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ป ี๒๕๕๘ นับเป็นปีมหามงคลท่ีปวงชนชาวไทยล้วนปีติยินดี ท่ีจะได้เฉลิมฉลอง 
เนื่องในโอกาสท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ 

พระชนมายุครบ ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ขอน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องใน 
โอกาสมงคลนี้ โดยได้เพิ่มคอลัมน์บทความเฉลิมพระเกียรติ ตลอดปี ๒๕๕๘ ในชื่อ “ดั่งดวงแก้ว 
แห่งสยาม” ซึ่งจะน�าเสนอพระราชประวัติ ตลอดจนการทรงงานที่สานต่อจาก พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี 
และทีท่รงรเิริม่ด้วยพระองค์เอง พร้อมด้วยการน�าเสนอโครงการเฉลมิพระเกยีรต ิฯ ทีส่�านกังาน กปร. 
จัดท�าขึ้นภายใต้ชื่อ “๖๐ พรรษา ขวัญหล้า ประชาไทย”

นอกจากนีภ้ายในเล่มจะน�าเสนอโครงการใหม่ ๆ  ทีย่งัไม่เป็นทีรู่จ้กัแพร่หลายนัก ในฉบบันี ้
ได้แก่ โครงการศนูย์ปศสุตัว์ตามพระราชด�าร ิอ�าเภอด่านซ้าย จงัหวดัเลย ทีเ่ป็นศนูย์ผลติพนัธุส์ตัว์ 
ส่งเสริมอาชีพรายได้ให้แก่ราษฎร โครงการพัฒนาพื้นที่โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีธรรมชาติร่มรื่นสวยงาม ลดการ
ใช้พลังงาน ภายใต้แนวคิด “สวนธรรมชาติบ�าบัด และสิ่งแวดล้อมศึกษา” 

คอลมัน์บทความพเิศษน�าเสนอค�าบรรยายเรือ่ง “มติคิวามพอเพยีง สร้างได้ด้วยตนเอง” 
ของ นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และอดีตเลขาธิการ กปร. ท่านแรก 
ซึ่งนับเป็นกูรูเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเข้าใจท่ีถ่องแท้และการน�าไปปฏิบัติ 
ที่ถูกต้องสอดคล้องกับสภาพของแต่ละบุคคล คอลัมน์เศรษฐกิจพอเพียง เป็นมิติท่ีเก่ียวข้องกับ
ความมั่นคงทางอาหาร คอลัมน์ในความทรงจ�า เล่าถึงเรื่อง “หมอของแผ่นดิน” ตั้งแต่โรงหมอ
เคลื่อนที่ หรือเรือเวชพาหน์ที่เป็นคลินิคลอยน�้าไปช่วยชาวบ้านที่เจ็บไข้ได้ป่วยที่อยู่ริมแม่น�้า
ล�าคลอง

คอลมัน์ประชาหน้าใส น�าเสนอตัวอย่างเกษตรกรทีไ่ด้รบัประโยชน์จากโครงการห้วยองคต 
จังหวัดกาญจนบุรี ที่เล่าถึงวิถีท�ากิน การใช้พื้นท่ีขนาดเล็กประกอบอาชีพจนประสบผลส�าเร็จ 
เป็นเกษตรกรดเีด่นสาขาไร่นาสวนผสมของจงัหวดั รวมทัง้โครงการไม้ดอกเมอืงหนาว จงัหวดัยะลา 
ที่จะช่วยลดการน�าเข้าไม้ดอกในภาคใต้

และด้วยเนื้อหาสาระที่มีมากมาย วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จึงได้เพิ่มจ�านวน
หน้าให้มากขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เพื่อให้ผู้อ่านได้อิ่มเอิบกับภาพที่น่าประทับใจและเนื้อหา 
ที่มากมายในคอลัมน์ต่างๆ ซึ่งกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านจะได้รับท้ังความ 
ประทับใจและองค์ความรู้ที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันต่อไป
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วัตถุประสงค์

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

ด�ำเนินกำรโดย

 ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
อาคารส�านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์ 
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศพัท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐-๖  โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒
http://www.rdpb.go.th

โปรดทรำบ

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

วารสารอันเนื่องมาจาก

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๘

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  จัดท�าขึ้นเพื่อแจกจ่าย ห้ามจ�าหน่าย



  
แปดสบิสองพระวรรษา  

พระแมฟาของปวงไทย 
ทรงรกัษพนาไพร   

ปารมเยน็เปนตนธาร
ธ ทรงพระกรณุา  เกื้อประชา

สรางเสรมิงาน 
ศลิปาชพีทรงสบืสาน   

สรรคศลิปไทยใหยนืยง
พระราชดําริฟาร มตัวอย าง 
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พระราชกรณียกิจ บทความเฉลิมพระเกียรติ ๙๐๕
• ดั่งดวงแกวแหงสยาม 

óð บทความพิเศษ

ประโยชนสุขสูปวงประชา • สรางอาหารจานใกล ในรั้วบาน

• มิติความพอเพียง สรางไดดวยตนเอง 
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ในความทรงจํา

แนะนําโครงการ
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เศรษฐกิจพอเพียง

ความเคลื่อนไหว

õõ
ประชาหนาใส

öôöñ•  เศรษฐกิจพอเพียง
 กับความมั่นคงทางอาหาร

•  โครงการไมดอกเมืองหนาว
 อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

•  ๖๐ พรรษา ขวัญหลา ประชาไทย

องคความรู

เลาสูกันฟง

• หมอของแผนดิน โรงหมอเคลื่อนที่

•  โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล 
 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

•  โครงการหวยองคต 
 อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 นายชรนิทร กลัน่แฮม เกษตรกรตวัอยาง
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วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ 
เสดจ็พระราชด�าเนนิไปโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านศรสีวสัดิ์ ต�าบลศรแีก้ว อ�าเภอเลงินกทา 

จังหวัดยโสธร โดยมีหม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. พลต�ารวจเอก อ�านาจ อันอาตม์งาม  
ที่ปรกึษา (สบ. ๑๐) ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิพลต�ารวจโท อรรถชยั เกดิมงคล ผู้บญัชาการต�ารวจตระเวน
ชายแดน นายชูชาติ ฉุยกรม ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชด�าริ ส�านักราชเลขาธิการ นายบุญสนอง  
สชุาตพิงศ์ ผู้ทรงคณุวฒุกิรมชลประทาน นายวรกานต์ จฑุานนท์ ผู้อ�านวยการส�านกัประสานงานโครงการ
พื้นที่ ๒ ส�านกังาน กปร. พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส�านกังาน กปร. เฝ้าฯ รบัเสดจ็

 ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชด�าริกับ หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. “…ให้
รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาและให้ความร่วมมือที่ด�าเนินการร่วมกับประเทศใน
อาเซียน เช่น โครงการที่ด�าเนินการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่ ศูนย์พัฒนา
และบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก ๒๒) และโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก�าพร้า 
(หลกั ๖๗) หรอืความร่วมมอืในด้านอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องส�าหรบัใช้ประกอบเป็นข้อมลูในการบรรยาย...” 

ต่อมา เสด็จพระราชด�าเนินไปโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ ต�าบลรุง อ�าเภอ 
กนัทรลกัษณ์ จงัหวดัศรสีะเกษ โดยมนีายดนชุา สนิธวานนท์ รองเลขาธกิาร กปร. นายทว ีเตม็ญารศลิป์  
ผู้ช่วยอธิบดี กรมชลประทาน พลต�ารวจโท อรรถชัย เกิดมงคล ผู้บัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน  
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส�านกังาน กปร. เฝ้าฯ รบัเสดจ็

ในการนี้ ครูใหญ่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ กราบบังคมทูลรายงาน  
การด�าเนินงานของโรงเรียนและความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชด�าริ จากนั้นทอดพระเนตร 
การเรยีนการสอน และกจิกรรมต่างๆ ของโรงเรยีน และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี
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วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘
เสดจ็พระราชด�าเนนิไปโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา ต�าบลนาโพธิ์

กลาง อ�าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธาน ีโดยมหีม่อมหลวงจริพนัธุ์ ทววีงศ์ เลขาธกิาร 
กปร. พลต�ารวจโท อรรถชยั เกดิมงคล ผู้บญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดน นายบญุสนอง 
สุชาติพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมชลประทาน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส�านักงาน 
กปร. เฝ้าฯ รบัเสดจ็

เนื่องจากในช่วงฤดูแล้ง โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านปากลามีปัญหา
ขาดแคลนน�้า ปริมาณน�้าของระบบประปาภูเขาไม่เพียงพอต่อความต้องการในด้าน 
การเกษตรและการอุปโภคบริโภคภายในโรงเรียน ได้พระราชทานพระราชด�าริ “…ให้
กรมชลประทานปรบัปรงุเพิม่ความจบุ่อกกัเกบ็น�า้ถาวรจากเดมิ ๗๕ ลกูบาศก์เมตร  
เป็น ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร จ�านวน ๒ แห่ง ส�าหรับโรงเรียนและชุมชน และ 
หาพันธุ์ไม้ผล เช่น มะม่วงแก้วหรือไม้ยืนต้นที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่มา
ปลกูแบบแทรกเข้าไปในป่า โดยให้มกีารกกัเกบ็น�า้ท�าแบบเดยีวกบัศนูย์ศกึษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ...”

จากนั้น เสด็จพระราชด�าเนินไปโรงเรียนบ้านดงนา ต�าบลหนามแท่ง  
อ�าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์  
รองเลขาธกิาร กปร. นายชชูาต ิฉยุกรม ที่ปรกึษาโครงการตามพระราชด�าร ิส�านกั
ราชเลขาธกิาร นายทว ี เตม็ญารศลิป์ ผู้ช่วยอธบิดกีรมชลประทาน นายสว่าง  
กองอนิทร์ ผู้อ�านวยการส�านกัสนองโครงการพระราชด�าร ิกรมอทุยานแห่งชาติ
สตัว์ป่า และพนัธุ์พชื พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส�านกังาน กปร. เฝ้าฯ 
รบัเสดจ็

ได้พระราชทานพระราชด�าริ “...ให้กรมชลประทาน กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และส�านักงาน กปร. พิจารณาด�าเนิน
การปรับปรุงประปาภูเขา ระบบส่งน�้า และสระเก็บน�้า พร้อมสร้าง 
ถังเก็บน�้าส�าหรับใช้ในโรงเรียนและหมู่บ้าน ตลอดจนซ่อมแซมระบบ
สูบน�้าที่มีอยู ่ให้ใช้งานได้…” และ “...ให้พิจารณาซ่อมแซมเส้นทาง
ตรวจการณ์พร้อมเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากบ้านปากลามายังบ้าน
ดงนา ตามริมแม่น�้าโขงเพ่ือใช้ดูแลรักษาป่าไม้ และให้ราษฎรบ้าน
ดงนาได้ใช้ร่วมกันในการสัญจร ตลอดจนส่งเสริมราษฎรให้มีการ 
ปลูกป่าสองข้างเส้นทาง...” 

ต่อมา เสด็จฯ ไปโรงเรียนบ้านโหง่นขาม ต�าบลหนามแท่ง อ�าเภอ 
ศรเีมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธาน ี โดยมนีายวรกานต์ จฑุานนท์ ผู้อ�านวยการ
ส�านกัประสานงานโครงการพื้นที่ ๒ ส�านกังาน กปร. พร้อมด้วยข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ส�านกังาน กปร. เฝ้าฯ รบัเสดจ็

ในการนี้ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านโหง่นขาม กราบบังคมทูลรายงานการ
ด�าเนนิงานของโรงเรยีนและความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชด�าร ิจากนั้น 
ทอดพระเนตรการเรยีนการสอนและกจิกรรมต่างๆ ของโรงเรยีน และทรงเยี่ยม
หน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงตดิตามผลการด�าเนนิงาน

ของโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย ต�าบล 
ห้วยสัตว์ใหญ่ อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี
นายวรีะ ศรวีฒันตระกูล ผู้ว่าราชการจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์  
หม่อมหลวงจริพนัธุ์ ทววีงศ์ เลขาธกิาร กปร. พลต�ารวจโท
อรรถชัย เกิดมงคล ผู้บัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน  
นายชูชาติ ฉุยกลม ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชด�าร ิ
ส�านักราชเลขาธิการ นายทวี เต็มญารศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวิศวกรรมชลประทาน กรมชลประทาน และคณะเฝ้าฯ 
รบัเสดจ็ 

จากนั้น เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงติดตามผลการ
ด�าเนินงานของโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้าน
ห้วยโสก ต�าบลป่าเดง็ อ�าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบรุ ีโดย
มนีายชชูาต ิฉยุกลม ที่ปรกึษาโครงการตามพระราชด�าร ิส�านกั
ราชเลขาธิการ นายปวัตร์ นวะมะรัตน ผู้อ�านวยการส�านัก 
ประสานงานโครงการพื้นที่ ๑ ส�านกังาน กปร. นายอกุฤษฏ์ 
ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน ส�านัก
ชลประทานที่ ๑๔ กรมชลประทาน และคณะเฝ้าฯ รบัเสดจ็

นายชูชาติ ฉุยกลม ที่ปรึกษาโครงการพัฒนา

ตามพระราชด�าริ ส�านักราชเลขาธิการ กราบบังคมทูล
รายงานว ่า โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนนเรศวร 
บ้านห้วยโสก ประสบปัญหาขาดแคลนน�้าส�าหรับการ
อุปโภคบริโภคและท�าการเกษตร โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 
ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชด�าริ ให้กรมชลประทาน 

และส�านักงาน กปร. พิจารณาก่อสร้างฝายทดน�้า

ขนาดเล็กในแม่น�้าปราณบุรี เพ่ือเก็บน�้าให้โรงสูบน�้า

ที่มีอยู่สูบน�้าไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนปรับปรุงระบบ

สูบน�้าของโรงเรียน ให้สามารถส่งน�้าให้กับโรงเรียน

และราษฎรได้เพียงพอตลอดปี และให้โรงเรียน 

ต�ารวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสกพิจารณา

น�าไม้ผล เช่น ทเุรยีน มาปลกูในบริเวณพืน้ทีว่่างภายใน

โรงเรียน รวมถึงพิจารณาแนวทางการแปรรูปปลาที่

เหลือจากการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยเฉพาะ

ช่วงปิดเทอม

จากนั้น เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงติดตามผลการ
ด�าเนินงานของโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก 
ต�าบลห้วยแม่เพรียง อ�าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุร ี
โดยมีนายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุร ี 
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นายดนชุา สนิธวานนท์ รองเลขาธกิาร กปร. พลต�ารวจโท อรรถชยั  
เกิดมงคล ผู้บัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน นายชูชาต ิ 
ฉยุกลม ที่ปรกึษาโครงการตามพระราชด�าร ิส�านกัราชเลขาธกิาร  
นายบญุสนอง สชุาตพิงศ์ วศิวกรใหญ่ที่ปรกึษาด้านวศิวกรรม
โยธา กรมชลประทาน หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล 
ประธานกรรมการสถาบนัส่งเสรมิและพฒันากจิกรรมปิดทอง
หลงัพระ สบืสานแนวพระราชด�าร ิ และคณะเฝ้าฯ รบัเสดจ็ 
 หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการ
สถาบนัส่งเสรมิและพฒันากจิกรรมปิดทองหลงัพระ สบืสาน
แนวพระราชด�าริ กราบบังคมทูลรายงานผลการด�าเนิน
งานการส่งเสรมิอาชพีให้แก่ราษฎรในพื้นที่บ้านโป่งลกึ - บ้าน
บางกลอย ได้แก่ การทอผ้าพื้นเมอืง การปลูกพชืระยะสั้น เช่น 
กล้วย การปลูกพชืระยะยาว เช่น ทเุรยีน และการปลูกข้าวไร่
แบบนาขั้นบนัไดไว้เพื่อบรโิภค ส่งผลให้ราษฎรมคีณุภาพชวีติ
ที่ดขีึ้น

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชด�าริ ให้พิจารณา

ปลูกไม้ผลที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เช่น มะม่วงแก้ว

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘
เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงตดิตามผลการด�าเนนิงาน 

ของโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ ต�าบล 
หาดขาม อ�าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยม ี 
นายวรีะ ศรวีฒันตระกูล ผู้ว่าราชการจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 
หม่อมหลวงจริพนัธุ์ ทววีงศ์ เลขาธกิาร กปร. พลต�ารวจโท
อรรถชัย เกิดมงคล ผู้บัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน  
นายชูชาติ ฉุยกลม ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชด�าร ิ
ส�านกัราชเลขาธกิาร นายบญุสนอง สุชาตพิงศ์ วศิวกรใหญ่
ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา กรมชลประทาน นายอุกฤษฏ์ 
ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน ส�านัก
ชลประทานที่ ๑๔ กรมชลประทาน และคณะเฝ้าฯ รบัเสดจ็

นายอกุฤษฏ์ ถาวรไกรกลุ ผู้เชี่ยวชาญด้านวศิวกรรม
ชลประทาน ส�านักชลประทานที่ ๑๔ กรมชลประทาน  
กราบบังคมทูลรายงานว่า โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
บ้านย่านซื่อ ประสบปัญหาขาดแคลนน�้า เนื่องจากสระเกบ็
น�้าภายในโรงเรียนไม่สามารถเก็บกักน�้าไว้ได้ ท�าให้ในช่วง 
ฤดแูล้งทางโรงเรยีนจงึขาดแคลนน�้าส�าหรบัใช้ในกจิกรรมต่าง ๆ   

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชด�าริ ให้กรมชลประทาน 

และส�านักงาน กปร. พิจารณาก่อสร้างบ่อพักน�้าภายใน

โรงเรียน โดยรับน�้าจากอ่างเก็บน�้าบ้านย่านซื่อ และ

จัดท�าระบบท่อส่งน�้าเพื่อกระจายน�้าจากบ่อพักน�้ามา

สู่แปลงเกษตรของโรงเรียน เป็นการบรรเทาปัญหา

ขาดแคลนน�้าในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งได้พระราชทาน 
พระราชด�าริ ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนราชประชานุ

เคราะห์ ๔๗ ต�าบลสามพระยา อ�าเภอชะอ�า จังหวัด

เพชรบุรี เนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนน�้าเพื่อการ

อุปโภคบริโภค

เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงตดิตามผลการด�าเนนิงาน 
ของโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว ต�าบล 
เขาจ้าว อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยม ี 
นายวรีะ ศรวีฒันตระกูล ผู้ว่าราชการจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 
นายดนชุา สนิธวานนท์ รองเลขาธกิาร กปร. นายชชูาต ิฉยุกลม  
ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชด�าริ ส�านักราชเลขาธิการ 
นายทว ีเตม็ญารศลิป์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวศิวกรรมชลประทาน 
กรมชลประทาน และคณะเฝ้าฯ รบัเสดจ็

จากนั้น เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงติดตามผลการ
ด�าเนนิงานของโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวงัหนิ 
ต�าบลเขาจ้าว อ�าเภอปราณบรุ ีจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ โดยม ี
นายวรีะ ศรวีฒันตระกูล ผู้ว่าราชการจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 
นายดนชุา สนิธวานนท์ รองเลขาธกิาร กปร. นายชชูาต ิฉยุกลม  
ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชด�าริ ส�านักราชเลขาธิการ 
นายทว ีเตม็ญารศลิป์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวศิวกรรมชลประทาน 
กรมชลประทาน และคณะเฝ้าฯ รบัเสดจ็

นายชูชาติ ฉุยกลม ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตาม 
พระราชด�าริ ส�านักราชเลขาธิการ กราบบังคมทูลรายงาน
ว่า โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน ประสบ
ปัญหาขาดแคลนน�้าส�าหรบัใช้ในกจิกรรมต่างๆ ของโรงเรยีน 
เนื่องจากเครื่องสูบน�้าเดิมที่ใช้สูบน�้าจากแม่น�้าปราณบุรี
ช�ารดุเสยีหายไม่สามารถใช้การได้ ในการนี้ ได้พระราชทาน
พระราชด�าริ ให้กรมชลประทาน และส�านักงาน กปร. 

พิจารณาจัดหาน�้าช่วยเหลือโรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดนบ้านท่าวังหิน โดยการปรับปรุงระบบสูบน�้า

พร้อมระบบส่งน�้า และก่อสร้างถังเก็บน�้าเพิ่มเติม
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
เสด็จพระราชด�า เนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและ 

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล 
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา โดยมีนายรัชตะ รัชตะนาวิน  
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ  นายสรุยิะ  ประสาทบณัฑติย์  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษฏ์  
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล ้อม  
หม่อมหลวงจริพนัธุ ์ทววีงศ์ เลขาธกิาร กปร. นายนพินธ์ โชตบิาล  
อธบิดกีรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื นายสมบรูณ์ 
วงค์กาด ผู้อ�านวยการส�านักประสานงานโครงการพื้นที่ ๓ 
ส�านักงาน กปร. นายสว่าง กองอินทร์ ผู้อ�านวยการส�านัก
สนองพระราชด�าร ิกรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื  
และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนข้าราชการเข้าเฝ้าฯ รบัเสดจ็

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชด�าริ สรุปความได้ 
ดงันี้

๑. ขอให้กรมป่าไม้น�าพืชสมุนไพรมาปลูกเสริม
ในบริเวณพื้นที่สีเขียวของโรงพยาบาล

๒. ขอให้มคีวามระมดัระวงัอันตรายทีจ่ะเกดิจาก
ความคมและสนิมของเคร่ืองออกก�าลังกายและเครื่อง
เด็กเล่นที่ตั้งไว้กลางแจ้ง

๓. การด�าเนนิการ Green Hospital ทีโ่รงพยาบาล 
แห่งนีม้คีวามสวยงามมาก และให้ปรบัปรงุภมิูทัศน์ของ
โรงพยาบาลในส่วนทีย่งัไม่แล้วเสรจ็ให้สมบรูณ์ เพือ่เป็น
ตัวอย่างให้กับโรงพยาบาลอื่นๆ ต่อไป

๔. ขอให้ช่วยกันดูแลบริเวณบ้านพักของญาต ิ
ผู้ป่วย และควรให้ผู้เช่ียวชาญมาดูในเร่ืองส่ิงแวดล้อม

ในระยะยาว และขอให้จัดหาต้นไม้ที่สามารถทนร่มเงา
ได้มาปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่ด้วย 

๕. กองทุนแก้มลิงซึ่งมีเงินอยู่มากพอสมควร
สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในโครงการแก้มลิงและ 
โครงการอื่นๆ ได้ต่อไป 

จากนั้น เสดจ็พระราชด�าเนนิไปศูนย์เรยีนรูก้ารพฒันา 
อมก๋อย ตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกมุารี ต�าบลอมก๋อม อ�าเภออมก๋อย จังหวดั
เชยีงใหม่ โดยมพีลเอก ดาว์พงษ์ รตันสวุรรณ รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางมิ่งขวัญ 
วิชยารังสฤษฏ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพฒัน์ ปลดักระทรวง
สาธารณสุข นายกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง 
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการส�านักงานส่งเสริม 
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั นายดนชุา  
สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่ส�านัก
ประสานงานโครงการพื้นที่ ๓ ส�านักงาน กปร. ตลอดจน
ข้าราชการ เฝ้าฯ รบัเสดจ็

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชด�าร ิสรปุความได้ว่า  
ขอให้ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัย (ส�านักงาน กศน.) ให้ความ
ส�าคัญเป็นพิเศษกับเยาวชนของชนเผ่ามลาบรี ในพื้นที่
โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน ให้ได้รับความรู้
อย่างทั่วถึง
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๓. ให้โรงเรียนสอนวิชาชีพกับเด็กนักเรียน เพื่อ
จะได้น�าไปใช้ในชีวิตจริง เช่น งานบริการ การก่อสร้าง 
เป็นต้น และต้องสอนเรื่องความปลอดภัยด้วย

๔. ขอให้มีความระมัดระวังเกี่ยวกับการฝังขยะ 
ต้องระวังพื้นที่น�้าผ่าน เม่ือน�าน�้าไปรดพืชผักท�าให้
ผลผลิตเกษตรปนเปื้อนสารพิษ

๕. ขอให้มีการจัดการประชุมระดมความคิดเห็น
ระหว่างโรงเรียน และสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและ
เอกชน เพื่อท�าความรู้จัก แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ด้านการบริหารการศึกษา และเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างกันให้มากขึ้น

๖. ขอให้มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานใน
สังกัดส�านักงาน กศน. และส�านักพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) ในขอบข่ายทีเ่กีย่วข้อง
กับการพัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่างๆ หรือในกรณีซ่อมแซมอุปกรณ์ และ
เครื่องมือเครื่องใช้ในการศึกษา

จากนั้น ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปศูนย์การเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านน�้าบ่อสะเป่ โดยมีหม่อมหลวง 
จิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. นายดนุชา สินธวานนท์ 
รองเลขาธิการ กปร. นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ ผู้ทรง 
คณุวฒุฯิ กรมชลประทาน นายกตญัญู ใจชื้น ผู้อ�านวยการ 
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน นายสว่าง กองอินทร์  
ผู้อ�านวยการส�านักสนองพระราชด�าริ นายสุรัช ธนูศิลป์  
ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนข้าราชการ 
เข้าเฝ้าฯ รบัเสดจ็

ในการนี้  พระราชทานพระราชด�าร ิให้กรมชลประทาน 
ส�านักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน
พิจารณาจัดหาน�้าสนับสนุนศูนย์การเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านน�้าบ่อสะเป่ และกลุ่มบ้านน�้าบ่อ
สะเป่ ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน�้าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และการเกษตร โดยการสูบน�้าจากแหล่งน�้า
ภายในหมูบ้านจ�านวน ๒ แหล่ง พร้อมติดตั้งระบบ
เก็บกักน�้าฝนให้กับศูนย์การเรียนฯ ด้วย นอกจากนี้
พระราชทานพระราชด�าริ ให้กรมชลประทานพิจารณา
แก้ปัญหาตะกอนของโครงการเกบ็น�า้ในถ�า้น�า้ฮรูายทาง 
อ�าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน และบริเวณด้าน
หลังของโรงเรียนสามารถปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ 
๔ อย่าง ได้ขอให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริด�าเนินการต่อไป

จากนั้น เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร
และปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านปอหมื้อ ต�าบลคง อ�าเภอแม่สะเรียง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน โดยมนีายสรุพล พนสัอ�าพล ผูว่้าราชการจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. 
ตลอดจนข้าราชการ เฝ้าฯ รบัเสดจ็ ทรงพระราชทานสิ่งของ
แก่ครูใหญ่ ตชด. และติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
ตามพระราชด�าริ

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘
เ สด็ จพระราชด� า เนิ น ไปทรงปฏิบั ติ พ ระราช

กรณียกิจ อาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาต ิ
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ต�าบลช้างเผือก 
อ�าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ พระราชทานพระราช
ด�ารสัเปิดการประชมุวชิาการ การพฒันาเดก็และเยาวชนใน
ถิ่นทรุกนัดารตามพระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ 
๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร ดร.สทุธศร ี วงษ์สมาน 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการ
คณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน นายการณุ สกลุประดษิฐ์ 
เลขาธิการส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัย หม่อมหลวงจิรพันธุ ์ ทวีวงศ์ 
เลขาธกิาร กปร. นายสมบูรณ์ วงค์กาด ผู้อ�านวยการส�านกั
ประสานงานโครงการพื้นที่ ๓ ส�านกังาน กปร. และเจ้าหน้าที่ 
ตลอดจนข้าราชการเข้าเฝ้าฯ รบัเสดจ็ 

ในการนี้ ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานการ
ด�าเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตาม 
พระราชด�าริ และได้พระราชทานพระราชด�าริ สรุปความ
ได้ ดงันี้

๑. เด็กนักเรียนโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
และชาวไทยภเูขาในพืน้ทีห่่างไกลเป็นโรคพยาธกินัมาก 
ให้ยาถ่ายพยาธเิฉพาะกับนกัเรียนคงไม่เพยีงพอ จะต้อง
ให้ยาถ่ายพยาธผิูใ้หญ่ด้วย พร้อมทัง้ส่งเสรมิสขุอนามยั 
เช่น ให้ใส่รองเท้า และส่งเสริมการใช้ส้วม รวมทั้งการ
สร้างสุขศาลาให้ทั่วถึงทุกชุมชน

๒. ขอให้เร่งรดัแก้ปัญหาเรือ่งใบประกอบวชิาชพี
ของนกัเรยีนทีจ่บการศกึษาทัง้ในระดับมธัยมศกึษา และ
ระดับอุดมศึกษา เพื่อให้นักเรียนที่จบการศึกษาแล้ว
สามารถศึกษาต่อหรือหางานท�าได้อย่างต่อเนื่อง

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑  มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๘
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วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
เสด็จพระราชด�าเนินไปโรงเรียนต�ารวจตระเวน 

ชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ หมูท่ี่ ๕ ต�าบลปิล๊อกคี่ อ�าเภอทองผาภมู ิ
จงัหวดักาญจนบรุ ีโดยม ีนายวนัชยั โอสคุนธ์ทพิย์ ผูว่้าราชการ
จงัหวดักาญจนบรุ ีหม่อมหลวงจริพนัธุ ์ทววีงศ์ เลขาธกิาร กปร.  
พลต�ารวจโท อรรถชัย เกิดมงคล ผู ้บัญชาการต�ารวจ
ตระเวนชายแดน นายชูชาต ิฉยุกลม ที่ปรกึษาโครงการตาม 
พระราชด�าร ิส�านกัราชเลขาธกิาร นายบญุสนอง สชุาตพิงศ์ 
วิศวกรใหญ่ฯ ด้านวางแผนและโครงการ กรมชลประทาน  
พลต�ารวจตรี ดร ปิ่นเฉลียว รองผู้บัญชาการต�ารวจตระเวน
ชายแดน พลต�ารวจตร ีเทพ อมรโสภติ รองผูบ้ญัชาการต�ารวจ
ตระเวนชายแดน ข้าราชการ ผู้น�าท้องถิ่น และประชาชน  
เฝ้าฯ รบัเสดจ็

 นายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง ผู ้อ�านวยการส�านัก
ชลประทานที่ ๑๓ กราบบังคมทูลความว่า โรงเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ ใช้น�้าจากแหล่งน�้าประปาภูเขา
โดยส่งน�้ามาตามท่อ PVC มาเกบ็ไว้ยงัถงัเกบ็น�้า ความจ ุ๓๕ 
ลูกบาศก์เมตร ใช้น�้าในการอปุโภคบรโิภค และกจิกรรมต่างๆ
ของโรงเรยีน ปัจจบุนั ระบบท่อน�้าเป็นท่อ PVC เสยีหายจาก 
ไฟป่าและแสงแดด รวมทั้งบ่อพักน�้าของโรงเรียนและ 
ของราษฎรมีขนาดเล็ก ท�าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน�้า  
เพื่อการอปุโภคบรโิภคในฤดูแล้ง 

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชด�าริ สรุปความว่า  
“ให้กรมชลประทานด�าเนินการปรับปรุงระบบท่อส่งน�้า

พร้อมก่อสร้างถังพักน�้าเพิ่มเติม อย่างประหยัด...”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 

ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

ต่อมาเสด็จฯ ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
บ้านคลติี้ล่าง หมู่ที่ ๔ ต�าบลชะแล อ�าเภอทองผาภูม ิจงัหวดั
กาญจนบรุ ีโดยม ีนายวนัชยั โอสคุนธ์ทพิย์ ผูว่้าราชการจงัหวดั
กาญจนบุรี หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. 
นายดนชุา สนิธวานนท์ รองเลขาธกิาร กปร. พลต�ารวจโท  
อรรถชัย เกิดมงคล ผู้บัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน  
นายชชูาต ิฉยุกลม ที่ปรกึษาโครงการตามพระราชด�าร ิส�านกั
ราชเลขาธิการ นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรใหญ่ฯ  
ด้านวางแผนและโครงการ กรมชลประทาน พลต�ารวจตร ีดร
ป่ินเฉลยีว รองผูบ้ญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดน พลต�ารวจตร ี 
เทพ อมรโสภิต รองผู้บัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน 
ข้าราชการ ผู้น�าท้องถิ่น และประชาชน เฝ้าฯ รบัเสดจ็ 

นายบญุสนอง สชุาตพิงศ์ วศิวกรใหญ่ฯ ด้านวางแผน
และโครงการ กรมชลประทาน กราบบังคมทูลความว่า  
ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลิตี้ล่าง ประสบ
ปัญหาขาดแคลนน�้าอุปโภคบริโภค และท�ากิจกรรมต่าง ๆ 
ของโรงเรยีน รวมทั้งถงัพกัน�้าทั้ง ๓ แห่งมคีวามจไุม่เพยีงพอ
กับความต้องการใช้น�้า ในฤดูแล้งเกิดปัญหาการขาดแคลน
น�้าอย่างมาก 

 ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชด�าริ สรุปความ
ว่า ให้กรมชลประทานก่อสร้างถังพักน�้าเพิ่มเติม เพื่อ

ให้สามารถเก็บน�้าส�ารองไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค

เพิ่มมากข้ึน และลดปัญหาการขาดแคลนน�้าในช่วง 

ฤดูแล้ง

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑  มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๘
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วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘
เสดจ็พระราชด�าเนนิไปโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน 

บ ้านคลองแดง อ�าเภอแก ่งหางแมว จังหวัดจันทบุร ี
โดยมีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู ้ว่าราชการจังหวัดจันทบุร ี 
หม่อมหลวงจริพนัธุ์ ทววีงศ์ เลขาธกิาร กปร. และข้าราชการ  
เฝ้าฯ รับเสด็จ จากนั้นเสด็จฯ ไปยังแท่น ทรงกดปุ่มไฟฟ้า  
เปิดแพรคลมุป้าย “อาคารเฉลมิพระเกยีรต”ิ พระราชทานสิ่งของ 
แก่ครูใหญ่ ตชด. ผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง พระราชทาน
พันธุ ์ไม้ผลและเมล็ดพันธุ ์ผักแก่ผู ้แทนชาวบ้าน ได้เสด็จ
พระราชด�าเนินทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวนั 

จากนั้น มผีู้กราบบงัคมทูลรายงานว่า มชี้างป่ามากนิ
ผลผลติบรเิวณโรงเรยีน ในการนี้ ไดม้พีระราชด�าร ิสรปุความ
ว่า “...ให้ปลูกไผ่ อ้อย หญ้า ในพื้นที่ป่าเพื่อเป็นอาหาร

ช้าง” และมพีระราชด�ารเิพ่ิมเตมิอกีว่า “..ท�าให้ป่ารอยต่อ 

๕ จังหวัด อุดมสมบูรณ์ ช้างน่าจะอยู่ได้...”

