็นต้นตอของความเป็นมนุษย์...” 

เจ้าฟ้า
นักอนุรักษ์

ความส�าคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

คือ การเป็นรากฐานที่

ส�าคัญในการพัฒนา

ประเทศอย่างยั่งยืน 

เรยีบเรยีงโดย : นางสาวแพรฤด ี ล�าธารทรพัย์
   ส�านักศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ
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“...ทรงสนพระทัยเรื่องแรกคือเรื่องการศึกษา

ของเยาวชน ชีวิตความเป็นอยู่ตั้งแต่เด็กเลย เรื่อง

อาหาร ความเป็นอยู่ของเด็ก ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

และสิ่งที่เป็นจุดเด่นก็คือทรงท�าเพื่อบูรณาการ โดย 

สิง่แวดล้อมกจ็ะเร่ิมจากโรงเรียนก่อน อาหารกจ็ะเริม่จาก

โรงเรยีนก่อน จะเห็นว่าแปลกจากทีอ่ืน่ เพราะพระองค์ 

จะเร่ิมจากต้นตอเลย คือ สถาบันการศึกษา ซึ่งเป็น

เรื่องที่ถูกต้อง เพราะเด็กจะต้องเรียนรู้ และเห็นได้ว่า 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

จะทรงดูแลตั้งแต่เกิด...”

ทรงมุ่งด�าเนินงานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  

โดยเน ้นกลุ ่มเยาวชนในพื้นที่สถานศึกษา ดังเช ่น 

“โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เป็นสื่อ เพื่อให้

นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีความเข้าใจ เห็น

ความส�าคญัของพืชพรรณ เกิดความรกั หวงแหน และรูจั้ก

การน�าไปใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยนื คอื ใช้สวนพฤกษศาสตร์

เป็นทีร่วบรวมพชืพรรณไม้ทีม่ชีวีติ มแีหล่งข้อมลูพรรณไม้ 

มีการศึกษาต่อเนื่อง เก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้ มีการ

บันทึกรายงานและจัดท�าข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ รวมท้ัง
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ภมูปัิญญาท้องถิน่ มมีมุส�าหรบัศึกษาค้นคว้า และมกีารน�า

ไปใช้ประโยชน์เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ 

เป็นการด�าเนินการให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น ไม่ฝืน

ธรรมชาต ิและเป็นไปตามความสนใจและความพร้อมของ

โรงเรียน การด�าเนินงานได้ขยายผลไปยังชุมชนพืน้ท่ีต่างๆ 

ผ่านกิจกรรมการส�ารวจฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และ

การจดัตัง้ศนูย์อนรุกัษ์และพฒันาทรพัยากรท้องถิน่ โดยมี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน โรงเรียน สถาบันการ

ศึกษาในพ้ืนที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนด�าเนินงาน 

เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ฐานทรัพยากร 

๓ ส่วน ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ

ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ือง

มาจากพระราชด�าริ ทั้ง 6 แห่ง เป็นหน่วยงานด�าเนินงาน

สนองพระราชด�าริ ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ร่วมกับ

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  ทัง้ภาครฐั เอกชน กว่า ๑๐๐ หน่วยงาน  

โดยด�าเนินกิจกรรมภายใต้กิจกรรมหลากหลายรูปแบบ 

อนุรักษ์พันธุ ์ไม้โบราณ ไม้ประจ�าถิ่น พันธุ ์ไม้หายาก  

รวมทั้งการขยายพันธุ์พืชให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเพื่อเป็น

แหล่งความรูใ้ห้เยาวชน  ประชาชนผูส้นใจได้ศกึษาค้นคว้า 

และใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 

พระราชปณิธานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกมุาร ีและแบบอย่างจากพระราชกรณยีกจิ

ที่ทรงริเริ่มเพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ารู ้จัก

ทรพัยากรและการรกัษาทรพัยากรของประเทศอนัสมบูรณ์ 

และมค่ีาไม่ให้หายหมดสิน้ไปตามกาลเวลา คอื แรงบนัดาล

ใจให้หน่วยงานต่างๆ มุ่งสานต่อพระราชปณิธานในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม 

ดงัพระราชด�ารทิีไ่ด้พระราชทานไว้ความว่า “...การรักษา

ในทรัพยากร คือ การรักชาติ รักแผ่นดิน รักสิ่งที่เป็น

สมบัติของตัวเรา...” 
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 รรมชาติที่อยู รอบตัวเราเปนเสมือนตนกําเนิดแหง

 ลมหายใจที่บริสุทธิ์และอากาศที่สะอาดสดใสและ

สดชื่น “ปาพรุโตะแดง” ผืนปาแหงนี้มีชื่ออยางเปนทางการวา 

“เขตรักษาพันธุ สัตว ป าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ก็เชนกัน คืออีกหนึ่ง

ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ เปนปาพรุที่มีความอุดมสมบูรณและมี

เนื้อที่มากที่สุดในบรรดาพรุที่ยังเหลืออยูในประเทศไทย 

ปาพรุโตะแดงมีความกวางประมาณ ๘ กิโลเมตร และยาว

ประมาณ ๒๘ กิโลเมตร มีพื้นที่ครอบคลุมอาณาเขตของอําเภอ

ตากใบ อําเภอสุไหงปาดี อําเภอสุไหงโก-ลก และอําเภอเมือง

นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๒๐๙,๗๕๕ ไร่

พื้นที่ปาพรุมีแหลงนํ้าสําคัญ ๓ สายไหลผานคือ แมนํ้าบางนรา 

คลองสุไหงปาดี และคลองโตะแดง อันเปนที่มาของชื่อปาแหงนี้ โดย

ไดรับการประกาศเปนพื้นที่ชุมนํ้าลําดับที่ ๑๑๐๒ ของประเทศไทย 

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๔

ธ
❚  เรียบเรียงโดย : นางสาวรุงรัตน  วงษจู
 สํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๔

 อ
งค

ค
วา

ม
รู

ปาพรุโตะแดง 
(เขตรักษาพันธุสัตวปาเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี) 
จังหวัดนราธิวาส

“ปาพรุโตะแดง” ผืนปาแหงนี้
มีชออยางเปนทางการวา 

เขตรักษาพันธุสตวปาเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี” 
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ลักษณะเฉพาะของปาพรุโตะแดงพบวา

เป นระบบนิ เวศที่มีลักษณะเฉพาะตัว ซึ่ งมี 

ความหลากหลายคอนขางสงู สภาพเปราะบางตอการ

ถูกทําลาย แตป าพรุโต ะแดงก็สามารถสราง

ประโยชนใหกับธรรมชาติและราษฎรในพื้นที่ได

อยางมหาศาล ทั้งในเรื่องการเปนแหลงรวบรวม

ความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะเปน

แหล  งพันธุกรรมของพรรณ

ไ ม  ป าที่ มี ศั ก ย ภ า พ ใ น เชิ ง

เศรษฐกจิ และพรรณไมทีห่ายาก

อีกหลายชนิดในประเทศ รวมทั้ง 

ยังมีพรรณไมปาพรุอีกหลาย

ชนิดที่สามารถนํามาปลูกเปน

ไมประดับได เชน หมากแดง 

หมากงาชาง เตาราง กะพอ รศัมเีงนิ

เ ป  น ต  น  พ ร รณ ไม  ป  า พ รุ

หลายชนิดอาจจะนํ ามาใช 

คัดเลือกพันธุหรือใชเปนตนตอ

ในการสรางสวนผลไม เชน มะมดุ 

“ประโยชนของปาพรุโตะแดง
นอกจากจะประกอบดวยไม

และของปาที่อํานวยประโยชน
ตอมนุษยแลวยังเปนที่อาศย

ของสตวปานานาชนิด”
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มะมวงปา เงาะปา และหลุมพี ปาลมและหวายบางชนิดใชใน

การกอสรางและทําครัวเรือน เชน หลาวชะโอน หวายตะคลาทอง 

พรรณไมหลายชนดิเปนอาหารของสตัวปา เชน หลมุพ ีสะเตยีว 

หวาหิน ชมพูเสม็ด เงาะปา สะทอนพรุ มะมุด มะมวงปา และ

มะเดื่อตางๆ รวมทั้งพืชสมุนไพรอีกหลายชนิด เชน จันทนา 

กาพุม เทพี สักชี อบเชย ขาลิง หลาว จันทนแดง บอนจีน ฯลฯ  

ประโยชนของปาพรุโตะแดงนอกจากจะประกอบดวย

ไมและของปาทีอ่าํนวยประโยชนตอมนษุยแลว ยงัเปนทีอ่าศยั

ของสัตวปานานาชนิดและยังมีปลา

บางชนิดที่พบเฉพาะในปาพรุดวย 

เช น ปลาดุกรําพัน ทั้งนี้  เมื่อ

เปรยีบเทยีบความหลากหลายของ

ชนิดสัตวปาในพื้นที่ปาพรุดั้งเดิม

กับพื้นที่อื่นๆ รอบปาพรุ เชน 

ปาเสมด็   ทุงนา ทุงกระจดู ฯลฯ พบวา

สัตวปาชนิดที่ใกลจะสูญพันธุหรือ

อาจจะอยูในภาวะใกลสูญพันธุ สวนใหญยังสามารถพบเห็น

ไดในปาพรุดั้งเดิม
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นอกจากนี้ เรายังพบวา ปาพรุยังใหขอมูล