ต่อมา เสด็จฯ ไปโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
สิงคโปร์แอร์ไลน์ อ�าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยมี
นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุร ี
นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาด้าน
วิศวกรรมโยธา กรมชลประทาน นายปวัตร์ นวะมะรัตน  
ผูอ้�านวยการส�านกัประสานงานโครงการพื้นที่ ๑ ส�านกังาน กปร.  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 

ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

ผู้แทนส่วนราชการต่างๆ ในจงัหวดัจนัทบรุ ีพร้อมประชาชน 
เฝ้าฯ รับเสด็จ ในการนี้ได้พระราชทานสิ่งของแก่ครูและ
นกัเรยีน พระราชทานพนัธุไ์ม้ผล และเมลด็พนัธุผ์กัแก่ชาวบ้าน  
พร้อมทอดพระเนตรกิจกรรมแปลงเกษตร ข้อมูลด้าน
โภชนาการ การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน ผลิตภัณฑ์
แปรรูป ผลผลติการเกษตรและผลติภณัฑ์ชมุชน โครงการฝึก
อาชพีนกัเรยีน สหกรณ์โรงเรยีน นกัเรยีนในพระราชานเุคราะห์  
เฝ้าฯ จากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และราษฎร
ในพื้นที่ที่เฝ้าฯ รับเสด็จ ก่อนเสด็จพระราชด�าเนินกลับสู่
กรงุเทพมหานคร
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วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เสดจ็พระราชด�าเนนิไปโรงเรยีนพานวทิยาคม ต�าบล

เมอืงพาน อ�าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย โดยมนีายพงษ์ศกัดิ์ 
วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หม่อมหลวงจิรพันธุ์  
ทววีงศ์ เลขาธกิาร กปร. นายดนชุา สนิธวานนท์ รองเลขาธกิาร  
กปร. พลโท สาธติ พธิรตัน์ แม่ทพัภาคที่ ๓ นายสมบูรณ์    
วงค์กาด ผู้อ�านวยการส�านักประสานงานโครงการพื้นที่ ๓  
นายสว ่าง กองอินทร ์ ผู ้อ�านวยการส�านักสนองงาน 
พระราชด�าร ิกรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุ์พชื และ
เจ้าหน้าที่ส�านกังาน กปร. ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ รบัเสดจ็

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชด�าริ ให้โรงเรียน
จัดการเรียนการสอนวิชากลศาสตร์และฟิสิกส์ และ
หลังจากสร้างอาคารเรียนแล้วเสร็จ ให้กรมอุทยานฯ 
หาต้นไม้ ซึ่งไม่ต้องใหญ่มากมาปลูก

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงติดตามผลการด�าเนิน

โครงการเลี้ยงแพะแบล็คเบงกอลในพื้นที่โครงการพัฒนา
ดอยตงุ (พื้นที่ทรงงาน) อนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิอ�าเภอ
แม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย โดยมนีายพงษ์ศกัดิ์ วงัเสมอ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ 
เลขาธกิาร กปร. หม่อมราชวงศ์ดศินดัดา ดศิกลุ ผูอ้�านวยการ 
ส�านักประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน)  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 

ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

อนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ินายสมบรูณ์ วงค์กาด ผู้อ�านวยการ 
ส�านักประสานงานโครงการพื้นที่ ๓ และเจ้าหน้าที่มูลนิธ ิ
ชยัพฒันา เฝ้าฯ รบัเสดจ็

ในการนี้ ทรงติดตามผลการด�าเนินงานวิจัยการ
ปรับปรุงพันธุ ์แบล็คเบงกอล และการปรับปรุงพันธุ ์แพะ
ลูกผสมสามสายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์แบล็คเบงกอล ซาแนน 
และพื้นเมือง และโครงการผลิตแพะสายพันธุ ์ ลูกผสม 
สองสายพนัธุ์ คอื พนัธ์แุบลค็เบงกอล และซาแนน ซึ่งด�าเนนิ
การโดยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ปัจจุบันผลผลิตแพะทั้งหมดตั้งแต่
ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ รวม ๒๒๒ ตวั และได้พระราชทาน 
พระราชด�าร ิ สรปุดงันี้ “ดูแลแปลงหญ้าและคอกแพะให้
สะอาด ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์พยาธิ”

จากนั้น เสด็จพระราชด�าเนินไปยังบ้านนางบัวผัด 
ก�าแพงแก้ว เลขที่ ๑๐๐ หมูท่ี่ ๕ ต�าบลเมอืงรอง ต�าบลแม่กรณ์  
อ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ทอดพระเนตรแปลง
ผักของราษฎรที่เข้าร่วมโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง  
และเสด็จพระราชด�าเนินไปที่ท�าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ 
บ้านสันทางหลวง ต�าบลจันจว้าใต้ อ�าเภอแม่จัน จังหวัด
เชยีงราย ทรงมพีระปฏสินัถารกบัราษฎรกลุ่มผลติเมลด็พนัธุ์
ถั่วฝักยาวลายเสอืจกัรพนัธุ์ เบอร์ ๑ และทรงเยี่ยมราษฎร
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ต่อมา เสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตรความ
ก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารบรรจผุกัปลอดภยัชมุชน และการ
จดัตั้งกลุ่มผู้บรรจผุกัปลอดภยัชมุชน ต�าบลบ้านด้าย อ�าเภอ
แม่สาย ที่มูลนธิชิยัพฒันา โดยศูนย์พฒันาพนัธุ์พชืจกัรพนัธุ์
เพญ็ศริริ่วมกบัมูลนธิเิตยีง จริาธวิฒัน์ ร่วมกนัด�าเนนิการ

จากนั้น เสด็จพระราชด�าเนินไปยังศูนย์พัฒนาพันธุ์
พชืจกัรพนัธุ์เพญ็ศริ ิต�าบลโป่งงาม อ�าเภอแม่สาย เพื่อทอด
พระเนตรและตดิตามความก้าวหน้าการด�าเนนิงานของศนูย์ฯ 
และเสด็จพระราชด�าเนินไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน�้ามัน
และพชืน�้ามนั เพื่อทรงตดิตามผลการด�าเนนิงานศูนย์วจิยัและ
พฒันาชาน�้ามนัและพชืน�้ามนัที่ผ่านมา และแผนการด�าเนนิ
งานของศูนย์ฯ ปี ๒๕๕๘

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เสด็จพระราชด�าเนินไปโรงเรียนต�ารวจตระเวน 

ชายแดนสงัวาลย์วทิ ๘ หมู่ที่ ๑๐ บ้านจะลอ ต�าบลแม่ฟ้าหลวง  
จงัหวดัเชยีงราย โดยม ีนายพงษ์ศกัดิ์ วงัเสมอ ผู้ว่าราชการ
จงัหวดัเชยีงราย หม่อมหลวงจริพนัธุ ์ทววีงศ์ เลขาธกิาร กปร. 
พลโท สาธติ พธิรตัน์ แม่ทพัภาคที่ ๓ นายบญุสนอง สชุาตพิงษ์  
ผู้ทรงคณุวฒุกิรมชลประทาน นายกติต ิวจิฝัน ผู้อ�านวยการ
โครงการชลประทานเชยีงราย และเจ้าหน้าที่ส�านกังาน กปร. 
ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ รบัเสดจ็ 

ในการนี้ ได้มพีระราชด�ารสิรปุความได้ดงันี้
๑. ให้กรมชลประทานและส�านกังาน กปร. ร่วมกนั 

พิจารณาแก้ไขปัญหาขาดแคลนน�้าเพื่อการเกษตรของ

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท และราษฎร 

บ้านจะลอ โดยก่อสร้างถังพักน�้าและระบบท่อส่งน�้า 

เพิ่มเติมจากระบบส่งน�้าของฝายลูกที่ ๙ ของโครงการ

พัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเน่ืองมาจากพระ

ราชด�าริ

๒. ปี ๒๕๕๙ จะเชิญส�านักงาน กปร. และ

กรมชลประทานมาหารือในเรื่องเงินกองทุนแก้มลิง ซึ่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับส่ังว่า สามารถน�าไป

ด�าเนินการในเรื่องอื่น ไม่ใช่เรื่องแก้มลิงก็ได้

๓. ให้เพิ่มพ้ืนที่การเกษตร เช่น การปลูกผัก 

ไฮโดรโปนิก เลีย้งปลาดกุ เลีย้งไก่ เพือ่ให้ผลผลติเพยีงพอ 

ต่อการบริโภคของนักเรียน

จากนั้น เสด็จพระราชด�าเนินไปโรงเรียนชยาภิวัฒน์
วิทยา (สงฆ์รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) วัดป่าซาง หมู่ที่ ๑ ต�าบล 
เมอืงพาน อ�าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ทรงตดิตามผลการ
ด�าเนินงานและความก้าวหน้าโครงการตามพระราชด�าร ิ
และทอดพระเนตรกจิกรรมต่าง ๆ  และการเรยีนการสอนของ
โรงเรยีน รวมทั้งทรงเยี่ยมราษฎร

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เสด็จพระราชด�าเนินไปโรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดนเจ้าพ่อหลวงอปุถมัภ์ ๓ (ช่างกลปทมุวนัอนสุรณ์ ๔) 
หมู่ที่ ๑ บ้านหนิแตก ต�าบลแม่สลองใน อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง 
จงัหวดัเชยีงราย

ในการนี้ ผู้อ�านวยการโรงเรียนได้กราบบังคมทูลว่า 
โรงเรียนมีปัญหาเรื่องการใช้น�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และ
การเกษตร ในห้วงเวลาเดอืนกมุภาพนัธ์ – เดอืนพฤษภาคม
ของทุกปี ทั้งนี้ ผู้แทนกรมชลประทานได้กราบบังคมทูล
แนวทางแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน�้าของราษฎรบ้าน 
หนิแตก จ�านวน ๕๗๙ ครวัเรอืน ๔,๒๘๖ คน ดงันี้

๑. ด�าเนนิการก่อสร้างฝายห้วยตาดพร้อมระบบส่งน�้า
และถงัพกัน�้า ขนาด ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร จ�านวน ๓ แห่ง

๒. ด�าเนนิการก่อสร้างฝายห้วยหกพร้อมระบบส่งน�้า
และถงัพกัน�้า ขนาด ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร จ�านวน ๑ แห่ง

จากนั้น เสด็จพระราชด�าเนินไปโรงเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดนบ�ารงุที่ ๑๑๒ หมู่ที่ ๒๑ บ้านโป่งไฮ ต�าบล
แม่สลองใน อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย โดยมนีาย
พงษ์ศกัดิ์ วงัเสมอ ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชยีงราย พลโท สาธติ 
พธิรตัน์ แม่ทพัภาคที่ ๓ นายสมบูรณ์ วงศ์กาด ผู้อ�านวยการ
ส�านักประสานงานโครงการพื้นที่ ๓ นายทวี เต็มญารศิลป์ 
ผู้ช่วยอธบิดกีรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่ส�านกังาน กปร. 
ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ รบัเสดจ็

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชด�ารสิรปุความได้ดงันี้
๑. หัตถกรรมชนเผ่าท่ีน�ามาแสดง ถ้าชุมชนมี 

การผลิตอย่างสม�่าเสมอก็ให้ส่งไปจ�าหน่ายที่ร้านภูฟ้า

๒. ให้เพิ่มพื้นที่ปลูกผักสวนครัว บ่อเลี้ยงปลา 

และเล้าไก่ เพือ่ให้มผีลผลติเพียงพอทีจ่ะน�ามาท�าอาหาร

กลางวันให้นักเรียน
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วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 

ณ โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนเฉลมิราษฎร์บ�ารงุ หมูท่ี่ ๘ 
บ้านห้วยลาด ต�าบลนาด ีอ�าเภอด่านซ้าย จงัหวดัเลย โดยม ี
นายดนชุา สนิธวานนท์ รองเลขาธกิาร กปร. นายชูชาต ิฉยุกลม  
ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชด�าริ ส�านักราชเลขาธิการ 
เฝ้าฯ รบัเสดจ็ 

เสด็จฯ ทอดพระเนตรการด�าเนินงานของโรงเรียน 
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การด�าเนินกิจกรรมร้าน
สหกรณ์ ห้องเรียนชั้นปฐมวัย ห้องสมุดและห้องเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ และทรงเยี่ยม
หน่วยแพทย์พระราชทาน

ต่อมา เสด็จฯ ไปศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ด่านซ้ายตาม 
พระราชด�าร ิอ�าเภอด่านซ้าย จงัหวดัเลย โดยม ีหม่อมหลวง
จริพนัธุ ์ทววีงศ์ เลขาธกิาร กปร. นายชชูาต ิฉยุกลม ที่ปรกึษา
โครงการตามพระราชด�าร ิส�านกัราชเลขาธกิาร นายบญุสนอง 
สชุาตพิงศ์ วศิวกรใหญ่ฯ กรมชลประทาน นายเฉลมิพล บญุเจอื  
ผู ้อ�านวยการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ด ่านซ้าย พร้อมด้วย 
เจ้าหน้าที่ส�านกังาน กปร. เฝ้าฯ รบัเสดจ็ 

ในการนี้ พระราชทานพระราชด�าร ิสรปุความว่า
๑. ให้ส�านกังาน กปร. กรมชลประทาน พจิารณา

จัดหาแหล่งน�้าให้กับศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ด่านซ้ายตาม 

พระราชด�าร ิในพืน้ทีด่นิสาธารณประโยชน์ ป่าโคกดงน้อย  

๗๐๐ ไร่ อ�าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

๒. ให้ด�าเนินการส่งเสริมขยายพันธุ์ไก่ไข่ ไปสู่

โรงเรียนและผู้ปกครองเด็กนักเรียนให้สามารถขยาย

พันธุ์ไก่ไข่ได้ 

๓. ส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดไข่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เนื่องจากมีชื่อเสียงในเรื่องของการท�าไข่เค็ม 

๔. ให้มลูนิธชิยัพฒันาด�าเนินการเพาะและขยาย

พันธุ์ไม้ผล เพื่อส่งเสริมให้กับเกษตรกร

๕. ให้มูลนิธิชัยพัฒนา น�าถั่วเขียวที่ผลิตได้

เป็นจ�านวนมาก มอบให้แก่ประเทศพม่าต่อไป และ
เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการด�าเนินงานของหน่วยงาน 
บูรณาการต่าง ๆ 

จากนั้น เสด็จพระราชด�าเนินไปโรงเรียนต�ารวจ 
ตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว ต�าบลกกสะทอน อ�าเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์  
รองเลขาธกิาร กปร. นายชูชาต ิฉยุกลม ที่ปรกึษาโครงการ
ตามพระราชด�าร ิส�านกัราชเลขาธกิาร นายทว ีเตม็ญารศลิป์  
ผู ้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่
ส�านกังาน กปร. เฝ้าฯ รบัเสดจ็ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 

ในพื้นที่จังหวัดเลย
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ในการนี้ กรมชลประทาน ได้กราบบงัคมทลูรายงาน
ความก้าวหน้า เรื่องแผนการจัดหาแหล่งน�้าให้กับโรงเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหมนัขาว และราษฎร เนื่องจากเป็น 
โรงเรยีนในเครอืข่ายพระราชานเุคราะห์ที่จะด�าเนนิจดัตั้งใหม่ 
จ�านวน ๑๙ โรงเรยีน มคีวามพร้อมด�าเนนิการในปี ๒๕๕๘ ใน
ลักษณะระบบประปาภูเขาพร้อมระบบส่งน�้ามายังโรงเรียนฯ 
โดยจะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส�านักงาน 
กปร. ต่อไป

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เ ส ด็ จพ ร ะ ร า ชด� า เ นิ น ไ ป โ ร ง เ รี ย น ร าษฎ ร ์ 

ประชานุเคราะห์ ๕๒ อ�าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยม ี 
หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. นายดนุชา  
สนิธวานนท์ รองเลขาธกิาร กปร. นายบญุสนอง สชุาตพิงศ์  
วิศวกรใหญ่ฯ กรมชลประทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ส�านกังาน กปร. เฝ้าฯ รบัเสดจ็ 

ในการนี้ พระราชทานพระราชด�าร ิสรปุความว่า 
๑. การเรียนการสอนการร้อยมาลัยของเด็ก

นักเรียน ควรจะหาวัตถุดิบในท้องถิ่นจังหวัดเลย โดย

เฉพาะการปลูกต้นรัก 

๒. การเล้ียงไหม ต้องสอนให้เด็กนักเรียนได้

เรียนรู้ถึงข้ันตอนของการเลี้ยงตัวหนอนก่อนจะกลาย

มาเป็นดักแด้ 

จากนั้น เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตร 
การด�าเนินงานของโรงเรียน การสาธิตการเรียนการสอน
เดก็เรยีนรวม (กลุ่มบกพร่องทางการเรยีนรู้) การด�าเนนิงาน
โครงการเครื่องเงนิชาวเขาของโรงเรยีน และทรงเยี่ยมหน่วย
แพทย์พระราชทาน
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วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เสด็จพระราชด�าเนินไปอาคารยิมเนเซี่ยมศูนย์

เรียนรู ้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ต�าบลผาสิงห์ อ�าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
ทรงเป็นองค์ประธานเปิดการสมัมนา “รกัษ์ป่าน่าน” ปีที่ ๒  
จัดโดยธนาคารกสิกรไทย ร่วมด้วยส�านักงานโครงการ 
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีกองทพับก  
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อติดตาม สานต่อและ
แสวงหายุทธศาสตร์ความร่วมมือในการหยุดยั้งการท�าลาย 
และหาทางฟื้นฟู ตลอดจนปลูกจติส�านกึให้เดก็และเยาวชน
น่านได้รู้รักษาธรรมชาติป่าไม้ โดยมีนายอุกริช พึ่งโสภา  
ผู ้ว ่าราชการจังหวัดน่าน หม่อมหลวงจิรพันธุ ์ ทวีวงศ์ 
เลขาธิการ กปร. ศ. นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และนายบณัฑูร ล�่าซ�า ประธาน
กรรมการธนาคารกสกิรไทย เฝ้าฯ รบัเสดจ็

ในการนี้  มพีระราชด�ารสั ความว่า การเสวนาครัง้นี้ 

เป็นการรวมตัวกันเพื่ออนุรักษ์มาพิจารณาร่วมกันว่า 

ในระยะ ๑ ปีที่ผ่านในครั้งแรก มีผลเกิดขึ้นอย่างไร มี

ปัญหาอุปสรรคประการใดจะได้ช่วยกันปรับยุทธวิธี 

และจากนีจ้ะมีสิง่ใด ท่ีจะช่วยป่าเมืองน่านและจากนีจ้ะ

มสีิง่ใดท่ีจะช่วยป่าเมืองน่านฟ้ืนคืนชวิีต แสวงหาวิธกีาร

จัดการความสัมพันธ์ของป่ากันชีวิต เพื่ออยู่ร่วมกันกับ

ป่าอย่างกลมกลืน และอาศัยป่ายังชีพได้ ถ้าเราช่วยกัน

ตั้งแต่บัดน้ีป่าเมืองน่านก็จะไม่มีความสูญเสีย เม่ือถึง

เวลานั้น ไม่ใช่แค่คนเมืองน่านเท่าน้ันที่จะล�าบาก แต่

คนจ�านวนมากก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย

โอกาสนี้ ทรงบรรยายเรื่อง “การจัดการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาตปิ่าไม้” ใจความตอนหนึ่งว่า ใครก็ตาม

ไม่ว่าเป็นเดก็หรอืผูใ้หญ่ เมือ่มคีวามรูไ้ด้ศกึษาธรรมชาติ

แล้ว จะเหน็คณุค่า รกัและไม่ท�าลาย ในสมยัโบราณเรือ่ง

การอนุรักษ์ป่าไม้ อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่มีความส�าคัญ

อย่างยิ่งยวดเหมือนในปัจจุบันนี้ เนื่องจากสมัยก่อนน้ี

พื้นที่ป่ายังมีมาก ประชากรยังมีน้อย

รบัสั่งต่อไปว่า แต่ก่อนเราถือว่าการหักร้างถางพง

และเพาะปลูกเป็นเรื่องที่ดี ที่คนขยันพึงท�า ปัจจุบันการ

เพาะปลูกต้องระวังไม่ให้ล�้าเขตป่า ส�าหรับตัวอย่างการ

อนุรักษ์ป่าไม้ในประเทศไทย เช่น โครงการพัฒนาป่า

ชุมชนบ้านอ่างเอ็ดของมูลนิธิชัยพัฒนา ให้นักเรียนชั้น

โตสอนนักเรียนชั้นเล็ก, โครงการอนุรักษ์ป่าไม้ (น่าน)  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 

ในพื้นที่จังหวัดน่าน
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การปลูกป่าโดยใช้พชืไม้พืน้เมอืง เพราะพชืไม้ป่าพืน้เมอืง

เหล่านั้นมีระบบรากที่แข็งแรง สามารถยึดดินและหิน 

เอาไว้ไม่ให้พงัลงมา เป็นอนัตรายต่อทรพัยากรธรรมชาติ

อืน่ ๆ  ชีวติและทรพัย์สนิของคน มกีารปลกูพชืเศรษฐกจิ 

เช่น กาแฟ หวาย ไผ่ สมุนไพร และเครื่องเทศ หัดให้

แปรรปูจดัการตลาด หรอืส่งให้ในบรษิทัใหญ่ร่วมแปรรปู

จ�าหน่าย เป็นการประกันรายได้ของชุมชน

นอกจากนี้ รบัสั่งด้วยว่า การพัฒนาป่าสามอย่างที่  

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ได้รวม

ประโยชน์ในการรกัษาธรรมชาตเิอาไว้ นอกจากจะพฒันา

อาชพีของคนในชมุชน ความมัน่คงด้านอาหาร ยงัพฒันา

ป่าด้วย ท�าให้สภาพของศูนย์ต่างจากเมื่อ ๓๐ ปีมาแล้ว

มาก มป่ีาทึบเขียวขจ ีจากป่าเตง็รงัเป็นป่าไม้เบญจพรรณ 

มีพรรณไม้เพิ่มขึ้นและอุณหภูมิลดลง มีสัตว์ป่ามาอาศัย

มาก เป็นการปลูกป่าในใจคน หรือว่าการที่เราไม่ไป

รังแกป่า ป่าก็จะฟื้นตัวขึ้นมาเอง เรื่องนี้นอกจากเป็น 

พระราชด�าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ยังเป็น

แนวคิดในการอบรมครูภูมิศาสตร์ที่อังกฤษ

จากที่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมพีระราชกระแส
รับสั่ง “บางคร้ังเราไม่รังแกป่า ป่าก็จะฟื้นคืนมาเอง”  

นับเป็นเรื่องที่แปลกอีกอย่างคือ พระบาทสมเด็จ

พระเจ ้าอยู ่หัวทรงสอนมา ในขณะที่อบรมเรื่อง

ภูมิศาสตร์ท่ีประเทศอังกฤษ เขาก็พูดเร่ืองเดียวกันว่า 

ถ้าเราไม่รังแกป่า ป่าก็จะค่อย ๆ สมบูรณ์ขึ้นมาทีหลัง 

ซึ่งวิทยากรคนดังกล่าวคงไม่ได้มาฟังพระราชกระแส

รับสั่ง ต่างคนต่างคิด แต่เป็นความจริง ของที่ถูกต้อง

ย่อมมีคนคิดได้หลายคน”

ทรงมีพระด�ารัสสรุปในตอนท้ายว่า การอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้ มี ๖ ประการ คือ ต้องท�าพร้อมกับการ

อนุรักษ์ทรัพยากรอื่น ๆ ต้องสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้

ประชาชน, สร้างความรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน

ทัว่ไปว่าสรรพสิง่ต่าง ๆ  ล้วนเกีย่วพันกนั ความรูเ้รือ่งโลก

และชีวิตในโลก เป็นเรื่องน่าสนใจน่าศึกษา เมื่อศึกษา 

แล้วจะรักและไม่ท�าลาย, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะช่วย

สร้างส�านึกแก่นักท่องเที่ยวตามอุทยานแห่งชาติ เดี๋ยว

นี้จะมีศูนย์บริการท่องเที่ยว ซ่ึงให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่, 

แบ่งพื้นท่ีให้ชัดเจนว่าท่ีไหนควรปฏิบัติอย่างไร เช่น 

เขตอนุรักษ์ เขตที่ให้คนเข้าไปได้ เขตที่อนุญาตให้เพาะ

ปลูก และสุดท้าย สมัยก่อนแม้แต่ครั้งที่มีสัมปทานป่าไม้  

มีกฎว่าถ้าตัดต้นไม้หนึ่งต้นต้องปลูกใช้ ๒ - ๓ ต้น

จากนั้น เสด็จพระราชด�าเนินไปกลุ่มผลิตชาและ 
ส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงินเิวศ ศรนีาป่าน–ตาแวน หมู่ที่ ๑  
ต�าบลเรือง อ�าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีนายอุกริช  
พึ่งโสภา ผูว่้าราชการจงัหวดัน่าน หม่อมหลวงจริพนัธุ ์ทววีงศ์ 
เลขาธกิาร กปร. พลโท  สาธติ พธิรตัน แม่ทพัภาคที่ ๓ นายธรีภทัร  
ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ นายบุญสนอง สุชาติพงศ์  
ผู้ทรงคณุวฒุกิรมชลประทาน นายทว ี เตม็ญารศลิป์ ผู้ช่วย
อธบิดกีรมชลประทาน นายไชยงค์ จงอาสาชาต ิผูอ้�านวยการ
ส�านกัชลประทานที่ ๒ และคณะเฝ้าฯ รบัเสดจ็

ในการนี้  ได้พระราชทานพระราชด�าร ิให้กรมชลประทาน 

และส�านักงาน กปร. ร่วมกันพิจารณาจัดหาแหล่งน�้า

สนบัสนนุการบรโิภค และกจิกรรมต่างๆ ของกลุม่ชา และส่ง

เสรมิการท่องเทีย่วเชิงนเิวศศรีนาป่าน–ตาแวน และพ้ืนที่

ใกล้เคยีง โดยด�าเนนิการก่อสร้างอ่างเก็บน�้าห้วยน�้าสอด 

พร้อมระบบส่งน�้าในบริเวณดังกล่าว
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วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 

ติดตามผลการด�าเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
นนัทจรมิ เขตศกึษา แผนกสามญัศกึษา วดัห้วยซ้อ ต�าบล
หมอเมือง อ�าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน โดยมี นายอุกริช  
พึ่งโสภา ผูว่้าราชการจงัหวดัน่าน หม่อมหลวงจริพนัธุ ์ทววีงศ์ 
เลขาธกิาร กปร. พลโท สาธติ พธิรตัน แม่ทพัภาคที่ ๓ นาย
สมบูรณ์ วงค์กาด ที่ปรกึษาด้านการพฒันา ส�านกังาน กปร. 
นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ กรมชลประทาน 
นายทวี เต็มญารศิลป ์ ผู ้ช ่วยอธิบดีกรมชลประทาน  
นายไชยงค์ จงอาสาชาต ิผู้อ�านวยการส�านกัชลประทานที่ ๒ 
และคณะ เฝ้าฯ รบัเสดจ็

ในการนี้  พระราชทานพระราชด�าร ิให้กรมชลประทาน

ปรับปรุงฝายนาคา และฝายหมอเมืองพร้อมระบบส่งน�้า  

และทางล�าเลียงผลผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ 

ส่งน�้าให้แก่พื้นที่เกษตรกรรม จ�านวน ๕ หมู่บ้าน ในพื้นที่

ต�าบลหนองแดง และต�าบลหมอเมอืง ตลอดจนวดัห้วยซ้อ  

และพื้นที่ใกล้เคียง

พร้อมกนันี้ ทรงมพีระราชด�ารกิบัผูแ้ทนกรมทรพัยากร
น�้าบาดาล ให้จัดหาระบบเติมน�้าสะอาดให้กับโรงเรียน

พระปรยิตัธิรรม นนัทจรมิ เขตศกึษา แผนกสามญัศกึษา 

วัดห้วยซ้อ ต�าบลหมอเมือง อ�าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 

ไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคต่อไป

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เสด็จพระราชด�าเนินไปอาคารหอประชุมเฉลิม 

พระเกยีรต ิและห้องสมดุโรงสขี้าวพระราชทาน ต�าบลศรภีูม ิ 
อ�าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยมีนายอุกริช พึ่งโสภา  
ผู ้ว ่าราชการจังหวัดน่าน หม่อมหลวงจิรพันธุ ์ ทวีวงศ์ 
เลขาธกิาร กปร. พลโท สาธติ พธิรตัน แม่ทพัภาคที่ ๓ นายทว ี 
เตม็ญารศลิป์ ผู้ช่วยอธบิดกีรมชลประทาน และคณะ เฝ้าฯ 
รบัเสดจ็

ในการนี้ ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการของโรงเรียน
ในพื้นที่ใกล้เคียง ที่ได้พระราชทานพระราชด�าริให้เข้ามา
ศึกษาเรียนรู้ กระบวนการของโรงสีข้าวแห่งนี้ ซึ่งมีโรงเรียน
เข้ามาศกึษาเรยีนรู้ และน�าความรู้กลบัไปวเิคราะห์ประยกุต์
ใช้ร่วมกับวิชาเรียนได้ทุกๆ วิชา อาทิ วิชาวิทยาศาสตร์ 
คณติศาสตร์ สงัคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ โภชนาการ และ
ศิลปศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งนักเรียนจากโรงเรียน ได้น�าถวาย
รายงานการประยุกต์ใช้มาจัดแสดงในนิทรรศการ จ�านวน
มากกว่า ๓๐ จดุ ทั้งนี้ ทรงมพีระราชด�ารใิห้ นายจักกฤษณ์ 

ทองทับ ให้ประสานงานกับ หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ  

จักรพันธุ์ น�าเจ้าของโรงสีตรานกพิราบมาศึกษาโรงสี

แห่งนีเ้พือ่การแลกเปลีย่นความรู้และแนะน�าการด�าเนนิ

งานให้ด้วย นอกจากนี้ยังได้พระราชทานพระราชด�าริ 

ให้ประสานแจ้งมูลนิธิชัยพัฒนาให้น�าไก่ของมูลนิธิ

ชัยพัฒนา มาส่งเสริมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อ  

ต�าบลศรีภูมิ อ�าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ต่อมา เสด็จพระราชด�าเนินไปโรงเรียนบ้านสบปืน  
หมู่ที่ ๒ ต�าบลห้วยโก๋น อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
น่าน โดยมีนายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  
พลโท สาธติ พธิรตัน แม่ทพัภาคที่ ๓ นายธรีภทัร ประยรูสทิธ ิ
อธิบดีกรมป่าไม้ นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ  
กรมชลประทาน นายสมบูรณ์ วงค์กาด ที่ปรึกษาด้านการ
พฒันา ส�านกังาน กปร. นางกลุรศัมิ์ อนนัต์พงษ์สขุ รองอธบิดี
กรมพฒันาที่ดนิ และคณะ เฝ้าฯ รบัเสดจ็

ในการนี้ ทรงตดิตามผลการด�าเนนิกจิกรรมโครงการ
สร้างป่าสร้างรายได้ ซึ่งมพีื้นที่ด�าเนนิการรวม ๑๕๐ ไร่ ซึ่ง
สรปุความได้ดงัต่อไปนี้

๑. ในแปลงโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ อาจต้อง 
เพิ่มกล้วยเข้าไปเยอะๆ เหมือนครั้งฟื ้นฟูดอยตุงใหม่ๆ  
ปลูกกล้วยเตม็ไปหมด

๒. ในส่วนสระน�้าของโรงเรียนบ้านสบปืน ซึ่งเดิม
นักเรียนลงไปอาบน�้าแล้วคัน ปัจจุบันมีน�้าแล้วแต่ควรจะหา
พชืมาเป็นตวักรองน�้าก่อนจะไหลลงสระอย่างที่ท�าที่โครงการ
แหลมผกัเบี้ย

๓. ในการปลูกต้นรกัในพื้นที่สาธารณะ ควรใช้กล้ารกั 
ที่โตซักหน่อยประมาณ ๑ – ๑.๕ เมตร พร้อมใส่ปุ๋ยหมัก 
ปุ๋ยคอกด้วย จะรอดตายและโตเรว็
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วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 

ณ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย 
ต�าบลทุ่งมหาเจริญ อ�าเภอวังน�้าเย็น จังหวัดสระแก้ว โดย
มีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  
หม่อมหลวงจริพนัธุ์ ทววีงศ์ เลขาธกิาร กปร. นายบญุสนอง  
สุชาติพงศ์ วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษากรมชลประทาน และ
ข้าราชการ เฝ้าฯ รบัเสดจ็ ในการนี้ ได้พระราชทานสิ่งของ
แก่ครูใหญ่ ผู้แทนนกัเรยีน พระราชทานผ้าห่มกนัหนาว และ
เมลด็พนัธุผ์กัแก่ผูแ้ทนชาวบ้าน จากนั้นเสดจ็ฯ ทอดพระเนตร
กิจกรรมห้องสมุด ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานผลการ 
ด�าเนินงานโรงเรียนและความก้าวหน้าโครงการตาม 
พระราชด�าร ิทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนั  
กจิกรรมสหกรณ์นกัเรยีน 

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชด�าร ิสรปุความว่า 
๑. โครงการดอยด�าขอให้หาพันธุ์ปลาจากจีน

๒. ควรปลกูพชือาหารช้างในพืน้ทีเ่ขตป่ารอยต่อ 

๕ จังหวัดเพื่อป้องกันช้างป่าเข้ามาท�าความเสียหายแก่

โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน และหมูบ้่านรอบพ้ืนท่ี

ป่ารอยต่อ

๓. ให้องค์การบริหารส่วนต�าบลคลองตะเคยีนชยั  

เข้ามาช่วยเหลือ พัฒนาการศึกษาในโรงเรียนฯ และ

พัฒนาพื้นที่หมู่บ้านใกล้เคียง

จากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการฝึกอาชีพ
นกัเรยีน เยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ตามล�าดบั 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 

ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
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วนัท่ี ๒๓ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
เสด็จพระราชด�าเนินไปโรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดนสิริราษฎร์ หมู่ที่ ๑๖ บ้านสระขาว ต�าบลละแม 
อ�าเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยมีหม่อมหลวงจิรพันธุ ์  
ทวีวงศ ์ เลขาธิการ กปร. นายดนุชา สินธวานนท ์  
รองเลขาธิการ กปร. ผู้บัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน  
พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าฯ รบัเสดจ็ ทรงรบัฟังการบรรยายสรปุ 
ตลอดจนทอดพระเนตรกจิกรรมต่างๆ ของโรงเรยีน ทรงเยี่ยม
หน่วยแพทย์พระราชทานและทรงเยี่ยมราษฎร และกจิกรรม
สหกรณ์นักเรียน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และ
ห้องสมดุ

ในการนี้ พระราชทานพระราชด�าร ิความว่า
๑. ให้กรมชลประทานและส�านักงาน กปร. 

พิจารณาจัดหาน�้าช่วยเหลือโรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดนสิริราษฎร์ และราษฎรบริเวณใกล้เคียง ซึ่ง

ประสบปัญหาขาดแคลนน�า้เพือ่การอปุโภคบรโิภค และ

การเกษตร 

๒. การพจิารณาจดัหาน�า้ ตามทีว่่าราษฎรต้องการ

โดยผ่านความร่วมมือกันดูแล จาก กปร. และ อบต. 