ดานการววิฒันาการของสงัคมพชื การเปลีย่นแปลง

ทางธรณีวิทยาและการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟา

อากาศของทองถิ่นครั้งอดีตกาล ขอมูลเหลานี้ ได

จากการวิเคราะหซากเรณูดอกไม ที่ถูกเก็บรักษา 

คงสภาพไวอยางดี ปะปนอยูในชั้นดินตะกอนและ

ชั้นอินทรียวัตถุของพืชและจํานวนเรณูของพืช

และจํานวนของเรณูแตละชนิดในชั้นตางๆ ตาม

วิธีการวิเคราะหซากเรณู ที่บงบอกอยางชัดแจงถึง

วิวัฒนาการของพื้นที่พรุตั้งแตแรกเริ่มจนกลายมา

เปนสังคมพืชปาพรุในปจจุบันได

จากประโยชนอันมหาศาลของปาพรุโตะแดง

จึ ง เป น เรื่ อ งที่ สํ าคัญยิ่ งที่ เราควรที่ จะร  วม

อนุรักษและดูแลรักษาปาพรุโตะแดงผืนนี้ใหคงอยู

ชั่วลูกชั่วหลาน ดังเช น ศูนย วิจัยและศึกษา

ธรรมชาติปาพรุสิรินธร ซึ่งเปนหนวยงานหลักที่

สนับสนุนและสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมภาค

ประชาชนในการดแูลรกัษาปาพรโุตะแดงไดดาํเนนิ

การรณรงคปลูกจิตสํานึกใหกับประชาชน รวมทั้ง

นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ผานทางกิจกรรมตางๆ 

เชน โครงการทําความดีถวาย “พอ” ไมฆา… 

ไมขาย… ไมกนิ… สตัวปา ปาพรโุตะแดง, โครงการ

ฝกอบรมอาสาสมคัรมคัคเุทศกทองถิน่ “วยัใสไกด

ธรรมชาติ”, โครงการฝกอบรมผูพิทักษอนุรักษ

ปาพรุโตะแดง และโครงการฝกอบรมคายเพื่อน

“วัยใสไกดธรรมชาติ”, 
โครงการฝกอบรมผูพิทักษ

อนุรักษปาพรุโตะแดง และโครงการ
ฝกอบรมคายเพื่อนชาวพรุ 

ซงเปนพลังสาคัญในการดูแล
ปาพรุโตะแดงÚ
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ชาวพร ุซึง่เปนพลงัสาํคญัในการดแูลปาพรโุตะแดง ปจจบุนัสามารถสราง

เครอืขายไดจาํนวนถงึ ๔,๘๐๐ คน นอกจากนี ้ภายในพืน้ทีศ่นูยวจิยัและ

ศกึษาธรรมชาตปิาพรสุรินิธร ไดจดัทาํเสนทางศกึษาความอดุมสมบรูณ

ของปาพรุโตะแดงผาใจกลางปาพรุ มีหอคอย เรือแคนู ตลอดจนซุม

แสดงประวัติและขอมูลของพืชพันธุและสัตวตางๆ ในพื้นที่ปาพรุโดยรอบ 

ใชเวลาเดินประมาณ ๔๕ - ๖๐ นาที  เพื่อใหบุคคลที่สนใจไดเขามา

เรียนรูและศึกษาธรรมชาติอยางใกลชิด รวมทั้งสนุกสนานผสมผสาน

ไปกับสาระความรูที่อิงแอบกับธรรมชาติที่สงบเงียบ 

เราคงไมสามารถแยก “คน” กับ “ธรรมชาติ” ออกจากกันได เพราะมีสายใยแหงชีวิตเชื่อมโยงทั้งสองสิ่ง

ใหตองเดินกาวยางไปพรอมๆ กัน ไมเพียงแต

การเกือ้กลูประโยชนซึง่กนัและกนัเทานัน้ แตมนษุย

ยังตองคอยปกปองและดูแลรักษาธรรมชาติ ซึ่ง

เปนลมหายใจที่ยิ่งใหญและบริสุทธิ์ใหอยูยั่งยืน

และคงอยูเคียงขางมนุษยไปตราบนานเทานาน 

“ปาพรุโตะแดง” ก็เชนกัน คือลมหายใจที่สําคัญ

ของคนไทย โดยเฉพาะคนในพืน้ทีภ่าคใต  ทีเ่ราควร

หวงใยและดูแลใหพื้นที่ปาพรุแหงนี้ยังคงความ

อุดมสมบูรณและสรางความหลากหลายใหกับ

ระบบนิเวศทางธรรมชาติเชนนี้ตลอดกาล
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 วนพฤกษศาสตรพรรณไมมวงเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา” เปนหนึ่ง

 ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ

ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ไดรวมกับศูนย

ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริทั้ง ๖ แหงทั่วประเทศ และหนวยงานที่

เกี่ยวของ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ 

๒ เมษายน ๒๕๕๘

ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริเกิดจากพระราชดําริในพระบาท

สมเดจ็พระเจาอยูหวั ทรงใหจดัตัง้ “ศนูยศกึษา

การพฒันา” ขึน้แหงแรกทีอ่าํเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ในป ๒๕๒๓ และทรงจัดตั้งอีก ๕ ศูนยในชวงปตอๆ มา เพื่อ

ใหเปนสถานที่ที่หนวยงานราชการในพื้นที่มารวมกันดําเนินงานเพื่อศึกษาหารูปแบบ

การพัฒนาที่เหมาะสมตามแตละภูมิภาค โดยสอดคลองกับความตองการของ

ประชาชนตามหลกัภมูสิงัคมและขยายผลการพฒันาไปสูการใหบรกิารกบั

ประชาชนอยางเบด็เสรจ็ เปรยีบเสมอืนเปน “พพิธิภณัฑธรรมชาติ

ที่มีชีวิต” ในระยะตอมาสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงตดิตาม

ความกาวหนาในการดาํเนนิงานของศนูย

ศึกษาการพัฒนาฯ และพระราชทาน

พระราชดําริในการพัฒนาการ

“ส

เล
าส

ูก
ัน
ฟ
ง

❚  เรียบเรียงโดย  : นายวัชระ  หัศภาค
                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร

สวนพฤกษศาสตรพรรณไมมวง
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในพื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

จังหวัดฉะเชิงเทรา ในป ๒๕๒๓ และทรงจัดตั้งอีก ๕ ศูนยในชวงปตอๆ มา เพื่อ
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ดําเนินงานอยางตอเนื่อง ซึ่งปจจุบัน

ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริทั้ง ๖ แหงเปนสถานที่ศึกษา

เรียนรู การพัฒนาดานตางๆ ตามแนว

พระราชดาํรทิัง้การเกษตร การอนรุกัษฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การ

อบรมดานอาชีพ เปนตน โดยมีประชาชน 

เกษตรกร ขาราชการ นกัเรยีน นกัศกึษา ได

เขามาเยีย่มชมเพือ่ศกึษาหาความรู และนาํ

ความรูที่ไดไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม

ตามความสนใจของแตละคน 

ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ

พระชนมายุ ๖๐ พรรษาในป ๒๕๕๘ นี้

หน วยงานที่ร วมกันทํางานสนองพระราชดําริทั้ ง 

สํานักงาน กปร. และศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง ๖ แหง

ไดร วมกันนอมนําแนวพระราชดําริที่ เกี่ยวของกับ

การอนุรักษและฟ นฟูทรัพยากรธรรมชาติในสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มา

จัดทําเป นโครงการเฉลิมพระเกียรติ  โดยจัดทํา 

“สวนพฤกษศาสตรพรรณไมมวงเฉลิมพระเกียรติ 

๖๐ พรรษา” ขึ้น ๖ แหงในพื้นที่ของศูนยศึกษาการ

พัฒนาฯ มีวัตถุประสงคใหเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับ

พฤกษศาสตรที่มีดอกเปนสีมวงซึ่งเปนสีประจําวัน

พระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี โดยผูที่เขามาเยี่ยมชมศูนยศึกษา

การพัฒนาฯ จะไดรับความรูเกี่ยวกับพันธุไมตางๆ และ

ชมสวนที่ตกแตงอยางสวยงามเพื่อเปนการเฉลิมฉลอง

ในโอกาสอันเปนมงคลยิ่งนี้

หน วยงานที่ร วมกันทํางานสนองพระราชดําริทั้ ง 

“พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชวิต” ในระยะ
ตอมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงาน

ของศูนยศกษาการพัฒนาฯ

ปที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒  เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๘
๕๘



นอกจากการจัดทําสวนพฤกษศาสตรพรรณไมมวง

เฉลมิพระเกยีรตฯิ แลว ยงัมกีารนาํแนวพระราชดาํรใินสมเดจ็

พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเกีย่วกบัการ

ปลูกไมหลายระดับในพื้นที่เดียวกันมาจัดทําเปน

แปลงสาธิตในพื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ดวย 

เนื่องจากเปนการแสดงใหเห็นการนําแนว

พระราชดําริเกี่ยวกับการปลูกไมหลายระดับ

เพื่อใหเกิดความหลากหลายในพื้นที่มาจัดทํา

เปนตัวอยางสาธิตใหเห็นการดําเนินการในพื้นที่ของแตละ

ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ที่มีความแตกตางตามภูมิภาค

ที่ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ตั้งอยู

สวนพฤกษศาสตรพรรณไมมวงเฉลิมพระเกียรติฯ 

และการปลกูไมหลายระดบั ในพืน้ทีศ่นูยศกึษาฯ ทัง้ ๖ แหง

ที่จะดําเนินการในป ๒๕๕๘ นี้ เปนการรวบรวมพรรณไม

สีมวงตามสภาพทองถิ่นตาง ๆ มาปลูกพรอมจัดสวนตามแนว

พระราชดําริที่เนนการอนุรักษและฟนฟูพรรณไมและเปนพื้นที่ที่ให

ความรูเกี่ยวกับพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริดวย

ในการดําเนินงานนั้นแตละศูนยศึกษาการพัฒนาฯ จะทําการเลือกพื้นที่ 

ปรับปรุงพื้นที่การปลูกและบํารุงรักษาใหมีความสมบูรณโดยขึ้นอยูกับสภาพ

ความพรอมดานฤดูกาลของแตละพื้นที่  โดยปจจุบันสวนพฤกษศาสตรพรรณไมมวง

เฉลิมพระเกียรติฯ และการปลูกไมหลายระดับในแตละแหงมีการดําเนินการเปนดังนี้

ศนูยศกึษาการพฒันาพกิลุทองอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดันราธวิาส 

ไดจัดทําสวนพฤกษศาสตรพรรณไมมวงเฉลิมพระเกียรติฯ และปลูกไมหลายระดับ

เรยีบรอยแลว สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชดาํเนนิ

ไปทรงเปดและทอดพระเนตรสวนพฤกษศาสตรพรรณไมมวงเฉลิมพระเกียรติฯ 
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เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ซึ่งสวนพฤกษศาสตร

พรรณไมมวงเฉลิมพระเกียรติฯ มีเนื้อที่ ๑๒ ไร ซึ่งเปนทั้ง

พื้นที่ดอน ๖ ไร และพื้นที่นํ้า ๖ ไร ประกอบดวยพรรณไม

สีมวงหลากหลายชนิดจัดในลักษณะไม ๖ ระดับ ประกอบ

ดวย ไมยนืตนขนาดใหญ ไมยนืตนขนาดกลาง ไมพุม ไมลมลกุ 

ไมเลื้อย พืชหัว และไมนํ้า 

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจาก

พระราชดาํริ จงัหวดัเชยีงใหม จดัทาํสวนพฤกษศาสตรพรรณ

ไมมวงเฉลิมพระเกียรติฯ บนเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร บริเวณ