 ๓. ด�าเนินการขุดลอกคลอง อ�าเภอปรางค์กู ่ 

จังหวัดศรีสะเกษ ให้แล้วเสร็จ

๔. ด�าเนินการสนับสนุนและจัดหา ข้าวพันธุ์

พื้นเมือง ข้าวพันธุ์ซีบูกันตัง และชัยนาท ๑ (กข ๒๙ 

ดัดแปลง) ให้กับชาวบ้านจังหวัดนราธิวาส
จากนั้น เสด็จพระราชด�าเนินไปโรงเรียนต�ารวจ

ตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร หมู่ที่ ๑๕ บ้านคลองกลาง 
ต�าบลละแม อ�าเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยมีนายดนุชา 
สนิธวานนท์ รองเลขาธกิาร กปร. และคณะรองผูบ้ญัชาการ 
ต�ารวจตระเวนชายแดน พร้อมด้วยข้าราชการ เฝ้าฯ รบัเสดจ็

ในการนี้ พระราชทานพระราชด�าร ิความว่า 
๑. ให้เร ่งด�าเนินการขุดลอกหน้าฝายบ้าน 

ตรอกล่าง ต�าบลตูม อ�าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 

๒.  สนับสนุนให้เพาะเห็ดฟางจากทะลายปาล์ม 
ต ่ อ ม า  เ ส ด็ จ พ ร ะ ร า ช ด� า เ นิ น ไ ป โ ร ง เ รี ย น

ต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี หมู ่ที่  ๑๓  
บ้านควนสามคัค ีต�าบลครน อ�าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร โดยมี
หม่อมหลวงจริพนัธุ ์ทววีงศ์ เลขาธกิาร กปร. และคณะ พร้อม
ด้วยข้าราชการ เฝ้าฯ รบัเสดจ็

วนัที ่๒๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๘
เสดจ็พระราชด�าเนนิไปโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน

บ้านชายควน (ทุ่งไม้ด้วน ๒) หมู่ที่ ๔ ต�าบลปาดังเบซาร์  
อ�าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา โดยมนีายดนชุา สนิธวานนท์ 
รองเลขาธกิาร กปร. และคณะ นายเอกรฐั หลเีสน็ รองผูว่้า
ราชการจังหวัดสงขลา ผู้บังคับการต�ารวจตระเวนชายแดน 
ภาค ๔ พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าฯ รบัเสดจ็

ทรงรับฟังการบรรยายสรุป ตลอดจนทอดพระเนตร
กจิกรรมต่างๆ ของโรงเรยีน ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน
และทรงเยี่ยมราษฎร

จากนั้น  เสดจ็พระราชด�าเนนิไปโรงเรยีนต�ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านทุง่สบายใจ หมูท่ี่ ๖ ต�าบลทุง่หมอ อ�าเภอสะเดา 
จงัหวดัสงขลา โดยมหีม่อมหลวงจริพนัธุ ์ ทววีงศ์ เลขาธกิาร 
กปร. พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าฯ รบัเสดจ็

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงตัดแถบแพรเปิดอาคาร 
“เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกมุาร ีทรงเจรญิพระชนมาย ุ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘”  
และทรงรบัฟังการบรรยายสรปุ ตลอดจนทอดพระเนตรกจิกรรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 
ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดสงขลา 
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดสตูล
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ต่างๆ ของโรงเรยีน ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและทรง
เยี่ยมราษฎร

ในการนี้ พระราชทานพระราชด�าริกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง สรปุความว่า

“...ขอให้เพิ่มเติมการอบรมเรื่องการจัดท�า 

ฐานข้อมูลของผลการด�าเนินงานโครงการเกษตรเพื่อ

อาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน

ในพื้นที่ เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่ครบถ้วนและต่อเนื่อง...”

วนัท่ี ๒๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๘ 
เสดจ็พระราชด�าเนนิไปศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทอง 

อนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิห้องประชมุ ๒ ต�าบลกะลวุอเหนอื  
อ�าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีหม่อมหลวง 
จิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. นายดนุชา สินธวานนท์  
รองเลขาธกิาร กปร. นายอภชิาต จงสกลุ อธบิดกีรมพฒันาที่ดนิ 
นางสาวอศุนย์ี ธูปทอง ผู้อ�านวยการส�านกัประสานงานโครงการ
พื้นที่ ๔ ส�านกังาน กปร. นางสายหยดุ เพช็รสขุ รกัษาการ 
ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วย 
ข้าราชการเฝ้าฯ รบัเสดจ็

 ในการนี้ พระราชทานพระราชด�าร ิสรปุความว่า
“...ให้พจิารณาเกบ็ตวัอย่างดินในพืน้ทีพ่รโุต๊ะแดง

เพิม่เติม เพ่ือน�าตวัอย่างดนิดงักล่าวมาศกึษาและทดลอง

เก่ียวกับการใช้ประโยชน์จากจลุนิทรย์ีในพืน้ทีพ่รุเพ่ิมเตมิ...”
จากนั้น เสดจ็พระราชด�าเนนิไปโรงเรยีนบ้านท�าเนยีบ 

หมทูี่ ๖ ต�าบลล�าภ ู อ�าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 
โดยมนีายดนชุา สนิธวานนท์ รองเลขาธกิาร กปร. นายณฐัพงศ์ 
ศริชินะ ผูว่้าราชการจงัหวดันราธวิาส เลขาธกิารคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าฯ รบัเสดจ็

เสด็จพระราชด�าเนินไปสวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้
ม่วงเฉลมิพระเกยีรต ิ๖๐ พรรษา ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุ
ทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ โดยมีหม่อมหลวงจิรพันธุ์  
ทววีงศ์ เลขาธกิาร กปร. นายดนชุา สนิธวานนท์ รองเลขาธกิาร 
กปร. นายอภชิาต จงสกลุ อธบิดกีรมพฒันาที่ดนิ นางสาวอศุนย์ี  
ธูปทอง ผู้อ�านวยการส�านักประสานงานโครงการพื้นที่ ๔ 
ส�านกังาน กปร. นางสายหยดุ เพช็รสขุ รกัษาการผูอ้�านวยการศนูย์ 
ศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ พร้อมด้วยข้าราชการ เฝ้าฯ รบัเสดจ็ 
 ในการนี้ พระราชทานพระราชด�าร ิสรปุความว่า

“...ให้ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ ด�าเนนิการ 

ทดสอบการปลูกข้าวซีบูกันตัง ซึ่งเป็นข้าวพื้นเมือง  

ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ...” 

วนัท่ี ๒๖ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๘
เสดจ็พระราชด�าเนนิไปโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน 

บ้านลีนานนท์ หมู่ที่ ๖ ต�าบลสุคิริน อ�าเภอสุคิริน จังหวัด
นราธิวาส โดยมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัด
นราธิวาส หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร.  

รองผูบ้ญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดน พร้อมด้วยข้าราชการ
เฝ้าฯ รบัเสดจ็

ในการนี้ พระราชทานพระราชด�าร ิสรปุความว่า
๑. ขอให้จังหวัดนราธิวาสและกองทัพภาค 

ที่ ๔ เข้ามาช่วยดูแล และร่วมกันบริหารจัดการ 

เรื่องรถรับส่งผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรใน

อ�าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเขต

พื้นท่ีห่างไกล และประสบปัญหาเร่ืองความไม่สงบ 

ในพื้นที่ จึงท�าให้พ่อค้าคนกลางไม่กล้าเข้ามารับซื้อ

ผลผลิตของราษฎร

๒. ขอให้สาธารณสุขจังหวัด เข้ามาดูแลและ 

ให ้ ค� าแนะน� า เ ก่ี ยว กับการพัฒนาผลผลิ ตของ 

กลุม่เครือ่งแกงในพืน้ทีใ่ห้ได้รบัมาตรฐานของส�านกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อให้ได้คุณภาพ

ที่จะสามารถน�าไปจ�าหน่ายในท้องตลาดได้มากยิ่งขึ้น
จากนั้น  เสดจ็พระราชด�าเนนิไปโรงเรยีนต�ารวจตระเวน

ชายแดนบ้านปาโจแมเราะ หมูท่ี่ ๘ ต�าบลแม่หวาด อ�าเภอธารโต 
จังหวัดยะลา โดยมีหม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ 
กปร. รองผู้บัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน พร้อมด้วย 
ข้าราชการเฝ้าฯ รบัเสดจ็

จากนั้น  เสดจ็พระราชด�าเนนิไปโรงเรยีนต�ารวจตระเวน
ชายแดนสงัวาลวทิ ๔ หมูท่ี่ ๒ บ้านวงัไทร ต�าบลแม่หวาด 
อ�าเภอธารโต จงัหวดัยะลา โดยมหีม่อมหลวงจริพนัธุ ์ทววีงศ์ 
เลขาธกิาร กปร. นายกูเ้กยีรต ิวงศ์กระพนัธุ ์ รองผูว่้าราชการ
จงัหวดัยะลา รองผูบ้ญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดน นางสาว 
อศุนย์ี ธปูทอง ผูอ้�านวยการส�านกัประสานงานโครงการพื้นที่ 
๔ ส�านกังาน กปร. พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าฯ รบัเสดจ็

วนัที ่๒๗ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๘ 
เสดจ็พระราชด�าเนนิไปโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน

ยงูทองรฐัประชาสรรค์ หมูท่ี่ ๔ บ้านล�าปาด ต�าบลควนกาหลง 
จังหวัดสตูล โดยมีหม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ 
กปร. นางสาวอศุนย์ี ธปูทอง ผูอ้�านวยการส�านกัประสานงาน 
โครงการพื้นที่ ๔ ส�านักงาน กปร. ผู้ก�ากับการต�ารวจ 
ตระเวนชายแดนที่ ๔๓ พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าฯ รบัเสดจ็

ในการนี้ พระราชทานพระราชด�าร ิสรปุความว่า
๑. ให้พิจารณาจัดหาแหล่งน�้าเพ่ือสนับสนุน

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนยงูทอง รฐัประชาสรรค์ 

และชุมชนโดยรอบ 

๒. น�้าที่ได้จากโครงการฯ ต้องน�าไปใช้ให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุด และใช ้อย ่างประหยัดด ้วย ซึ่ ง

กรมชลประทานผู้รับผิดชอบโครงการฯ มีแผนการ 

จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น�้าร่วมในการบริหารจัดการน�้าอยู่แล้ว

๓. ไข่ไก่ที่ผลิตภายในโรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดน ควรผลิตให้ได้จ�านวนเท่ากับนักเรียนภายใน

โรงเรียน

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑  มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๘
22



ดั่งดวงแก้วแห่งสยาม
เรยีบเรยีงโดย : นางสพุร ตรนีรนิทร์
  ส�ำนกัประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๒
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พระประสูติกาล
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ  

สยำมบรมรำชกุมำรี มีพระนำมที่ไม่เป็น
ทำงกำรที่ใช้ในหมูค่นไทยว่ำ “สมเดจ็พระเทพ”  
หรือ “พระเทพ” ทรงเป็นสมเด็จพระเจ้ำ
ลูกเธอพระองค์ที่ ๓ ในพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำ 
สิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระรำชสมภพ
เมื่อวันเสำร์ที่ ๒ เมษำยน ปี ๒๔๙๘  
ณ พระที่นั่งอัมพรสถำน พระรำชวังดุสิต 
ได้รับพระรำชทำนพระนำมว่ำ “สมเด็จ 
พระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำสิรินธรเทพรัตนสุดำ  
กิติ วัฒนำดุลโสภำคย ์ ”  เมื่อประสูติ 
ทรงมนี�้ำหนกัเพยีง ๒,๒๕๐ กรมั จงึทรงม ี
พระพลำนำมัยไม่แข็งแรง พระนำภีมักไม่
ค่อยปกต ิและทรงแพ้พระกระยำหำรหลำย
อย่ำง ต่อมำเมื่อเจริญพระชนมำยุอำกำร
เหล่ำนี้จึงหำยไปโดยล�ำดับ และทรงม ี
พระพลำนำมยัสมบูรณ์แขง็แรง 

“ทรงศกึษา” ควบคูก่บั “การทรงงาน” 
 ในปี ๒๕๐๑ พระองค์ทรงเข ้ำ
ศึกษำชั้นอนุบำลที่โรงเรียนจิตรลดำ ซึ่งตั้ง
อยู่ในพื้นที่พระต�ำหนักจิตรลดำรโหฐำน 

เมื่อวันที่ ๕ ธันวำคม ปี ๒๕๒๐ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มี
พระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ 
เจ้ำฟ้ำสิรินธรเทพรัตนสุดำ กิติวัฒนำดุลโสภำคย์ ด�ำรงพระอิสริยศักดิ์เป็น 
“สมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ เจ้ำฟ้ำมหำจกัรสีรินิธร รฐัสมีำคณุำกรปิยชำต ิ
สยำมบรมรำชกมุำร”ี ด้วยเหตทุี่สมเดจ็พระเจ้ำลูกเธอพระองค์นี้ทรงบ�ำเพญ็
พระรำชกิจนำนัปกำร อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชำติและประชำชน ทรง
เป็นแบบอย่ำงอนัดเียี่ยมในทกุด้ำน ทั้งควำมกตญัญกูตเวท ีควำมใฝ่รู้ใฝ่เรยีน 
คณุธรรมจรยิธรรม พระจรยิำวตัรอนังดงำม พระวริยิอตุสำหะในกำรทรงงำน  
และอื่นๆ อกีมำกมำย สมดงัที่ได้มพีระรำชด�ำรสัต่อที่ประชมุพระบรมวงศำนวุงศ์ 
และสมำชิกในรำชตระกูลทุกมหำสำขำที่เข้ำเฝ้ำทูลละอองพระบำท ณ 
ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ เพื่อถวำยพระพรชัยเนื่องในโอกำสที่ทรงรับ 
พระมหำกรุณำธิคุณโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมสถำปนำพระรำชอิสริยศักดิ์ 
ควำมตอนหนึ่งว่ำ

ข้าพเจ้าขอตั้งความปรารถนาต่อที่ประชุมนี้ ที่จะปฏิบัติ
หน้าทีใ่ห้สมกบัต�าแหน่งและฐานะโดยเตม็ก�าลงั สตปัิญญา และ
ความสามารถ เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์สุขอันไพบูลย์ และความ

เจริญวัฒนาแก่ประเทศชาติและประชาชนทั้งมวล

ตอนที่ ๑ : พระราชประวัติ
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พระรำชวังดุสิต ขณะมีพระชนมำยุได้ ๒ 
ปีเศษ ทรงศึกษำในระดับอนุบำล ๓ ปี 
มำกกว่ำหลกัสูตรในขณะนั้น ๑ ปี ด้วยยงั
ทรงพระเยำว์เกนิกว่ำจะทรงเรยีนชั้นประถม
ศกึษำ ตั้งแต่อยู่ชั้นอนบุำล ๒ กท็รงฝึกหดั
กำรอ่ำนได้ดี และพัฒนำต่อเนื่องมำด้วย
พระวริยิะ ทรงใฝ่รู ้รกักำรอ่ำน จงึทรงเรยีนดี
ได้เป็นที่หนึ่งของชั้น ตั้งแต่ชั้นอนบุำล จนถงึ
ชั้นประถมศกึษำตอนปลำย

จำกโรงเรยีนจติรลดำเป็นพระองค์แรกด้วย
ในขณะที่ทรงศึกษำอยู่ที่โรงเรียน

จติรลดำนั้น ทรงพระปรชีำสำมำรถในด้ำน
กำรเรียน โปรดกิจกรรมด้ำนกีฬำ กำร
บนัเทงิ และกำรบ�ำเพญ็ประโยชน์ส่วนรวม 
ทรงด�ำรงต�ำแหน่งอยู ่ในคณะกรรมกำร
นักเรียนของโรงเรียน เช่น ประธำนชมรม
ห้องสมดุ ปฏคิม และประธำนนกัเรยีนหญงิ
ในปีสดุท้ำยที่ทรงศกึษำที่โรงเรยีนจติรลดำ

ต่อมำในปี ๒๕๑๖ (ปีกำรศึกษำ  
๒๕๑๕) ทรงส�ำเรจ็กำรศกึษำชั้นมธัยมศกึษำ 
ตอนปลำย สำยศิลป์ ในขณะนั้นนักเรียน
ทุกคนต้องสอบไล่ด้วยข้อสอบเดียวกัน
ทั้งประเทศ ทรงสอบไล ่ได ้ เป ็นที่หนึ่ง
ของประเทศในสำยศิลป ์ จำกนั้นทรง
สอบเอ็นทรำนซ์เข ้ำคณะอักษรศำสตร์ 
จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั ซึ่งทรงเลอืกเป็น
อันดับที่หนึ่ง ทรงสอบข้อเขียน และสอบ
สัมภำษณ์ได้เป็นอันดับที่ ๔ จำกจ�ำนวน 
ผูส้อบเข้ำคณะอกัษรศำสตร์สองร้อยคนเศษ

นับเป็นครั้งแรกที่เจ ้ำนำยชั้นสูง
ทรงศึกษำต่อมหำวิทยำลัยในประเทศ 
จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยัมทีั้งควำมตื่นเต้น  
ปีติยินดี และมีควำมวิตกกังวลในกำร 

ในปีกำรศึกษำ ๒๕๑๐ ทรงสอบ
ชั้นประถมศึกษำตอนปลำย (คือชั้น ป.๗ 
ในขณะนั้น) ตำมหลักสูตรของกระทรวง
ศึกษำธิกำรได้เป็นที่หนึ่งของประเทศด้วย
คะแนนรวม ๙๖.๖ เปอร์เซน็ต์ จงึทรงได้รบั
พระรำชทำนรำงวลัเรยีนด ี ส�ำหรบันกัเรยีน
เรียนดีทั่วประเทศจำกพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยูห่วั ณ กรฑีำสถำนแห่งชำต ิและ
ทรงได้รับกำรทูลเกล้ำฯ ถวำยเข็มเรียนดี
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รบัเสดจ็ จนกระทั่งพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำ 
อยู ่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรด 
กระหม่อมให้เชิญพระรำชกระแสแจ้งให้
ทรำบว่ำ มพีระรำชประสงค์ให้มหำวทิยำลยั
ถวำยกำรปฏิบัติ ต ่ อสมเด็ จพระ เทพ 
รตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำร ีเยี่ยงนสิติ 
ธรรมดำ ให้หลีกเลี่ยงกำรปฏิบัติที่เป็นกำร
แยกพระองค์ออกจำกนิสิตอื่นๆ คณะ
อักษรศำสตร์ จึงยึดพระรำชกระแสนี้เป็น
นโยบำยกำรปฏบิตัิ ตลอดระยะเวลำที่ทรง
ศึกษำในคณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ  
สยำมบรมรำชกมุำร ีทรงมพีระวริยิอตุสำหะ 
ในกำรเรียนอย่ำงยิ่ง ทรงวำงพระองค์ 
เยี่ยงนสิติธรรมดำ และทรงปฏบิตัพิระองค์
เช่นเดียวกับนิสิตอื่นๆ เช่น ทรงเข้ำรับ 
กำรปฐมนเิทศ ทรงร่วมร้องเพลงเชยีร์ และ
ทรงร่วมในพิธีรับน้องใหม่ ทรงเข้ำร่วม
กจิกรรมต่ำงๆ ที่ทรงสนพระทยั เช่น ชมรม
วรรณศิลป์ ชมรมประวัติศำสตร์ ชมรม
ภำษำตะวนัออก และชมรมดนตรไีทย 

อีก ๔ ปีต่อมำ ในปีกำรศึกษำ 
๒๕๑๙  ทรงส�ำเรจ็กำรศกึษำระดบัปรญิญำ
ตรี ได้รับปริญญำอักษรศำสตรบัณฑิต 

ต่อในระดับดุษฎีบัณฑิต มหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร โดยทรง
ส�ำเร็จกำรศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
พัฒนศึกษำศำสตร์ เมื่อปี ๒๕๒๙ ซึ่ง
สำขำวิชำนี้ เป็นกำรศึกษำเกี่ยวกับกำร
พัฒนำประเทศ ซึ่งมีจุดเน้นคือกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์โดยใช ้มำตรกำรหรือ
ยุทธวิธีด้ำนกำรศึกษำและอบรมเป็นสื่อ
ในกำรพัฒนำ โดยใช้รูปแบบกำรประสม
ประสำนสำขำวชิำต่ำงๆ เช่น เศรษฐศำสตร์ 
รฐัศำสตร์ สงัคมวทิยำ และจติวทิยำสงัคม 

ตลอดเวลำที่ทรงศกึษำอยูน่ี้ สมเดจ็
พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี 
ได ้ทรงแบ ่ ง เบำพระรำชกรณียกิจใน 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จ
พระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ ทั้งทำง 
ด้ำนกำรเกษตร กำรชลประทำน กำร
บ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขแก่อำณำประชำรำษฎร์ 
และในบำงโอกำสทรงเป็นผู้แทนพระองค์
พระบำทสมเด็จพระเจ ้ำอยู ่หัว เสด็จ 
พระรำชด�ำเนินไปทรงเยือนประเทศต่ำงๆ 

เ กี ย ร ติ นิ ย ม
อั น ดั บ ห นึ่ ง 
คะแนนสะสม
เฉลี่ย ๓.๙๘ เป็น 
ที่หนึ่งของชั้น และได้รบัพระรำชทำนเหรยีญ
ทองในฐำนะที่ทรงสอบได้คะแนนสูงสุดใน
กลุ่มบัณฑิตวิชำเอก สำขำประวัติศำสตร์ 
ผู้ที่จะได้รบัพระรำชทำนเหรยีญทองนั้น จะ
ต้องได้รบัทนุเรยีนดทีกุปีกำรศกึษำ สอบได้
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และเป็นที่หนึ่งใน
วชิำเอกนั้นๆ ในระหว่ำงที่เรยีนปรญิญำตรี
ด้วย นับเป็น “เจ้ำฟ้ำ” พระองค์แรกของ
ประเทศไทยที่ทรงส�ำเรจ็กำรศกึษำปรญิญำ
บณัฑติจำกมหำวทิยำลยัในประเทศ

หลังจำกนั้น ได ้ทรงศึกษำต ่อ
ปรญิญำโท ๒ สำขำวชิำ ได้รบัพระรำชทำน
ปริญญำศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำ
วิชำจำรึกภำษำตะวันออก มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร เมื่อปี ๒๕๒๒ และปริญญำ 
อักษรศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำบำล ี
และสันสกฤต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
เมื่อปี ๒๕๒๔ 

ด้วยควำมสนพระทัยในด้ำนกำร
พฒันำ โดยอำศยัหลกัวชิำกำรศกึษำ หรอื
กำรเรียนรู้เป็นแกน จึงทรงสมัครเข้ำศึกษำ
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เพื่อเจริญทำงพระรำชไมตรีกับประมุขของ
ประเทศนั้นๆ นอกจำกนี้ ยังได้ทรงปฏิบัติ
พระรำชกรณียกิจอีกหลำยประกำรอันเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น ในปี ๒๕๑๘  
ทรงก ่อตั้งมูลนิธิสำยใจไทย ขึ้นตำม 
พระรำชด�ำริของสมเด็จพระนำงเจ ้ำฯ  
พระบรมรำชินีนำถ เพื่อช่วยเหลือทหำร 
ต�ำรวจ และพลเมืองที่ได้รับบำดเจ็บหรือ
พิกำรอันเนื่องจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่เพื่อ
ประเทศชำต ิและทรงด�ำรงต�ำแหน่งประธำน
มูลนิธิสำยใจไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ด้วยพระองค์เอง

นอกเหนือจำกกำรศึกษำในระบบ
แล ้ว สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี ยังสนพระทัยศึกษำ
เพิ่มเติมดูงำน ประชุมสัมมนำ และฝึก 
อบรมเชิงปฏิบัติกำร เพื่อเพิ่มพูนทักษะ 
ควำมรู้ในวิชำกำรด้ำนอื่นๆ อีกหลำยด้ำน  
เช่น ภูมิศำสตร์กำยภำพ อุทกศำสตร์ 
พฤกษศำสตร์ กำรจดักำรทรพัยำกรดนิและ
น�้ำ รโีมตเซนซิ่ง ระบบภมูสิำรสนเทศ แผนที่ 
โภชนำกำร เป็นต้น ด้วยมพีระรำชประสงค์
ที่จะน�ำควำมรู้ที่ได้จำกวิชำกำรเหล่ำนี้ ไป
ประยุกต์ใช้ในกำรทรงงำนพัฒนำชุมชน 
และยกระดบัชวีติควำมเป็นอยู่ของรำษฎร

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ  
สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงมีหลักคิดในกำร
ใช้กำรศึกษำเป็นปัจจัยหลักในกำรสร้ำง 
และพฒันำควำมรู้ ควำมคดิของประชำชน 
และเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำชุมชนและ
สงัคม ที่ทรงได้รบัจำกกำรศกึษำ ผนวกกบั
ประสบกำรณ์ที่ทรงเรยีนรูจ้ำกกำรโดยเสดจ็ 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จ
พระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ จึงเป็น
พื้นฐำนควำมรู้ที่แข็งแกร่งในกำรทรงงำน
พัฒนำของพระองค์เองในเวลำต่อมำ จวบ
จนปัจจบุนั

ทรงเข้ารับราชการ
หลังจำกทรงส�ำเร็จกำรศึกษำระดับ

อุดมศึกษำแล้ว ในปี ๒๕๒๓ สมเด็จ 
พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี
ทรงเข้ำรับรำชกำรเป็นอำจำรย์กองวิชำ
กฎหมำยและสงัคมศำสตร์ ส่วนกำรศกึษำ 
โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ทรง
สอนวชิำประวตัศิำสตร์ไทยและสงัคมวทิยำ  

ต่อมำในปี ๒๕๓๐ ได้มีกำรตั้งกองวิชำ 
ประวัติ ศำสตร ์ ขึ้ น ใหม ่  โดยสมเด็ จ 
พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี 
ขณะนั้น พระยศ พันเอก ทรงด�ำรง 
ต�ำแหน่งหัวหน้ำกอง (ซึ่งต่อมำได้มีกำร
ขยำยต�ำแหน่งเป็นผู ้อ�ำนวยกำรกองใน
ปี ๒๕๓๒ พร้อมกับกองอื่นๆ) ทรงเป็น 
ผูอ้�ำนวยกำรกองวชิำประวตัศิำสตร์พระองค์
แรกจนถงึปัจจบุนั มพีระรำชภำรกจิทั้งกำร
บรหิำร กำรสอน และงำนวชิำกำรอื่นๆ ต่อมำ  
ทรงได้รับพระรำชทำนยศพลเอก ในป ี
๒๕๓๙ และทรงได้รบัโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง 
เป็นศำสตรำจำรย์ (อัตรำจอมพล) ในปี 

๒๕๔๓ นอกจำกนี้ ยังทรงได้รับเชิญเป็น
อำจำรย์พเิศษมหำวทิยำลยัเชยีงใหม่ และ
มหำวทิยำลยัศลิปำกร

พระราชกิจแห่งองค์ 
“สยามบรมราชกุมารี”

นอกเหนือจำกพระรำชภำรกิจใน
หน้ำที่รำชกำร ทรงปฏิบัติพระรำชภำรกิจ 
ด้ำนต่ำงๆ ครอบคลมุงำนที่ส�ำคญัๆ อนัเป็น
ประโยชน์หลักต่อบ้ำนเมืองเกือบทกุด้ำน  
และทรงได้รับควำมไว้วำงพระรำชหฤทัย 
ใ ห ้ ท ร ง ป ฏิ บั ติ พ ร ะ ร ำ ช ก ร ณี ย กิ จ 
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ที่ทรงสืบสำนต่อจำก พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ 
พระบรมรำชินีนำถ ตำมที่ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ มอบหมำย โดยเฉพำะเรื่อง
กำรทรงงำนด้ำนกำรบริหำรองค์กำร และ
มูลนธิเิพื่อสำธำรณกศุล ทรงด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธำนกรรมกำรมลูนธิชิยัพฒันำ ประธำน
มลูนธิริำงวลัสมเดจ็เจ้ำฟ้ำมหดิล อปุนำยกิำ
ผู ้อ�ำนวยกำรสภำกำชำดไทย ประธำน
มูลนิธิสำยใจไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
โรงเรยีนจติรลดำ ศลิปินแห่งชำต ิโครงกำร
สำรำนุกรมไทยส�ำหรับเยำวชนฯ โครงกำร
บู รณปฏิสั งขรณ ์พระบรมมหำรำชวั ง  
วัดพระศรีรัตนศำสดำรำม และพระที่นั่ง 
วมิำนเมฆ รวมทั้งกำรเสดจ็พระรำชด�ำเนนิ 
แทนพระองค์ และกำรปฏบิตัพิระรำชกรณยีกจิ 
แทนพระองค์ในโอกำสต่ำงๆ เช่น กำร
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้คณะบคุคล
ต่ำงๆ เฝ้ำ กำรพระรำชทำนปริญญำบัตร 
กำรถวำยผ้ำพระกฐนิ เป็นต้น

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 
สยำมบรมรำชกุ มำ รี  เ คยรั บสั่ งกั บ 
พระสหำยใกล้ชดิว่ำ โปรดอำชพีสองอย่ำงคอื  
นกัเขยีน และคร ูแต่ถ้ำหำกต้องเลอืกอย่ำงใด 

อย่ำงหนึ่ง ก็ทรงเลือกที่จะเป็นครู ด้วย
พระรำชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยควำมรักควำม
เมตตำต่อเยำวชน และด้วยพระปรัชญำ 
ที่ว่ำ นอกจำกกำรมีอำหำรบริโภคตำม 
พื้นฐำนในกำรด�ำรงชวีติแล้ว กำรศกึษำเป็น 
สิทธิขั้นพื้นฐำนของเด็กทุกคน โดยไม่
เลือกเชื้อชำติ ชั้นวรรณะ เผ่ำพันธุ์ หรือ
ศำสนำ ดงันั้น โครงกำรแรกที่ทรงรเิริ่มในปี 
๒๕๒๓ หลงัจำกที่ทรงส�ำเรจ็กำรศกึษำ จงึ 
เป็นโครงกำรที่ทรงท�ำในโรงเรยีน ทรงเริ่มต้น
ด้วยโครงกำรอำหำรกลำงวัน ผักสวนครัว  
ที่โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน ๓ แห่ง 
เป็นกำรสอนให้นักเรียนท�ำกำรเกษตรเพื่อ
น�ำมำประกอบเป็นอำหำรกลำงวัน ได้
มีพระรำชด�ำริว ่ำ ถ้ำนักเรียนรู ้จักผลิต
อำหำรเอง จะท�ำให้พวกเขำมีอำหำรกินไป
ตลอดชีวิต จะดีกว่ำกำรน�ำอำหำรไปแจก 
นอกจำกนี้ ได้พระรำชทำนพระรำชทรัพย์
ให้ก่อสร้ำงโรงเรียนในถิ่นทุรกันดำร ศูนย์
กำรเรียนชุมชนส�ำหรับไทยภูเขำ ห้องเรียน
เคลื่อนที่ ทั้งพระรำชทำนพระรำชทรัพย์
เป็นค่ำตอบแทนครูสอน และทรงจัดหำ
อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนพระรำชทำน 
เพื่อให้เยำวชนมีโอกำสได้รับกำรศึกษำ 

ที่เหมำะสม สำมำรถพึ่งตนเองและเป็นที่พึ่ง
ของครอบครวัได้ในอนำคต

ต ่อมำโครงกำรนี้ ได ้ขยำยเป ็น
โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่น
ทรุกนัดำร ครอบคลมุกว่ำ ๗๐๐ โรงเรยีน
ในถิ่นกนัดำรห่ำงไกลทั่วประเทศ มขีอบข่ำย
กำรพัฒนำครบทุกด ้ำน ทั้งกำรศึกษำ 
สุขภำพอนำมัย สำธำรณสุข วัฒนธรรม
และภูมิปัญญำท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม และ
งำนอำชีพ โรงเรียนเป็นของชุมชนและเป็น
ศูนย์กลำงของชุมชนในกำรท�ำกิจกรรม
ต่ำงๆ เพื่อพฒันำคณุภำพชวีติให้ดขีึ้น

กล่ำวได้ว่ำ ทรงพระปรีชำยิ่งด้ำน
กำรศึกษำ ทรงริเริ่มกำรทรงงำนโครงกำร
ต่ำงๆ อย่ำงเป็นรูปธรรม และทรงดูแล
ติดตำมอย่ำงใกล้ชิด จนแนวพระรำชด�ำริ
ต่ำงๆ เป็นที่ยอมรับของนักกำรศึกษำทั้ง
ชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ ทรงได้รับ
กำรยกย่องเฉลิมพระเกียรติคุณจำกหลำย
องค์กำรในระดบันำนำชำตวิ่ำ ทรงเป็นผู้น�ำ
และผูรู้จ้รงิจำกกำรปฏบิตัใินกำรพฒันำกำร
ศกึษำให้ถ้วนทั่วแก่ทกุกลุ่มในในถิ่นกนัดำร
ห่ำงไกลและผู้ด้อยโอกำสทกุกลุ่ม ที่ด�ำเนนิ
กำรต่อเนื่องมำจนทุกทุกวันนี้ ตรงตำม 
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เป้ำหมำยของยูเนสโก เรื่อง กำรศกึษำเพื่อ
ทกุคน หรอื Education for All 

พระรำชกรณยีกจินำนปักำรด้ำนกำร 
ศึกษำ เป็นแบบอย่ำงของกำรพัฒนำกำร
ศึกษำแก่ผู้ด้อยโอกำส ไม่ว่ำจะเป็นผู้ที่อยู่
ในถิ่นทรุกนัดำร ผู้พกิำร ผู้ลี้ภยั ผู้ต้องโทษ
คมุขงั เดก็ที่เจบ็ป่วยเรื้อรงั เป็นต้น รวมทั้ง
ทรงห่วงใยพัฒนำกำรของเด็กตั้งแต่ยังเป็น
ทำรกในครรภ์มำรดำอกีด้วย

จำกกำรที่ประชำชนและหน่วยงำน
ต่ำงๆ ได้ทูลเกล้ำฯ ถวำยเงนิเพื่อโดยเสดจ็
พระรำชกศุล หรอืสมทบทนุกำรด�ำเนนิงำน
โครงกำรพัฒนำต่ำงๆ จึงทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้น�ำเงนิที่มผีู้ทูลเกล้ำฯ ถวำย
ดังกล่ำวมำจัดตั้งเป็นกองทุน ทุนกำรกุศล

สมเด็จพระเทพฯ เพื่อให้กำรสงเครำะห์ 
ช่วยเหลือประชำชนผู้ทุกข์ยำกเดือดร้อน 
หรอืเพื่อกำรสำธำรณประโยชน์อื่นๆ

ด้วยทรงสนับสนุนให ้เกิดควำม
ก้ำวหน้ำในวงกำรดนตรีไทย โปรดศึกษำ
โบรำณวัตถุ โบรำณสถำนของชำติ และ
พระรำชทำนพระรำชด�ำริในกำรอนุรักษ์แก่
เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง ทรงฟื้นฟูศิลปะกำร
อ่ำนท�ำนองเสนำะและกำรเล่นสักวำ อัน
เป็นศิลปะในเชิงภำษำของไทยที่มีค่ำยิ่ง 
พสกนกิรและรฐับำลไทย ต่ำงส�ำนกึในพระ
มหำกรณุำธคิณุจงึได้ถอืเอำวนัคล้ำยวนัพระ
รำชสมภพของสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ  
สยำมบรมรำชกุมำรี เป็น “วันอนุรักษ์
มรดกไทย” และรัฐบำลไทยได้น้อมเกล้ำ

น้อมกระหม่อมถวำยพระรำชสมัญญำ 
“เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรม
ไทย”

ด้วยพระปรีชำสำมำรถ พระรำช
จริยำวัตร และน�้ำพระทัยอันเปี ่ยมด้วย 
พระเมตตำต่ออำณำประชำรำษฎร์อย่ำงต่อ
เนื่องเสมอมำ สมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ  
สยำมบรมรำชกมุำร ีจงึทรงเป็น “ดัง่ดวงแก้ว”  
ของพสกนิกรชำวไทยทั่วหน้ำ ที่ทุกคน 
ทุกหมู่เหล่ำต่ำงน้อมใจถวำยควำมจงรัก
ภักดี เนื่องในโอกำสฉลองพระชนมำยุ ๕ 
รอบ ๒ เมษำยน ๒๕๕๘ ขอถวำยพระพร
ชัยมงคล “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 
ยิ่งยืนนาน” ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อม

เอกสารอ้างอิง
กองรำชเลขำนุกำรในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี. พระรำชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี. [ออนไลน์]. 