อางเกบ็นํา้ ๑ โดยไดเริม่ปลกูพรรณไมตางๆ ตัง้แตเดอืนเมษายน 

๒๕๕๗  โดยปลกูลงพนัธุไมหลกั ๕ ชนดิ ไดแก อนิทนลิ  อนิทรชติ

ตะแบก  ศรีตรัง และพลอง พรอมไดเลือกพรรณไมสีมวง

อีก ๖๐ ชนิด ที่ครอบคลุมไม ๖ ประเภท ๕ กลุม มาทําการ

ปลูกในพื้นที่สวนนี้ โดยไม ๖ ประเภท หรือ ๖ ระดับ ประกอบ

ดวย ไมยนืตน ไมพุม  ไมพืน้ลาง  ไมเลือ้ย กลวยไม และพชืหวั 

และไม ๕  กลุม ประกอบดวย  ไมปา ไมกินไดหรือไมสมุนไพร 

ไมประดับ กลวยไม และพืชหัว ในพื้นที่สวนไดทําการตกแตง

ภมูทิศันใหสวยงาม ประกอบดวย ปายพระฉายาลกัษณ จดัทาํ

ทางเดินศึกษาธรรมชาติ  ปายสื่อความหมาย เปนตน 
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ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่อง

มาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัฉะเชงิเทรา ใชพืน้ทีด่าํเนนิ

การจดัทาํสวนพฤกษศาสตรพรรณไมมวงเฉลมิพระเกยีรตฯิ 

โดยจะทําในพื้นที่บริเวณอุทยานมัจฉา มีการจัดหา

พันธุไมที่มีดอกสีมวงจํานวนไมนอยกวา ๕๐ ชนิด ทั้ง

ประเภทไมยืนตน ไมลมลุก และไมนํ้า เชน กัลปพฤกษ 

แกวเจาจอม ศรีตรัง กระเทียมเถา บานบุรี และบัว 

เปนตน จะเริ่มทําการปลูกในชวงฤดูฝนป ๒๕๕๘ 

พรอมทัง้จดัทาํทางเดนิศกึษาพนัธุไมและซุมทางเขา จดั

ทําปายสื่อความหมาย นอกจากนี้ยังมีการจัดทําสวน

ปา ๗ ระดบัรวบรวมพชืใชประโยชนแบบอเนกประสงค

ตัง้แตชัน้เรอืนยอดจนถงึพรรณไมนํา้ โดยใชระบบนเิวศ

ปา ซึ่งจะเปนแหลงเรียนรูแกประชาชนทั่วไปโดยใช

พื้นที่สวนพฤกษศาสตรของศูนยศึกษาการพัฒนา

เขาหินซอนฯ ในการดําเนินการ

ศนูยศกึษาการพฒันาหวยทรายอนัเนือ่งมาจาก

พระราชดาํร ิจงัหวดัเพชรบรุ ีจะใชเนือ้ทีป่ระมาณ ๑๕ ไร

บริเวณดานหนาทางซายมือของถนนทางเขากอนถึง

อาคารกองอํานวยการโครงการศูนยศึกษาการพัฒนา

หวยทรายฯ ทําเปนสวนพฤกษศาสตรพรรณไมมวง
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เฉลิมพระเกียรติฯ โดยไดมีการเริ่มปลูกพันธุไมไปบางสวน

แลวในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ และไดจัดพื้นที่ในศูนยศึกษา

การพฒันาหวยทรายฯ เนือ้ทีป่ระมาณ ๕ ไร บรเิวณทศิเหนอื

ของกองอํานวยการเพื่อปรับปรุงและปลูกไม ๕ ระดับตอไป

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุ งกระเบนอันเนื่อง

มาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัจนัทบรุ ีไดดาํเนนิการจดัทาํสวน

พฤกษศาสตรพรรณไมมวงเฉลิมพระเกียรติฯ และการปลูก

ไมหลายระดับ โดยสวนพฤกษศาสตรพรรณไมมวงเฉลิม

พระเกียรติฯ จัดทําใน ๒ พื้นที่ คือ บริเวณแรกใชแปลงสาธิต

งานวิชาการเกษตร และพื้นที่อีกแหงใชหนาอาคารโรงรถ

ศนูยศกึษาการพฒันาอาวคุงกระเบนฯ โดยไดรบัความรวมมอื

จากสวนนงนุชในการออกแบบภูมิทัศน ขณะนี้ศูนยศึกษา

การพฒันาอาวคุงกระเบนฯ ไดจดัหาพรรณไมสมีวงทีเ่หมาะ

กับพื้นที่ และเตรียมการเพื่อรอลงปลูกพันธุไมในชวงฤดูฝน 

สวนการปลกูไมหลายระดบั จะทาํการปลกูและปรบัปรงุพืน้ที่ 

๒ ไร ในงานแปลงสาธิตงานวิชาการเกษตร ณ ตําบลรําพัน 

จังหวัดจันทบุรีจัดทําเปนแปลงไม ๕ ระดับ

ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดสกลนคร จะใชพื้นที่ประมาณ 

๒ ไร บริเวณดานหนาอาคารตอนรับเพื่อจัดทําสวน

พฤกษศาสตรพรรณไมมวงเฉลิมพระเกียรติฯ รวมทั้ง

มีการจัดพื้นที่บริเวณโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีของศนูยศกึษาการพฒันา

ภพูานฯ เนือ้ที ่๕๐ ไร เพือ่ปรบัปรงุเปนแปลงปลกูพนัธุ

ไมปา ๕ ระดบั มกีารจดัทาํผงัพืน้ทีแ่ลวรอการปลกูพนัธุ

ไมตางๆ ในชวงฤดูฝนที่จะถึงนี้

หากมีโอกาสไดไปศูนยศึกษาการพัฒนาฯ 

ทั้ง ๖ แหงเชิญเขาเยี่ยมชมเพื่อศึกษาหาความรูและ

ชมความสวยงาม “สวนพฤกษศาสตรพรรณไมมวง

เฉลมิพระเกยีรต ิ๖๐ พรรษา” และพืน้ทีแ่ปลงปลกูไม

หลายระดบัตามศนูยศกึษาการพฒันาฯ แตละแหงดวย

ปที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒  เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๘
๖๓



พืน้ทีป่ลกูไม ๖ ระดบั ศนูยศกึษาการพฒันาพกิลุทองอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดันราธวิาส 

ภายในสวนไดจําแนกระดับชั้นพรรณไมแบงออกเปน ๖ ระดับ คือ ไมยืนตนทรงสูง ไมยืนตนขนาดกลาง 

ไมพุม ไมลมลุก ไมเลื้อย ไมคลุมดิน พืชหัวและพืชนํ้า ตามหลักวิชาการ โดยไดระบุชื่อ ชนิด ชื่อวิทยาศาสตร 

ชื่อวงศ และชื่อพื้นเมือง พรอมคําบรรยายลักษณะทางพฤกษศาสตร การขยายพันธุ การใชประโยชน และ

สรรพคุณทางสมุนไพรจากสวนตาง ๆ ของพืชดังนี้

ระดับที่ ๑ ไมยืนตนขนาดใหญ ไมจําพวกนี้จะมีเรือนยอดสูงกวาระดับของพุมเรือนยอดของพืชอื่น

ทั้งหมด ลําตนเปนไมเนื้อแข็งขนาดใหญ มีลําตนหลัก ตั้งตรง ตนเดียวแลวจึงแตกกิ่งกานบริเวณยอด โตเต็มที่

สูงเกิน ๑๕ เมตร มีอายุยืนยาวหลายป มี ๕ ชนิด ไดแก กระพี้จั่น แซะ ตะแบก พญาไม อินทนิลนํ้า เปนตน

ระดับที่ ๒ ไมยืนตนขนาดกลาง ไมประเภทนี้มีลําตนเปนไมเนื้อแข็งขนาดกลาง มีลําตนหลัก ตั้งตรง

เชนเดยีวกบัไมยนืตนขนาดใหญ แตมคีวามสงูประมาณ ๕ - ๑๕ เมตร มชีนดิ ไดแก กลัปพฤกษ ชงโค ชาํมะเลยีง 

ตะลิงปลิง เพกา มะมวงแกว ศรีตรัง เสลา โสกเหลือง

ระดับที่ ๓ ไมพุม ไมลมลุก ไมพุม ลําตนมีไมเนื้อแข็งแตขนาดเล็กกวาไมยืนตน และมีลําตนหลักหลายตน 

มีกิ่งกานสาขาแยกไปมากบริเวณใกลโคนตน มีอายุหลายรอยป ไมลมลุกมีลําตนเปนไมเนื้อออนไมมีเนื้อไม

หรือมีเนื้อไมนอย โคนตนลักษณะเปนพุมสูง ไมทั้ง ๒ ชนิดมีความสูงไมเกิน ๕ เมตร มี ๓๔ ชนิด ไดแก กลวย

บัว ขาวโพดสีมวง เข็มมวง คราม โคลงเคลง ชองนาง ดาหลา โดไมรูลม ตอยติ่งฝรั่ง ถั่วพุม โทะ บอนสีมวง 

บานบุรีมวง ผักโขม ผักบุงตน ผักสลัด ผีเสื้อแสนสวย ผกากรอง พลอง ฟาประดิษฐ เฟองฟา มะเขือมวง ยี่โถ

ปนัง รัก สะระแหน สันพราหอม สาวสันทราย หญาเนเปยร หญาหนูตน หญาฮี้ยุม หมากผูหมากเมีย หลิว

ไตหวัน หางหมาจอก ออยดํา

ระดับที่ ๔ ไมเลื้อย พืชคลุม เปนพืชที่ลําตนมีเนื้อไมหรือไมมีเนื้อไม อายุปเดียวหรือหลายป ลําตน

เลื้อยไปตามดินหรือพันสิ่งที่อยูใกลดิน พืชคลุมดินเปนพืชที่มีลักษณะแผคลุมพื้นดินที่มีประโยชนในการรักษา

หนาดิน และชวยรักษาความชื้นแกดิน มี ๖ ชนิด ไดแก ถั่วพู พวงคราม วานกาบหอย เสาวรส หัวใจมวง อัญชัน

ระดับที่ ๕ พืชหัว เปนพืชที่มีรากหรือลําตนใตดินที่ใชสะสมอาหารเพื่อการงอกและการเจริญเติบโต

เปนตนใหม มีลักษณะเปนหัวอยูใตดิน มี ๑ ชนิด ไดแก มันเทศ 

ระดับที่ ๖ ไมนํ้า เปนพืชที่อาศัยหรือเจริญเติบโตในนํ้า อาจอยูใตนํ้าทั้งหมด หรือมีบางสวนขึ้นสูบริเวณ

ผิวนํ้า แยกไดเปน ๔ ประเภทหลัก พืชใตนํ้า พืชโผลเหนือนํ้า พืชลอยนํ้า และพืชชายนํ้า มี ๕ ชนิด คลานํ้า 

บัวผัน บัวสาย บัวหลวง ผักบุงไทย

ปที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒  เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๘
๖๔



นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พรอมดวยหมอมหลวงจิรพันธุ 

ทววีงศ เลขาธกิาร กปร. นายสมบรูณ วงคกาด รกัษาการที่ปรกึษาดานการประสาน

งานโครงการฯ พรอมเจาหนาที่สาํนกังาน  กปร.  และเจาหนาที่จากหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ เดินทางไปติดตามการดําเนนิงานในพื้นที่โครงการพัฒนาคุณภาพ

ชวีติชมุชนในพื้นที่อนรุกัษอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิอาํเภอเวยีงปาเปา จงัหวดั

เชยีงราย และศูนยพฒันาโครงการหลวงขนุวาง อาํเภอแมวาง จงัหวดัเชยีงใหม 

เพื่อติดตามผลดําเนนิงาน ความกาวหนาของโครงการ และเยี่ยมเยียนราษฎร

ในพื้นที่โครงการ

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พรอมดวยหมอมหลวง

จริพนัธุ ทววีงศ เลขาธกิาร กปร. นายสมบรูณ วงคกาด รกัษาการ

ที่ปรึกษาด านการ

ประสานงานโครง

การฯ พรอมเจาหนาที่

สํานักงาน  กปร.  

และเจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ เดินทางไปติดตามความกาวหนา

และการดําเนนิงานของโครงการศูนยพัฒนาพันธุพืชจักรพันธเพ็ญศิริ และ

ศูนยวจิยัและพฒันาชานํ้ามนัและพชืนํ้ามนั อาํเภอแมสาย จงัหวดัเชยีงราย 

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘

นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี 
ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม

 ค
วา

ม
เค
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นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พรอมดวย

หมอมหลวงจริพนัธุ ทววีงศ เลขาธกิาร กปร. นายสมบรูณ วงคกาด

รักษาการที่ปรึกษาดานการประสานงานโครงการฯ พรอม

เจาหนาที่สาํนกังาน กปร. และเจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

เดินทางไปเปดอาคารหอพักนกัเรียน โรงเรียนบานกองแขก 

ตําบลกองแขก อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม และตรวจ

เยี่ยมการดาํเนนิงาน และความกาวหนาของโครงการพฒันา

ปาไมอนัเนื่องมาจากพระราชดาํรสิวนปาสริกิติิ์ที่ ๑ บานโปงหลวง ตาํบลกองแขก อาํเภอแมแจม จงัหวดัเชยีงใหม

ปที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒  เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๘
๖๕



นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พรอมดวยหมอมหลวง
จริพนัธุ ทววีงศ เลขาธกิาร กปร. นายกจิจา ผลภาษ ีที่ปรกึษาสาํนกังาน 
กปร. และอดีตอธิบดีกรมชลประทาน นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร 
ผู เชี่ยวชาญดานนํ้า มูลนิธิชัยพัฒนา นายบุญสนอง สุชาติพงศ 
ผูทรงคณุวฒุกิรมชลประทาน นายรอยล จติรดอน ผูอาํนวยการสถาบนั
สารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ 
และเจาหนาที่สํานกังาน กปร. เดินทางไปเยี่ยมชมการบริหารจัดการ

นํ้าชุมชนตามแนวพระราชดําริ พื้นที่แกงละวา หนองกองแกว ตําบล
ศรบีญุเรอืง อาํเภอชนบท จงัหวดัขอนแกน โดยเยี่ยมชม ๓ จดุ จดุที่ 
๑ ฝายที่ดาํเนนิการโดยชมุชน (ฝายแบบถนนนํ้าผานและฝายแบบ มข.) 
จดุที่ ๒ การทาํประมงในพื้นที่ดนิเคม็ (ปรบัการทาํประมงใหเหมาะสม
กบัสภาพนํ้า) และจดุที่ ๓ คลองเชื่อมหนองกองแกวถงึกดุละวา (ระบาย
และกกัเกบ็นํ้าเพื่อการเกษตร)

จากนั้น องคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมยังพื้นที่การ
บริหารจัดการนํ้าชุมชนตามแนวพระราชดําริ ในพื้นที่ที่ติดกับแมนํ้าช ี
ซึ่งประสบปญหานํ้าทวมนํ้าแลงเปนประจาํทกุป หลงัจากนั้นไดเดนิทาง
ไปยังพื้นที่แกงละวา หนองกองแกว ตําบลศรีบุญเรือง อําเภอชนบท 

จงัหวดัขอนแกน และเดนิทางไปยงัพื้นที่การบรหิารจดัการนํ้าชมุชนตามแนวพระราชดาํร ิบานคาํปลาหลาย ตาํบลบานดง อาํเภอ
อบุลรตัน จงัหวดัขอนแกน เพื่อเยี่ยมชมคลองรบันํ้า พื้นที่แกมลงิตามแนวพระราชดาํรแิละฝายที่ดาํเนนิการโดยชมุชน ฝายยกระดบั
นํ้าเขาระบบสระนํ้าสาํรอง และสระนํ้าสาํหรบัระบบประปาหมูบาน 

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ติดตามสถานการณนํ้าเขื่อนขนาดใหญ 

ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พรอมดวย
หมอมหลวงจิรพันธุ ทวีวงศ เลขาธิการ กปร. นายกิจจา ผลภาษี 
ที่ปรึกษาสํานักงาน กปร. และอดีตอธิบดีกรมชลประทาน 
นายเทอดศกัดิ์ บณุยขจร ผูเชี่ยวชาญดานนํ้า มูลนธิชิยัพฒันา 
นายบุญสนอง สุชาติพงศ ผู ทรงคุณวุฒิกรมชลประทาน 
นายรอยล จิตรดอน ผูอํานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้า
และการเกษตร ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ และเจาหนาที่
สํานกังาน กปร. เดินทางไปติดตามสถานการณนํ้าขนาดใหญ 
และการบรหิารจดัการนํ้าของเขื่อนในชวงฤดูแลงของเขื่อน ๓ แหง ประกอบดวย เขื่อนอบุลรตัน อาํเภออบุลรตัน จงัหวดัขอนแกน 
เขื่อนลําปาว อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ และเขื่อนนํ้าอูน อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เพื่อรับฟงการสรุปสถานการณนํ้าใน
ปจจบุนัและแนวทางการบรหิารนํ้าในชวงนี้ 

ปที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒  เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๘
๖๖



นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 

พรอมดวยหมอมหลวงจริพนัธุ ทววีงศ เลขาธกิาร 

กปร. นายกิจจา ผลภาษี ที่ปรึกษาสํานักงาน 

กปร. และอดีตอธิบดีกรมชลประทาน นาย

เทอดศกัดิ์  บณุยขจร ผูเชี่ยวชาญดานนํ้า มูลนธิิ

ชัยพัฒนา นายบุญสนอง สุชาติพงศ ผู ทรง

คุณวุฒิกรมชลประทาน นายรอยล จิตรดอน 

ผู อํานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้า

และการเกษตร ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ และ

เจาหนาที่สํานกังาน กปร. เดินทางรวมติดตามและรับฟงสถานการณนํ้าในเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัด

อุตรดิตถ และเขื่อนแควนอยบํารุงแดน จังหวัดพิษณุโลก รวมถึงรวมหาแนวทางการบริหารจัดการนํ้าในลุมนํ้ายม ประตู

ระบายนํ้า และพื้นที่สํารองนํ้าแมนํ้ายมสายเกา จังหวัดสุโขทัย ใหเกิดการมีสวนรวมและหาแนวทางในการจัดการนํ้าจาก

ทกุภาคสวนใหเกดิประโยชนตอประชาชนตอไป

อุตรดิตถ และเขื่อนแควนอยบํารุงแดน จังหวัดพิษณุโลก รวมถึงรวมหาแนวทางการบริหารจัดการนํ้าในลุมนํ้ายม ประตู

ระบายนํ้า และพื้นที่สํารองนํ้าแมนํ้ายมสายเกา จังหวัดสุโขทัย ใหเกิดการมีสวนรวมและหาแนวทางในการจัดการนํ้าจาก

ทกุภาคสวนใหเกดิประโยชนตอประชาชนตอไป

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ติดตามและรับฟงสถานการณนํ้าเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควนอยบํารุงแดน 

และการจัดการนํ้าชุมชนในพื้นที่จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก

ปที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒  เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๘
๖๗



 สาํนกังานคณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเนื่อง

มาจากพระราชดาํร ิ(สาํนกังาน กปร.) จดัอบรมหลกัสตูร “นกับรหิารการ

พฒันาตามแนวพระราชดาํร ิ(นบร.) รุนที ่๔” โดยนายอาํพล  เสนาณรงค  

องคมนตร ีเปนประธานในพธิเีปดการฝกอบรม โดยมนีางสวุรรณา พาศริ ิ

รองเลขาธกิาร กปร. นายดนชุา สนิธวานนท รองเลขาธกิาร นายชชัชยั 

ภูวิชยสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษาดานการประสานงานโครงการฯ นายประสาท 

พาศริ ิที่ปรกึษาดานการประสานงานโครงการฯ ใหการตอนรบั พรอมดวย

นายสมบูรณ วงคกาด ที่ปรกึษาดานการพฒันา กลาวรายงานการจดัโครงการฝกอบรมนกับรหิารการพฒันาตามแนวพระราชดาํริ

รุนที่ ๔ ณ หองประชมุ ๑๐๑  ชั้น ๑ อาคารสาํนกังานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิเขตบางพลดั กรงุเทพมหานคร การฝก

อบรมครั้งนี้มผีูเขารบัการอบรมจากหนวยราชการตางๆ ทั่วประเทศ และสื่อมวลชนที่ไดทาํหนาที่ในการสนองพระราชดาํร ิ จาํนวน 

๓๘ คน ทั้งนี้เพื่อใหผูเขารบัการอบรมไดมคีวามรูความเขาใจในพระราชดาํรกิารพฒันา หลกัการทรงงานและปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีง ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณในการบรหิารการพฒันาตามแนวพระราชดาํรทิี่แตละหนวยดาํเนนิการ เพื่อประโยชนใน

การขบัเคลื่อนและขยายผลการพฒันาตามแนวพระราชดาํรไิดอยางถูกตองเหมาะสมและชดัเจนยิ่งขึ้น

การฝกอบรมในครั้งนี้ ไดรับเกียรติจากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณความชํานาญเปนกรณีพิเศษ เกี่ยวกับ

การพฒันาและขยายผลตามแนวพระราชดาํร ิอาท ินายอาํพล เสนาณรงค องคมนตร ีปาฐกถาพเิศษ “ประสบการณการสนอง

พระราชดําริเพื่อประโยชนสุขของประชาชน” รวมทั้งการบรรยายและสมัมนาในหวัขอตาง ๆ ประกอบดวย “การบรรยายการ

บรหิารโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํรเิพือ่ประโยชนสขุของประชาชน” โดยหมอมหลวงจริพนัธุ ทววีงศ เลขาธกิาร กปร. 