 เข้ำถงึได้จำก : www.sirindhorn.net (วนัที่ค้นข้อมูล : ๑๕ มกรำคม ๒๕๕๘)
มูลนิธิศำสตรำจำรย์ ม.ล.ปิ่น มำลำกุล ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี. ๒๕๕๗. ดั่งดวงแก้วส่องสว่ำงทำงสำยงำน. พิมพ์ครั้งที่ ๓  

 กรงุเทพมหำนคร : นำนมบีุ๊คส์พบัลเิคชั่น
ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพเิศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร.ิ ๒๕๔๘. พระทรงเป็นดวงแก้วส่องไทย. กรงุเทพมหำนคร : อมรนิทร์พริ้นติ้งแอนด์พบัลซิซิ่ง จ�ำกดั (มหำชน). 
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 ากรถทุกคันในกรุงเทพฯ ออกมาพรอมกันหมด ถนนจะแนนไปดวยรถ ความยาก

 ลําบากตอการดําเนินชีวิตจะเปนอยางไร” เสมือนกับวาพวกเราในทุกระดับ ตั้งแต

ผูบริหารประเทศ จนกระทั่งเราๆ ทานๆ ทั้งหลาย รวมทั้งตัวกระผมเองตองปรับตัวใหอยูในความ

พอเพยีงอยูตลอดเวลา ละจากความพอเพยีงเมือ่ไร พบกบัปญหาอปุสรรคแนนอนทีส่ดุ เรือ่งความ

พอเพียง ไดถูกเปรียบเทียบดวยถอยคําตางๆ คําวา “การพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือที่ฝรั่งเขาเรียกวา

“Sustainable Development” เพราะถาไมยั่งยืนเมื่อไร หมายความวาเราทําลายทรัพยากร

สิ่งแวดลอม สมบัติของเราใหมันหมดสิ้นอยางรวดเร็ว ผลสุดทายเราก็ไมพอใช คงไมเหลืออะไร

ถึงลูกหลานเราอยางนี้ เปนตน

ความจริงแลวเศรษฐกิจพอเพียง ใครก็สามารถปฏิบัติได เขาใจได เพราะถาไมปฏิบัติแลว 

พบกับความวิบัติแนนอนที่สุด ตอนที่ประสบกับความวินาศทางดานเศรษฐกิจป ๔๐ นั้น ๓ ปกอน

แตกที่เราเรียกวา “ตมยํากุง” หรือ “Bubble Economy” คือเศรษฐกิจฟองสบู กอน ๓ ปจะแตก

นั้นรวยไมรูเรื่อง ในชวงดังกลาวผมถูกกลับไปใหเปนเลขาสภาพัฒนฯ ก็ตองวางแผน ตองประเมิน

ผลจงึประสบกบัคาํวาโตแลวแตก บทเรยีนนีส้อนใหรูใหคาํนงึถงึความพอด ีพอควร ทีพ่ระเจาอยูหวั

ทรงใชคําวา “พอเพียง” เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอยางบงชี้ใหพวกเรานั้นตองมีชีวิตอยูบนฐานของ

ความพอดี พอเพียงตลอดเวลา มิฉะนั้นจะประสบกับความลมสลาย

สบิกวาปถดัมาปรากฏวาแฮมเบอรเกอรตดิคอ อเมรกิายกัษใหญมหาอาํนาจ เศรษฐกจิขนาด

ยกัษ เขากนิแฮมเบอรเกอรกต็ดิคอสาํลกั อาการเหมอืนกนัหมด ใชจายเงนิเกนิตวั เกดิวกิฤตทีภ่าษา

ฝรั่งเขาเรียกวา subprime ผลสุดทายก็เหมือนประเทศไทย กูหนี้ยืมสินเขามาผอนบาน พอถึงเวลา

เขากย็ดึไป พอยดึไปเสรจ็แบงคกไ็มชอบ เพราะยดึบานมา บานไมไดกอดอกเบีย้ให พวกนกัการเงนิ 

เงนิตองงอก ไมงอกเขาไมเอา บานกต็องรกัษา มคีาใชจาย ตองซอมแซม ภาษาชาวบานเรยีกวา “หนีเ้นา”

เอาหนี้เนามาตกแตงหนาตาแลวก็ขายหนี้เนา ตอมาพังกันทั้งระบบ ก็ลมลุกคลุกคลานจนบัดนี้ 

จะเลามิติความพอเพียงซึ่งทุกคนจะตองทํา และสามารถทําไดดวยตัวเอง พวกเรานั่งอยูใน

ฐานะเดียวกันคือคนไทย ชีวิตความเปนอยูของเราก็อยูบนแผนดินนี้ จะนับถือศาสนาพุทธ อิสลาม 

คริสต เราเรียกตัวเองวาเปนคนไทย อยูในแผนดิน ก็อาศัยแผนดินเปนที่ทํามาหากิน ขาวทุกเม็ดที่

งอกจากแผนดินไทย จะยากดีมีจนจะนับถือศาสนาไหน จะเปนใครก็แลวแต ก็ตองกินขาวที่มาจาก

แผนดินไทยทั้งนั้น นํ้าทุกหยดที่ไดกินไดใช บริโภค-อุปโภค มาจากแผนดินไทย อากาศที่เราหายใจ 

กินอากาศไทย ทั้งของแข็ง ของเหลว อากาศ อาศัยแผนดินยังชีวิตอยูทั้งนั้น เอาทรัพยากรแผนดิน

มาใชทัง้นัน้ แลวเราจะไมรกัแผนดนิ เราจะทาํลายแผนดนิอยางนี ้เราจะใชแผนดนิเพือ่ทาํประโยชน

แคนัน้ใชไหม นอกจากเรารบัประทานแลว ชวีติของเดก็ๆ ลกูๆ หลานๆ จะมตีอไปนัน้กม็พีฤตกิรรม

มิติความพอเพียง 
สรางไดดวยตนเอง

“ห
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❚ บรรยายโดย นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
เรียบเรียงโดย : นางสาวมทิรา  ภัคทิพวดี 

สํานักประชาสัมพันธ
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เหมือนอยางเรา ตองกินตองใช เราจะไมเหลืออะไร

ใหเขาเลยหรือ 

ตอนผมเกดิเมือ่ ๗๖ ปทีแ่ลว จาก ๑๘ ลาน

คน มาวนันี ้๖๕ ลานคน เพราะฉะนัน้ปรมิาณของ

ทรัพยากรดิน นํ้า ลม ไฟ ตองปอนใสปากใหเรา

มากเทาไหร คอืภาพใหญทีว่าทาํไมตองใชเศรษฐกจิ

พอเพียงและยังมีระบบที่เรียกวาระบบบริโภคนิยม 

กระตุนใหเราบริโภคเกินเหตุ เราถูกกระตุนใหมีการ

จบัจายใชสอยอยางมากมาย เสรจ็แลวกว็นเวยีนไปมา 

ปญหาทุกวันนี้กระตุนใหบริโภค ตื่นเชามาสื่อตางๆ 

กระตุนใหอยากบริโภค เกิดความอยากถูกดันดวย

กิเลสและตัณหา จิตวิทยาตางๆ เขาจะจัดสรรมา

ใหหมดเพื่อใหเราใชทิ้งๆ ไมงั้นกําไรไมเกิด ความ

รวยไมเกิด แตความพินาศอยูที่คนใช เพราะของทุก

สิ่งอยางแมกระทั่งอากาศเปนของสวนกลางทั้งสิ้น 

ของประเทศ ของสวนรวม 

การบรโิภคของคน เมือ่กอนของมมีากกวาคน 

ทุกคนกินไดอยางฟุมเฟอย ไมมีปญหาอะไร กระทั่ง

เมือ่ป ๒๕๑๘ สามสบิปมาแลว ปรากฏวาของกบัคน

นัน้เทากนั หมายความวามเีทาไรกก็นิหมด หลงัจาก

นัน้การบรโิภคเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ เกดิมาในชวีติผมกผ็าน

อะไรมาเยอะไมมแีผนดนิไหนจะมคีวามอดุมสมบรูณ

เทาแผนดินนี้ ชื่อวา “แผนดินไทย” แตทําลาย

กนัทกุวนั ตดัไมทาํลายปา รกุปารกุทีด่นิ เปนสบิๆ ป 

รอยป ก็ยังมีใหรุกก็ยังเหลือใหทําลาย เผาปาไมไมรูจบ

บานเมืองเราโครงสรางดีและแข็งแรงมาก อุดม

สมบูรณมาก แตถาเราปลอยอยางนี้ก็หมดเหมือน

กัน เปนการเตือนใจ สรุปวายิ่งรวยเทาไรยิ่งทําลาย

โลกเทานั้น ฝรั่งรํ่ารวยทรงอํานาจครองโลกในแง

ความรํ่ารวย บริโภคมากกวาคนอื่นตั้งสี่เทา ยิ่งรวย

ยิ่งบริโภคมาก มาวันนี้คนมากกวาทรัพยากรแลว 

ความไมสมดุลเกิดขึ้นแลว

BRICs คอืประเทศกาํลงัจะเปนดาวรุง บราซลิ 

รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต (South Africa) 

ยังบริโภคนอยกวาฝรั่ง ๓ - ๔ เทา พวกเราอยูในกลุม

อาเซียน กินแค ๑/๔  ของฝรั่งแคนั้น จนที่สุดคือ

แอฟริกาบริโภคนอยที่สุด เขาบอกถาทุกคนกินแบบ

เทาคนอเมรกินั ซึง่ถอืวาถลงุโลกมากทีส่ดุ อนาคตมี

แตตายกบัตายถาเราไมบรหิารจดัการ “Sustainable 

“พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รับสงวา เราชอบรังแก

ธรรมชาติ ระวังนะเขาจะโกรธเอา 
เมื่อไรเขาโกรธจะทําลายเรา” 
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Development” การพัฒนาอยางยั่งยืน หมายความวามีกินรุนเรา ตองมีกินสืบตอไปอยางไมรูจบ จนถึงรุนลูก

รุนหลานดวย 

พระพทุธองคสอนมานานแลว คนโบราณลองสงัเกตดฉูลาดนะ เขามอีบุายทีแ่ยบยลมาก ดนิ นํา้ ลม ไฟ เปน

แหลงกอกาํเนดิสรางความรํา่รวยใหพวกเรานัน้ สมยักอนนีถ้อืเปนของศกัดิส์ทิธิท์ัง้นัน้ ลมเราเรยีกพระพาย ดนิเรา

บอกเจาแมพระธรณี เปนเทพหมด แมกระทั่งขาวปลาอาหารนี้ ขาวนี้เจาแมโพสพ มีใครกลาเหยียบยํ่าขาวไหม เรา

ก็ยังถูกสั่งสอนไมใหเหยียบขาว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรับสั่งตองรูรักสามัคคี ทําอะไรตองรูกอนวา ตนเหตุ

คืออะไร ปลายเหตุคืออะไร วิธีแกคืออะไร สอนซํ้าอีก เขาใจ เขาถึง พัฒนา ก็ตองเขาใจวาชีวิต สิ่งแวดลอมรอบตัว

เรานีม้คีวามหมายกบัเราอยางไร ใครกแ็ลวแต เขามากอบโกยทัง้นัน้แหละ ความจรงิรางกายของเรา ๗๐ เปอรเซน็ต

ของรางกาย เปนนํ้า กระดูก เนื้อ เปนอะไรก็แลวแตธาตุทั้งสี่ ฉะนั้นเรากับธรรมชาติรวมเปนหนึ่งเดียว แตเราไม

คอยแคร ไมคอยสนใจ ไมใสใจ ไมอยากจะเขาใจ 

จากการบริโภคเกินพอดี เกิดวิกฤตขึ้นมา พระองครับสั่งวา 

พวกเราถูกเตือนตลอดเวลานะ ธรรมชาติเตือนเราอยูตลอดเวลา 

ดิน แผนดินไหว นํ้า สึนามิ กี่แสนชีวิตก็ไมรู ลม พายุอะไรมาก็ไมรู 

ถกูเตอืนจากดนิ นํา้ ลม ไฟ เตอืนสตแิลวระวงันะ พระบาทสมเดจ็

พระเจาอยูหวัรบัสัง่วา เราชอบรงัแกธรรมชาต ิระวงันะเขาจะโกรธ

เอา เมือ่ไรเขาโกรธจะทาํลายเรา แลวเวลานีเ้ปนอยางไรมใีครชนะ

ไหม ธรรมชาติไมมีใครชนะนะ อเมริกานี้เปนเจาของดาวเทียม มี

วสัดอุปุกรณ โดนทอรนาโด เจอลมอะไรตางๆ ทาํลายหายไปหมด

เลย ญี่ปุนนี้สึนามิมีเปนพันป เครื่องจักร เครื่องกล ไฮเทคหมด “ถามวาไมรูเหรอ” “ตอบรู” “อาวแลวทําไมไมหนี 

แลวรูกอนเทาไร” “๑๔ วินาที” พอแพ็คของเสร็จเปดประตู สึนามิก็มาถึงหนาบานพอดี ไมมีใครจะมีอํานาจเหนือ

ธรรมชาติ เวลานี้ ดิน นํ้า ลม ไฟ ที่เราดูถูก ดูแคลน เหยียดหยาม ไมใหความเคารพ มองอีกแงหนึ่งแลวไมมีใคร

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
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ชนะธรรมชาติไดเลย อยูเหนือมนุษย ใหไฮเทค ใหเจริญรุงเรืองอยางไร ก็ไมสามารถเอาชนะได พิสูจนครั้งแลวครั้ง

เลาจนกระทั่งปจจุบัน 

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัรบัสัง่วา เศรษฐกจิพอเพยีง แตทกุคนนกึวาเศรษฐกจิพอเพยีงนีจ้ะตองไปเลีย้ง

ควาย ปลกูผกักนิหญาอะไรทาํนองนัน้ กไ็มผดิหรอกทีพ่ดูอยางนัน้ สาํหรบัเกษตรกรกท็าํไปเถอะถกูตองแลว แตใชวา

ทกุคนตองทาํอยางนัน้ แลวอาชพีอืน่เขาทาํอยางไร ตองเลกิอาชพีนัน้เหรอ ถาไมถกูหลกั ปลกูผกั เลีย้งววั เลีย้งควาย 

ไมใชวาทุกคนจะตองทํา มันเปนปรัชญาเปนหลักของความคิด ใชประโยชนอยางไรก็ได ขอใหเราเขาใจเครื่องมือ

นั้นใหดีและนําไปใชไดอยางถูกตอง เศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักธรรมะ

หลกัความคดิเศรษฐกจิพอเพยีง ใชไดตัง้แตผูบรหิารประเทศ และกระทัง่บรหิารตวัเอง ใชบรหิารไดหมด 

ฉะนั้นใชอยางไร ผมจะพูดเรื่องที่จับตองได พูดแตตําราไมมีทางแกจบ เอาความจริงขอเท็จจริงสัจธรรมชีวิตจริงๆ 

มาพดูกนัถงึจะหาทางออกได ทรงรบัสัง่เศรษฐกจิพอเพยีงเสมอืนรากฐานของชวีติ รากฐานความมัน่คงของแผนดนิ

เปรยีบเสมอืนเสาเขม็ทีถ่กูตอกรองรบับานเมอืงตวัอาคารไว สิง่กอสรางทีอ่ยูมัน่คงไดกอ็ยูทีเ่สาเขม็ แตคนสวนมาก

มองไมเหน็เสาเขม็และลมืเสาเขม็ดวยซํา้ไป แตความมัน่คงความเปนปกแผนของอาคารนี ้มนัอยูขางใตนี ้อยูไดจาก

สิ่งที่มองไมเห็น ภาษาชางเขาเรียกวา “รากฐาน” ประชาชาวบานก็เรียกตอกเสาเข็ม ฟงแลวไมนาประทับใจ “เสา

เข็ม” นิดเดียวแตเสาเข็มนี้จะตองรองรับนํ้าหนักทั้งหมดที่วิศวกรคํานวณวาตัวอาคารทั้งหมดนี้นํ้าหนักเทาไร ก็หา

เสาเข็มที่แบกรับใหไหว ตึก ๕ ชั้น ตึก ๒๐ ชั้น ตึก ๕๐ ชั้น เสาเข็มไมเทากัน เพราะฉะนั้นอยูไดหรืออยูไมไดแตละ

หลงัมนัอยูทีเ่สาเขม็ แตละคนเขามคีวามสามารถเฉพาะ ฉะนัน้ตองทาํใหสอดคลองกบัสมรรถนะ ขดีความสามารถ 

และความมั่นคงแข็งแรง พระองคทรงสอนไว

พระองคทรงรับสั่งเมื่อป ๑๗ เรื่องพอมีพอกิน ใหมีทั้งพอ และมีทั้งกิน ถาคําวาพอมีพอกินไมอยูกับตัว 

อดอยากแลว ตอใหมีแกวแหวนเงินทองเต็มบานเต็มเมือง มันกินเขาไปไดอยางไร ประเทศนํ้ามันเต็มประเทศเลย 

รํา่รวย อาวตืน่เชามา breakfast เอาซปุเปอรมาสองลติรกนิไดไหม ไหวไหม กต็องเอานํา้มนัไปขาย แลวมาซือ้ขาวกนิ 

เหน็ไหมขาวปลาอาหารเปนเรือ่งจรงิ เงนิตราเปนของมารยา ม.จ.สทิธพิรตรสัไวหลายป “เงนิทองเปนของมารยา 

“หลักความคิดเศรษฐกิจพอเพียง ใชไดตั้งแตผูบริหารประเทศ 
และกระทั่งบริหารตัวเอง ใชบริหารไดหมด”
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ขาวปลาเปนของจริง” เพราะเวลานี้อีกหนอยโลกจะเกิดวิกฤตเรื่องอาหาร สงครามแยงพลังงานเขาจบแลว แต

ตอไปนี้จะมีสงครามแยงอาหาร อยาแปลกใจอาหารนั้นคือนํ้า จะมีสงครามแยงนํ้า พระองคทรงรับสั่งไว ทําอะไร

ตองใหมนัพอ เวลาเกษยีณมเีงนิแลว บางคนกก็นิสเตก็ กนิหฉูลาม กนิของแพงๆ ดีๆ  ทานไปแลวผลสดุทายชวีติเรา

จะจบอยางไร ไปหาหมอ หมอก็อธิบายใหฟงวา คอเลสเตอรอลเกินแลวนะ ไตรกลีเซอไรดเพิ่มขึ้นมา เสร็จก็เปน

เบาหวาน ความดัน โรคหัวใจอุดตัน มาเปนสูตรเลย ผมไมเคยเห็นชาวไรชาวนาบน แหมวันนี้ลุงคอเลสเตอรอล

สูงเหลือเกิน ก็เห็นตอนควายอยูในทุงนา ชาวไรชาวนาเขาออกกําลังกายทุกวัน ไมเห็นเขาเปนโรคนี้ เวลาหมอ

จายยาอะไรมา ไมใชยารักษา แตจายยาลดไขมัน ยาลดนํ้าตาล ไมเห็นตองใหหมอจายยาเลย คุมปากใหอยู 

รับประทานอยางพอดี ยึดธรรมะงายๆ กินแตของธรรมดา แคนี้สุขภาพเราก็สมบูรณแลว แทนที่จะใชความรํ่ารวย

ใหเกดิประโยชน กลบัเปลาเลย มนักลบัทาํลายเราดวยซํา้ ฉะนัน้เราจงึไดตองปรบัชวีติใหเปนธรรมดา ใหเปนอยูกนิ

ใหธรรมดาที่สุด จึงจะแข็งแรงและอยูกับธรรมชาติใหดีที่สุด

๗๖ เวลานี้ก็ยังขึ้นเขาลงหวย เดินเปนกิโลๆ เดินปาได เพราะผมดํารงชีวิตแบบคนธรรมดา และพอธรรมดา

แลวเราก็จะลดความอยากไป ผมไมไดใหตัดกิเลส พระยังตัดไมไดเลย ตอนนี้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓ คํา เอาหลักๆ ๓ คํา พอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุมกัน เอา ๓ คํานี้อยู 

คําแรกพอประมาณ ประมาณอะไร คําตอบคือประมาณตัว ประมาณตน ผูหลักผูใหญเคยสอนเด็ก 

ทาํอะไรประมาณตนนะ ปูยาตาทวดสอนผม ทาํอะไรตองประมาณตนนะ ระวงัตนตองเหลยีวกลบัมาดตูนเองกอน 

วาตัวเองนั้นมีทุนอะไรบางสักแคไหนอยางไร พอรูทุนของตัวเองแลว ทุนนี้ไมใชเงินนะ เงินรวมอยูดวยแตไมใช

อยางเดียว พอรูทุนแลวใชปญญานําทาง เพราะถาไมเอาปญญามานําทางดวยเหตุผลนี้ ตองเริ่มดวยสติปญญา

กอนถึงจะไดทําดวยเหตุดวยผล ถาไมมีตัวสตินี้ กิเลสตัณหาจะนําทางเรา เพราะเอาตัวเราเปนหลัก รางกายเปน

ไง ไมรู ไปที่ไหนเขาก็บอกแข็งแรง เดี๋ยวนี้จะใชชีวิตโลดโผนแบบเดิมมันไมใช เดี๋ยวนี้ผมก็ยังเดินปาอยู แตแตกตาง

กับสมัยหนุมๆ สมัยหนุมนี้ แมสอด-อุมผาง ผมเดินสามวันสามคืนเลย เดี๋ยวนี้เดินไดไหม โอเคได แตคอยๆ ไป 

คอยๆ ขึ้น อัตราความเร็วมันลดลงไปเรื่อยๆ ประมาณตนนี้ตองใหมีนะ ฉะนั้นแตละคนๆ ที่นั่งอยูในนี้ไมเทากัน 

“พอประมาณ 
มีเหตุมีผล มีภูมิคุมกัน”
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เริม่ตนทีจ่ะพอประมาณไดนัน้ ตองทาํการ “ประเมนิตน” กอน ถาคณุจะบรหิารประเทศ คณุกต็องทาํ Assessment 

หมายความวาตอง “ประเมินประเทศ” กอน ของเรานี้ปลูกขาวเกงที่สุดในโลก แตบริหารกันจนพัง เราปลูกผักเกง

ที่สุด ผลไมเนี้ยบ จับปลาเกงที่สุดในโลกจนหมดอาวไทย หมดอันดามัน เรื่องเกษตรนี้ชั้นหนึ่งฉะนั้นเราไมใชเสือ 

ไมใชประเทศอุตสาหกรรม เราเปนประเทศเกษตร ซึ่งเราเกงเราไมตองพึ่งใครเลย ถาเปนสัตวที่เปนสัญลักษณของ

เกษตรคืออะไร เราคือ ควาย แตทุกคนก็รังเกียจไมอยากเปนควาย ขาวที่อยูในจานมันมาจากไหน ถาไมไดควาย

ชวย แมเอาเครื่องจักรมาทํางานแทนยังเรียก ควายเหล็ก ควายเปนสัตวสี่กระเพาะ กินพืช เปนสัญลักษณของ

เกษตร ทําไมไมเอาดีในเกษตร

ผมรวยแลวมีเงินในกระเปาแลว รางกายแข็งแรง ผมไปนั่งกินสเต็ก ของหรูหราตามโรงแรมรับรองไปไมรอด 

สกัพกัหนึง่งอยเปลีย้เสยีขา พอใชเหตผุลรูเรือ่งเลย ไมใชเงนิทีส่าํคญั ผมเคยถามหมอทัง้หลาย สเตก็อมิพอรทนาํมา

จากนอก ชิ้นละ ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ บาท ไมตอง ๗,๐๐๐ เหมือนเนื้อญี่ปุนหรอก กับปลานิลนึ่งตัวละ ๔๐ บาท หมอ

แนะใหผมกิน ๔๐ บาท ปลานิลนึ่ง ผมบอกผมรวย ผมอยากจะใชเงินบาง หมอบอกอยากตายเร็ว เชิญ ผมอยาก

อยูผมเลยตองไปกินปลานิลนึ่งตัว ๔๐ บาท มันถึงอยูไดนาน แตละจังหวะแตละคน แตละสภาพกาลเวลานั้นตอง

อานใหออก และวางกาํหนดปอนใสตวัเองตามสภาวะทีค่วรจะเปน ใชเหตผุลเปนเครือ่งนาํทางไปสูความพอเพยีง 

 พระองคทรงสรางภมูกินัให ภมูคิุมกนัคอือะไร “Risk management” หรอืบรหิารความเสีย่ง ทีว่าแขง็แรงๆ 

๗๖ แลว พรุงนี้ลมตึงไปที่ไหนก็ไมรู เอาเงินจํานวนนี้ไปประกันสุขภาพไหม เอาเหตุผลชี้นําใหผมตองทําอยางนั้น 

ไปประกันสุขภาพ ไปซื้อธนบัตรใหลูก เผื่อเปนอะไรไปจะไดไมกระทบกระเทือน แลวประกันสุขภาพก็สําคัญ ถาไป

โรงพยาบาลหลวงตองไปเขาคิว อยากสบายก็ไปโรงพยาบาลเอกชน วันไหนหายออกจากโรงพยาบาล พอเขายื่น

ใบเสร็จให เจอใบเสร็จเปนแสน เปนลาน ประกันจะไดไปจายแทนเรา ตองบริหารทุกสิ่งทุกอยางใหตั้งดวยเหตุผล

ทั้งหมด ถาประกอบอยู ๓ อยางนี้ มันก็จะเปนไปได จะทําใหเราเจอความสุข เจอเปาหมายในชีวิตทุกคน ในธุรกิจ

ทุกประเภท ในประเทศทุกประเทศตองการ ๓ คํานี้หมด สมดุล มั่นคง ยั่งยืน 

ตอนผมไปสภาพฒันฯ พฒันาแผนชวงฉบบัที ่๗ ผมไปวางแผนฉบบัที ่๘ ฉบบัที ่๗ ประเมนิแลว “เศรษฐกจิดี
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สังคมมีปญหาการพัฒนาไมยั่งยืน” 

ไดอยางเสียสอง เศรษฐกิจดีคือรวย แต

สังคมเหลวแหลก เวลานี้การศึกษาของ

เรากาํลงัตามหลงัลาวกบัเขมรอยู สาํรวจ

ของเราเองนะ แลวสังคมเปนอยางไร 

อยูรอดไหม การพฒันาไมยัง่ยนืคอือะไร 

สูญสิ้นหมดเลย ปา นํ้า ถูกทําลายหมด 

เวลานี้โรคมะเร็งขึ้นมาเปนอันดับหนึ่ง

ของคนไทย ตัวมะเร็งเกิดจากไหน จาก

สภาพสิ่งแวดลอม มลพิษ แลวเราไป

เมอืงนอกแคสงิคโปรเรากป็ลืม้แลวทาํไม

บานเมืองเราไมเขียวชอุมแบบนี้ ไมสะอาดแบบบานเขา ขยะทิ้งสิ ทิ้งที่สิงคโปรปรับ ๔,๐๐๐ เดินสูบบุหรี่ตามถนน

หนทาง ไปเคีย้วหมากฝรัง่ขางถนนจบัตขีางถนนเลย ระเบยีบวนิยัตองม ีไมใชอสิรเสร ีออกกฎหมายเพือ่คุมครองหวั

เราเอง ไมใชหัวเจาหนาที่ หัวคนอื่น เรายังไมใสหมวกกันน็อคเลย แลวบานเมืองอยางนี้จะไปกันไดอยางไง ฉะนั้น 

๓ ขอนี้ หลายคนสงสัยบอก “อาจารยก็พอเขาใจ

นะ พอดีๆ ดําเนินการไปเรื่อย เดินเสนทางสาย

กลาง แลววงธุรกิจจะใชไดเหรอ” “ไดครับ” ผมยก

ตวัอยาง บรษิทั ปนูซเีมนตไทย ธรุกจิ ผมรูดเีพราะ

เปนกรรมการอยูที่นั้น ตอนเกิดวิกฤตขึ้นมาลม

ไหม สภุาษติไทยเขาบอก “ยิง่ใหญยิง่ลมดงั” ลมตงึ

เหมอืนกนั แลวเราถกูสอนมาจากเมอืงนอก ธรุกจิ

หยุดโตเราตาย สอนใหเราโลภ ไมสอนใหเราพอดี 

ไมสอนใหเราพอเพียง ใหญเปนใหญ อยาหยุด

โต หยุดโตหยุดใหญเมื่อไรพัง เขาอัดหัวสมองมา

อยางนี้ ตองผลักดันกําไรตองไปใหสุดเทาที่ทําได บริษัทปูนซีเมนตเหมือนกัน เวลานี้บริษัทใหญเขาเรียกเปนเครือ 

เครือซีเมนตไทย เครือซีพี ภาษาไทยสะทอนชัดเจน มาเปนเครือเลย เครือนับไดไหมวามีกี่ลูก แบกกันเปนเครือ

เลย บริษัท ปูนซีเมนต มีบริษัทอยู ในเครือทั้งหมด ๒๐๐ บริษัท ทําไมจิ้มฟนยันเรือรบ พวกฝรั่งสอนกวาดใหหมด 

ยึดตลาดมาอยูกับเราทั้งหมด แลวเสร็จแลวเปนไงลมตึง วันแรกที่ลมขาดทุนอยู ๕๘,๐๐๐ ลาน ไมมีทางฟนแน 

เขาเริ่มทําเศรษฐกิจพอเพียงโดยไมรูตัว เกิดไดสติขึ้นมาใชเหตุผลเขา ประเมินตัวเองกอน เริ่มคําถามงายๆ ปูนเกง

อะไร คําตอบคือกอสราง แตจอทีวีก็ทํา ลอรถยนตก็ทํา ทําอะไรที่เราไมเขาใจไมรูเรื่อง ชํานาญเรื่องกอสราง แค

ประเมนิตวัเองขายทิง้ใหหมด ยดึหลกังายๆ อะไรทีไ่มใชธรุกจิหลกัของเรานัน้ขายทิง้ใหหมด ขายไป  ๒๕ เปอรเซน็ต 

ตัดตัวเราไป ๒๕ เปอรเซ็นต ไมตองเสียดาย ผอมเลยทีนี้ แตผอมอยางแกรง เพราะวากิจกรรมที่อยูในมือเปน

กจิกรรมทีเ่รามคีวามชาํนาญทัง้นัน้ เหมอืนกบัซพีเีอาแตเรือ่งอาหาร อาหารสตัว เลีย้งไก หรอืเรือ่งพชื รวยไมรูเรือ่ง 

แลวอะไรเกิดขึ้น ตัวเราก็ผอมลง แลวทํางานอยางระมัดระวัง ๑๘ เดือนถัดมา ๕๘,๐๐๐ ลานตัวแดงที่เราขาดทุน

หายไป แตยังไมไดกําไรเทาทุนกอน หลังจากนั้น ๒ - ๓ ป ปรากฏวาปูนซีเมนตประกาศวา “กําไรสูงสุดในรอบ ๓๕ 

ป” จาก ๒๐๐ บริษัทนี้ ขายไป ๕๐ บริษัท แตทําไมมันแข็งแรงขึ้น ผอมแตแข็งแรงไมใชอวนฉุ

เราไมไดอยูคนเดยีวบนโลก เราไมไดปดประเทศ เราตองสงัสรรค เจอผูคนนานาชาต ิฉะนัน้ตองรอบรู 

รอบคอบ ระมัดระวัง เราจะขายขาวเขา ตองดูกอนวาเขากินขาวอยางไง เอะอะก็ใสกระสอบขายจีน ตลาดอื่น

ไมขาย พอไปตลาดอื่นเขากินอีกแบบ ฝรั่งนี้เขากินเร็วไปเร็ว ตองไปหาเงินหาทอง ไปนั่งหุงขาวตั้งสํารับอยางเรา

“เราไมไดอยูคนเดียวบนโลก 
เราไมไดปดประเทศ เราตอง
สงสรรค เจอผูคนนานาชาติ 
ฉะนั้นตองรอบรู รอบคอบ 

ระมัดระวัง”
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ไมเอาหรอก มาถงึเทคอรนเฟลกใสชามปบใสนมปุบ ๓ นาทไีปไดแลว เออทาํไมไมเอาขาวไปทาํไรทเฟลก เขามคีอรนเฟลก

คือเอาคอนมาทําเปนแผน ขาวทําไมทําไมได ไรทเฟลกคืออะไร “ขาวเมา” ไมมีเครื่องทําใหเปนแผน อุตสาหเอา

สากทับใหแบน นั่งทุบใหแบนๆ แลวก็ทอดใหเปนแผนๆ เราไมกินนมเอานํ้ากะทิใส รสชาติไมตองพูดเราปรุงแตง

ไดแจว ก็เอาเครื่องจักรมาสิ มาทําแทนที่มานั่งทุบๆ ทําเปนแผน เอาขาวนี้มาทํา แลวเรื่องปรุงแตงรสชาติ ปรุง

ดวยนํ้าผึ้งโรยงา จากกระสอบใสกลองกระดาษใหได ราคามันคูณไดกี่เทาไมรู แลวโฆษณา “กินคอรนเฟลกไดแต

คารโบไฮเดรต กนิไรทเฟลกทาํจากขาวไดคารโบไฮเดรตและไมตองกนิยากลอมประสาท” ขาวไทยมคีณุสมบตัิ

อันหนึ่งวิเศษสุด ไมเคยหยิบมาโฆษณาขาย มีสารตัวหนึ่งเขาบอกกินขาววันละถวยอารมณดีไปทั้งวันคือ “สารกาบา

(GABA)” มีคุณสมบัติทําใหอารมณดี เปนขอคนพบจากฝรั่ง วาอยากอารมณดีใหกินขาววันละถวย ดูคนไทย

กินวันละ ๓ ถวย อารมณดีมาก ฉะนั้นเงื่อนไข รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง ตองมี ตองรูความเคลื่อนไหวของโลก

เราจะไดตามเขาทัน จะสูของเขาไดบางเรื่อง จะรูของเขาไดบางเรื่อง ฉะนั้นแลวแตปญญาของใคร ขาวกระสอบ

เดียวอาจจะขายได ๓๐๐ เหรียญ แตถาขายแปรรูปอาจไดถึง ๑,๒๐๐ เหรียญ อยูที่คิด ถาทําอยางนี้ไมทันกาลแน 

เงื่อนไขอีกอันหนึ่งเปนที่กําหนดไวคือ ตองซื่อสัตย สุจริต ขยัน อดทน และแบงปน คือตองมีคุณธรรม 

คุณธรรมนี้ตองมากอน มากอนประชาธิปไตย มากอนทุกสิ่งทุกอยาง ตอใหไมมีประชาธิปไตยแตมีคุณธรรมอยู

ได สิงคโปรก็ประชาธิปไตยมีฝายคานอยูไมกี่คน แตเขามีคุณธรรม ไมมีการทุจริตคอรรัปชันก็อยูได แตตอใหมี

ประชาธิปไตยไมมีคุณธรรมอยูไมได ฉะนั้นถาปฏิบัติอยางนี้ไดคุณจะไดรับ ๓ คํา คําตอบคือสมดุล ชีวิตเราสมดุล

กบัสภาพสิง่แวดลอม และมัน่คงดวย จะจรีงัไปถงึลกูหลานในลกัษณะของความยัง่ยนื และมคีวามปรองดอง เหมอืน

กับในอดีตที่เราเคยมีมา

แลวจะปฏิบัติอยางไร จะเริ่มอยางไร เริ่มที่ตัวเราเองกอน สรางจิตใจเราใหพอเพียงกอน คือ  สรางจิตใจให

เขมแขง็ดวยตนเองได ตองมจีติใจทีเ่ขมแขง็และพึง่ตนเองใหได มจีติสาํนกึทีด่ตีอง Positive มองโลกอยางสรางสรรค 

Incentive คิดอะไรก็สรางสรรคไปหมด บางคนไปเห็นอะไรก็ลืม เห็นผลประโยชนเปนหลักอยูไมไดนาน เอื้อเฟอ

เผื่อแผ อยาไปหวง อยาไปกลัว อยาไปแยง อยาเบียดเบียนคนเขา ตองรูจักให ทศพิธราชธรรมเรื่องแรกคือการให 

ตองเอื้อเฟอเผื่อแผ ประนีประนอม 

“เงื่อนไขอีกอันหนึ่งเปนที่กําหนดไวคือ 
ตองซอสตย สุจริต ขยัน อดทน และแบงปน”
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไมไดใหคําวารวย แตใชคําวาประโยชน มีเงินเทาไรไมสําคัญ แตสําคัญอยูที่

ใชเงินอยางไร ถาใชเงินใหเกิดประโยชนทุกคนก็มีความสุข เราไมไดอยูคนเดียว เราอยูในสังคมรวมกับคนอื่น ถา

จะยึดเศรษฐกิจพอเพียง อยูกับคนอื่นก็ตองคอยชวยเหลือเกื้อกูลดวยไมใชเอาแตได ไมใชเอาตัวรอดอยูคนเดียว 

แลวไมแครอะไร บานเมืองจะพังพินาศก็ชั่ง ไมได ตองชวยเหลือเกื้อกูล รูรักสามัคคี ทําอะไรตองรูกอน รูเสร็จตอง

มีความรักความเมตตากระตุนใหเราอยากเอาสิ่งที่เรารูมาทํา ขอใหสมานฉันทใหรวมมือรวมใจ เชื่อมโยงเครือขาย 

ลาํพงัตวัเราเองกไ็ปไมรอด พยายามสรางเครอืขาย

ประสานสามัคคีกัน 

ดานทรัพยากรสิ่งแวดลอม ดิน นํ้า ลม ไฟ 

มีนอยแลวคนก็มากขึ้น ฉะนั้นรูจักใชและจัดการ

อยางฉลาดรอบคอบ อยาใหมันหมดไป เพราะ

หมดไปกวาจะฟนขึน้มาแย เลอืกใชทรพัยากรทีอ่ยู

ใหเกิดความยั่งยืนอยางสูงสุด พยายามดูแล และ

ระวังไมใหมีการกระทบสิ่งแวดลอม ขยะ นํ้าเนา 

นํ้าเสีย รัฐบาลประกาศเปนนโยบายเรื่องขยะ ผม

ก็เลยเสนอใหเอาเรื่องนํ้าเสียดวย ถาฝนมันตกลง

มานํ้าเสียซึมซับลงใตดิน แลวก็รักษาฟนฟูพัฒนา

ทรัพยากรดิน นํ้า ลม ไฟ ที่มันหมดไปเสียหายไป

จดัฟนฟขูึน้มาใหม พระเจาอยูหวัแสดงใหดหูมดแลว ไดพระราชทานความรูใหหมดแลว อยูทีว่าจะรบัไปทาํอยางไร

แคไหนเทานั้นเอง มีการแสดงตามโครงการพระราชดําริตางๆ ใหดูหมดแลว

ดานเทคโนโลยีเราก็ตองทันโลก แตเลือกสรรใหดีๆ ใหสอดคลองกับสภาพสิ่งแวดลอม พอเพียงกับความ

ตองการของเรา พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปญญาชาวบานของเราเองก็มีเยอะ พระเจาอยูหัวทรงทําแสดงใหดูแลว 

ทํากังหันนํ้าชัยพัฒนา และอีกหลายสิ่งหลายประการ 

คนไทยนี้เกงถาไดใชความสามารถตัวเอง แลวกอใหเกิด

ประโยชนใหคนหมูมาก 

ขอทิ้งทายไวแคนี้วา ประชาธิปไตยเบสิกมันตอง

เหมือนกัน แตกระบวนการ วิธีการ รูปแบบ มีรอยพัน

รูปแบบ ตองหารูปแบบที่เหมาะสม สอดคลอง ไมใชใชแต

อดุมการณอดุมคต ิแตไมสอดคลองกบัชวีติจรงิของเรา กไ็ป

ไมรอด กฎกตกิาตองสอดคลองกบัภมูสิงัคม ภมูปิระเทศเปน

อยางไง สงัคมของมนษุยเปนอยางไง ตองเอาใหสอดคลอง 

ความขัดแยงเวทีการเมืองก็ตองอยูในกรอบระเบียบวินัย 

ชอบพูดถึงเรื่องอิสรภาพ เสรีภาพ การแสดงออก แตไมชอบพูดระเบียบวินัยทางสังคม ไปไมรอดอีกเหมือนกัน 

เขาใจ เขาถึง พัฒนา ระบบประชาธิปไตยทั้งหมดทุกกลุม ทําอะไรตองเขาใจ วาพื้นฐานคืออะไร ระบบนั้นก็วาดี 

มันไมมีดีมีเลว ของใครของมัน การเมืองตองอยูบนฐานธรรมาภิบาล สุดทายนี้ก็ขอใหชีวิตของพวกทานทั้งหลาย

ประสบแตความสุขความสําเร็จสมปรารถนาในทุกสิ่งทุกอยาง วาระอันสมควรนี้ก็ขอเชิญชวนทานทั้งหลายถวาย

พระพร พระเจาอยูหัวทําสิ่งนี้มา ๖๘ ปแลว เพื่อรักษาแผนดิน ดิน นํ้า ลม ไฟ ใหพวกเราไดดํารงชีวิตอยูใน

ประเทศนอยๆ ที่เรียกวาประเทศไทยอยางมีความสุข เวลานี้พระชนมายุมากแลว ก็ถึงเวลาแลวที่เราจะตองลุกขึ้น

เอาสองมือของเราชวยพยุงบาน พยุงเมือง พยุงโลกไวดวย ใหคงอยูตอไป อยางนอยเพื่อตนเอง เพื่อลูกหลาน

สืบตอไป ขอใหทานมีความสุขครับ ขอบคุณมาก
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  วงป ๒๕๑๐ - ๒๕๑๘ พื้นที่รอยตอของจังหวัดเลย จังหวัดพิษณุโลก

  และจังหวัดเพชรบูรณ ประสบปญหาดานความมั่นคงเนื่องจากการ

  แทรกซึมของลัทธิคอมมิวนิสตจากภายนอกประเทศ ราษฎรถูกรบกวน

ขัดขวางการประกอบอาชีพไดรับความเดือดรอน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ทรงมพีระราชดาํรใิหกรมทหารราบที ่๒๑ รกัษาพระองคฯ สาํรวจพืน้ทีแ่ละพระราชทาน

พระราชทรัพยจัดซื้อที่ดินจํานวน ๒ แปลง พื้นที่ ๓๙ ไร ๓ งาน ๙๓ ตารางวา 

ณ บานเดิ่น หมู ที่ ๓ ตําบลดานซาย อําเภอดานซาย จังหวัดเลย เพื่อจัดตั้ง 

“ศูนยศึกษาพัฒนาการเกษตรตามพระราชดําริ” ทดลองปลูกพืชเมืองหนาวและ

จัดตั้งธนาคารขาวตามหมูบาน เพื่อใหราษฎรมีขาวบริโภคตลอดปและอยูในพื้นที่ได

โดยไมละทิ้งถิ่นฐาน

ตอมา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเห็นวาบริเวณขางเคียงเปนที่ดิน

สาธารณะสาํหรบัเลีย้งสตัวทีอ่าํเภอดานซายสงวนไว เนือ้ที ่๑,๒๐๐ ไร ทรงมพีระราชดาํริ 

ใหกรมปศุสัตวเขาไปดําเนินการสํารวจพื้นที่ เพื่อพัฒนาใหเปนศูนยสาธิตดานปศุสัตว 

และพระราชทานชือ่โครงการวา “โครงการศนูยพฒันาปศสุตัว ตามพระราชดาํร ิอาํเภอ

❚ ศูนยพัฒนาปศุสัตวตามพระราชดําริ อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
                       เรียบเรียงโดย : นางสาวจินจะนะ แกวไทรแยม
                                           สํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๒

“สรางอาหาร
จานใกล ในรั้วบาน”

ช
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ดานซาย จงัหวดัเลย” ซึง่เปนชือ่ทีใ่ชจนถงึปจจบุนั ผูวาราชการจงัหวดัเลย อธบิดกีรมปศสุตัวและปศสุตัวจงัหวดัเลย

(ในขณะนั้น) ไดจัดหาที่ดินนอมเกลาฯ ถวายเพิ่มเติมอีก ๖๗.๒๔ ไร และกรมที่ดินตรวจสอบแนวเขตที่ดินพื้นที่

ขางเคียงเพิ่มขึ้นอีก ๔๙ ไร จัดทํา นส.๓ ก. และในป พ.ศ. ๒๕๕๑ กรมที่ดินไดออกโฉนดที่ดินใหมใหโครงการ

ในพระปรมาภิไธยรวม ๔ ฉบับ พื้นที่  ๑๕๑ ไร ๓ งาน ๘๗ ตารางวา

ศูนยพัฒนาปศุสัตว ตามพระราชดําริ ตั้งอยูที่  หมู ๓ ตําบลดานซาย อําเภอดานซาย จังหวัดเลย พื้นที่

ไดรับประโยชน ๑๑ หมูบาน เกษตรกรประมาณ ๔๙๓ ครัวเรือน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชดาํเนนิ

ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย

พัฒนาปศุสัตวตามพระราชดําริ อําเภอ

ดานซาย จังหวัดเลย เมื่อวันอังคารที่ 

๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ ทรงมีพระราชดําริ

วา ในการดําเนินงานโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชดําริตาง ๆ ประสบ

ปญหาการขาดแคลนพันธุ สัตว อยู 

จํานวนมากโดยเฉพาะในเขตพื้นที่

หางไกลทุรกันดาร จึงพระราชทาน

พระราชดําริใหศูนยพัฒนาปศุสัตว

ตามพระราชดําริ อําเภอดานซาย 

จังหวัดเลย เปนศูนยกลางในการผลิต

พนัธุสตัวตาง ๆ  ทีจ่าํเปนและเหมาะสม

กับสภาพพื้นที่ และสงเสริมขยายพันธุสัตวไปยังโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่ขาดแคลน รวมทั้ง

พจิารณาสงเสรมิพนัธุสตัวพนัธุดใีหกบัราษฎรทีย่ากจนในเขตพืน้ทีต่าง ๆ  ทีอ่ยูไมไกลจากศนูยพฒันาปศสุตัว 

เพื่อใหราษฎรสามารถเลี้ยงสัตวใชเปนอาหารโปรตีน อาจจะทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยใหสวนราชการ

ตาง ๆ รวมมือกันจัดทําแผนปฏิบัติงานและสงใหสํานักงาน กปร. พิจารณาดําเนินการสนับสนุนตอไป

กิจกรรมการดําเนินงาน
การสงเสริมสู โครงการเกษตรเพื่อ

อาหารกลางวัน

๑.๑ สงเสริมไกไขไทยกรมปศุสัตว 

จํานวน ๒๐,๑๓๓ ตัว แกโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน ในจังหวัดเลย ๗ โรงเรียน 

โรงเรียนอื่น ๆ จํานวน ๙๑ โรงเรียน และ

เกษตรกร, ผู ปกครองนักเรียน จํานวน 

๒,๐๒๗ ราย ครอบคลุมพื้นที่ ๒๑ จังหวัด 

 ๑.๒ สงเสริมลูกไกไข ไทยกรม-

ปศุสัตว จํานวน ๔๑,๐๗๖ ตัว แกเกษตรกร 

ผูปกครองนักเรียน จํานวน ๑,๗๕๓ ราย ใน

พื้นที่จังหวัดเลย
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 ๑.๓ สงเสริมลูกสัตวปกอื่น ๆ  ไดแก เปดเทศ และไกพื้นเมือง จํานวน ๓,๒๓๙ ตัว แกเกษตรกร ๑๗๙ ราย 

ในพื้นที่จังหวัดเลย

๑.๔ สงเสริมสุกรลูกผสมเหมยซาน จํานวน ๓๖๒ ตัว แกเกษตรกร ๒๐๗ ราย ในพื้นที่จังหวัดเลย พิษณุโลก 

อุตรดิตถ และกําแพงเพชร

สรุปผลการติดตามโครงการของสํานักงาน กปร.
 ๑. โครงการศูนยพัฒนาปศุสัตวดานซาย ศึกษา วิจัย พัฒนา พันธุไกไข สงเสริมการเลี้ยงไกไข สงเสริม

การเลี้ยงไกไขสาวอาจจะเฉลี่ย ๒๐ 

สัปดาห พรอมอาหารสําเร็จรูป ให

แกโรงเรียน ในอัตราสวนไกไข ๑ ตัว 

ตอนักเรียน ๑ คน และเกษตรกร

ในอัตราสวนไกไข ๘ ตัวตอ ๑ ครัว

เรือน จากอัตราสวนการแจกจาย

ดังกลาว พบวา เพียงพอตอการ

บริโภคและสามารถขายไดบางสวน

 ๒. โรงเรียนสามารถลดราย

จายในการซื้ออาหารได ๒,๓๐๐ 

บาทตอเดือน และยังมีไขเหลือขาย

ไดอีกฟองละ ๒.๗๕ บาท คิดเปน

รายได ๒,๒๐๖ บาทตอเดือน

 ๓. ในสวนของเกษตรกร สามารถลดรายจายเฉลี่ย ๒๕๐ บาทตอเดือน และเพิ่มรายไดเฉลี่ย ๑๖๐ บาท

ตอเดือน ซึ่งจะลดรายจายมากกวาเพิ่มรายได เนื่องจากสวนใหญเลี้ยงไกไขไวเพื่อบริโภคในครัวเรือนเปนหลัก 

เมื่อเหลือจากการบริโภคแลวจึงขาย

 ๔. ในป ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ โครงการศนูยพฒันาปศสุตัวดานซาย สามารถผลติไกไขสาวไดจาํนวน ๑๕,๒๕๕ ตวั

ปที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑  มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๘
๔๓



เพื่อสงเสริมการเลี้ยงไกไข ใหแก โรงเรียน ๖๙ โรงเรียน และเกษตรกรจํานวน ๑,๔๔๐ ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ 

๑๗ จังหวัด

การสงเสริมการเลี้ยงไกไขกลุมเกษตรกรบานหวยลาด จังหวัดเลย
ศนูยพฒันาปศสุตัวตามพระราชดาํร ิอาํเภอดานซาย จงัหวดัเลย ไดดาํเนนิการสนบัสนนุพนัธุไกไขกรมปศสุตัว 

โดยกาํหนดใหบานหวยลาด หมูที ่๘ ตาํบลนาด ีอาํเภอดานซาย จงัหวดัเลย เปนหมูบานสงเสรมิการเลีย้งไกไข โดย

เจาหนาทีศ่นูยพฒันาปศสุตัวตามพระราชดาํร ิไดเขาไปถายทอดองคความรูผนวกเขากบัภมูปิญญาในทองถิน่ ในการ

เลี้ยงไกไขแบบปลอย และจากการสงเสริมการเลี้ยงไกไข โดยสนับสนุนพันธุไกไขใหแกเกษตรกร รายละ ๕ ตัว 

ไดผลผลิตไขเฉลี่ย ๑,๐๓๘ ฟอง/ราย/ป คิดเปนผลผลิตไขทั้งหมดของกลุมตอปคือ ๕๒,๙๔๐ ฟอง/ป

การสงเสริมปศุสัตวแบบผสมผสานกลุมผูเลี้ยงสัตวปศุสัตวอินทรียบานนาเจียง จังหวัดเลย

เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๑ นางกัญจนา ตัวสะเกตุ มีความสนใจในการทําเกษตร

อินทรีย โดยศูนยพัฒนาปศุสัตวตามพระราชดําริ ไดสงเสริมการเลี้ยงสัตวแบบ

ผสมผสาน  โดยสนับสนุนพันธุไกชี ไกพื้นเมือง และสุกรพันธุพื้นเมือง เพื่อ

ทดลองเลี้ยงตามหลักปศุสัตวอินทรียวิถีชาวบาน ซึ่งการดําเนินกิจกรรมประสบ

ความสาํเรจ็  นางกาญจนา ไดจดัตัง้กลุมผูเลีย้งสตัวปศสุตัวอนิทรยีบานนาเจยีง 

ตอมาไดจดทะเบยีนวสิาหกจิชมุชนกลุมผูเลีย้งไกบานนาเจยีง มสีมาชกิ ๒๕ ราย 

เกษตรกรกลุมดังกลาวเลี้ยงสัตวแบบผสมผสาน จัดจําหนายในรูปตลาดสีเขียว

ทกุวนัอาทติย จากขอมลูการจาํหนายตัง้แตวนัที ่๕ ส.ค. ๕๕ - ๑๔ เม.ย. ๕๖ กลุม

เกษตรกรจําหนายไก (ไกไขเพศผู, ไกลูกผสมพื้นเมือง) จํานวน ๔๙๐ ตัว คิดเปน

เงิน ๗๓,๓๙๕ บาท เปด ๓๒ ตัว คิดเปนเงิน ๘,๑๐๖ บาท คิดเปนรายไดรวม 

๘๑,๕๐๑ บาท คิดเปนรายไดตอเดือนประมาณ ๔,๐๐๐ บาท/คน/เดือน 
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“จากความรูสกึ ดฉินัจะขอบคณุ

ในหลวง ที่ดิฉันไดปฏิบัติตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงของพอหลวง  มี

สมาชิกบางคนเขาก็ไปทําของเขา เมื่อ 

๓ ปที่แลวเขาเขามา ดิฉันก็ใหพันธุไก

พันธุ สัตว ที่ ได รับจากในหลวงมาสู 

เกษตรกร เขาก็มีความภาคภูมิใจที่เขา

ไดรับพันธุสัตวจากดิฉันเหมือนไดรับ

จากในหลวง  เรากจ็ะมกีารแลกเปลีย่น

กนัภายในกลุม กค็อื ดฉินักจ็ะมพีนัธุไก

พันธุเปด พันธุหมู แลวก็ไปแลกรําของ

เกษตรกร บางคนก็มีขาวโพด มีมัน 

มีสําปะหลัง ก็จะไมคิดเอาเงิน แลวก็

แลกเปลี่ยนกันในราคาที่สมควร ก็จะ

เปนการใหกันเสียมากกวา ชวยเหลือกันมากกวา  หนี้สินของสามีที่เปนหนี้ของออมสิน ที่กูยืมเมื่อ ๑๐ กวาปกอน 

ก็จะหมดแลว ก็ไมมีภาระหนี้สินแลว ทรัพยสินที่ไดในปจจุบันนี้ที่จับตองไดก็คือ ไดมีอาชีพที่มั่นคง แลวก็ไดเผย

แพรทุกอยางที่ดิฉันไดทํามาไดเผยแพรสูเกษตรกรที่สนใจ ดิฉันคิดวาการทํางานในกลุมหรือการทํางานของดิฉัน

ก็ยังไมสุดยอด เพราะวาดิฉันอยากจะสรางเครือขาย ใหเกษตรกรที่เขายังไมไดใชชีวิตแบบกลุมของบานนาเจียง 

เพราะวาเขายังมีภาระหนี้สินที่ยังตองดิ้นรนตอสูชีวิตโดยนึกถึงวาที่ตัวเองทําไปมันไมมีจุดหมาย เพราะวามันสวน

กระแส”  

การสงเสริมการเลี้ยงสุกรลูกผสมเหมยซานกลุมเกษตรกรบานนํ้าเย็น
สาํนกังานปศสุตัวอาํเภอดานซาย ไดคดัเลอืกเกษตรกรบานนํา้เยน็ หมูที ่๒ ตาํบลกกสะทอน อาํเภอดานซาย  

จังหวัดเลย เขารวมโครงการสงเสริมการเลี้ยงสุกรสู เกษตรกร 

จํานวน ๓๕ ราย และสนับสนุนลูกสุกร อายุ ๑  เดือนแกเกษตรกร 

การจําหนายสุกรหลังหยานม นํ้าหนักประมาณ ๑๐ กิโลกรัม 

จําหนายในราคาตัวละประมาณ ๑,๐๐๐ บาท  สุกรที่นํ้าหนัก ๒๐ - 

๔๐ กิโลกรัม ตัวละ 

๑,๓๐๐ - ๑,๘๐๐ บาท 

โดยเกษตรกรมีรายได

จากการจําหนายลูก

สกุรประมาณ ๕๐,๐๐๐ 

บาท/คน/ป  โดยมีตนทุนการเลี้ยงแมสุกรประมาณ ๕,๐๐๐ บาท/แม/ป

ศนูยพฒันาปศสุตัวตามพระราชดาํร ิอาํเภอดานซาย จงัหวดัเลย 

จงึเปนแหลงเรยีนรูดานการปศสุตัวและเกษตรผสมผสาน ทีส่รางโอกาส

และเพิม่รายไดใหกบัราษฎรทีย่ากจน ทาํใหราษฎรมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ 

ชวยลดการละทิ้งถิ่นฐานไปประกอบอาชีพตางถิ่นไดอีกดวย 
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นับย้อนไป ๕๙ ปีที่แล้วเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. 
๒๔๙๘ ทีท่่าวาสุกร ีประชาชนจ�านวนหนึง่รูสึ้กตืน่เต้นทีไ่ด้ม ี
โอกาสรบัเสดจ็ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และสมเดจ็
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แต่ส�าหรับประชาชน
อีกมากมายได้รู ้สึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีก�าลัง 
แผ่กระจายไปทั่วบริเวณนั้น เนื่องจากเป้าหมายของการ
เสดจ็ฯ คอืการประกอบพธิพีระราชทานเรอืล�าหนึง่ให้เป็น 
“โรงหมอเคลื่อนที่” ส�าหรับราษฎรของพระองค์ 

“เรอืเวชพาหน์” ตามชื่อที่ได้รบัพระราชทานถอืก�าเนดิจากพระราชหฤทยัที่ทรง
ห่วงใยความเป็นอยู่ของราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนอยู่โดดเดี่ยวตามล�าแม่น�้าในหลายต�าบล
และยังไม่มีทางหลวงเชื่อมต่อกับตัวจังหวัด แม้จะสามารถเดินทางติดต่อกับจังหวัด
ทางน�้าได้ ก็นับว่ายังห่างไกลจากโรงพยาบาลประจ�าจังหวัดมาก ยามเจ็บป่วยต้อง
รักษาพยาบาลตามการแพทย์แบบโบราณซึ่งไม่ค่อยได้ผลส�าหรับหลายโรค พระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัจงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้บรษิทั อู่เรอืกรงุเทพฯ จ�ากดั ต่อ
เรอืยนต์ขึ้นด้วยพระราชทรพัย์ส่วนพระองค์ เพื่อพระราชทานให้สภากาชาดไทยใช้เป็น
หน่วยเคลื่อนที่รกัษาพยาบาลประชาชนตามล�าน�้าต่างๆ 

ด้วยความกว้างขนาด ๓.๘๑ เมตร ยาว ๑๕.๖๙ เมตร และสูง ๓.๗๕ เมตร 
“เรือเวชพาหน์” สามารถบรรทกุผู้โดยสารรวมเจ้าหน้าที่ประจ�าเรอืได้ ๓๐ คน และ
สามารถวิ่งด้วยความเร็ว ๘ น๊อตต่อชั่วโมง ชั้นบนเป็นโถงโล่ง ใช้เป็นที่นอนส�าหรับ 
เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ ชั้นล่างสรา้งเปน็ห้องตรวจรกัษาคนไข้ ๒ ห้องคอืห้องทนัตกรรม
และห้องตรวจรกัษาโรคทั่วไปหรอืสามารถใช้เป็นห้องผ่าตดัได้ด้วย รวมทั้งเป็นห้องนอน
เจ้าหน้าที่ประจ�าเรอื ห้องสขุา และห้องเครื่องยนต์ ส่วนหน้าของห้องตรวจรกัษาตาม
แนวทางเดินท�าเป็นตู้ฝังผนังส�าหรับเก็บยา และดึงออกมาเป็นชั้นเพื่อจัดยาจ่ายคนไข้
ได้ ด้านข้างของเรอืทั้งสองด้าน มแีผ่นป้ายสลักข้อความติดไว้ว่า “พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเรือล�านี้เมื่อปี ๒๔๙๘ เพื่อใช้บรรเทาทุกข์และ 
รักษาประชาชนโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น”

ใน
ค
วา
ม
ท
รง
จ�า

เรยีบเรยีงโดย : นางกมลนิ ี สขุศรวีงศ์
   ส�านกัศกึษาและขยายผลการพฒันาตามแนวพระราชด�าริ
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ราชนินีาถ ได้เสดจ็ฯ ประทบั “เรือเวชพาหน์” ทอดพระเนตร
กิจการภายในเรือจนเป็นที่พอพระราชหฤทัย แล้วจึงเสด็จขึ้น 
ที่แพหน้าวดัสามชกุ 

จากปี ๒๔๙๘ เป็นต้นมา “เรือเวชพาหน์” ได้ออก
ปฏิบัติงานให้บริการทางการแพทย์แก่ราษฎรผู้อาศัยอยู่ตาม
แม่น�้าล�าคลองตามพระราชประสงค์ตลอดมา ปีละหนึ่งหรอืหลาย
ครั้ง เป็นระยะเวลานานบ้างสั้นบ้าง โดยมภีารกจิในเหตกุารณ์ที่
ส�าคญัเหตกุารณ์หนึ่งกค็อืการช่วยเหลอืผู้ประสบวาตภยัที่แหลม
ตะลมุพกุ จงัหวดันครศรธีรรมราชในปี ๒๕๐๕ ตลอดจนการช่วย
เหลือผู้ประสบภัยครั้งใหญ่ที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียง
เหนอืในปี ๒๕๐๙ และการช่วยเหลอืผู้ลี้ภยัสงครามและคนไทย
ชายแดนแถบประเทศอนิโดจนีในปี ๒๕๑๘ – ๒๕๒๘ 

อย่างไรก็ดีในปัจจุบันถึงแม้ว่าการให้บริการทางการ
แพทย์ไม่สะดวกที่จะปฏิบัติในเรือพระราชทานเนื่องจากมีผู้มา
รับบริการเป็นจ�านวนมากและได้ขึ้นมาให้บริการบนบก ซึ่งอาจ
เป็นศาลาวดั โรงเรยีน หรอืในจดุที่ทางจงัหวดัจดัหาให้ แต่เรอื
พระราชทานล�าเดียวกันนี้ก็ยังคงแล่นไปตามล�าน�้าต่างๆ ให้
ประชาชนได้ระลกึถงึพระบารมแีละรบัพระมหากรณุาธคิณุ โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง ในโอกาสส�าคัญๆ อาทิ ในโอกาสมหามงคล
เฉลมิพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา วนัที่ ๕ ธนัวาคม ปี ๒๕๕๔  
สภากาชาดได้ก�าหนดให้ “เรือเวชพาหน์” เป็น ๑ ใน ๙ 
กิจกรรม ที่ท�าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจัดที่
จงัหวดัพระนครศรอียธุยาและนนทบรุี

บ่ายของวนัที่ ๑๙ มกราคม หลงัจากสภากาชาดไทยได้
รบัพระราชทาน “เรือเวชพาหน์” กองบรรเทาทกุข์และอนามยั 
สภากาชาดไทย ร่วมกับกองสุขศึกษา กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ได้น�าเรือออกปฏิบัติงานตามล�าน�้าเจ้าพระยา ที่
จังหวัดนนทบุรี ในเขตอ�าเภอปากเกร็ด บางกรวย บางใหญ่ 
และบางบัวทอง เป็นเวลาติดต่อกันถึง ๓๐ วนั ไม่เว้นวันหยุด 
เสาร์–อาทติย์ ในครั้งนั้นมผีูร้บับรกิารทางการแพทย์รวม ๗,๙๕๒ 
คน นอกจากการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรมและ
ปลูกฝีป้องกันโรคต่างๆ แล้ว ตอนกลางคืนยังมีภาพยนตร์จาก
กรมอนามัยฉายให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัยแก่
ประชาชนอกีด้วย

ในช่วงฤดูน�้าหลากปีเดยีวกนั “เรือเวชพาหน์” ได้ออก
ปฏบิตังิานอกีครั้งในแม่น�้าท่าจนี ในเขตอ�าเภอเดมิบางนางบวช 
สามชกุ ศรปีระจนัต์ สองพี่น้องและบางปลาม้า จงัหวดัสพุรรณบรุ ี
ตดิต่อกนันาน ๘๔ วนั ซึ่งในการปฏบิตักิารครั้งนั้น มผีู้รบับรกิาร
ทางการแพทย์รวม ๒๑,๒๐๑ คน ในระหว่างนั้นคือวันที่ ๒๐  
กันยายน “เรือเวชพาหน์” และหน่วยแพทย์บนเรือได้ไป 
รบัเสดจ็ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ ที่ประตูน�้าชลมารคพิจารณ์ ต�าบลสามชุก 
ในโอกาสเสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีบวงสรวงพระวิญญาณ
สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ณ อนสุรณด์อนเจดย์ี และในโอกาส
เดียวกันนั้นนับเป็นเหตุการณ์แห่งประวัติศาสตร์ที่พระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั พร้อมด้วยสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรม
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ครั้งล่าสุดคือระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ ตุลาคม ปี 
๒๕๕๖ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “เรือเวชพาหน์” ร่วมกับ 
เหล่ากาชาดจงัหวดัสมทุรสาคร และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
ออกให้บรกิารในพื้นที่ต่างๆ ในเขตอ�าเภอกระทุม่แบนและอ�าเภอ
เมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา “เรอืเวชพาหน์” ได้ให้บรกิาร
ประชาชนในเกอืบ ๒๐ จงัหวดัที่มแีม่น�้าล�าคลอง ครอบคลมุพื้นที่
ตั้งแต่จงัหวดันครสวรรค์ไปจนถงึปากน�้าสมทุรปราการ รวมกว่า  
๑๔๐ ครั้ง และมีผู้มารับบริการมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ คนแล้ว  
พลโท นายแพทย์ อ�านาจ บาล ีผูอ้�านวยการส�านกังานบรรเทาทกุข์ 
และประชานามยัพทิกัษ์ สภากาชาดไทยได้เคยกล่าวไว้ครั้งหนึ่ง
ว่า “เชื่อได้ว่าเรอืล�านี้เป็นหนึ่งเดยีวในโลกที่รกัษาพยาบาลทางน�้า 
เมื่อประชาชนรู้ข่าวว่าจะมเีรอืเวชพาหน์มา บางคนแค่ขอเข้ามา
ตรวจและรับยาพระราชทานสักถุงเพื่อจะน�ากลับไปบูชา ขอให้
เป็นแค่ของพระราชทานชาวบ้านกด็ใีจแล้ว บางคนแค่มาเหน็เรอื
กห็ายป่วย เวลาประชาชนมาตรวจรกัษา ผมจะบอกว่าให้ใช้ยา
อย่างเกิดประโยชน์ และให้สวดมนต์ขอพรให้พระองค์ทรงหาย
จากพระอาการประชวร”

นายบญุช่วย ลมัภเวช วยั ๖๔ ปี เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ในพระองค์ พนกังานส�านกัพระราชวงัพเิศษ ผู้ควบคมุ “เรือเวช
พาหน์” กล่าวว่า ท�างานรบัใช้เบื้องพระยคุลบาทมากว่า ๔๐ ปี
แล้ว มคีวามภูมใิจมาก ตนมหีน้าที่ดูแลและเตรยีมความพร้อม
ของเรอืในการออกปฏบิตังิานแต่ละครั้ง อปุสรรคในการเดนิทาง
จะมแีค่ดนิ ฟ้า อากาศ เท่านั้น แต่การท�างานที่ผ่านมาทกุครั้งก็
ผ่านไปได้ด้วยดี

โรงหมอเคลื่อนที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวได้
พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย ยังรวมไปถึงหน่วยแพทย์

เคลื่อนที่พระราชทานในสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หน่วยจักษุแพทย์พระราชทานและหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
พระราชทาน ซึ่งได้ทรงจัดซื้อรถทันตกรรมพระราชทานพร้อม
อปุกรณ์และเครื่องมอืท�าฟันให้กบัหน่วยปฏบิตังิานเพื่อให้บรกิาร
แก่ประชาชนของพระองค์ โดยทันตแพทย์อาสาสมัครได้ออก
ปฏบิตังิานครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๑๒ ทั้งนี้พระมหากรณุาธคิณุไม่ได้
หยุดอยู่แค่การพระราชทานทรัพย์เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เท่านั้น 
แต่ยังรวมถึงการที่ทรงรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์หากมี
อาการรนุแรงต้องผ่าตดัหรอืสดุวสิยัที่แพทย์ในจงัหวดัจะรกัษาได้

ต่อมาในปี ๒๕๑๔ โรงหมอเคลื่อนที่อีกโรงหนึ่งที่ได้ถือ
ก�าเนิดขึ้นจากพระราชด�าริก็คือหน่วยผ่าตัดฉุกเฉินที่กาชาด ๑๐ 
อ�าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีีขันธ์ ด้วยทรงห่วงใยประชาชน
ที่เกิดอุบัติเหตุขณะเดินทางไปตากอากาศที่หัวหินในช่วงฤดูร้อน 
และเมื่อปี ๒๕๒๑ ศลัยแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งในส่วน
กลางและส่วนภูมิภาคได้จัดท�าโครงการแพทย์อาสาของราช
วิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อปฏิบัติงานสนองพระ
ราชด�ารใินการช่วยเหลอืราษฎรผูต้้องรกัษาด้วยการผ่าตดัอกีด้วย