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘

นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี เปนประธาน 
เปดการฝกอบรม “นักบริหารการพัฒนา
ตามแนวพระราชดําริ (นบร.)” รุนที่ ๔

ปที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒  เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๘
๖๘



“การพัฒนาอยางยั่งยืนตามแนวพระราชดํารโิดย” ดร.จริาย ุ อศิรางกูร ณ อยธุยา “การพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในมุมมองของภาคเอกชน” โดยนายอภัยชนม วัชรสินธุ การบรรยาย “สถาบันพระมหากษัตริยกับสังคมไทย”

โดยศาสตราจารยพิเศษ ธงทอง จันทรางศุ “การกําหนดนโยบายสาธารณะเพื่อความพอเพียง” โดย ศ.ดร.ณัฎฐพงศ 

ทองภกัด ีการบรรยาย “การพฒันาตามแนวพระราชดาํรแิละปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในบรบิทของทฤษฎกีารพฒันา

ระดับสากล” โดย ดร.วิชัย รูปขําดี “แนวโนมและทิศทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในอนาคต” โดย

ดร.สเุมธ ตนัตเิวชกลุ เลขาธกิารมูลนธิชิยัพฒันา การบรรยาย “แนวโนมสถานการณการเมืองโลกและไทยกับการขับเคลื่อน

การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดย ดร.นติภิูม ินวรตัน “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผลในครึ่งระยะของฉบับ ๑๑ และทิศทางที่ควรเปนไปของฉบับที่ ๑๒” โดย เลขาธกิาร สศช. “การ

สรางสงัคมไทยใหเขมแขง็ยัง่ยนืบนความพอเพยีง” โดยนายแพทยประเวศ วะส ี“การเขาสูประชาคมอาเซยีนและโอกาสใน

การขยายผลการพัฒนาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยอธิบดีกรมอาเซียน “การสรางสังคมไทยสีเขียวตามแนว

พระราชดาํรแิละปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” โดยนายอนสุรณ แสงนิ่มนวล การบรรยาย “โครงการปดทองหลงัพระ : สบืสาน

แนวพระราชดาํร”ิ โดย ม.ร.ว.ดศินดัดา  ดศิกลุ การบรรยาย “ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในทรรศนะโลกและการขบัเคลือ่น

ในภาคเอกชนและประชาชน” โดย ดร.พิพัฒน ยอดพฤติการณ “เครือขายการเรียนรูเพื่อการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน” 

โดย ดร.สีลาภรณ บัวสาย “การเสวนาการรวมมือแบบบูรณาการ เพื่อผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ” 

โดยวิทยากรจากหนวยงานตาง ๆ “การกําหนดตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนา” 

โดย ผศ.ดร.ณดา จนัทรสม การบรรยาย “ภมูคิุมกนัประเทศไทย” โดยศาสตราจารยเกยีรตคิณุ นายแพทยเกษม วฒันชยั องคมนตร ี

การบรรยาย “การขบัเคลือ่นชมุชนสูความพอเพยีง” โดย ดร.อภชิาต ิดาํด ีและ “ธรรมะสาํหรบัผูบรหิารเพือ่สรางสมดลุในทกุ

มิติ” โดยพระพรหมบณัฑติ ตลอดจนการสมัมนา “การขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดําริและปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงผานกลไกระบบบริหารราชการ” โดย ดร.วชิยั รูปขาํดี

 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พรอมดวยหมอมหลวง

จิรพันธุ ทวีวงศ เลขาธิการ กปร. นายเลิศวิโรจน โกวัฒนะ อธิบดี

กรมชลประทาน เจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ และเจาหนาที่

สํานักงาน กปร. เดินทางไปติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ และติดตามแหลงนํ้าขนาดใหญ พรอมทั้งเยี่ยมชมพื้นที่

เกษตรกรที่ไดรบัประโยชนจากโครงการอางเกบ็นํ้าหวยทอน (ตอนบน)

อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัหนองคาย และโครงการอางเกบ็นํ้าบงึโขงหลงอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดับงึกาฬ 

ตอมา องคมนตรแีละคณะไดเดนิทางตอไป

ยังโครงการอางเก็บนํ้าบึงโขงหลงอันเนื่อง

มาจากพระราชดาํร ิบานดอนกลาง ตาํบล

บึงโขงหลง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัด

บงึกาฬ 

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘

ปที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒  เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๘
๖๙



นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พรอมดวย

หมอมหลวงจิรพันธุ  ทวีวงศ เลขาธิการ กปร. นาย

เลศิวโิรจน โกวฒันะ อธบิดกีรมชลประทาน นายเทอดศกัดิ์ 

บุญยขจร ผูเชี่ยวชาญดานแหลงนํ้า มูลนิธิชัยพัฒนา 

พรอมดวยเจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ เดินทาง

ไปยังโครงการอางเก็บนํ้าหวยโท-หวยยางอันเนื่องมาจาก

พระราชดาํร ิอาํเภอโคกศรสีพุรรณ จงัหวดัสกลนคร และ

โครงการพัฒนาลุ มนํ้ากํ่าอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

จังหวัดสกลนคร-นครพนม เพื่อติดตามการดําเนินงาน

พรอมเยี่ยมเยียนและสอบถามถึงสภาพชีวิตความเปนอยู 

ของราษฎรในปจจุบัน ในการนี้ องคมนตรีและคณะไดรับฟง

รายงานผลการดาํเนนิงานของโครงการอางเกบ็นํ้าหวยโท-หวยยาง

อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิพรอมกบัมอบเงนิทนุในการบรหิาร

จดัการใหแกกลุมผูใชนํ้าจาํนวน ๒ กลุม เพื่อเปนกองทนุในการ

บรหิารจดัการกลุมใหมปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น 

นายพลากร สุวรรณรัฐ 

องคมนตร ีพรอมดวยหมอมหลวง

จิรพันธุ   ทวีวงศ   เลขาธิการ 

กปร. นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร 

ผูเชี่ยวชาญดานแหลงนํ้า มูลนธิิ

ชัยพัฒนา พรอมดวยเจาหนาที่

จากหนวยงานที่เกี่ยวของ รวม

ตดิตามและเยี่ยมชมการดาํเนนิงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 

ประกอบดวย โรงงานหลวงอาหารสาํเรจ็รูปที่ ๓ (เตางอย) และโครงการ

อางเกบ็นํ้าหวยหวดอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ อาํเภอเตางอย จงัหวดั

สกลนคร 

 ในการนี้ องคมนตรีและคณะไดรับฟงการบรรยายสรุปถึงการ

ดําเนนิการของโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูป ที่ ๓  (เตางอย) หลังจาก

นั้นไดมอบพนัธุปลาใหแกกลุมผูใชนํ้า เพื่อเพิ่มอาหารโปรตนีใหแกครอบครวั 

พรอมกับไดรวมกับราษฎรเก็บผลมะเขือเทศในแปลงของเกษตรกร เพื่อ

เปนการยนืยนัวาการทาํการเกษตรอยางถกูหลกัวชิาการจะสามารถสราง

ประโยชนใหแกราษฎรไดดยีิ่งขึ้น

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘

ปที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒  เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๘
๗๐



นายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตร ีพรอมดวยหมอมหลวง
จิรพันธุ ทวีวงศ เลขาธิการ กปร. และนายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ
นายกิจจา ผลภาษี นายปกรณ สัตยวณิช นางสาวศรีนิตย 
บญุทอง ที่ปรกึษาสาํนกังาน กปร. นางสาวอศุนยี  ธปูทอง ผูอาํนวย
การสาํนกัประสานงานโครงการพื้นที่ ๔ สาํนกังาน กปร. นายชูชาติ
ฉุยกรม ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ สํานัก
ราชเลขาธกิาร นายเทอดศกัดิ์ บญุยขจร ผูเชี่ยวชาญดานแหลงนํ้า 
มลูนธิชิยัพฒันา นายทว ีเตม็ญารศลิป ผูชวยอธบิดกีรมชลประทาน  เจาหนาที่จากสาํนกังาน กปร. และหนวยงานที่เกี่ยวของ เดนิทาง
ไปตดิตามและเยี่ยมชมการดาํเนนิงานสนองพระราชดาํรใินพื้นที่จงัหวดันราธวิาส ประกอบดวย สถานสีูบนํ้าบางนรา ๓๐ โครงการ
สงนํ้าและบํารุงรักษาลุมนํ้าบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลศาลาใหม อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และศูนยศึกษา

การพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํร ิจงัหวดันราธวิาส 

ในการนี้ คณะองคมนตรีได 
รับฟงการบรรยายสรุปการดําเนินงาน
ของโครงการพัฒนาลุ มนํ้าโครงการ
สงนํ้าและบํารุงรักษาลุ มนํ้าบางนรา
อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิซึ่งไดดาํเนนิ
การสนองพระราชดําริพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูตั้งแตป  ๒๕๒๓ ดวยราษฎรประสบปญหานํ้า ๓ ประเภท คอื นํ้าจดื นํ้าเคม็ นํ้าเปรี้ยว ซึ่งไหลมาบรรจบกนัจงึทาํใหเกดินํ้า
กรอย ราษฎรไมสามารถใชประโยชนได ในการนี้ ไดพระราชทานพระราชดาํรใิหกรมชลประทานพจิารณาและศกึษาวางโครงการแกไข
ปญหาในพื้นที่ลุมนํ้าบางนรา เพื่อชวยเหลอืราษฎร ทั้งวธิกีารระบายนํ้าเพื่อบรรเทาปญหาอทุกภยั วธิกีารกกัเกบ็นํ้าเพื่อใชประโยชน 