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ด้านสุขภาพอนามัยและป้องกันโรคยังครอบคลุมถึงการวางแผน
ในระยะยาวและการพัฒนาคนด้วยการโปรดเกล้าฯ ให้มีการฝึก
อบรมราษฎรอาสาสมคัรตามหมู่บ้านยากจนห่างไกลต่างๆ เรยีก
ว่า หมอหมู่บ้าน เพื่อให้มีความรู้เรื่องการสาธารณสุขมูลฐาน 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันโรคเบื้องต้นอย่างง่ายๆ 
โภชนาการที่ด ีและวธิตีดิต่อกบัหน่วยราชการเพื่อขอรบัการรกัษา
ซึ่งสามารถถ่ายทอดต่อให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นของตนให้รู้จัก
ระวงัรกัษาสขุภาพด้วยตนเอง โดยด�าเนนิการครั้งแรกในปี ๒๕๒๔ 
ที่จงัหวดัเชยีงใหม่ 
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ความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อ
พสกนกิรของพระองค์ไม่ได้จ�ากดัอยูแ่ค่ประชาชนธรรมดาเท่านั้น 
ยังรวมไปถึงทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติ ดังเช่น  
เมื่อครั้งที่ทรงเสดจ็ฯ เยี่ยมทหารที่บาดเจบ็จากสงครามเวยีดนาม
ในปี ๒๕๑๓ เมื่อทรงพบว่ามีทหารจ�านวนมากต้องสูญเสีย 
อวัยวะแขนขา ได้ทรงสนับสนุนให้สร้างหน่วยแขนขาเทียม
พระราชทานและกายอุปกรณ์ในโรงพยาบาลหลายแห่ง  
โดยเฉพาะโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อีกทั้งยังทรงให้จัดชุด
ปฏิบัติการแขนขาเทียมเคลื่อนที่เพื่อให้บริการแก่ราษฎรผู้พิการ
ถงึภูมลิ�าเนา

โรงหมอติดดิน 
หลายสบิปีมาแล้ว วณัโรคถอืเป็นภยัร้ายแรงต่อสขุภาพ

ของประชาชนชาวไทย โดยมีความส�าคัญขึ้นตั้งแต่สมัยสมเด็จ
พระราชบิดาเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ 
“พระบดิาแห่งวงการแพทย์ไทย” ซึ่งทรงสนพระทยัเรื่องวณัโรค
และได้ทรงนิพนธ์เอกสารเรื่อง “ทูเบอร์คูโลสิส” เพื่อเผยแพร่ 
ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรควัณโรค ต่อมาในปี ๒๔๙๓  
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้ท�าความตกลงร่วมกับ
องค์การอนามยัโลกและกองทนุสงเคราะห์เดก็แห่งสหประชาชาติ
หรือยูนิเซฟในด้านความร่วมมือเพื่อการป้องกันการระบาดของ
วัณโรคในประเทศไทย และได้มอบหมายให้สถานเสาวภาหรือ
กองวิทยาศาสตร์ สภากาชาดไทยในสมัยนั้นเป็นผู้ด�าเนินการ
ผลติวคัซนีบซีจีสี�าหรบัฉดีป้องกนัวณัโรค 

ด้วยเหตุที่ทรงเห็นความส�าคัญของภารกิจของสภา 
กาชาดไทยในการผลิตวัคซีนบีซีจีเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาด
ของวัณโรคและส่งเสริมการอยู่ดีมีสุขของประชาชนชาวไทย  

ในปี ๒๔๙๔ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัได้พระราชทานพระราช 
ทรพัย์ส่วนพระองค์จ�านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาทให้แก่สภากาชาดไทย
เพื่อสร้างสถานที่ค้นคว้าและทดลองผลติวคัซนีบซีจีขีึ้นใช้ภายใน
ประเทศ อยู่ในบรเิวณสถานเสาวภา โดยได้สร้างเสรจ็เมื่อเดอืน
พฤษภาคม ปี ๒๔๙๕ และได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า 
“ตึกมหิดลวงศานุสรณ์” 

หลังจากที่กองทุนสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ
หรือยูนิเซฟได้ส่งผู้ช�านาญการผลิตจากองค์การอนามัยโลก 
มาช่วยท�าการผลติวคัซนีบซีจีทีี่สถานเสาวภาเป็นเวลา ๓ เดอืน  
โรงหมอติดดินแห่งนี้ได้เริ่มด�าเนินการในปี ๒๔๙๖ โดยในวันที่  
๔ เมษายน พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชนินีาถ ได้เสดจ็ฯ มาทรงประกอบพธิเีปิดตกึ 

ในปี ๒๔๙๗ รายได้จากภาพยนตร์ส่วนพระองค์ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ฉาย ณ ศาลาเฉลิมกรุง ได้กลายเป็นต้นก�าเนิดของ “ตึก 
อานันทมหดิล” โรงหมอตดิดนิในบรเิวณโรงพยาบาลศริริาช ซึ่ง
สร้างขึ้นเพื่อเป็นศนูย์รกัษาเดก็ที่ป่วยด้วยโรคตดิเชื้อโดยเฉพาะ รวม
ทั้งเป็นพระอนสุรณ์สถานแด่สมเดจ็พระบรมเชษฐาธริาช พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่ารายได้
จากการฉายภาพยนตร์ครั้งนี้มมีลูค่าสงูถงึ ๔๔๔,๖๐๐.๕๐ บาท  
แต่ก็ยังไม่เพียงพอส�าหรับค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์และเงิน
ที่มผีู้โดยเสดจ็พระราชกศุลเพิ่มเตมิอกี โดยในวนัที่ ๙ มถินุายน  
ปี ๒๕๐๐ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัได้เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดตกึ ณ  
โรงพยาบาลศริริาชด้วย นอกจากนี้รายได้จากการฉายภาพยนตร์
ส่วนพระองค์นี้ยงัได้ก่อให้เกดิ อาคารราชสาทสิ ในโรงพยาบาล
สมเด็จเจ้าพระยา เพื่อให้มีสถานพยาบาลที่มีบรรยากาศอันจะ
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ช่วยให้ผู้ป่วยจติเวชมสีภาพจติใจดขีึ้น
พระมหากรุณาธิคุณด้านการแพทย์เพื่อ

ประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยได้มีมาอย่างต่อ
เนื่อง รวมถึงการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วน
พระองค์สมทบทนุโครงการสร้าง “ตกึอานนัทราช”  
ในบริเวณโรงพยาบาลศิริราชส�าหรับเป็นหน่วย
วิจัยโลหิตวิทยา ซึ่งเปิดใช้เมื่อปี ๒๕๐๘ และ
ก่อสร ้างตึกผ ่าตัดภายในบริเวณโรงพยาบาล
เพชรบรุ ีโดยพระราชทานนามว่า “ตกึเพชรานกุลู”  
โดยเสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเมื่อวันที่ 
๒๖ สิงหาคม ปี ๒๕๑๑ อีกทั้งยังได้พระราชทาน 
พระราชทรัพย์ในการสร้างตึกพิทักษ์ไทย ในโรง
พยาบาลประจ�าจงัหวดัน่าน เมื่อคราวเสดจ็ฯ ทอด
พระเนตรการปฏิบัติงานของทหารต�ารวจตระเวน
ชายแดนที่จงัหวดัน่าน ในปี ๒๕๑๒ 

นอกจากนี้ยังได ้พระราชทานพระราช
ทรัพย์สร้างโรงงานท�าแขนขาเทียมและฝึกอาชีพ เพื่อช่วย
เหลือเหล่าผู้เสียสละเพื่อชาติให้มีพลังใจในการฟื้นฟูสุขภาพ
ร่างกายและช่วยเหลือตนเองมิให้เป็นภาระแก่ครอบครัว
และสังคม และพระราชทานพระราชทรัพย์จ�านวนหนึ่งให้
จัดตั้งคลินิกรักษาโรคที่ได ้พระราชทานนามว่า “คลินิก
ศูนย์แพทย์พัฒนา” เพื่อให้การตรวจรักษาและบริการ
พสกนิกรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งได ้ เป ิดด�าเนินการเมื่อ 
วนัที่ ๕ ธนัวาคม ปี ๒๕๓๕ ตราบจนทกุวนันี้

มูลนิธิเพื่อปวงประชา
เริ่มจากปี ๒๔๙๕ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัได้ทรง

พระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้วทิย ุอ.ส.ประกาศเชญิชวนประชาชน
บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อจัดตั้ง “มูลนิธิโปลิโอ
สงเคราะห์” น�าเงินไปรักษาผู้ป่วยและจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์
ในการรักษา รวมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ให้กระทรวง
สาธารณสขุจดัซื้อ “ปอดเหลก็” ซึ่งเป็นเครื่องมอืทางการแพทย์
ส�าหรับใช้ในการช่วยหายใจของผู้ป่วยเพื่อรักษาโรคไข้สันหลัง
อกัเสบหรอืโรคโปลโิอ จ�านวน ๓ เครื่องใหแ้ก่โรงพยาบาลศริริาช 
น�าไปรักษาผู ้ป ่วยที่ระบบหายใจเป็นอัมพาตเนื่องจากโรค 
ดงักล่าว และก�าลงัระบาดในกรงุเทพฯ ขณะนั้น

ต่อมาในปี ๒๔๙๗ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ณ 
ศาลาเฉลมิกรงุ เพื่อน�ารายได้มาสร้าง “ตึกอานันทมหิดล” ใน 

บริเวณโรงพยาบาลศิริราชเพื่อใช้เป็นตึกส�าหรับรักษาเด็ก 
เจบ็ป่วย พร้อมทั้งได้พระราชทานเงนิส่วนพระองค์บางส่วนด้วย
นั้น ปรากฏว่ายงัมเีงนิคงเหลอือกี ๑๗๕,๐๖๔.๗๕ บาท ประจวบ
กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในสมัยนั้นได้มีหนังสือ 
กราบบังคมทูลขอพระราชทานเงินเพื่อสร้างสถาบันอบรมเจ้า
หน้าที่และค้นคว้าเรื่องโรคเรื้อนขึ้นที่สถานพยาบาลพระประแดง  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินจ�านวนที่เหลือนี้
ให้เป็นทุนในการริเริ่มเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคเรื้อน โดยการก่อสร้าง
ได้ด�าเนินการตามโครงการขึ้นทีละหลังตามล�าดับและตาม
จ�านวนเงนิที่มอียู่จนครบทั้ง ๔ หลงั และในวนัที่ ๑๖ มกราคม 
ปี ๒๕๐๓ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัได้เสดจ็พระราชด�าเนนิ
ในพธิเีปิดอาคาร พร้อมด้วยสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี
พร้อมทั้งได้เสด็จเยี่ยมอาคารเด็กเล็กบุตรผู้ป่วยโรคเรื้อนที่แยก 
จากมารดานับแต่คลอด และเสด็จเยี่ยมผู้ป่วยสถานพยาบาล 
โรคเรื้อนพระประแดง นบัแต่นั้นมา สถาบนัแห่งนี้จงึได้เริ่มด�าเนนิ
การภายใต้ชื่อที่พระราชทานว่า “สถาบันราชประชาสมาสัย”  
ซึ่งค�าว่า “ราชประชาสมาสัย” นั้นหมายถงึ “พระราชาและ
ประชาชนย่อมพึ่งพาอาศัยกัน”

พระมหาก รุณ า ธิ คุณที่ ไ ด ้ พ ร ะ ร า ชทานมู ล นิ ธ ิ
ราชประชาสมาสยันั้นท�าให้จ�านวนผูป่้วยโรคเรื้อนลดลง จากก่อนที่ 
พระราชทานความช่วยเหลือ มีคนเป็นโรคเรื้อนถึง ๕๐ คนต่อ
ประชากรหนึ่งหมื่นคน ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ไม่ติดเชื้อและก�าลัง 
รบัการรกัษาอยูเ่พยีง ๐.๓ คนต่อประชากรหนึ่งหมื่นคน แสดงว่า 
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ประเทศไทยสามารถควบคุมโรคเรื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั่วประเทศ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัทรงชบุชวีติของผู้ป่วย 
โรคเรื้อนที่สิ้นหวงัในชวีติ เพราะคดิว่าเป็นโรคเวรกรรมที่ไม่สามารถ 
รกัษาได้ แต่กไ็ด้รบัการรกัษาจนหายจนสามารถมทีี่ท�ากนิ ปลูก
ต้นไม้ มรีายได้เลี้ยงตนได้ ดงัตวัอย่าง ผู้ที่อยู่ที่นคิมแพร่งขาหยั่ง 
จังหวัดจันทบุรี และนิคมโนนสมบูรณ์ จังหวัดขอนแก่น แม้ว่า
ปัจจุบันผู้ป่วยโรคเรื้อนจะมีจ�านวนลดน้อยลง แต่มูลนิธิราช 
ประชาสมาสยักย็งัให้ความช่วยเหลอืด้านสวสัดกิารอยู ่พระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัจงึได้พระราชทานค�าแนะน�าแก่มลูนธิใิห้เพิ่ม
ความช่วยเหลอืในเรื่องการฟ้ืนฟคูวามพกิารของผูป่้วยที่หายป่วย
และปราศจากเชื้อแล้ว  

นอกจากพระมหากรุณาธิคุณในเรื่องการรักษาผู้ป่วย 
โรคเรื้อนแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวยังได ้ทรงมี 
พระราชหฤทัยห่วงใยในเรื่องการศึกษาของบุตรหลานของผู้ป่วย
อีกด้วย กล่าวคือเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จฯ 
ไปทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของผู้ป่วยโรคเรื้อน รวมทั้งเสด็จ
พระราชด�าเนนิเป็นการส่วนพระองค์ยงัอาคารเดก็เลก็ของสถาน
พยาบาลแห่งนี้ถึง ๒ ครั้งในปี ๒๕๐๔ ทรงมีพระราชหฤทัย 
ห่วงใยเด็กๆ ซึ่งเป็นบุตรของผู้ป่วยโรคเรื้อน วิธีการในสมัยนั้น 
โรงพยาบาลจ�าเป็นต้องแยกเด็กจากพ่อแม่มาเลี้ยงไว้ต่างหาก
ตั้งแต่แรกเกิด เพื่อมิให้ติดเชื้อจากพ่อแม่ เพราะทางสถาน
พยาบาลพระประแดงยังไม่มีหน่วยเลี้ยงบุตรผู้ป่วยโรคเรื้อน 
เมื่อเด็กโตขึ้นจึงส่งไปให้สถานสงเคราะห์เด็กของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสขุที่จงัหวดันนทบรุ ีเพื่อให้ศกึษาเล่าเรยีนต่อไป 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงค�านึงถึงการเล่าเรียน
ของบตุรผูป่้วยโรคเรื้อน ซึ่งทางราชการแยกเลี้ยงไว้ในสถานเลี้ยง
เด็กของกรมอนามัย เด็กเหล่านั้นเป็นปกติมิได้ติดต่อโรคเรื้อน  
ดังนั้นในปี๒๕๐๔ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์จ�านวน  
๒ ล้านบาท ให้น�าไปจดัสร้างโรงเรยีนราชประชาสมาสยั บนฝั่ง
แม่น�้าเจ้าพระยา ตรงข้ามสถานพยาบาลโรคเรื้อนพระประแดง 

โดยให้อาคารเรียนมีลักษณะไม่แตกต่างจากบ้านของพ่อแม่
ของเด็กมากนัก เนื่องจากทรงพิจารณาว่า ถ้าเด็กเหล่านี้ได้รับ
การอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกวิธีคือให้มีโอกาสใช้ชีวิตความเป็นอยู่
ที่พอดีตามชีวิตจริงของตน เมื่อเรียนจบแล้ว เด็กเหล่านั้นก็จะ
ด�าเนินชีวิตไปตามปกติสามัญเยี่ยงประชาชนธรรมดาได้ แต่ถ้า
ให้กินอยู่ในอาคารใหญ่งดงามกว่าบ้านที่เคยอยู่กับพ่อแม่ จะ
ท�าให้เด็กเคยชินต่อความสะดวกสบายมากเกินฐานะ ต่อไปจะ
ท�าให้ด�าเนนิชวีติล�าบากเพราะปรบัตวัไม่ได้

การด�าเนินงานของโรงเรียนของมูลนิธิได้ค่อยๆ เจริญ
ก้าวหน้าขึ้นจนปัจจุบันมีอาคารเรียนทั้งระดับอนุบาล ระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งอาคารโรงฝึกงาน
และหอประชมุโรงเรยีน ผลงานส�าคญัของมูลนธิคิอืความส�าเรจ็
ในด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเรื้อนแก่
สาธารณชน ท�าให้คนทั่วไปเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของโรคและ
การติดต่อของโรคอย่างถูกต้องมากขึ้น โรงเรียนของมูลนิธิเป็น
ที่นิยมของประชาชนในอ�าเภอพระประแดง ผู ้ปกครองนิยม 
ส่งบตุรหลานเข้าศกึษา ร่วมเรยีนร่วมเล่นกบับตุรธดิาของผู้ป่วย
โรคเรื้อนโดยปราศจากความรงัเกยีจเพราะเป็นเดก็ปกต ิท�าให้มี
ผู้สมคัรเรยีนเป็นจ�านวนมากจนต้องมกีารสอบคดัเลอืก ปัจจบุนั
โรงเรยีนมชีั้นเรยีน ๒๔ ห้อง นกัเรยีน ๑,๕๐๓ คน 

เมื่อคืนวันที่ ๒๕ ต่อกับวันที่ ๒๖ ตุลาคม ปี ๒๕๐๕ 
ได้เกิดพายุโซนร้อนชื่อ “แฮเรียต” พัดผ่านทางตอนใต้ของ
ประเทศไทยก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัดภาคใต้ถึง ๑๒ 
จงัหวดั ดงันั้นในคนืวนัที่ ๒๗ ตลุาคม ปี ๒๕๐๕ พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีรับสั่งให้เลขาธิการส�านักพระราชวังใน
ตอนนั้นประสานแจ้งไปยงักรมประชาสงเคราะห์ว่า ทรงเป็นห่วง 
ผูป้ระสบภยัและทรงตดิต่อขอเครื่องบนิจากกองทพัอากาศไว้แล้ว  
ขอให้กรมประชาสงเคราะห์รีบเดินทางไปช่วยเหลือโดยด่วน 
โดยที่ขณะนั้นกรมประชาสงเคราะห์ได้เตรยีมสิ่งของไว้พร้อมแล้ว  
ในวันรุ่งขึ้นจึงได้เดินทางพร้อมกับคณะแพทย์ พยาบาลและ 
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เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชนินีาถ องค์สภานายกิาได้มพีระกระแสรบัสั่ง 
ให้ร่วมเดินทางไปกับกรมประชาสงเคราะห์เพื่อท�าการ
สงเคราะห์และบรรเทาทกุข์ในครั้งนี้ด้วย

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจ ้าอยู ่หัวยังรวมไปถึงการที่ได ้ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ ให้สถานวีทิย ุอส. พระราชวงัดสุติประกาศโฆษณา
เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือ 
ผูป้ระสบภยั โดยทรงรบัและพระราชทานสิ่งของด้วยพระองค์เอง 
จากนั้นเป็นระยะเวลา ๑ เดอืน ความช่วยเหลอืได้หลั่งไหลเข้ามา
สู่สถานวีทิย ุอส. มผีู้บรจิาคทรพัย์ถงึ ๑๑ ล้านบาท และสิ่งของ
ประมาณ ๕ ล้านบาท ส่วนผู้ที่ไม่สามารถบริจาคทรัพย์และ
สิ่งของกบ็รจิาคแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนสิติ นกัศกึษา 
ลูกเสือและนักเรียน อาสาสมัครมาช่วยกันจัดและขนส่งสิ่งของ
เหล่านั้นไปบรรเทาภยัแก่ประชาชน 

ต่อมาในปี ๒๕๐๙ ราษฎรในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
มีปัญหาด้านสุขอนามัยและการรักษาพยาบาล พระองค์ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเวชภัณฑ์ ยานพาหนะ  
ค่าใช้จ่ายในการจดัส่งเจ้าหน้าที่ออกปฏบิตับิรรเทาทกุข์ และใน
ปีต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกเพื่อจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาอนามัยขึ้น 
เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เวชภัณฑ์ และจัดการรักษาโรคแก่
ประชาชนในพื้นที่ 

ทุนสร้างบุคลากร 
นอกจากวัณโรคและโปลิโอแล้ว ในช่วงต้นศตวรรษ 

๒๕๐๐ อหิวาตกโรคถือเป็นโรคระบาดอีกโรคหนึ่งที่ส่งผล 
กระทบต่อคณุภาพชวีติของประชาชนชาวไทย โดยในปี ๒๕๐๑ ได้ 
เกดิอหวิาตกโรคระบาดในกรงุเทพฯ และอกี ๓๕ จงัหวดั พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วงพสกนิกรของพระองค์ จึงได้
พระราชทานพระราชทรัพย์ให้จัดตั้งทุนปราบอหิวาตกโรคขึ้น 
และพระราชทานเครื่องฉีดยาป้องกันแบบใหม่ที่ทันสมัย และ 
ฉดีได้รวดเรว็ พร้อมอปุกรณ์ผลติวคัซนีแก่สภากาชาดไทย

จากภัยพิบัติในครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ได้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ก่อตั้ง มูลนธิริาชประชานเุคราะห์ 
ในวนัที่ ๒๓ สงิหาคม ปี ๒๕๐๖ และทรงรบัมูลนธิไิว้ในพระบรม
ราชูปถมัภ์ ต่อมาได้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงนิ
ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการสร้างโรงเรียนประชาบาลที่ถูกพายุ 
พดัพงั รวม ๑๒ โรงเรยีนใน ๖ จงัหวดัภาคใต้ และได้พระราชทาน
ชื่อว่า “โรงเรยีนราชประชานเุคราะห์ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ ถงึ ๑๒” 
ตามล�าดบั

และในปีเดียวกับที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ถือ
ก�าเนิดขึ้นคือปี ๒๕๐๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ
กรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงนิรายได้จากการฉายภาพยนตร์
ส่วนพระองค์ เป็นทุนส�าหรับสร้างตึกวิจัยประสาท บริเวณ 
โรงพยาบาลประสาทพญาไท เพื่อด�าเนนิการวจิยัและพฒันาการ
บ�าบัดรักษาโรคทางระบบประสาทใน โดยได้เสด็จฯ ประกอบ
พิธีเปิดตึกเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ปี ๒๕๐๖ ซึ่งภายหลัง
กระทรวงสาธารณสขุได้จดัตั้งเป็น มลูนธิวิจิยัประสาทในพระบรม
ราชูปถมัภ์
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ด ้ วยพระวิสั ยทัศน ์ที่ ยาวไกล พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความส�าคัญกับการสาธารณสุขในระยะ
ยาว นอกจากพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ส�าหรับงาน
ด้านศึกษาค้นคว้าและวิจัยแล้ว ยังทรงส่งเสริมบุคลากรด้าน
การแพทย์ ด้วยทรงสนพระราชหฤทัยในสวัสดิภาพและความ
เป็นอยู ่ของพสกนิกร ทรงตระหนักว่าราชอาณาจักรต้องม ี
ผู้เชี่ยวชาญในวิชาการชั้นสูง ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนผู้
ที่ใฝ่ใจในการศึกษาที่ได้แสดงความสามารถอย่างยอดเยี่ยมให้
ได้มโีอกาสไปศกึษาวชิาการชั้นสูงบางวชิา ณ ต่างประเทศ โดย
ทรงหวังในพระราชหฤทัยว่า เมื่อส�าเร็จการศึกษากลับมาแล้ว 
จะได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาการที่ศึกษามา ดังนั้น
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทดลองด�าเนินการไปก่อนด้วย 
“ทุนอานันทมหิดล” เมื่อปี ๒๔๙๘ ด้วยพระราชทรัพย์ส่วน
พระองค์ที่พระราชทานเป็นทุนเริ่มแรกจ�านวน ๒๐,๐๐๐ บาท  
และสืบเนื่องจากพระราชปรารภในการเสด็จพระราชด�าเนิน
พระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรแก่ผู้จบหลักสูตร
แพทย์พยาบาล ณ ศิริราชพยาบาล เมื่อเดือนเมษายน  
ปี ๒๔๙๘ ว่าต้องพระราชประสงค์ให้มีการผลิตแพทย์เพิ่ม 
มากขึ้น เพื่อให้เพยีงพอที่จะช่วยเหลอืประชาชน อนัเป็นผลให้เกดิ 

อ้างอิง
๑. ปาฐกถาเรื่อง พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวักบัความส�าเรจ็ในการก�าจดัโรคเรื้อน โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธรีะ รามสูต ในการประชมุวชิาการป้องกนัควบคมุโรค 

  แห่งชาต ิประจ�าปี ๒๕๕๗
๒. หนงัสอืเรื่อง บทบาทพระมหากษตัรยิ์ และพระบรมวงศานวุงศ์ ราชวงศ์จกัรดี้านงานโรคเรื้อน ในรอบ ๑๐๕ ปีที่ผ่านมา โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธรีะ รามสูต
๓. หนงัสอืเรื่อง ๕๐ ปี ราชประชาสมาสยั แห่งการสนองพระราชปณธิาน
๔. เอกสารของสภากาชาด
ขอขอบคุณ
๑. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธรีะ รามสูต สถาบนัราชประชาสมาสยั
๒. พลโท นายแพทย์อ�านาจ บาล ีส�านกับรรเทาทกุข์และประชานามยัพทิกัษ์ สภากาชาดไทย

คณะแพทยศาสตร์ขึ้น ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ดังนั้นเมื่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้ง  
“ทนุอานนัทมหดิล” ขึ้นแล้ว จงึได้พระราชทานทนุแก่นกัศกึษา
วชิาแพทยศาสตร์เป็นประเดมิ และต่อมาได้เพิ่มสาขาอื่นๆ ขึ้นอกี

เมื่อกจิการของ “ทนุอานนัทมหดิล” ด�าเนนิการได้ผลดี
มาเป็นเวลา ๔ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรม
ราชวินิจฉัยให้เปลี่ยนสภาพจาก “ทุน” เป็น “มูลนิธิ” ชื่อว่า  
“มูลนิธิอานันทมหิดล” เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ปี ๒๕๐๒  
เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จ 
พระบรมเชษฐาธริาช พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัอานนัทมหดิล 
ได้พระราชทานแก่พระองค์ตลอดมา 

ทั้งนี้ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมา “ทุนอานันทมหิดล”  
ได ้สร ้างประโยชน ์ให ้กับประเทศชาติจากการสนับสนุน 
ทุนการศึกษาแก่บัณฑิตแพทย์ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมเพื่อ
ศกึษาต่อในต่างประเทศใน ๒ สาขาวชิา คอื แพทยศาสตร์และ 
ทนัตแพทยศาสตร์ 

นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว ยังได ้
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้ง มูลนิธิรางวัลสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหิดล ซึ่งเดิมชื่อว่า มูลนิธิรางวัลมหิดลในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  
อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก และเปน็รางวลัที่จดัตั้งขึ้นเพื่อ
สนับสนุนบุคคลหรือองค์กรที่ปฏิบัติงานหรือมีผลงานวิจัยดีเด่น
ด้านการแพทย์หรือด้านสาธารณสุขอันเป็นประโยชน์แก่สุขภาพ
อนามยัของมนษุยชาติ
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เรยีบเรยีงโดย : นางสาวสใบทพิย์ ศรทีองสขุ 

   ส�ำนกัประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๓
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โรงพยำบำลเทพรตันเวชชำนกุลู เฉลมิพระเกยีรต ิ๖๐ พรรษำ เป็นโรงพยำบำล 
ที่สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ได้พระรำชทำนทรัพย์ส่วน
พระองค์สมทบงบประมำณของกระทรวงสำธำรณสุข ก่อสร้ำงโรงพยำบำล เพื่อ
ช่วยเหลอืรำษฎรที่อยู่ในถิ่นทรุกนัดำรในพื้นที่อ�ำเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ที่ขำด
โอกำสในกำรรกัษำพยำบำล

เมื่อวันที่ ๒๑ มกรำคม ปี ๒๕๕๗ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ  
สยำมบรมรำชกุมำรี ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริให้กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ 
และพันธุ์พืช “ด�ำเนินกำรปรับภูมิทัศน์ของโรงพยำบำลให้มีลักษณะที่ร่มรื่น
เหมำะต่อกำรพักฟื้นของผู้ป่วยในลักษณะของ Green Hospital โดยให้ม ี
กำรปลูกต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่ำงๆ สร้ำงกิจกรรมกำรปลูกผักและปลูกต้นไม้  
โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรโรงพยำบำลและคนไข้ ทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่ง
ศึกษำธรรมชำติของนักอนุรักษ์นิยมไพร ในกำรส�ำรวจนกและแมลงที่เข้ำมำ
ในบริเวณโรงพยำบำลด้วย”

กระแสพระรำชด�ำริดังกล่ำว เน้นกำรสร้ำงสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นใน 
โรงพยำบำล รูปแบบรมณียสถำน ให้ผู้ใช้บริกำรในโรงพยำบำลได้รับทั้งควำม
ร่มรื่นคือควำมสบำยกำย และควำมรื่นรมย์คือควำมสบำยใจ ให้ธรรมชำติ 
ท�ำหน้ำที่ในกำรบ�ำบดัควบคู่กบักำรรกัษำทำงกำรแพทย์

กรมอทุยำนแห่งชำต ิสตัว์ป่ำ และพนัธุ์พชื กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม รับสนองพระรำชด�ำริดังกล่ำว ด�ำเนินกำรปรับสภำพภูมิทัศน์ 
ทั้งภำยในและบริเวณโดยรอบโรงพยำบำล โดยใช้แนวควำมคิดกำรเป็น 
โรงพยาบาลสเีขยีว (Green Hospital) คือ โรงพยำบำลที่มกีำรอนรุกัษ์พลงังำนและ
รกัษำสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นโรงพยำบำลที่มคีวำมสะอำด ร่มรื่น สวยงำม ลดกำรใช้ 
พลงังำน ลดภำวะโลกร้อน เป็นตวัอย่ำงในกำรรณรงค์ ส่งเสรมิ เผยแพร่ควำม
รู้และเทคโนโลยใีนกำรอนรุกัษ์พลงังำนและรกัษำสภำพแวดล้อม สอดคล้องกบั
วถิชีวีติชมุชนท้องถิ่น และกำรรกัษำสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำตขิองพื้นที่ป่ำเขำ 
ต้นน�้ำล�ำธำรในอ�ำเภอแม่แจ่ม มุง่เน้นสภำพธรรมชำตทิี่ร่มรื่น สวยงำม ลดกำรใช้ 
พลังงำน มีองค์ประกอบทุกอย่ำงที่เหมำะสมสอดคล้องกัน ภำยใต้แนวคิด  
“สวนธรรมชาตบิ�าบดัและสิง่แวดล้อมศกึษา” โดยได้ผสมผสำนแนวคดิ ๔ ส 
มำใช้เป็นกรอบในกำรด�ำเนนิงำน ดงันี้

๑. เสียง (Sound) เป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศจำกเสียงธรรมชำติเพื่อกำร
ผ่อนคลำย เช่น เสยีงของน�้ำตก เสยีงน�้ำไหลในล�ำธำรเลก็ ๆ จำกกำรก่อสร้ำง
น�้ำตกจ�ำลอง และล�ำธำรในสวนหย่อมหน้ำอำคำรพระรำชทำน เสียงนก  
เสยีงของแมลงต่ำง ๆ  จำกกำรปลกูพนัธุไ์ม้ที่เป็นพชือำหำรของสตัว์ในพื้นที่ ทั้งนี้  
เพื่อให้ประชำชนผู้มำรับบริกำรได้มีโอกำสพักผ่อนหย่อนใจ รู้สึกผ่อนคลำย 
จำกกำรด�ำเนนิชวีติประจ�ำวนัที่เคร่งเครยีด

๒. สงัคม (Community) มุ่งเน้นควำมสอดคล้องกบัวถิชีวีติชมุชนท้องถิ่น
ที่เป็นสงัคมเอื้ออำทร สงัคมแห่งกำรช่วยเหลอืเกื้อกูล พึ่งพำอำศยัซึ่งกนัและกนั  
ให้ควำมรู้สกึแก่ผูเ้ข้ำรบับรกิำรเสมอืนกำรอยูบ้่ำน หรอืกำรใช้ชวีติประจ�ำวนัตำม
ปกติ เช่น กำรมีหอพักส�ำหรับญำติผู้ป่วยที่ต้องอยู่เฝ้ำไข้เป็นระยะเวลำนำน  
ให้มีกิจกรรมกำรท�ำนำขั้นบันได กำรปลูกพืชผักสวนครัว ในบริเวณหอพัก มี
สนำมเดก็เล่นบรกิำรส�ำหรบัลูกหลำนที่ตดิตำมมำเฝ้ำไข้ 

๓. สิ่งแวดล้อม (Environment) กำรค�ำนงึถงึสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติ
ดั้งเดิมที่มีควำมเขียวขจี ร่มรื่น สวยงำม ของพื้นที่ป่ำต้นน�้ำล�ำธำรในอ�ำเภอ
แม่แจ่ม ด้วยกำรปลูกพนัธุ์ไม้หลำกหลำยชนดิ หลำยชั้นเรอืนยอด ที่มลีกัษณะ
ใกล้เคยีงป่ำธรรมชำต ิซึ่งนอกจำกเป็นกำรเพิ่มพื้นที่สเีขยีว เพิ่มออกซเิจน และ 
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อำกำศบริสุทธิ์ในพื้นที่แล้ว พันธุ ์ไม้เหล่ำนี้ยังเป็นแหล่งที่อยู ่อำศัยและ 
แหล่งอำหำรของนก สัตว์ป่ำขนำดเล็ก แมลงชนิดต่ำง ๆ ก่อให้เกิดจิตส�ำนึก 
ในกำรอนรุกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เข้ำรบับรกิำรทำงอ้อมด้วย

๔. สร้ำงควำมรู ้(Knowledge) กำรให้ควำมรูเ้พื่อก่อให้เกดิจติส�ำนกึอนรุกัษ์
ทรพัยำกรป่ำไม้และสตัว์ป่ำ เป็นสิ่งส�ำคญัที่ต้องค�ำนงึถงึ กำรออกแบบด้วยป้ำย
สื่อควำมหมำย ป้ำยชื่อพนัธุ์ไม้ พนัธุ์สตัว์ แมลงในป่ำ รวมถงึกำรให้ควำมรู้ด้ำน
กำรอนุรักษ์สภำพป่ำตำมแนวพระรำชด�ำริ ในกำรให้คนสำมำรถอยู่ร่วมกับป่ำ
อย่ำงเกื้อกูลกัน พึ่งพำอำศัยซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนท�ำลำยกัน จะช่วย 
เสริมสร้ำงควำมรู้และภูมิปัญญำแก่รำษฎรที่เข้ำมำรับบริกำร และมีควำมคำด
หวังว่ำสถำนที่แห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทำงธรรมชำติที่ส�ำคัญในอนำคต แสดง
ให้เห็นถึงควำมเชื่อมโยงของระบบนิเวศกับวิถีชีวิตชุมชนที่อยู่อำศัยในพื้นที่ 
อย่ำงกลมกลนืและยั่งยนื 

พระอจัฉรยิภำพของสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี
ที่ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริไว้นั้น ท�ำให้โรงพยำบำลเทพรัตนเวชชำนุกูล 
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษำ เป็นโรงพยำบำลน�ำร่อง Green Hospital ใน
ประเทศไทย นอกจำกจุดเด่นด้ำนกำรปรับภูมิทัศน์โดยรอบของโรงพยำบำล
รูปแบบดังกล่ำวแล้ว ยังได้พระรำชทำนควำมช่วยเหลือจัดหำน�้ำเพื่อสนับสนุน 
กจิกรรมต่ำงๆ ของโรงพยำบำล มแีหล่งน�้ำใช้ในโรงพยำบำล มกีำรบ�ำบดัน�้ำเสยี 
โดยใช้พลังงำนทดแทน รวมไปถึงกำรปลูกพืชผักสวนครัวตำมหลักเกษตร
อินทรีย์ เพื่อใช้ประกอบอำหำรส�ำหรับผู้ป่วยในที่เข้ำมำพักรักษำที่โรงพยำบำล  
ให้ได้รบัประทำนอำหำรที่ปลอดจำกสำรพษิ อกีทั้งทรงโปรดเกล้ำฯ ให้จดัตั้งมูลนธิ ิ 
“เทพรตันเวชชานกุลู” โดยได้พระรำชทำนเงนิเป็นทนุทรพัย์เริ่มแรกของมลูนธิ ิ
เพื่อสนับสนุนให้โรงพยำบำลมีศักยภำพเพียงพอในกำรดูแลประชำชนในเขต
ทรุกนัดำรของอ�ำเภอแม่แจ่ม

โรงพยำบำลเทพรัตนเวชชำนุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษำ ที่สร้ำง
ขึ้นนี้ จึงเป็นตัวอย่ำงของโรงพยำบำลคุณภำพ โรงพยำบำลคุณธรรม และ 
โรงพยำบำลรมณียสถำน ที่จะน�ำมำซึ่งควำมร่มเย็นเป็นสุขของประชำชนที่มำ
รับบริกำร รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ทำงระบบนิเวศแก่ประชำชนและเยำวชนใน 
พื้นที่จำกพระมหำกรณุำธคิณุ สมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ  ฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี 
แผ่ไปรวมถึงพสกนิกรชำวอ�ำเภอแม่แจ่มด้วย และรำษฎรทั่วภูมิภำคในถิ่น
ทรุกนัดำรอกีด้วย

อ้างองิ : โครงการปรบัสภาพภมูทิศัน์ โรงพยาบาลเทพรตันเวชชานกุลู เฉลมิพระเกยีรต ิ๖๐ พรรษา กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ปา่ และพนัธุ์พชื  
    กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
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เรียบเรียงโดย :  นายณัฏฐชัย  นรินร์กรณัฐ 
   ส�ำนักประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๑

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑  มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๘
58



ป
ระ
ชา
ห
น
้าใ
ส

หมู่ 5 บ้านบารมี 
หมู่ ๗ บ้านห้วยองคต 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิงานร่วมกนัเพือ่พฒันาชวีติ

ความเป็นอยูข่องราษฎรควบคูไ่ปกับการพฒันา และฟ้ืนฟสูภาพ
ป่าทีถ่กูบกุรกุท�าลายจนมสีภาพเสือ่มโทรม ซึง่การด�าเนินงานที่
ผ่านมา ได้มีการฟื้นฟูพื้นที่ป่า พัฒนาแหล่งน�้า สาธารณูปโภค
พื้นฐาน พัฒนาคุณภาพชีวิต และจัดที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎร
ครอบครัวละ ๑ ไร่ จ�านวน ๗8๐ แปลงและแปลงที่ดินท�ากิน 
ครอบครัวละ 8 ไร่และครอบครัวใหญ่ ๑๖ ไร่ รวม ๙๐๗ แปลง 

ส�าหรบัการส่งเสรมิอาชพี ได้มกีารจัดตัง้กลุม่อาชพี เช่น 
การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงแพะ การเลี้ยงปลา การเลี้ยงสุกร มีศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดท�าแปลงสาธิตการปลูกพืช
เศรษฐกจิ เลีย้งสตัว์ การผลติน�า้มนัไบโอดีเซล การอบรมความรู้
เพือ่ให้ราษฎรทีม่าศกึษาดงูานน�าไปประยกุต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพของตนเอง ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมามีเกษตรกรและผู้สนใจ
เข้ามาศึกษาดูงานประมาณ ๑๒,๐๐๐ คน และมีการขยายผลสู่
เกษตรกรโดยรอบโครงการ เป็นตวัอย่างทีเ่ป็นแหล่งศกึษาดงูาน  
ซึง่นำยชรนิทร์ กลัน่แฮม เกษตรกรตวัอย่ำงโครงกำรห้วยองคต 
 นับว่าเป็นเกษตรกรตัวอย่างต้นแบบการขยายผล 
ของโครงการห้วยองคตอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิท่ีประกอบ
อาชพีท�าการเกษตรแบบเกษตรผสมผสาน โดยปลกูพชืทกุชนิด
ที่กินได้ และกินทุกอย่างที่ปลูกเหลือกินเอาออกขาย ปัจจุบัน
เป็นหนึ่งของเกษตรกรที่สามารถยืนได้ด้วยตนเองอย่างมั่นคง 
ด้วยมีกินและมีรายได้เหลือเก็บทุกวัน และสามารถส่งเสียลูก
ได้เล่าเรียนอย่างไม่ขัดสน

มื่อวันที่ ๒8 มกราคม ๒5๓๓ พระบาทสมเด็จ 
 พระเจ้าอยูห่วั มพีระราชกระแสกบั นายสเุมธ ตนัตเิวชกลุ  
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และอธิบดีกรมชลประทาน พร้อม
คณะเจ้าหน้าท่ี ทรงทราบว่า พระเทพสทิธญิาณรงัสี (พระอาจารย์
จันทร์ คเวสโก) ได้ไปด�าเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณต�าบล 
หนองปรือ อ�าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี (ปัจจุบันอยู่ใน
เขตต�าบลสมเด็จเจริญ อ�าเภอหนองปรือ) เนื่องจากเป็นพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติ ที่มีสภาพเสื่อมโทรม และถูกราษฎรบุกรุก
ตัดไม้ท�าลายป่า เมื่อในอดีตนั้นราษฎรได้ท�าการเกษตร เช่น ไร่
อ้อย ไร่มันส�าปะหลงั เป็นต้น และมคีวามต้องการพืน้ท่ีทางการ
เกษตรมากขึ้น จึงเริ่มมีการตัดไม้ท�าลายป่าเป็นบริเวณกว้าง 
ต่อมาได้มีพระราชด�าริให้จัดหาที่ดินจ�านวนหน่ึงเพื่อพัฒนา
และช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีดังกล่าว โดยบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และให้ราษฎร
ได้อยูอ่าศยัท�ากนิร่วมกบัการคงอยูข่องธรรมชาตอิย่างเกือ้หนนุ 
กันและกัน และได้พระราชทานชื่อโครงการว่า “โครงการ 
ห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ”

โครงการห้วยองคตอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิมพีืน้ที่
ประมาณ ๒๐,๖๒5 ไร่อยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาต ิเขาพระฤาษี -  
เขาบ่อแร่ แปลงที่ ๒ โดยส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน 
กปร.) ได้ขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้เพื่อจัดท�าโครงการต้ังแต ่
ปี ๒5๓๔ - ๒5๖๔ ครอบคลุมพื้นที่ ๔ หมู่บ้าน คือ 

หมู่ ๓ บ้านห้วยแม่ระวาง 
หมู่ ๔ บ้านม่วงเฒ่า 

โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

นายชรินทร์ กลั่นแฮม
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รายได้เหลือเก็บไม่น้อยกว่า ๑8๐,๐๐๐ 
บาท/ปี นายชรินทร์ กลั่นแฮม กล่าว

ส�าหรบัแรงงานท�ากนัเองสอง
สามีภรรยาไม่ต้องจ้างแรงงานจาก
ภายนอก ปุย๋บ�ารงุต้นพชืท�าเองจาก
ความรู้ท่ีได้ไปอบรมจากโครงการ
ห้วยองคตฯ ใช้ไส้เดือนเป็นตัว
ช่วยในการพรวนดิน ใช้ปุ๋ยมูลหมู
จากการเล้ียงหมูหลุมในบ้านและ
น�ากิ่งไม้ที่ตัดแต่งทรงพุ่มมาเผาถ่าน 
พร้อมท�าน�า้ส้มควนัไม้น�ามาฉดีพ่นในแปลง
ไล่แมลงและเป็นปุย๋ทางใบและปลอดภยัต่อ
สุขภาพแถมท�าให้ฝรั่งมีรสชาติท่ีหวานและ
กรอบตรงตามความต้องการของตลาดอกีด้วย

โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ ได้มีการจัดแบ่งแปลงที่ดินท�ากินให้
ราษฎรครอบครวัละ 8 ไร่ ครอบครวัใหญ่ ๑๖ ไร่ ราว ๙๐๗ แปลง 
และแปลงที่อยู่อาศัยครอบครัวละ ๑ ไร่ ราว ๗8๐ แปลง  
โดยมีหลักเกณฑ์ห้ามซ้ือขายและให้เป็นมรดกตกทอดแก ่
ลูกหลานเท่านั้น

และเพื่อสร้างความม่ันคงในที่ท�ากินให้แก่ราษฎรใน
พื้นที่และเพื่อให้การจัดการระเบียบชุมชนเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ส�านักงาน กปร. กรมป่าไม้ และจังหวัดกาญจนบุรี 
จึงได้ร่วมกันด�าเนินการจัดท�าข้อมูลและส�ารวจพ้ืนที่เพื่อจัด
ท�าเอกสารสิทธิท�ากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (สทก.) ให้แก่
ราษฎรโดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น ๒ กลุ่มได้แก่ กลุ่มเดิม
หรือทายาทและกลุ่มเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองสิทธิ

นำยชรินทร์ กล่ันแฮมและครอบครัว เป็นหนึ่งของ
ราษฎรทีไ่ด้รบัเอกสารสทิธทิ�ากนิและอยูอ่าศยัในพืน้ที ่ปัจจบุนั
มีชีวิตมีกินมีรายได้อย่างสมบูรณ์

นายชรินทร์ฯ เล่าว่า แต่เดิมมีอาชีพท�าไร่เล่ือนลอย 
ปลูกพริก ปลูกข้าวโพด ต่อมาปลูกผัก แต่ไม่คุ้มทุน ต่อมาตน
ได้รับการจัดสรรพื้นที่ส�าหรับท�ากินจากโครงการห้วยองคต 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จ�านวน 8 ไร่ น�ามาจัดแบ่งเป็น
ที่อยู่อาศัยส่วนหน่ึง ท่ีเหลือใช้ท�ากินเป็นแปลงเกษตรทฤษฎี
ใหม่แบบผสมผสาน โดยขุดสระน�้าไว้ ๑ แห่ง เพื่อเก็บกักน�้า
ไว้ใช้ส�าหรับการปลูกพืช ในสระเลี้ยงปลา ขอบสระปลูกพืชผัก 
สวนครัวสลับกับไม้ผล อาทิ กระท้อน ขนุน ละมุด มะม่วง 
และมะนาวในวงบ่อด้วยระบบน�้าหยด โดยปลูกพริก มะเขือ 
ผักกวางตุ้ง มะละกอ และปลูกกล้วยแซม เลี้ยงไก่เพื่อกินไข่
และเนื้อ ปลูกฝรั่งพันธุ์กิมจู ในพื้นที่ 5 ไร่ ระหว่างที่ฝร่ังยัง
ไม่ให้ผลผลิตก็อาศัยผักสวนครัวและกล้วยเป็นแหล่งสร้าง 
รายได้ให้กับครอบครัว ซ่ึงกล้วยช่วงท่ีออกลูกพร้อมๆ กันกิน
และขายไม่ทนักจ็ะน�ามาแปรรปูเป็นกล้วยฉาบขาย เมือ่ฝรัง่กมิจู 
ให้ผลผลิตก็สามารถเก็บขายได้วันละไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ บาท 
โดยมีพ่อค้าจากตลาดมารบัซือ้ถงึบ้าน ในพืน้ที ่5 ไร่ ผมปลกูฝรัง่
ใช้เวลาประมาณ ๗ - 8 เดือน จึงเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ระหว่าง
รอฝรั่งก็ปลูกพริกตามร่องแปลงฝรั่งประมาณ ๒ - ๓ เดือน  
พริกก็ให้ผลผลิต ระหว่างรอพริก ก็ปลูกผักกวางตุ้งในร่อง
พริก ประมาณ ๑ เดือน เก็บกินได้ปลูกกล้วยเสริมระหว่าง 

ร่องฝรัง่ ซึง่กล้วยเป็นรายได้ทัง้ต้น หน่อกล้วย  
ปลี  ผล ใบ ขายได ้ทั้ งหมด อีกทั้ ง 
ยังมีประโยชน ์ในการเป ็นแนวบังลม 
ให้แก่ฝรั่งและผัก เพราะยามที่ลมแรง 

จะเป ็นผลต ่อผลฝรั่ งลู ก เล็ก 
อาจจะหลุดร ่วง

ได้ ปัจจุบันมี 

นำยชรินทร์ กลั่นแฮม อำยุ ๕๒ ปี รำษฎร 

หมู่ที่ ๗ บ้ำนห้วยองคต ต�ำบลสมเด็จเจริญ อ�ำเภอ

หนองปรือ จังหวัดกำญจนบุรี มีพื้นที่ ๘ ไร่ ได้รับ

รำงวัลที่ ๒ ในกำรคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สำขำอำชีพ 

ไร่นำสวนผสม ระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๖ 

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎำคม ๒๕๕๖ 
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ความมั่นคงทางอาหาร
เศรษฐกิจพอเพียงกับ
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ง

เรยีบเรยีงโดย	:	 กลุ่มเศรษฐกจิพอเพยีง	
	 	 ส�ำนกัศกึษำและขยำยผลกำรพฒันำตำมแนวพระรำชด�ำริ
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ำกพระรำชด�ำรสัข้ำงต้น	พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัได้พระรำชทำนแนวทำงกำรพฒันำประเทศ	ที่	
	 มุง่เน้นกำรสร้ำงพื้นที่ฐำนที่มั่นคง	โดยให้ประชำชนส่วนใหญ่มคีวำมพออยูพ่อกนิพอใช้เป็นเบื้องต้น
และเป็นขั้นเป็นตอน	นบัจำกวนันั้นถงึวนันี้	 เป็นเวลำกว่ำ	๔๐	ปีแล้ว	และเมื่อประเทศไทยประสบวกิฤติ
ทำงเศรษฐกจิเมื่อปี	๒๕๔๐	พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวัได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริ	เรื่อง	“เศรษฐกจิ
แบบพอมพีอกนิ”	 ซึ่งในปีถดัมำ	 (ปี	๒๕๔๑)	 รบัสั่งเรยีก	 “เศรษฐกจิแบบพอมพีอกนิ”	นี้ว่ำ	 “เศรษฐกจิ	
พอเพยีง”	

หลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง	เป็นหลกัคดิที่ตั้งอยูบ่นรำกฐำนของวฒันธรรมไทย	เป็นแนวทำง
กำรพัฒนำที่ตั้งบนพื้นฐำนของทำงสำยกลำงและควำมไม่ประมำท	 ค�ำนึงถึงควำมพอประมำณ	 ควำมมี
เหตผุล	กำรสร้ำงภมูคิุม้กนัในตวัเอง	ตลอดจนใช้ควำมรูแ้ละคณุธรรม	(ควำมซื่อสตัย์	สจุรติ)	เป็นพื้นฐำนใน
กำรด�ำรงชวีติ	ที่ส�ำคญัจะต้องม	ี“สต ิปัญญา และความเพยีร”	ในกำรน้อมน�ำหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิ
พอเพยีงไปประยกุต์ใช้ให้เหมำะสมกบัวถิปีระชำของแต่บรบิทนั้น	ๆ	มหีลำยคนเข้ำใจว่ำหลกัปรชัญำของ
เศรษฐกจิพอเพยีงเป็นเรื่องของเกษตรกรรม	เนื่องจำกในกำรใช้หลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีงในภำค
กำรเกษตร	มตีวัอย่ำงเหน็ชดัเจนด้วยกำรท�ำเกษตรตำมแนว	“ทฤษฎีใหม่”	ซึ่งเป็นกำรบรหิำรจดักำรที่ดนิ
และน�้ำให้เกดิประโยชน์สูงสดุ	 แต่แท้จรงิแล้วหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง	 สำมำรถน�ำไปประยกุต์
ใช้ได้กบัทกุอย่ำงรอบตวั	ตั้งแต่ในเรื่องเลก็น้อยไปจนถงึเรื่องระดบัประเทศ	

ในด้ำนกำรเกษตรที่มี	 “ทฤษฎีใหม่”	 เป็นแนวทำงปฏิบัติตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง		
ที่มุง่เน้นกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกร	กำรพึ่งพำตนเอง	และกำรผลติอำหำรให้พอเพยีงส�ำหรบัครอบครวัใน
รอบปี	นบัเป็นแนวทำงที่สอดคล้องกบัควำมมั่นคงทำงอำหำร	ซึ่งควำมมั่นคงทำงอำหำรกลำยเป็นปัญหำ
ที่หลำยประเทศก�ำลังเผชิญ	 เนื่องจำกจ�ำนวนประชำกรเพิ่มขึ้น	 (ควำมต้องกำรอำหำรเพิ่มขึ้น)	 แรงงำน	
ภำคเกษตรลดลง	กำรเปลี่ยนแปลงทำงสภำพภูมอิำกำศ	และพลงังำน	เป็นต้น	

“...การพฒันาประเทศจ�าเปน็ต้องท�าตามล�าดบัขั้น ต้องสรา้งพื้นฐาน

คอื ความพอม ีพอกนิ พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วธิี

การและอปุกรณ์ที่ประหยดัแต่ถูกต้องตามหลกัวชิาการ เมื่อได้พื้นฐานความ

มั่นคงพร้อมพอสมควร และปฏบิตัไิด้แล้ว จงึค่อยสร้างค่อยเสรมิความเจรญิ 

และฐานะทางเศรษฐกจิขั้นที่สูงขึ้นโดยล�าดบัต่อไป…”

พระรำชด�ำรสัของพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวั

งำนพระรำชทำนปรญิญำบตัรให้แก่นสิิต
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์

วนัที่	๑๘	กรกฎำคม	ปี	๒๕๑๗
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	 • เสถียรภาพ (Stability):	 ควำมมีเสถียรภำพทำง
อำหำรที่ประชำชน	ครวัเรอืนและบคุคลจะต้องเข้ำถงึอำหำรที่เพยีงพอ
ตลอดเวลำ	 ไม่ต้องเสี่ยงกับกำรไม่สำมำรถเข้ำถึงอำหำรอันเป็นผลมำ
จำกวกิฤตที่เกดิขึ้นอย่ำงกะทนัหนั	เช่น	วกิฤตทำงเศรษฐกจิหรอืสภำพ
ภูมอิำกำศ	หรอืเหตกุำรณ์ที่เป็นไปตำมวงจร	เช่น	ภำวะควำมไม่มั่นคง
ทำงอำหำรตำมฤดูกำล	

จำกควำมหมำยของควำมมั่นคงทำงอำหำรดงักล่ำว	จะเหน็ได้ว่ำ		
กำรเกษตรตำมแนว	“ทฤษฎใีหม่”	และหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง		
ซึ่งเป็นกำรสร้ำงภูมิคุ ้มกันทำงอำหำรในระดับครัวเรือนให้มีควำม	
พอเพียงตลอดปี	 และยำมเกิดภำวะวิกฤติ	 รวมไปถึงกำรพึ่งพำตนเอง
ในแง่กำรผลติ	 โดยใช้ปุ๋ยชวีภำพ	ลดกำรใช้สำรเคม	ีท�ำเกษตรอนิทรยี์	
เพื่อลดต้นทนุกำรผลติ	และสขุภำพของเกษตรกรเอง	

ส�าหรบัมติิของผูบ้รโิภค ทีเ่ราทกุคนล้วนอยูใ่นฐานะน้ี ควร
ตระหนักถึงปัญหาความม่ันคงทางอาหาร โดยการรับประทาน
อย่างใช้หลักเหตุผล พอประมาณ กล่าวคือรับประทานอาหาร
ให้หมด ไม่เหลือทิ้งขว้าง รับประทานอาหารปลอดภัยจากสาร
พิษ เป็นอีกกลไกเล็กๆ ที่มีพลังมหาศาลของผู้บริโภค จึงกล่าว
ได้ว่า “ทฤษฎีใหม่” และ “เศรษฐกิจพอเพียง” ท้ังในมิติของผู้
ผลิตและผูบ้รโิภค จะช่วยมใิห้เกดิความสัน่คลอนของความมัน่คง
ทางอาหารได้ 

แม้ว่ำประเทศไทยสำมำรถผลติอำหำรส่งออกได้ในล�ำดบัต้น	ๆ 		
ของโลก	 ทว่ำปัญหำพื้นฐำนหลำยประกำรอันจะน�ำไปสู่ควำม	
ไม่มั่นคงทำงอำหำรได้ปรำกฏให้เหน็บ้ำงแล้ว	เช่น	อตัรำกำรเพิ่มขึ้นของ	
ประชำกรของโลก	ในขณะที่ประชำกรภำคเกษตรลดลงอย่ำงต่อเนื่อง	
ทั้งแรงงำนในภำคเกษตรส่วนใหญ่อยูใ่นวยัสงูอำย	ุและพื้นที่กำรเกษตร
เพื่อผลติอำหำรลดลง	

จำกกำรประชมุสดุยอดอำหำรโลก	(WSF)	ในปี	๒๕๓๙	ระบวุ่ำ		
ควำมมั่นคงทำงอำหำร	 หมำยถึง	 คนทุกคนมีควำมสำมำรถเข้ำถึง
อำหำรที่เพียงพอปลอดภัยและมีโภชนำกำร	 ทั้งในทำงกำยภำพและ
เศรษฐกิจ	 ในกำรตอบสนองควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจทำง
อำหำรของพวกเขำ	 เพื่อให้เกดิชวีติที่ประกอบด้วยควำมกระตอืรอืร้น
และสุขภำวะ	 จำกควำมหมำยข้ำงต้น	 องค์กำรอำหำรและเกษตร	
แห่งสหประชำชำต	ิ(FAO)๑	ได้แบ่งและให้ควำมหมำยควำมมั่นคงทำง
อำหำรออกเป็น	๔	มติยิ่อย	ได้แก่

	 •	 ความพอเพียง (Availability):	 ควำมพอเพียง
ของปรมิำณอำหำรในคณุภำพที่เหมำะสม	ซึ่งอำจได้มำจำกกำรผลติ
ภำยในประเทศหรอืกำรน�ำเข้ำ	รวมไปถงึควำมช่วยเหลอืด้ำนอำหำร

	 • การเข้าถึง (Access):	 กำรเข้ำถึงทรัพยำกรที่	
พอเพียงของบุคคลเพื่อได้มำซึ่งอำหำรที่เหมำะสมและมีโภชนำกำร	
ทรัพยำกรดังกล่ำวหมำยถึงควำมสำมำรถของบุคคลที่จะก�ำหนด
ควบคุมกลุ่มสินค้ำหนึ่งๆ	 ได้ภำยใต้บริบททำงกฎหมำย	 กำรเมือง	
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนที่บุคคลอำศัยอยู่	 (รวมถึงสิทธิตำม
ประเพณ	ีเช่น	กำรเข้ำถงึทรพัยำกรส่วนรวมของชมุชน)

	 • การใช้ประโยชน์ (Utilization):	กำรใช้ประโยชน์
ด้ำนอำหำรผ่ำนอำหำรที่เพียงพอ	 น�้ำสะอำดและกำรรักษำสุขภำพ
และสุขอนำมัยเพื่อที่จะเข้ำถึงภำวะควำมเป็นอยู่ที่ดีตำมโภชนำกำร
ซึ่งควำมต้องกำรทำงกำยภำพทั้งหมดได้รับกำรตอบสนอง	 โดยนัยนี้		
ควำมมั่นคงทำงอำหำร	จงึสมัพนัธ์กบัปัจจยัน�ำเข้ำที่ไม่ใช่อำหำรด้วย

๑
FAO, 2006. อ้างใน ศจินทร์ ประชาสันติ์. (๒๕๕๒). การพัฒนาดัชนีชี้วัดความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้ “โครงการขับเคลื่อนประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพตามมต ิ

 สมชัชาสขุภาพแห่งชาต ิครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ สู่การปฏบิตั”ิ. กรงุเทพฯ: ส�านกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต.ิ
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 เภอเบตง” อําเภอซึ่งอยู ใตสุดแดนสยาม มี

 อาณาเขตติดตอกับรัฐเปรัคของสหพันธรัฐ

มาเลเซีย มีระยะทางหางจากอําเภอเมืองยะลาไปทางทิศใตประมาณ 

๑๔๐ กิโลเมตร และหางจากกรุงเทพมหานครพันกวากิโลเมตร การ

เดินทางโดยรถยนตเปนเพียงวิธีเดียวในขณะนี้ที่สามารถลดเลี้ยวไปตาม

เสนทางหลวงแผนดนิหมายเลข ๔๑๐ ได ตลอดเสนทางจากตวัเมอืงยะลา

สูเบตง กลายเปนเสนทางแหงความทรงจาํของผูทีไ่ดมาสมัผสั และประทบัใจกบัเมอืงเลก็ๆ กลางหบุเขาทีห่าทีไ่หน

ไมได พื้นที่สวนใหญของเบตงเปนภูเขาสูงเรียงรายสลับซับซอน มีพื้นที่ราบเพียงรอยละ ๑๐ ของพื้นที่ทั้งหมด 

อกีทัง้ตวัเมอืงถกูโอบดวยผนืปาทีย่งัคงความอดุมสมบรูณและชุมชืน่ จงึทาํใหเมอืงเบตงกลายเปน “เมอืงในหบุเขา” 

สภาพอากาศจะรอนชื้นตลอดป อุณหภูมิโดยเฉลี่ย ๒๗.๕ - ๒๘.๕ องศาเซลเซียส ชวงเวลากลางคืนอากาศ

คอนขางเย็น ชวงเชาจะมีมานหมอกปกคลุมจนเปนที่มาของชื่ออําเภอที่ทุกคนคุนเคย “เบตง เมืองในหมอก”

“โครงการไมดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” เปนอีกหนึ่งโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริที่สําคัญ ตั้งอยูที่บานปยะมิตร ๒ หมูที่ ๒ ตําบลตาเนาะแมเราะ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา หากใครได

“อํา

โครงการไมดอกเมืองหนาว
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
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แวะเวียนมาอําเภอเบตง คงพลาดไมไดที่จะไปเที่ยวชมโครงการแหงนี้ โครงการไมดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ เปนโครงการตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเมื่อวันที่ 

๒๔ กันยายน ๒๕๓๗ ในคราวเสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมการปลูกไมดอกไมประดับที่สวนยาง

เขาสาํนกั ณ ศนูยศกึษาการพฒันาพกิลุทองอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดันราธวิาส ในการนี ้ไดพระราชทาน

พระราชดําริแกเจาหนาที่ที่มาเฝาฯ รับเสด็จ สรุปวา  

  “ใหดําเนินการศึกษาแลวนําไปทดสอบบนพื้นที่ที่มีระดับความสูงจากระดับนํ้าทะเลมากขึ้น ไดแก

พื้นที่สูงอําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  อําเภอเบตง จังหวัดยะลา  และเขาสก จังหวัดสุราษฎรธานี  

อาจจะสามารถพัฒนาคุณภาพของไมดอกใหดียิ่งขึ้น  เมื่อทดสอบไดผลดีแลวจึงนําไปขยายผลสูเกษตรกร

ขางเคียงที่มีความสนใจตอไป”

 จากนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก จังหวัดยะลา 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ศูนยศึกษา

การพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  และ

โครงการไมดอกเมืองหนาว
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

  ❚  เรียบเรียงโดย : นางสาวรุงรัตน  วงษจู
                        สํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๔
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กรมวิชาการเกษตร ไดรวมกันพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสําหรับดําเนินการสนองพระราชดําริ

ดงักลาว ไดแก บานปยะมติร ๒ ตาํบลตาเนาะแมเราะ อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา ซึง่เปนพืน้ทีท่ีม่คีวามสงูจากระดบั

นํ้าทะเลประมาณ ๘๐๐ เมตร อุณหภูมิเฉลี่ย ๑๘ องศาเซลเซียส 

 แรกเริ่มการดําเนินโครงการฯ ไดดําเนินการคัดเลือกพันธุไมดอกมาทดลองปลูกในพื้นที่ประมาณ ๒๕ ไร

และไดผลการศึกษาวา “ไมดอกทุกชนิดมีขนาดดอกโต สีดอกเขมสดสวยงาม โดยเฉพาะเบญจมาศ และแกลดิโอลัส 

ซึ่งมีศักยภาพที่จะพัฒนาในเชิงพาณิชยไดอีกดวย” ตอมา จึงไดนําองคความรูที่ไดไปขยายผลใหแกเกษตรกรใน

หมูบานปยะมิตร ๒ ตําบลตาเนาะแมเราะ ซึ่งเดิมเปนอดีตโจรจีนคอมมิวนิสต (จคม.) เริ่มจากจัดหาที่ดินของ

สมาชกิซึง่อยูใกลเคยีงกบัแปลงศกึษาทดลอง เพือ่ทาํการขยายผลพืน้ทีป่ระมาณ ๓๕ ไร โดยสวนราชการจะเปนผูให

คําปรึกษา แนะนํา ถายทอดเทคโนโลยีการผลิต และสนับสนุนพันธุไมดอกบางสวน 

ตอมา เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีไดเสด็จ 

พระราชดําเนินไปทอดพระเนตรความกาวหนาโครงการไมดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในการนี้ 

นายเทียนฮก แซหวัง ประธานโครงการไมดอกเมืองหนาวฯ ไดขอพระราชทานความชวยเหลือ สรุปไดดังนี้ 

“ขอพระราชทานองคความรู

ในการปลูกไมกระถางและไมดอก

เมืองหนาวชนิดใหม ๆ ที่จะพัฒนา

สวนไมดอกเมืองหนาวใหสวยงาม

ตลอดทั้งป”

ดังนั้น สวนงานที่เกี่ยวของจึง

ไดรวมกันพิจารณาหาแนวทางการให

ความชวยเหลือดังกลาว โดยการจัดหา

เจาหนาที่จากหนวยงานราชการที่มี

ความรูและประสบการณในการดาํเนนิงาน

โครงการฯ คอืเจาหนาทีจ่ากศนูยบรกิาร

การพัฒนาขยายพันธุ ไมดอกไมผล

บานไรอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดําเนินการฝก

อบรมใหความรูแกเกษตรกรดวยการฝก

อบรมและดูงานไมดอกเมืองหนาวใน

เขตพืน้ทีภ่าคเหนอื ตลอดจนเดนิทางไปใหคาํปรกึษาแนะนาํการผลติไมดอก ไมกระถาง รวมทัง้ดาํเนนิการกอสราง 

อาคารพรอมทําความเย็นเพื่อเก็บหัวพันธุดอกไม ซึ่งทําใหที่กลุมเกษตรกรจะไดมีองคความรูสามารถพัฒนางาน

ไมดอกเมืองหนาวใหมีมาตรฐาน ตั้งแตป ๒๕๕๔ ถึงปจจุบัน

 ไมเพยีงแตการพฒันาองคความรูในการผลติไมดอกเมอืงหนาว

อยางเดียวเทานั้น กลุมสมาชิกในโครงการฯ ที่ปจจุบันมีจํานวน ๕๘ ราย 

ไดรวมกันคิดและรวมกันพัฒนาจึงทําใหโครงการไมดอกเมืองหนาวฯ

สามารถพัฒนาเปนสถานที่ทองเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศไดอีกดวย โดย

จัดแบงพื้นที่เปนโซนสวนไมดอก ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารีไดทรงพระอักษรจีนพระราชทานนามสวนแหงนี้วา

“  (ว านฮัวหยวน)” แปลเปนไทยวา “สวนหมื่นบุปผา” 

อีกทั้งสรางเรือนถายทอดความรูดานการเพาะปลูกไมดอก ไมวาจะเปน

ปที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑  มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๘
๖๖



ดอกดาวเรอืง แกลดโิอลสั ดอกลลิลี ่ดอกทวิลปิ ไฮเดนเยยีร กหุลาบหนิ ฟวเซยี ดอกดาเรยี มงักรคาบแกว และกลวยไม

เปนตน นอกจากนี ้เมือ่โครงการฯ เปนทีส่นใจของทัง้ชาวไทยและชาวตางชาตเิปนอยางยิง่ กลุมสมาชกิยงัไดเพิม่เตมิ

การบริการดานตางๆ ใหแกนักทองเที่ยว ทั้งในสวนบานพัก อาหารจีนรสเลิศ รานจําหนายผลผลิต ทําให

กลุมเกษตรกรไดมีรายไดนอกเหนือจากการขายไมดอก สามารถขยายการบริหารโครงการฯ ไปสูรายไดภาคการ

ทองเที่ยวอีกดวย

 ปจจบุนัโครงการไมดอกเมอืงหนาวอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิไดชวยใหคนในพืน้ทีไ่ดมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้

มรีายไดทีส่ามารถเลีย้งครอบครวัไดอยางยัง่ยนื โดยสมาชกิของกลุมสามารถผลติและขยายพนัธุไมดอกตางๆ เชน 

แกลดิโอลัส ๒,๐๐๐ ดอกตอเดือน, ดาวเรือง ๑๐,๕๐๐ ดอกตอเดือน, เยอบีรา ๕๐๐ ดอกตอเดือน และกุหลาบ 

๒,๐๐๐ ดอกตอเดอืน สรางรายไดจากการผลติไมดอก จาํนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทตอป แบงเปน การผลติเบญจมาศ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท และรายไดจากสวนดอกไม ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (จากตนทุนการผลิตทั้ง ๒ กิจกรรม จํานวน

 ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาทตอป) จากขอมูลสถิติมีผูเขามาเยี่ยมชมและเขาพักในโครงการฯ ประมาณ ๕๐,๐๐๐ คนตอป

ซึ่งสรางรายไดเฉพาะในสวนการทองเที่ยวประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาทตอป (แบงเปนนักทองเที่ยวไทย รอยละ ๔๐ 

และนักทองเที่ยวตางชาติ รอยละ ๖๐) 

ไมเพียงแตประโยชนที่เกิดขึ้นจาก

โครงการฯ กับคนเบตงเทานั้น ตอนนี้

สมาชิกของโครงการฯ พรอมแลวที่จะ

ถายทอดองคความรูที่ไดจากโครงการฯ สู

บุคคลที่สนใจทั่วไป ภายใตโครงการสราง

เครือขายการเรียนรูผานการฝกอบรมทั้ง

ในหลกัสตูรการผลติเบญจมาศอยางยัง่ยนื

ในพื้นที่ภาคใต (ระยะเวลา ๒ วัน ทั้งภาค

ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) และหลักสูตรการ

ผลิตไมกระถางเพื่อการคา (ระยะเวลา 

๑ วนั ทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั)ิ หากใคร

สนใจและตองการการพฒันาการประกอบอาชพีใหม

ใหกบัตนเองกส็ามารถสมคัรเขามาศกึษาและเรยีนรู

กันได

โครงการไมดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา จึงเปน

อกีหนึง่โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํรทิีเ่กดิขึน้

จากนํ้าพระทัยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห วงใยราษฎรใน

ทุกพื้นที่ ไมวาราษฎรจะอยูหางไกลสักเพียงใด 

พระองคทานก็ทรงรับรูไดถึงความทุกขยากและ

พระราชทานความชวยเหลอือยางตอเนือ่งเสมอมา

ผานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในทุกภูมิภาค ซึ่งโครงการฯ ดังกลาวจะมุ งเนนการสรางงาน 

สรางอาชีพ สรางองคความรูใหมๆ รวมทั้งสรางชีวิตที่สงบสุขภายใตวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ราษฎรสามารถนําขอดี
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ขอเดนของสภาพภมูปิระเทศทีอ่าศยัอยูมาเปนเครือ่งมอืสาํคญั

ในการสรางรายไดใหกับตนเอง เพื่อทําใหเกิดความยั่งยืน

ในการดําเนินชีวิตประจําวันได

นอกเหนือจากโครงการไมดอกเมืองหนาวฯ ที่เราจะได

ซาบซึ้งไปกับรูปแบบการดําเนินชีวิตที่ตองพึ่งพิงกับธรรมชาติ

โดยรอบแลว ยังสามารถแวะเวียนไปเที่ยวชมกับแหลง

ทองเที่ยวทั้งเชิงธรรมชาติและเชิงประวัติศาสตรอื่นๆ ใน

อําเภอเบตงและอําเภอใกลเคียงไดอีกมากมาย ไมวาจะเปน 

ตูไปรษณยีใหญทีส่ดุในประเทศไทย  ซึง่ตัง้อยูในเขตเทศบาล

มุมถนนสุขยางคของอําเภอเบตง สวนสูงของตู ๒๙๐ เซนติเมตร 
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นับจากฐานขึ้นไปรวมความสูงของตูดวยวัดได ๓๒๐ เซนติเมตร ปจจุบันตูไปรษณียใบนี้ยังใชงานอยู บอนํ้ารอน

เบตง ตั้งอยูตําบลตาเนาะแมเราะ อําเภอเบตง เปนบอนํ้ารอนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ที่นี้ไดจัดเตรียมหองอาบ

นํ้าเร ที่พัก และรานอาหารไวบริการนักทองเที่ยวดวย  อุโมงคปยะมิตร  ซึ่งอยูทางเขาเดียวกับบอนํ้ารอนเบตง 

เปนอุโมงคดินซึ่งอดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสตมลายา (จคม.) สรางขึ้นบนเนินเขาในปาทึบสําหรับเปนฐานปฏิบัติ

การตอสูทางการเมือง และ ปาฮาลา บาลา หรือสวนปาพระนามาภิไธย (สวนที่ ๒) เปนปาดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ

ไปดวยพนัธุพชื พนัธุสตัวนานาชนดิ เปนตนกาํเนดิของแหลงนํา้ในเขือ่นบางลาง นกัทองเทีย่วสามารถเขามาศกึษา

ทางเดินปาธรรมชาติ นั่งเรือ ลองแพ และตกปลาได 

 หลังจากเต็มอิ่มไปกับธรรมชาติและสถานที่ท องเที่ยว

ตางๆ ในเบตงแลว 

คงลืมไมไดที่จะลิ้มรส

กับอาหารพื้นเมือง 

ซึ่งเปนเมนูเด็ดซึ่งผูมา

เยอืนไมควรพลาดเปน

อยางยิ่ง ทั้ง ไกเบตง 

ซึง่เปนไกทีเ่ลีย้งเฉพาะ

ทองถิ่นเบตง เนื้อจะหวานนุม ไมเปอยยุย สามารถนํามาปรุงเปน

อาหารไดหลายชนิด 

เชน ไกตุนเครือ่งยาจนี ไกตุนมะนาวดอง และตมยาํไก ฯลฯ  เคาหยก  

เปนอาหารที่ทําจากเนื้อหมูกับเผือก โดยเริ่มจากนําเนื้อหมู ๓ ชั้น มา

ตมใหสกุ และนาํไปทอดในนํา้มนัเดอืดปานกลาง แลวหัน่เปนชิน้เลก็ๆ 

หมกักบัเครือ่งยาจนี และนาํมาจดัวางสลบักบัเผอืกทอด หมีเ่บตง เปน

หมีเ่หลอืงและหมีข่าว ทีเ่รยีกวา หมีซ่ัว่ เปนอาหารทีม่ชีือ่อกีอยางหนึง่ 

นิยมซื้อเป นของ

ฝากจากเบตง รวม

ไปถงึ ทเุรยีน เงาะ 

ลองกอง ซึง่เปนผลไมทีไ่มวาชาวไทยหรอืชาวตางชาตหิากไดมา

เบตงคงไมลืมที่จะหามาลิ้มลอง ทําใหเกิดงานเทศกาลผลไม

โอชา ที่จัดใหมีบุฟเฟตผลไมหลากชนิดเสิรฟใหนักทองเที่ยว

ไดอิ่มหนําอยางเต็มที่

“เมืองในหมอก ดอกไมงาม ใตสุดสยาม เมืองงาม

ชายแดน” คอืสมญานามของอาํเภอเบตงทีบ่งบอกลกัษณะเดน

ของอําเภอ ที่ปจจุบันแมเหตุการณรอบดานจะเปนเชนไร แต 

“เบตง” แหงนี้ ก็ยัง “โอเค” เสมอ…
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 มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงอุทิศพระองค

 ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในหลายดานตั้งแตยังทรงพระเยาว ดวยพระ

วิริยอุตสาหะ และบังเกิดประโยชนแกประชาชนและประเทศอยางใหญหลวง โดย

เฉพาะงานดานพฒันาชวีติของประชาชน ทีท่รงสบืสานนาํหลกัการพฒันา การทรงงาน

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถเปน

แนวทางการทรงงานของพระองค โดยใหความสําคัญกับกลุมเด็กและเยาวชนในดาน

สุขภาพอนามัย การศึกษา อาชีพ และสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนกลุมคนที่จะสรางอนาคต

ของประเทศตอไป ดังที่ทรงมีพระราชดํารัสกับเจาหนาที่ที่ติดตามเสด็จเสมอวา การ

สรางคนสําคัญยิ่งกวาการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกใดๆ 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ในฐานะหนวยงานที่มีหนาที่ในการดําเนินงานสนอง

พระราชดาํรใินพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัและพระบรมวงศ โดยดาํเนนิงานประสาน

เพื่อใหเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและเผยแพรการพัฒนาตามแนว

พระราชดาํร ิซึง่ในปจจบุนัไดรบัและสนองพระราชดาํรใินสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ

สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงงานในพื้นที่ตางๆ และพระราชทานพระราชดําริให

ชวยเหลือราษฎร จนเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมทั้งทรงติดตาม

โครงการอันเนื่องฯ เพื่อทรงรับทราบผลการดําเนินงานและพระราชทานแนวทาง

ในการพัฒนาโครงการใหสามารถเกิดประโยชนตอราษฎรอยางเต็มประสิทธิภาพ 

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

จะทรงมีพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สํานักงาน กปร. ได

รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบดวย ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชดาํรทิัง้ ๖ แหง กรมปาไม กรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื และธนาคาร

เพือ่การเกษตรและสหกรณการเกษตร จดัทาํโครงการเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตัน

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใตชื่องานวา “๖๐ พรรษา ขวัญหลาประชาไทย” 

โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อขยายผลการพัฒนาตามแนว

พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีไปสูประชาชน

และชมุชน ไดเริม่เตรยีมการและดาํเนนิงานไปบางสวนเมือ่ปลายป ๒๕๕๗ และกาํหนด

ทีจ่ะจดัทาํโครงการตางๆ ตลอดทัง้ป ๒๕๕๘ ทัง้นี ้สาํนกังาน กปร. ไดตัง้คณะกรรมการ

ดําเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความ

เรียบรอยและสมพระเกียรติ โดยมีอดีตเลขาธิการ กปร. เปนที่ปรึกษา มีเลขาธิการ 

กปร. หมอมหลวงจิรพันธุ ทวีวงศ เปนประธาน มีคณะทํางานประกอบดวยหนวยงาน

ส
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❚  เรียบเรียงโดย : นายวัชระ  หัศภาค
                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร

“๖๐ พรรษา
ขวัญหลาประชาไทย”

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
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รวมตาง ๆ คือ อธิบดีกรมปาไม 

อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา

และพันธุพืช ผูจัดการธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร 

ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนา

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทั้ง ๖ 

แหง ผูบริหารสํานักงาน กปร. และ

ผูอาํนวยการสาํนกัๆ ตางรวมกนัเปน

คณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได

ประชุมเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ 

กําหนดแผนงานและแนวทางในการ

ดาํเนนิงาน ในกจิกรรมตางๆ ประกอบ

ดวย กิจกรรมหลักใน ๓ เรื่อง คือ

๑) โครงการและกิจกรรมดาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒) โครงการและกิจกรรมดาน

การอนุรักษและฟ นฟูปาและปลูก

พฤกษศาสตรพรรณไมม วงเฉลิม

พระเกียรติฯ ๖๐ พรรษา

๓) โครงการและกิจกรรม

เผยแพรประชาสัมพันธ

โครงการและกจิกรรมดานการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีกิจกรรม

เกี่ยวกับการสรางคน สรางอาชีพ

และความมั่นคงในชีวิตตามแนว

พระราชดําริ ในพื้นที่หมู บานและ

ชมุชนตางๆ โดยเปนการการขยายผล

ถ ายทอดองค ความรู การพัฒนา

ตามแนวพระราชดําริของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริทั้ง ๖ แหง การประยุกตใชปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง และการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมสูเยาวชนและประชาชนใน ๖๐ หมูบาน

ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริทั้ง ๖ แหง รวมกับสํานักงาน กปร. 

ไดคัดเลือกหมูบานเปาหมาย ๖๐ หมูบาน

กระจายไปทั่วประเทศ โดยจะดําเนินการให

หมู บานเปาหมายมีการเรียนรู เกี่ยวกับการ

พัฒนาตามแนวพระราชดําริในดานตางๆ ตาม

สภาพภูมิสังคม การสนับสนุนใหความรู แก

ประชาชนในพืน้ทีเ่ปาหมายจะเนนความพรอม

ของพื้นที่และชาวบาน ใหพัฒนาเปนหมูบาน

เศรษฐกจิพอเพยีง มคีณุธรรม และมคีวามยัง่ยนื 

มีการใหประชาชนไดเขามาอบรมเรียนรูที่ศูนย
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ศกึษาการพฒันาฯ เพือ่นาํความรูไปพฒันาอาชพี รวมทัง้ไดศกึษาหลกัการทรงงานในพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั

เพื่อใหเกิดความรูและความเขาใจในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงชวยเหลือประชาชน 

ตัวอยาง องคความรูที่จะจัดอบรมใหความรู อาทิ ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจาก

พระราชดาํร ิจงัหวดัฉะเชงิเทรา เตรยีมหลกัสตูรทีน่าสนใจ พรอมใหประชาชนในพืน้ทีเ่ปาหมายเขาอบรมเรยีนรู เชน

ความรูเกีย่วกบัการผลติปุยหมกั นํา้หมกัชวีภาพ และสารควบคมุแมลงศตัรพูชื การผลติของใชในครวัเรอืน เปนตน  

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม มีการเตรียมความพรอมเพื่อ

การอบรม เชน การเลี้ยงไกประดูหางดํา

เห็ดเศรษฐกิจทํางาย รายไดดี และการ

เพาะเลี้ยงและขยายพันธุกบ เปนตน  

ศนูยศกึษาการพฒันาหวยทรายอนัเนือ่ง

มาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี ให

ความรูเกีย่วกบัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

เกษตรทฤษฎใีหม  ศนูยศกึษาการพฒันา

ภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

จังหวัดสกลนคร อบรมในดานตาง ๆ 

เชน  ดานปศุสัตว  ดานประมง และดาน

ขาว เปนตน และศูนยศึกษาการพัฒนา

พิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

จังหวัดนราธิวาส มีความพรอมในการ

อบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ใหประชาชนในพื้นที่หมูบานเปาหมายเชนกัน

โครงการและกิจกรรมดานการอนุรักษและฟนฟูปาและปลูกพฤกษศาสตรพรรณไมมวงเฉลิมพระเกียรติฯ ๖๐ 

พรรษา โดยมีกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษและฟนฟูปาตามแนวพระราชดําริในพื้นที่หมูบานและชุมชนตางๆ และ

การปลกูตนไมเฉลมิพระเกยีรตฯิ ดวยพรรณไมสมีวงมงคล ในพืน้ทีศ่นูยศกึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ
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กิจกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาไดนอมนําแนวพระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี และนําหลักการเกี่ยวกับระบบนิเวศปาไมตางระดับมาเปนกรอบการดําเนินงานเพื่ออนุรักษและ

ฟ นฟูปาในพื้นที่ชุมชนเพื่อใหเกิด

เปนแหลงเรียนรู ระบบนิเวศปาไม

ในชุมชนตาง ๆ รวมทั้งมีการปลูก

พืชอาหารที่เปนหัวและพืชสมุนไพร

เสริมในปา ทําใหเปนแหลงอาหาร

และเสริมรายไดแกคนในชุมชนดวย

การปลูกต นไม  เฉลิมพระ-

เกยีรตฯิ ดวยพรรณไมสมีวงมงคล ใน

พื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง

มาจากพระราชดําริทั้ง ๖ แหงนั้น 

มีการเลือกพื้นที่ในศูนยศึกษาฯ จัด

แปลงและนําตนไมที่มีดอกสีมวงมา

ปลูกเพื่อเปนแหลงเรียนรู สรางภูมิทัศนที่งดงาม รวมถึงเปนสีมวงมงคลในโอกาสปเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยไมสีมวงที่ทําการปลูก เชน พลอง ชงโค ศรีตรัง กัลปพฤกษ 

ตะแบก เสลา และกระพี้จั่น เปนตน

โครงการและกิจกรรมเผยแพร

ประชาสัมพันธ จัดทําสื่อประชาสัมพันธ

เผยแพร แนวคิดการพัฒนาตามแนว

พระราชดําริ รวมทั้งจัดทําหนังสือเฉลิม

พระเกียรติฯ เปนการจัดกิจกรรมตางๆ 

เพื่อเผยแพรแนวพระราชดําริในสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี ในชองทางตางๆ ในสื่อทุกประเภท

และที่สําคัญจะมีการจัดทําหนังสือเฉลิม

พระเกียรติฯ ในโอกาสนี้ดวย โดยรูปแบบ

หนังสือนั้น นอกจากเปนการรวบรวม

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจแลว

ยั ง ใ ห  ค ว า มสํ า คั ญกั บ ก า ร ร วบ ร วม

พระราชดาํรแิละพระฉายาลกัษณทีท่รงงาน

ในพื้นที่ต างๆ โดยเฉพาะในโครงการ

อนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิเชน ศนูยศกึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิโครงการอนรุกัษพนัธกุรรมพชื

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนตน

ในการจดัทาํโครงการเฉลมิพระเกยีรตฯิ ครัง้นี ้ประโยชนทีจ่ะเกดิขึน้นัน้จะทาํใหประชาชนไดตระหนกัและ

สาํนกึในพระมหากรณุาธคิณุของสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทีท่รงงานพฒันาคณุภาพชวีติ

ของประชาชนมาอยางตอเนื่อง ประชาชนมีความเขาใจในการปฏิบัติตน และการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ 

มแีหลงเรยีนรูการพฒันาคณุภาพชวีติตามแนวพระราชดาํรซิึง่เปนพลงัสาํคญัในการขยายผลสูพืน้ทีใ่กลเคยีงตอไป 

และชมุชนและศนูยศกึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํรมิพีืน้ทีป่าไมเพิม่ขึน้ และมจีติสาํนกึในการรกัษา

สิ่งแวดลอม โดยสามารถดํารงวิถีชีวิตคูกับปาไดอยางยั่งยืน 

ปที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑  มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๘
๗๔



นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พรอมดวย

นายจรัลธาดา กรรณสูต  ที่ปรึกษาสํานักราชเลขาธิการ 

นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ ที่ปรึกษาสํานักงาน กปร. 

นายชูชาต ิฉยุกลม  ที่ปรกึษาโครงการพฒันาตามพระราชดาํร ิ

สํานกัราชเลขาธิการ นายจรูญ อิ่มเอิบสิน ผูชวยเลขาธิการ

พระราชวงั และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เดนิทางไปตรวจเยี่ยมการ

ดําเนินงานและมอบสิ่งของพระราชทานใหแกราษฎรในพื้นที่

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริหวย

เมอืงงาม อาํเภอแมอาย และโครงการบานเลก็ในปาใหญตามพระราชดาํร ิดอยดาํ อาํเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชยีงใหม

ในการนี้ ไดตรวจเยี่ยมการดาํเนนิงาน เยี่ยมราษฎร และมอบสิ่งของพระราชทาน จาํนวน ๑๙๗ ชดุ และเสื้อกนัหนาว

จํานวน ๒๔ ตัว พรอมกับเปนประธานในพิธีเปดฐานเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง

ตามพระราชดาํรหิวยเมอืงงาม อาํเภอแมอาย จงัหวดัเชยีงใหม 

จากนั้น องคมนตรแีละคณะเดนิทางตอไปยงัโครงการบานเลก็ในปาใหญตามพระราชดาํร ิดอยดาํ อาํเภอเวยีงแหง

จังหวัดเชียงใหม เพื่อรับฟงการบรรยายสรุปถึงความกาวหนาของโครงการฯ เยี่ยมเยียนราษฎรพรอมกับมอบสิ่งของ

พระราชทาน จาํนวน ๗๐ ชดุ และเสื้อกนัหนาว จาํนวน ๓๕ ตวั ชมวถิชีวีติราษฎรในพื้นที่โครงการ ชมกจิกรรมทอผา

ศิลปาชีพ และธนาคารขาว ปลูกผักสวนครัวเพื่อเปนตนแบบใหกับราษฎร และเยี่ยมชมการผลิตไขคารเวียรจาก

ปลาสเตอรเจยีน

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 
ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

 ค
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ม
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น
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ว

ปที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑  มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๘
๗๕



นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พรอมดวยนายจรัลธาดา กรรณสูต  ที่ปรึกษาสํานกัราชเลขาธิการ นาย 

เฉลมิเกยีรต ิแสนวเิศษ ที่ปรกึษาสาํนกังาน กปร. นายชูชาต ิฉยุกลม  ที่ปรกึษาโครงการพฒันาตามพระราชดาํร ิสาํนกั

ราชเลขาธกิาร นายจรญู อิ่มเอบิสนิ ผูชวยเลขาธกิาร

พระราชวัง และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เดินทาง

ไปตรวจเยี่ยมการดําเนินงานและมอบสิ่งของ

พระราชทานใหแกราษฎรในพื้นที่โครงการสถานี

พัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริดอยมอนลาน 

อําเภอพราว และศูนยบริการการพัฒนาและ

ขยายพันธุไมดอกไมผลบานไรอันเนื่องมาจาก

พระราชดาํร ิอาํเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม

ในการนี้ ไดเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และมอบ

สิ่งของพระราชทาน จํานวน ๑๗๐ ชุด และ

เสื้อกนัหนาว จาํนวน ๓๕ ตวั ปลอยไกฟาหลงัขาว

และรับฟงการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมความ

กาวหนาของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริดอยมอนลาน จากนั้นองคมนตรีและคณะไดเดินทางตอไปเพื่อ

ตรวจเยี่ยมความกาวหนาของศูนยบริการการพัฒนาขยายผลพันธุไมดอกไมผลบานไรอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอ

หางดง จงัหวดัเชยีงใหม 

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ 

ปที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑  มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๘
๗๖



นายอําพล  เสนาณรงค องคมนตรี 

เปนประธานเปดงาน ๓๒ ป ศูนยศึกษาการ

พฒันาหวยฮองไครอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ

จงัหวดัเชยีงใหม โดยม ีหมอมหลวงจริพนัธุ ทววีงศ

เลขาธิการ กปร. นายดนุชา สินธวานนท 

รองเลขาธกิาร กปร. นายศภุชยั เอี่ยมสวุรรณ 

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม นายสุรัช ธนูศิลป ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ 

พรอมเจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของรวมตอนรบั

 ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม รวมกับสํานกังาน 

กปร. จดังาน “๓๒ ป ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ” ในโอกาสครบรอบ ๓๒ ป ของการกอตั้ง 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๗ ที่ไดพระราชทานพระราชดาํรใินการจดัตั้งศนูยศกึษาฯ และ

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ 

นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี เปนประธานเปดงาน 
๓๒ ป ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม

ปที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑  มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๘
๗๗



เพื่อรวมเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีในโอกาสพระชนมาย ุ๕ 

รอบ ในวนัที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ รวมทั้งเพื่อเผยแพรกจิกรรมการดาํเนนิงานของศนูยศกึษาการพฒันา

ห  วยฮ องไคร  อัน เนื่องมาจาก

พระราชดําริ โดยจัดขึ้นระหวาง

วนัที่ ๒๓ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ 

ภายในงานประกอบดวยกิจกรรม 

การจัดนทิรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 

เปนการรวบรวมภาพการทรงงาน

และประมวลพระราชดําริ การ

จัดแสดงนิทรรศการ “ตนทาง

เปนปาไม ปลายทางเปนประมง 

ระหวางทางเปนเกษตรกรรม” 

การประกวดและแขงขันผลิตผล

ทางการเกษตร การประกวด

พอแมพนัธุกบนา การประกวดภาพถาย มมุสวย...หวยฮองไคร การประกวดการแขงขนัตาํสมตาํลลีา

การประกวดการแขงขันวาดภาพ ๓๒ ป ศูนยหวยฮองไคร การสาธิตการทํานํ้ายาอเนกประสงค

การแปรรูปชาผกัเชยีงดา การทาํนํ้าวานหางจระเข การทาํไอศกรมีขาวกลองงอกจากนํ้าขาวกลองงอก 

การแปรรูปอาหารจานเด็ดจากผลผลิตของศูนยศึกษาฯ การจําหนวยผลผลิตทางการเกษตรสินคา

วสิาหกจิชมุชน และกจิกรรมตางๆ อกีมากมาย

ปที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑  มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๘
๗๘



นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี
เยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอนและจังหวัดเชียงใหม

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พรอมดวย

นายดนชุา สนิธวานนท รองเลขาธกิาร กปร. นายจรูญ อิ่มเอบิสนิ 

ผูชวยเลขาธิการพระราชวัง นายสมบูรณ วงคกาด ที่ปรึกษา

ดานการประสานงานโครงการและผูอํานวยการสํานกัประสาน

งานโครงการพื้นที่ ๓ พรอมเจาหนาที่สํานักงาน กปร. และ

เจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ เดนิทางไปตดิตามการดาํเนนิ

งานในโครงการอนรุกัษแหลงพนัธกุรรมไมสกัและพฒันาคณุภาพ

ชีวิตราษฎรบริเวณปาลุ มนํ้าของลุมนํ้าปายอันเนื่องมาจาก

พระราชดาํร ิจงัหวดัแมฮองสอน 

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘  

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พรอมดวย

นายดนชุา  สนิธวานนท รองเลขาธกิาร กปร. นายจรญู  อิ่มเอบิสนิ

ผูชวยเลขาธิการพระราชวัง นายสมบูรณ วงคกาด ที่ปรึกษา

ดานการประสานงานโครงการฯ และผูอาํนวยการสาํนกัประสาน

งานพื้นที่ ๓ พรอมเจาหนาที่สํานกังาน กปร. และหนวยงานที่

เกี่ยวของ เดนิทางไปมอบสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเดจ็

พระเจาอยูหวั และสมเดจ็พระนางเจาฯ  พระบรมราชนินีาถ จาํนวน 

๑๕๐  ชุด ใหแกราษฎรและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในโครงการ จากนั้น

ไดติดตามการดําเนินงานสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร 

ปาไม สิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานแปกแซม 

ซึ่งเป นสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริแห งแรก 

ตั้งขึ้น ณ บานแปกแซม ตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัด

เชยีงใหม 

ปที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑  มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๘
๗๙



นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี และประธานคณะกรรมการ

พัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พรอมดวย

นางสวุรรณา พาศริ ิรองเลขาธกิาร กปร.  นางสาวศรนีติย บญุทอง ที่ปรกึษา

สาํนกังาน กปร. นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกลุ ผูอาํนวยการสาํนกัแผนงาน

และวเิทศสมัพนัธ และคณะอนกุรรมการดานวชิาการและตดิตามประเมนิผล

โค ร งกา รพัฒนาและ

รณรงคการใชหญาแฝกอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิจากสาํนกังาน กปร. รวมเดนิทาง

ไปยังพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธาน ี

เพื่อรับฟงการบรรยายสรุปประวัติความเปนมา และการดําเนนิงานของเขตรักษา

พนัธุสตัวปาหวยขาแขง พรอมกบัรบัฟงการนาํเสนอวจิยัการเจรญิเตบิโตของหญาแฝก

พันธุหวยขาแขงภายใตรมเงาที่แตกตางในสภาพปาธรรมชาติ รวมสรางโปงเทียม

สาํหรบัสตัวปา และดงูานวจิยัการเจรญิเตบิโตของหญาแฝกพนัธุหวยขาแขงภายใต

รมเงาที่แตกตางกันในสภาพปาธรรมชาติ ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติหวยทับเสลา 

และปาหวยคอกควาย ตาํบลระบาํ อาํเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธาน ี โดยม ีนายนพินธ โชตบิาล อธบิดกีรมอทุยานแหงชาตสิตัวปา 

และพนัธุพชื ใหการตอนรบั

นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรีและประธานคณะกรรมการพัฒนา

และรณรงคการใชหญาแฝกอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิพรอมดวยนางสวุรรณา 

พาศริ ิรองเลขาธกิาร กปร. นางสาวศรนีติย บญุทอง ที่ปรกึษาสาํนกังาน กปร. 

นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล ผูอํานวยการสํานกัแผนงานและวิเทศสัมพันธ 

พรอมดวยคณะอนกุรรมการดานวชิาการและตดิตามประเมนิผลโครงการพฒันา

และรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และคณะเจาหนาที่

จากหนวยงานที่เกี่ยวของและสาํนกังาน กปร.เดนิทางไปตดิตามและเยี่ยมชม

การดําเนินงานโครงการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ลาดชันชุมชนชาวเขา

เผากะเหรี่ยง บานอมีาด – อทีราย หมูที่ ๔ ตาํบลแกนมะกรูด อาํเภอบานไร 

จังหวัดอุทัยธานี รวมถึงพื้นที่การปลูกหญาแฝกในระบบอนุรักษดินและนํ้า 

ของนายชาตร ี วาจกัด ีและพื้นที่การสงเสรมิไมดอกเมอืงหนาว ของนายโจว

เบาแว  มดแดง การใชใบหญาแฝกคลมุดนิแปลงปลูก สตรอวเบอรรี่ ของ 

สมชาย มองเชิง  ที่สามารถนําหญาแฝกมาใชในกิจกรรมทางการเกษตรที่

สงผลสาํเรจ็สามารถพฒันาพื้นที่และผลผลติไดดขีึ้นสงผลถงึสภาพดนิมคีวาม

อดุมสมบูรณเพิ่มขึ้นดวย

นายอําพล  เสนาณรงค องคมนตรี
ติดตามและเยี่ยมชมการดําเนินงานโครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 

ปที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑  มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๘
๘๐



แบบสอบถามความคิดเห็น
วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๘

๑. ควำมคิดเห็นในคอลัมนต่ำง ๆ

๒. คอลัมนที่ท่ำนชอบที่สุด (ตอบเพียงข้อเดียว)
 ๑.   พระราชกรณยีกจิ    ๔. ประโยชนสขุสูปวงประชา     ๗.  องคความรู/สาระนารู/เลาสูกนัฟง
 ๒.   บทความเฉลมิพระเกยีรตฯิ     ๕. แนะนาํโครงการ ๘. ความเคลื่อนไหว

 ๓.   บทความพเิศษ   ๖. เศรษฐกจิพอเพยีง

๓. ท่ำนได้น�ำวำรสำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริไปใช้ประโยชนอย่ำงไรบ้ำง  (ตอบได้มำกกว่ำ ๑ ข้อ)
 ๑.   เพิ่มความรู      ๔.  ใชเปนขอมูลอางองิ (อภปิราย/รายงาน/การเรยีนการสอน ฯลฯ)
 ๒.  ใชในการพฒันาอาชพี   ๕.  อื่น ๆ (ระบ)ุ .................................................................................. 
 ๓.  ใชเปนแนวทางในการดาํเนนิชวีติ ......................................................................................................................

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

ชื่อ-สกลุ ..............................................................................         ตาํแหนง ............................................................................
หนวยงาน ...........................................................................         โทรศพัท ............................................................................
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    หำกตอบรับกลับไป ๑๐ ท่ำนแรก ส�ำนกังำน กปร. มีของที่ระลึกมอบให้
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(๔) ประโยชนสขุสูปวงประชา

(๕) แนะนาํโครงการ

(๖) เศรษฐกจิพอเพยีง

(๗) องคความรู/สาระนารู/เลาสูกนัฟง

(๘) ความเคลื่อนไหว
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(พื้นที่ส่วนนี้ส�ำหรับโฆษณำ)

ใบอนญุำตเลขที่ ปณ.(น)/3981 ปณฝ. ท�ำเนียบรัฐบำล
ถ้ำฝำกส่งในประเทศไม่ต้องผนกึตรำไปรษณียำกร

ส�ำนกังำน กปร.

ตู้ ปณ. ๗

ปณฝ. ท�ำเนียบรัฐบำล

กรุงเทพมหำนคร

๑๐๓๐๒

บริกำรธุรกิจตอบรับ



ป ี๒๕๕๘ นับเป็นปีมหามงคลท่ีปวงชนชาวไทยล้วนปีติยินดี ท่ีจะได้เฉลิมฉลอง 
เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ 

พระชนมายุครบ ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ขอน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องใน 
โอกาสมงคลนี้ โดยได้เพิ่มคอลัมน์บทความเฉลิมพระเกียรติ ตลอดปี ๒๕๕๘ ในชื่อ “ดั่งดวงแก้ว 
แห่งสยาม” ซึ่งจะน�าเสนอพระราชประวัติ ตลอดจนการทรงงานที่สานต่อจาก พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี 
และทีท่รงรเิริม่ด้วยพระองค์เอง พร้อมด้วยการน�าเสนอโครงการเฉลมิพระเกยีรต ิฯ ทีส่�านกังาน กปร. 
จัดท�าขึ้นภายใต้ชื่อ “๖๐ พรรษา ขวัญหล้า ประชาไทย”

นอกจากนีภ้ายในเล่มจะน�าเสนอโครงการใหม่ ๆ  ทีย่งัไม่เป็นทีรู่จ้กัแพร่หลายนัก ในฉบบันี ้
ได้แก่ โครงการศนูย์ปศสุตัว์ตามพระราชด�าร ิอ�าเภอด่านซ้าย จงัหวดัเลย ทีเ่ป็นศนูย์ผลติพนัธุส์ตัว์ 
ส่งเสริมอาชีพรายได้ให้แก่ราษฎร โครงการพัฒนาพื้นที่โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีธรรมชาติร่มรื่นสวยงาม ลดการ
ใช้พลังงาน ภายใต้แนวคิด “สวนธรรมชาติบ�าบัด และสิ่งแวดล้อมศึกษา” 

คอลมัน์บทความพเิศษน�าเสนอค�าบรรยายเรือ่ง “มติคิวามพอเพยีง สร้างได้ด้วยตนเอง” 
ของ นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และอดีตเลขาธิการ กปร. ท่านแรก 
ซึ่งนับเป็นกูรูเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเข้าใจท่ีถ่องแท้และการน�าไปปฏิบัติ 
ที่ถูกต้องสอดคล้องกับสภาพของแต่ละบุคคล คอลัมน์เศรษฐกิจพอเพียง เป็นมิติท่ีเก่ียวข้องกับ
ความมั่นคงทางอาหาร คอลัมน์ในความทรงจ�า เล่าถึงเรื่อง “หมอของแผ่นดิน” ตั้งแต่โรงหมอ
เคลื่อนที่ หรือเรือเวชพาหน์ที่เป็นคลินิคลอยน�้าไปช่วยชาวบ้านที่เจ็บไข้ได้ป่วยที่อยู่ริมแม่น�้า
ล�าคลอง

คอลมัน์ประชาหน้าใส น�าเสนอตัวอย่างเกษตรกรทีไ่ด้รบัประโยชน์จากโครงการห้วยองคต 
จังหวัดกาญจนบุรี ที่เล่าถึงวิถีท�ากิน การใช้พื้นท่ีขนาดเล็กประกอบอาชีพจนประสบผลส�าเร็จ 
เป็นเกษตรกรดเีด่นสาขาไร่นาสวนผสมของจงัหวดั รวมทัง้โครงการไม้ดอกเมอืงหนาว จงัหวดัยะลา 
ที่จะช่วยลดการน�าเข้าไม้ดอกในภาคใต้

และด้วยเนื้อหาสาระที่มีมากมาย วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จึงได้เพิ่มจ�านวน
หน้าให้มากขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เพื่อให้ผู้อ่านได้อิ่มเอิบกับภาพที่น่าประทับใจและเนื้อหา 
ที่มากมายในคอลัมน์ต่างๆ ซึ่งกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านจะได้รับท้ังความ 
ประทับใจและองค์ความรู้ที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันต่อไป
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นายตรีวิทย์ วินิชส�าเภาทิพย์ ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานโครงการที่ ๔/๑
นางพิชญดา หัศภาค ผู้อ�านวยการกลุ่มแผนงาน
นางสาวจ�าเนียร เพียรไม่คลาย ผู้อ�านวยการกลุ่มประเมินผลโครงการ
นายภัททะพงศ์ เทียนศรี ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวสมลักษณ์ บุนนาค ผู้อ�านวยการกลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนา
  อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
นายวัชระ หัศภาค ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสาวสุดารัตน์ คุสินธุ์ ผู้อ�านวยการกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง
นางสาวศีต์กร ตันก�าแหง ผู้อ�านวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร
นางสาวมทิรา ภัคทิพวดี ส�านักประชาสัมพันธ์
นายทวีศักดิ์ แป้นคุ้มญาติ ส�านักประชาสัมพันธ์
นางสาวประภาพร ซื่อสัตย์ ส�านักประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์

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

ด�ำเนินกำรโดย

 ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
อาคารส�านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์ 
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศพัท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐-๖  โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒
http://www.rdpb.go.th

โปรดทรำบ

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

วารสารอันเนื่องมาจาก

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๘

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  จัดท�าขึ้นเพื่อแจกจ่าย ห้ามจ�าหน่าย
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วารสารอันเนื่องมาจาก

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๘
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