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี รวมเปดคลองสงนํ้าและใสปุย
นํ้าอินทรียเขาแปลงเกษตรผสมผสานของ นายสุวิทย เพชรกลํ่า เกษตรกรที่
ไดรับประโยชนจากโครงการทั้งในเรื่องของนํ้าเพื่อการเกษตรและความรูทาง
ดานวิชาการในการประกอบอาชีพจากศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ ซึ่งสงผลใหผลผลิตดีขึ้นมีอาหารเพียงพอตอการบรโิภคและ
มรีายไดอยางตอเนื่องตลอดทั้งป  พรอมกนันี้ องคมนตรแีละคณะไดมอบปจจยั
การผลิตจากศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เพื่อใชเปนพันธุพืชและพันธุผัก
ใหกบัตวัแทนกลุมเกษตรกร จาํนวน ๕ ราย  เพื่อเปนขวญัและกาํลงัใจใหกบัราษฎร
ในการประกอบอาชพีเกษตรกรรมตอไป

จากนั้น ไดเดนิทางไปยงัศูนยศกึษาการพฒันาพกิลุทองอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิอาํเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 
เพื่อรบัทราบถงึผลการดาํเนนิงานของศูนยในดานตางๆ ที่ไดดาํเนนิการสนองพระราชดาํร ิ ทั้งเรื่องการแกไขปญหาดนิเปรี้ยว หรอืที่
เรยีกวาแกลงดนิ การปลูกพชื เพาะเหด็ เลี้ยงสตัวและเลี้ยงปลา รวมถงึแนวทางในการขยายผลและการดาํเนนิงานเฉลมิพระเกยีรติ

ปที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒  เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๘
๗๑



สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา  ฯ  สยามบรมราชกมุาร ีในโอกาสทรงเจรญิพระชนมาย ุ๖๐ พรรษา  ซึ่งไดรวมกบัสาํนกังาน กปร. ในการ
พฒันาคณุภาพชวีติของราษฎรโดยการจดัอบรมอาชพี และการทาํแปลงสาธติดานปาไมชมุชน และสวนพรรณไมมวงเฉลมิพระเกยีรต ิ
๖๐ พรรษา  ขวญัหลาประชาไทย

โอกาสนี้ องคมนตรีและคณะไดเดินทางไปยังแปลงเกษตรผสมผสานแบบเศรษฐกิจพอเพียง บานนายดํา หะยะมิน
บานพิกุลทอง หมูที่ ๖ ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เกษตรกรตัวอยางของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และไดรับประโยชนจากการพัฒนาโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาลุมนํ้าบางนราอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พรอมดวยหมอมหลวงจริพนัธุ ทววีงศ เลขาธกิาร กปร. นายเฉลมิเกยีรต ิแสนวเิศษ 
นายกจิจา ผลภาษ ีนายปกรณ สตัยวณชิ และนางสาวศรนีติย บญุทอง ที่ปรกึษาสาํนกังาน กปร. นายชชูาต ิฉยุกรม ที่ปรกึษาโครงการ

พัฒนาตามแนวพระราชดําริ สํานกัราชเลขาธิการ 
นายเทอดศกัดิ์ บณุยขจร ผูเชี่ยวชาญดานแหลงนํ้า 
มูลนธิชิยัพฒันา นายทว ีเตม็ญารศลิป ผูชวยอธบิดี
กรมชลประทาน เจาหนาที่สํานกังาน กปร. และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เดนิทางไปยงัโครงการปรบัปรงุ
อางเก็บนํ้าโคกยางอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
ตาํบลสไุหงปาด ีอาํเภอสไุหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส 
และแปลงนาของเกษตรกรบานโคกอฐิ-โคกใน ในเขต
พื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาลุ มนํ้าโก-ลก
อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดันราธวิาส เพื่อรบัฟง
การบรรยายสรุปการดําเนนิงานสนองพระราชดําริ
และผลสาํเรจ็จากการพฒันาตามแนวพระราชดาํรทิี่

ไดพระราชทานในการแกไขปญหาและบรรเทาความเดอืดรอนของราษฎรที่ประสบกบัปญหานํ้าทวม นํ้าเปรี้ยว และขาดแคลนนํ้าจดื
ในการทําการเกษตรและปญหาการทํานาที่ไดรับผลผลิตตํ่าไมเพียงพอตอการดํารงชีพ โอกาสนี้ องคมนตรีและคณะไดเดินทางไป
ยงัวดัประชมุชลธารา ตาํบลสไุหงปาด ีอาํเภอสไุหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส เพื่อกราบนมสัการเจาคณะจงัหวดันราธวิาส และพบผูนาํ
ศาสนาอสิลามพรอมกบัไดมอบถงุยงัชพีพระราชทานใหกบัตวัแทนผูนาํศาสนา และประชาชน จาํนวน ๑๐๐ ชดุ 

ตอมา ไดเดินทางไปยังโครงการปรับปรุงอางเก็บนํ้าโคกยางอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ไดพระราชทานพระราชดําริใหพิจารณาวางโครงการฯ ขึ้นเพื่อชวยเหลือราษฎร
บานแซะและบานควน หมูที่ ๒ และหมูที่ ๖ ตาํบลสไุหงปาด ี อาํเภอสไุหงปาด ี
จงัหวดันราธวิาส ใหมนีํ้าเพยีงพอสาํหรบัอปุโภคบรโิภคและทาํการเกษตรไดตลอด
ทั้งป ในการนี้ ไดมอบภาพพระบรมฉายาลักษณพระราชทานใหกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ พรอมกับมอบปจจัยการผลิตเมล็ดพันธุพืชจากศูนยศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่ไดดําเนนิการผลิตเมล็ดพันธุพืชตามแนว
พระราชดาํรใินสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีพรอมกนันี้ องคมนตรี
และคณะไดรวมกันปลอยพันธุปลาตะเพียนและปลาบา จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ ตัว 
ลงในอางเกบ็นํ้าโคกยางฯ เพื่อใหเปนแหลงอาหารโปรตนีใหกบัราษฎรอกีดวย

จากนั้น องคมนตรีและคณะไดเดินทางไปยังแปลงนาของเกษตรกรบาน
โคกอฐิ-โคกใน เขตพื้นที่โครงการสงนํ้าและบาํรงุรกัษาลุมนํ้าโก-ลกอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิตาํบลพรอน อาํเภอตากใบ จงัหวดั
นราธวิาส ในการนี้ นายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตร ีไดมอบปจจยัการผลติเมลด็พนัธุพชืใหกบัตวัแทนกลุมเกษตร พรอมกบัไดรวม
เกี่ยวขาวพันธุหอมกระดังงาในแปลงนารวมกับเกษตรกรเพื่อเปนกําลังใจใหกับราษฎรที่ไดรวมกันพัฒนาพื้นที่แหงนี้ใหเกิดประโยชน
กบัตนเอง ชมุชน และประเทศชาต ิสมดงัพระราชประสงคอยางแทจรงิ 

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ 

ปที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒  เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๘
๗๒



 นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี เปน
ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ
ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ พรอมดวย นายพลากร สวุรรณรฐั 
องคมนตร ีรองประธานกรรมการบรหิารโครงการศูนย
ศกึษาการพฒันาอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิณ หอง
ประชมุ ๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารสาํนกังานโครงการอนัเนื่อง
มาจากพระราชดาํร ิ สาํนกังาน กปร. แขวงบางยี่ขนั 
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีหมอมหลวง
จริพนัธุ ทววีงศ เลขาธกิาร กปร. นางสวุรรณา พาศริิ
รองเลขาธิการ กปร. นายดนชุา สินธวานนท รองเลขาธิการ กปร. ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํร ิและหนวยงานที่เกี่ยวของประมาณ ๘๐ คน เขารวมประชมุในครั้งนี้ดวย เพื่อรบัทราบถงึการดาํเนนิงานของ
ศูนยศกึษาการพฒันาทั้ง ๖ แหงทั่วประเทศ

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ 

นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี เปนประธานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนา

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

ปที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒  เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๘
๗๓



นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี ประธาน
คณะกรรมการพัฒนาและรณรงคการใช หญาแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนประธานการประชุม
คณะกรรมการพฒันาและรณรงคการใชหญาแฝกอนัเนื่อง
มาจากพระราชดาํร ิครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ หองประชมุ ๒๐๑ 
อาคารสํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
แขวงบางยี่ขนั เขตบางพลดั กรงุเทพฯ โดยมหีมอมหลวง
จิรพันธุ ทวีวงศ เลขาธิการ กปร. พรอมดวยผูบริหาร
สาํนกังาน กปร. และนกัวชิาการจากหนวยงานที่เกี่ยวของ

ประมาณ ๔๐ คน เขารวมประชมุฯ การประชมุฯ ในครั้งนี้ มวีตัถปุระสงคเพื่อ
ใหคณะกรรมการฯ ไดรบัทราบถงึผลการดาํเนนิงานการพฒันาและรณรงคการ
ใชหญาแฝกฯ ในป ๒๕๕๗ รวมถงึการตดิตามผลการดาํเนนิงานการประเมนิผล 
การอนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่อง
มาจากพระราชดาํร ิของสาํนกังาน กปร. ประจาํปงบประมาณ ๒๕๕๘ ตลอดจน
การรายงานความกาวหนาในการดําเนินการเขารวมสัมมนาหญาแฝก
นานาชาต ิครั้งที่ ๖ ระหวางวนัที่ ๕ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ เมอืงดานงั 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ
พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชดาํเนนิเปนประธาน

ในพธิเีปดการสมัมนาหญาแฝกนานาชาตใินครั้งนี้ พรอมกบัพระราชทานรางวลั The King of Thailand Vetiver Awards 2015 
ใหกบัผูชนะการประกวด ไดแก รางวลัชนะเลศิดานงานวจิยัหญาแฝกดเีดน แบงเปน ๒ ประเภท ประเภทละ ๑ รางวลั รางวลั
ดานการสงเสรมิและการใชงานระบบหญาแฝกดเีดน แบงเปน ๒ ประเภท ประเภทละ ๑ รางวลั รางวลัดานการมสีวนรวม
ของประชาชนดเีดน แบงเปน ๒ ประเภท ประเภทละ ๑ รางวลั และรางวลัประกาศเกยีรตคิณุ จาํนวน ๙ รางวลั

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ 

นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี เปนประธานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

ปที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒  เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๘
๗๔



นายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตร ีพรอมดวยนายดนชุา สนิธวานนท 
รองเลขาธิการ กปร. นายเลิศวิโรจน โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน  นาย
เฉลมิเกยีรต ิแสนวเิศษ ที่ปรกึษาสาํนกังาน กปร. นายเทดิศกัดิ์ บณุยขจร ผูเชี่ยวชาญ
ดานแหลงนํ้า มูลนธิิชัยพัฒนา เจาหนาที่สํานกังาน กปร. และเจาหนาที่จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ ตดิตามงานการพฒันาดานแหลงนํ้าตามแนวพระราชดาํร ิ
 ประกอบดวย โครงการอางเก็บนํ้าหวยตาจูอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  จังหวัดศรีสะเกษ รับฟงการบรรยายสรุปถึงผลการดําเนนิงาน

สนองพระราชดําริ ตั้งแตป ๒๕๒๙  ไดจัดสรางอางเก็บนํ้าและคลองสงนํ้าระบบชลประทานอยาง
ตอเนื่องตลอดเสนทาง สงผลใหราษฎรมแีหลงนํ้าเพยีงพอตอการเกษตรกร

พรอมกันนี้องคมนตรี  ไดมอบปจจัยการผลิต ไดแก 
เมล็ดพันธุขาวขาวดอกมะลิ พันธุมะมวงนํ้าดอกไม เขียวเสวย 
มะนาวพนัธุพจิติร  หวาย มะกอกนํ้า  พนัธุไก และปลานลิ จาก
ศูนยพัฒนาการเกษตรภูสิงหอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มอบให

แกตวัแทนเกษตรกร  พรอมกบัไดเยี่ยมสวนผลไมของเกษตรกรประกอบดวย นายสามารถ  ทองสวสัดิ์ 
เกษตรกรสวนผลไมเศรษฐกจิทั้งมะมวง ลิ้นจี่ ทเุรยีน มงัคดุ และไดเยี่ยมแปลงขาวนาปรงัของนายทพิย 
บญุทอง ไดปลูกขาวพนัธุชยันาท โดยใชวธิกีารปลูกที่เรยีกวานาสาํรวยเปนวธิกีารแบบพื้นบานที่ใชนํ้านอยแตใหผลผลติที่ดี

จากนั้น องคมนตรแีละคณะไดเดนิทางตรวจเยี่ยมโครงการเขื่อนลาํนางรองอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดับรุรีมัย สรางขึ้น
ตามแนวพระราชดาํรขิองพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั และเดนิทางไปเยี่ยมชมโรงงานหลวงอาหารสาํเรจ็รปูอาํเภอโนนแดง โดยโรงงานหลวง
อาหารสาํเรจ็รูปที่ ๔ จดัตั้งขึ้นตามแนวพระราชดาํรพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั

นายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตร ีพรอมดวยนายดนชุา สนิธวานนท
รองเลขาธิการ กปร. นายเลิศวิโรจน โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน 
นายเฉลมิเกยีรต ิแสนวเิศษ ที่ปรกึษาสาํนกังาน กปร. นายเทดิศกัดิ์ บณุยขจร
ผูเชี่ยวชาญดานแหลงนํ้า มูลนธิิชัยพัฒนา เจาหนาที่สํานกังาน กปร. 
และเจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการอางเก็บนํ้าหวยพลาญเสือตอนลาง (โครงการพัฒนาพื้นที่
เพื่อความมั่นคง) อําเภอนํ้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเปนประธานเปดงานโครงการพัฒนาเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ 

จงัหวดัอบุลราชธาน ีประจาํป ๒๕๕๘ พรอมกบัรบัฟงการบรรยายสรปุการดาํเนนิงาน 
และมอบปจจยัการผลติใหแกราษฎร เชน พนัธุขาว พนัธุปลา เปนตน 

ในการนี้ ไดเดนิทางตอไปเยี่ยมชมพื้นที่ความมั่นคงบรเิวณโครงการอางเกบ็นํ้า
หวยพลาญเสือตอนบน เพื่อปลอยพันธุปลาลงในแหลงนํ้า ปลูกตนไมเพื่อใหเปน
รมเงา ชมคนัคูยทุธศาสตร  และเดนิทางตอไปยงัโครงการอางเกบ็นํ้าหวยวงัใหญ 
อาํเภอนํ้ายนื จงัหวดัอบุลราชธาน ีเพื่อชมแปลงนาสาธติ “นาขาวเปยกสลบัแหง” 
และเยี่ยมชมพื้นที่ของนายทองสุข สุราช เกษตรกรผูไดรับประโยชนจากโครงการ 
จากนั้น องคมนตรแีละคณะเดนิทางตอไปยงัโครงการอางเกบ็นํ้าหวยวงัใหญ ตั้งอยู
ที่บานตายอย ตาํบลโดมประดษิฐ อาํเภอนํ้ายนื จงัหวดัอบุลราชธาน ี

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ 

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดบุรีรัมย

ปที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒  เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๘
๗๕



นายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตร ีไดเดนิทางไปตดิตามความกาวหนาในการดาํเนนิงานโครงการหวยโสมงอนัเนื่องมาจาก
พระราชดาํร ิอาํเภอนาค ีจงัหวดัปราจนีบรุ ีโดยมนีายจรลัธาดา กรรณสูตร ที่ปรกึษาสาํนกัราชเลขาธกิาร นายดนชุา สนิธวานนท

รองเลขาธิการ กปร. นายชูชาติ ฉุยกลม ที่ปรึกษาสํานักราชเลขาธิการ 
นายเลศิวโิรจน โกวฒันะ อธบิดกีรมชลประทาน นายสวุรรณ บูราพรนสุรณ 
รองเลขาธิการ สํานกังานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พันเอก สุรินทร 
ปรยีานภุาพ รองเสนาธกิาร กองพลทหารราบที่ ๒ รกัษาพระองค พรอมดวย
เจาหนาที่จากสํานกังาน กปร. รวมติดตามความกาวหนาการดําเนนิงาน
โครงการฯ โดยมีนายสมฤกษ บัวใหญ รองผูวาราชการจังหวัดปราจีนบุร ี
ใหการตอนรบัพรอมเจาหนาที่ผูปฏบิตังิานในโครงการฯ ในการนี้ องคมนตร ี
และคณะไดรับฟงการบรรยายสรุปถึงความกาวหนาของโครงการหวยโสมง
อนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 
ติดตามความกาวหนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

อางเก็บนํ้าหวยโสมง อําเภอนาคี จังหวัดปราจีนบุรี

ปที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒  เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๘
๗๖



 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พรอมดวยหมอมหลวง
จิรพันธุ ทวีวงศ เลขาธิการ กปร. นายจรัลธาดา กรรณสูต ที่ปรึกษา
สาํนกัราชเลขาธกิาร นายจรญู อิ่มเอบิสนิ ผูชวยเลขาธกิารพระราชวงั นายทว ี
เตม็ญารศลิป ผูชวยอธบิดกีรมชลประทาน นางสาวอศุนยี ธปูทอง ผูอาํนวย
การสาํนกัประสานงานโครงการพื้นที่ ๔ สาํนกังาน กปร. เจาหนาที่จากหนวย
งานที่เกี่ยวของ และเจาหนาที่สาํนกังาน กปร. ไดเดนิทางไปยงัโครงการฟารม
ตวัอยางในสมเดจ็พระนางเจา ฯ พระบรมราชนินีาถ บานปาตาเขยีว ตาํบลบานกลาง อาํเภอปะนาเระ จงัหวดัปตตาน ีและรบัฟง

การบรรยายสรปุภาพรวมผลการดาํเนนิงานโครงการฟารมตวัอยางใน
สมเดจ็พระนางเจา ฯ พระบรมราชนินีาถ และโครงการฟารมตวัอยาง
ในสมเดจ็พระนางเจา ฯ พระบรมราชนินีาถ บานเคยีน ตาํบลพอมิ่ง 
อาํเภอปะนาแระ จงัหวดัปตตาน ี

จากนั้น ไดเยี่ยมชมกจิกรรมตาง ๆ และเยี่ยมเกษตรกรที่ไดรบั
ประโยชนจากโครงการฟารมตวัอยางในสมเดจ็พระนางเจา ฯ พระบรม
ราชนินีาถ บานปาตาเขยีว และเดนิทางไปยงัโครงการฟารมตวัอยาง
ในสมเดจ็พระนางเจา ฯ พระบรมราชนินีาถ บานเคยีน 

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ติดตามความกาวหนาโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดปตตานี

ปที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒  เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๘
๗๗



วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พรอมดวยหมอมหลวง
จริพนัธุ ทววีงศ เลขาธกิาร กปร. นายจรลัธาดา กรรณสูต ที่ปรกึษา
สํานกัราชเลขาธิการ นายดนชุา  สินธวานนท รองเลขาธิการ กปร.
นายจรูญ อิ่มเอบิสนิ ผูชวยเลขาธกิารพระราชวงั นายทว ี เตม็ญารศลิป 
ผูชวยอธิบดีกรมชลประทาน นางสาวอุศนีย ธูปทอง ผูอํานวยการ
สํานกัประสานงานโครงการพื้นที่ ๔ สํานกังาน กปร. เจาหนาที่จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ และเจาหนาที่สาํนกังาน กปร. เดนิทางไปตดิตาม

ความกาวหนาโครงการฟนฟทูรพัยากรชายฝงทะเลอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ
จังหวัดปตตานี เพื่อเยี่ยมชมการจับปลาของชาวประมงชายฝง โดยมีผูวา
ราชการจงัหวดั นายวรีพงค  แกวสวุรรณ กลาวตอนรบั พรอมกบัรบัฟงการ
บรรยายสรุปผลการดําเนนิงานโครงการฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเลอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ จังหวัดปตตานีและจังหวัดนราธิวาส โอกาสนี้ ไดมอบ
พันธุปลาและซั้งใหกับตัวแทนราษฎร พรอมเยี่ยมชมการแปรรูปสัตวนํ้า (กลุม
ขาวเกรยีบปลาสด กลุมทาํนํ้าปูดู กลุมธนาคารปู และชมนทิรรศการโครงการ
ฟนฟูทรพัยากรชายฝงผลการดาํเนนิงานสนองพระราชดาํริ

จากนั้น องคมนตรแีละคณะไดเดนิทางจากทาเทยีบเรอื อาํเภอสายบรุ ี
จงัหวดัปตตานไีปยงัพื้นที่บรเิวณกลางทะเลเพื่อรวมพธิปีลอยปะการงัเทยีมสูทองทะเล โดยแทงคอนกรตี จาํนวน ๓๐๐ แทง เพื่อให
เปนแหลงชมุนมุพนัธุสตัวนํ้าใหกบัราษฎรไดอาศยัประกอบอาชพีการประมงตอไป

ปที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒  เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๘
๗๘



วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี เปนประธานการประชุมศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริสัญจร 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑๑) พรอมดวยนายดนชุา  สนิธวานนท  รองเลขาธกิาร กปร. ผูอาํนวยการศนูย
ศกึษาการพฒันาอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิทั้ง ๖  แหง เจาหนาที่จากหนวยงานตาง ๆ  และเจาหนาที่
สาํนกังาน กปร. เขารวมประชมุในครั้งนี้ โดยมนีางสายหยดุ เกดิเพชร ผูอาํนวยการศูนยศกึษาการ
พฒันาพกิลุทองอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิพรอมดวยเจาหนาที่จากศนูยศกึษาฯ ใหการตอนรบั  ณ 
หองประชมุ ศนูยศกึษาการพฒันาพกิลุทองอนัเนื่องมาจากพระราชดาํรจิงัหวดันราธวิาส การประชมุฯ 
ในครั้งนี้ตองการแสดงใหเห็นถึงความรวมมือจากองคกรภาครัฐที่ไดบูรณาการการทํางานเพื่อสนอง
พระราชดาํรไิดอยางมปีระสทิธผิลที่มุงเนนพฒันาองคความรูดานวชิาการตาง ๆ  เปนการสรางประโยชน
ใหแกประชาชนในพื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนา ทั้ง ๖ แหง ทั่วประเทศซึ่งมีแนวทางการพัฒนาที่
แตกตางกนัตามลกัษณะภมูสิงัคมตามแนวพระราชดาํรเิพื่อสรางความรูและผลแหงการพฒันาที่กอเกดิ
ประโยชนตอประชาชนตอไป รวมถงึการเตรยีมการดานงบประมาณในปงบประมาณ ๒๕๕๙

นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี
เปนประธานการประชุม ศูนยศึกษาการพัฒนา

อันเนื่องมาจากพระราชดําริสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

ปที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒  เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๘
๗๙



โอกาสนี้ นายอําพล เสนาณรงค  องคมนตรี 

พรอมคณะไดเดินทางไปเยี่ยมชมพื้นที่สวนพฤกษศาสตรพรรณ
ไมมวงเฉลมิพระเกยีรตฯิ ซึ่งมพีนัธุไมสมีวง จาํนวน  ๖๐  ชนดิ 
และพรุจําลอง ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ ซึ่งเปนกิจกรรมในโครงการ “ขวัญหลา

ประชาไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ 

๒ เมษายน ๒๕๕๘” และเดนิชมปาพรจุาํลอง ที่เปนพื้นที่ดั้งเดมิ
ของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
โดยมีการศึกษาการอนุรักษพื้นที่พรุและใชประโยชนจากปาพรุ
ใหมปีระสทิธภิาพสูงสดุ

ปที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒  เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๘
๘๐



ความพึงพอใจคอลัมน์ต่างๆ วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๘

สิ่งที่ควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

ชื่อ-สกลุ ..............................................................................         ต�ำแหน่ง ............................................................................
หน่วยงำน ...........................................................................         โทรศพัท์ ............................................................................
ที่อยู่ ..............................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณที่กรุณำให้ข ้อคิดเห็นต่อ

วำรสำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิ

ควำมเห็นของท่ำนจะเป็นประโยชน์ต่อ

กำรปรบัปรงุวำรสำรฯ ให้ดยีิ่งขึ้น  

(๑)  พระรำชกรณยีกจิ

(๒)  บทควำมเฉลมิพระเกยีรตฯิ ๙๐๕

(๓)  บทควำมพเิศษ

(๔)  ประโยชน์สขุสู่ปวงประชำ

(๕)  ในควำมทรงจ�ำ

(๖)  แนะน�ำโครงกำร

(๗)  ประชำหน้ำใส

(๘)  เศรษฐกจิพอเพยีง

(๙)  องค์ควำมรู้/สำระน่ำรู้

(๑๐) เล่ำสู่กนัฟัง

(๑๑) ควำมเคลื่อนไหว

	มาก		 ปานกลาง		 น้อยคอลัมน์

   	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
	 	 	 	 ตำมที่อยู่ด้ำนหลัง	หรือ	โทรสำร	๐	๒๔๔๗	๘๕๖๑-๒
	 	 	 	 สำมำรถตรวจสอบรำยชื่อได้ที่	www.rdpb.go.th	มุมวำรสำร

กรุณำส่งค�ำตอบมำที่

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

ค�าถาม

เฉลย ค�าตอบ

“พิพิธภัณฑ์ธรรมชำติที่มีชีวิต” อยู่ในคอลมัน์ใด

คอลมัน์บทควำมพเิศษ คอลมัน์เล่ำสู่กนัฟัง

(เฉลยค�ำตอบฉบบัหน้ำ)

 โครงกำร อพ.สธ. ในคอลมัน์เศรษฐกจิพอเพยีง เกดิขึ้นเมื่อไร

เดอืนมถินุำยน ๒๕๓๕ เดอืนเมษำยน ๒๕๓๓

แบบสอบถามชิงรางวัลของที่ระลึก



(พื้นที่ส่วนนี้ส�ำหรับโฆษณำ)

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

ส�ำนักงำน	กปร.

ตู้	ปณ.	๗

ปณฝ.	ท�ำเนียบรัฐบำล

กรุงเทพมหำนคร

๑๐๓๐๒

บริกำรธุรกิจตอบรับ



วารสารอันเนื่องมาจาก

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๘

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
จังหวัดเชียงใหม่

ป
ีท
ี่ ๑

๓
 ฉบ

ับ
ท
ี่ ๒

 เมษ
ายน

 - มิถุน
ายน

 ๒
๕

๕
๘

วารสารอัน
เน

ื่องมาจาก

ฉบับพิเศษ
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

“ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการ

ลงทุนที่ส�าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ ”

พระราชด�ารัส 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน ์
ต่อการพัฒนาประเทศ”

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๓๘ 
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร

สำานักงานคณะกรรมการพิเศษ 
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน  
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐-๖  โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
ผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น RDPB BOOK
ระบบ android และ iOS

http://www.rdpb.go.th

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

E-mail: rdpb_project@hotmail.com



ฉบับพิเศษ
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

“นักเรียนทุนของฉันคงจะถึงหมื่น”

พระราชปรารภใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๘ เป็นช่วงเดือนพระราชสมภพ 
ของสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทีท่รงมีพระชนมายุครบ ๕ รอบ 

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งในฉบับนี้ ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ในฐานะหน่วยงานที่ท�าหน้าที่สนองพระราชด�าริ ได้ร่วม 
เฉลิมพระเกียรติ โดยน�าเสนอเรือ่งราวทีพ่ระองค์ทรงท�าให้กบัประชาชนในหลากหลายครัง้ รวมถึง 
พระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตรที่งดงาม และการทรงงานที่ไม่มีวันหยุด ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมี 
พระราชด�ารัสกับผู ้ตามเสด็จว่า “วันนี้จดงานได้ ๕๐ หน้า” อันแสดงให้เห็นถึงตัวอย่าง 
ของการทรงงานหนักอย่างแท้จริง

ในฉบับนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เล่าไว้ในคอลัมน์
ในความทรงจ�าว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได้รับตัวอย่าง 
และแรงบันดาลพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ดังพระราชด�ารัสท่ีว่า 
“...ทรงมีหน้าที่เป็นพลเมืองดี คือ เมื่อเห็นว่าจะท�าอะไรเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องท�า” ส�าหรับ 
คอลัมน์บทความเฉลิมพระเกียรติได้เสนอเรื่อง “ทรงเป็นเจ้าฟ้านักการศึกษาตลอดชีวิต” คอลัมน์
บทความพเิศษได้เล่าถงึพระมหากรณุาธคุิณทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว สมเดจ็พระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศ์ ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎร อ�าเภอสุไหงปาดี 
จังหวัดนราธิวาส นอกจากนี้ได้น�าเสนอโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนบริเวณพ้ืนท่ีเขา 
ซับแกงไก่ จังหวัดลพบุรี ในคอลัมน์ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา ท่ีความส�าเร็จค่อยๆ ชัดเจนขึ้น 
จากความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน เพ่ือติดอาวุธทางปัญญา ให้มีทางเลือกในการพัฒนา
อาชีพมากขึ้น คอลัมน์แนะน�าโครงการ น�าเสนอโครงการปรับปรุงถนนเพื่อช่วยเหลือราษฎร 
อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และอ�าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ให้มีความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งดีขึ้น คอลัมน์ประชาหน้าใส เล่าถึงโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านหยวก ซึ่งเป็นถิ่น 
ที่อยู่ของชนเผ่ามลาบรีหรือท่ีชาวบ้านเรียกว่า “ผีตองเหลือง” ให้สามารถด�ารงชีวิตตามวิถี
วัฒนธรรมดั้งเดิม ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ป่าและพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภายในเล่มนี้ ยังมีเรื่องราวของเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ภายใต้ “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช” 
ในคอลัมน์เศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส  ในคอลัมน์
องค์ความรู้ ท่ีสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพ้ืนที่ป่าพรุอื่นๆ รวมทั้งความก้าวหน้า 
ของโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ด�าเนินงาน 
โดยส�านักงาน กปร. และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ทั้ง ๖ ศูนย์ กับ 
คอลัมน์เล่าสู่กันฟัง ที่ได้กล่าวถึงการปลูกพฤกษศาสตร์ไม้ม่วงและฟื ้นฟูป่าไม้ ๕ ระดับ 
ซึ่งผู้อ่านจะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์เหมือนเช่นเคย 

    

      กองบรรณาธิการ
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วัตถุประสงค์

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

ด�าเนินการโดย

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

โปรดทราบ

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

วารสารอันเนื่องมาจาก

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๘

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  จัดทำาขึ้นเพื่อแจกจ่าย ห้ามจำาหน่าย

คณะอ�านวยการ

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

คณะบรรณาธิการ

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

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
ผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น RDPB BOOK
ระบบ android และ iOS

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

http://www.rdpb.go.th

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

E-mail: rdpb_project@hotmail.com
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