




อักษรพระนามาภิไธย ส.ก. อักษร ส. ถมสีครามเข้ม สีแห่งวันพระราชสมภพ อักษร ก. ถมสีขาว 
เป็นสเีดชแห่งวันพระราชสมภพ อักษรพระนามาภไิธย ส.ก. มพีระมหามงกฎุสทีองประดษิฐานอยู่เบ้ืองบน 
ภายใต้พระมหามงกฎุประดษิฐาน พระแสงจกัรตร ีว่าทรงสถติอยู่ใน พระบรมราชจกัรวีงศ์ พระนามาภไิธย 
ส.ก. อยู่ภายในกรอบ วัชรรัตน์ ๗ ดวง ว่าทรงเจริญพระชนมายุได้ ๗ รอบ มีพื้นสีมอคราม เป็นสีประจ�า
วนัพระราชสมภพ นอกกรอบวชัรรตัน์อลงกรณ์ประกอบหน้าราชหงส์ทองอยู่ท้ังซ้ายขวา ว่าทรงงามสง่าดงั
ราชหงส์ทอง หน้าราชหงส์มีกระหนกแนบ ห้อยพวงดอกไม้ทิพย์ อันมดีอกไม้ในพระนามเป็นอาทิ มพีรรณ
มอครามปนทอง ถดัออกไปเป็นขอบ เขียนอกัษรสทีองความว่า พระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 
๒๕๕๙ ระบายพื้นด้วยสีหงชาด อันเป็นสิริแห่งวันพระราชสมภพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในอภิลักขิตสมัยที่
ทรงเจรญิพระชนมายุบรรจบครบ ๘๔ พรรษา ดงัมีเลขมหามงคลนัน้ อยู่ใต้อกัษรพระนามาภไิธย ประกอบ
เถาไม้ทิพย์ชื่อ จิตรลดา ตามต�าราว่าเป็นเครือเถาไม้ทิพย์มีอยู่ในจิตรลดาวัน พระราชอุทยาน ๑ ใน ๔ 
แห่งของพระอินทร์ หมายว่า สมเดจ็พระบรมราชินนีาถทรงเนานเิวศน์สถานช่ือพระต�าหนกัจติรลดารโหฐาน 
อันเป็นท่ีประทับ เถาไม้นี้ว่าเป็นเถาไม้แห่งความหวังดุจดังสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นความ 
หวังแห่งปวงชนราษฎรพ้นจากความยากไร้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันมีโครงการศิลปาชีพเป็นอาทิ  
อาณาประชาราษฎร์จึงน้อมใจถวายพระพรให้ทรงเจริญพระชนม์ยิ่งยืนนาน

ความหมาย

ตราสญัลกัษณ์ งานเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชินนีาถ

เนือ่งในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๙

ตราสญัลกัษณ์ งานเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชินนีาถ
เนือ่งในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๙



  ด้วยพระราชปณิธานอันมั่นคงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงงาน

เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงปฏิบัติพระราช

กรณียกิจเพ่ือพสกนิกรชาวไทย ด้วยพระเมตตาและความห่วงใยเอ้ืออาทร ทรงด�ารงเป็นม่ิงขวัญ

ของชาตแิละประทับอยู่ในดวงใจของคนไทยทุกคน พระราชกรณยีกจิก่อเกดิโครงการตามพระราชด�าริ

หลากหลายสาขา อาทิ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้เกื้อกูลกันอย่างม่ันคงและย่ังยืน รวมท้ังภูมิปัญญาไทย ทรงน�าสมบัติศิลป์ของ

แผ่นดินอันเกิดจากศรัทธาแรงกล้าของพสกนิกรในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมล�้าค่า สู่สายตา

อารยประเทศเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก

  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  (ส�านักงาน กปร.) จึงได้จัดท�าหนังสือเฉลิมพระเกียรติ โดย

ใช้ชื่อว่า “๘๔ พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน” โดยการน�าเสนอด้วยการประมวลพระราชด�ารัส และ

พระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงงานในพื้นที่ต่างๆ กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ 

โดยแบ่งการน�าเสนอออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี ้

  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : “จากภูผาสู่มหานที”  

  ด้านศิลปวัฒนธรรม : “ทรงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมชาติไทยให้ยั่งยืน”  

  ด้านเศรษฐกิจ : “ดั่งแสงสว่างส่องทางสร้างความมั่นคง”  

  ด้านสังคม : “ทรงส่งเสริมคุณภาพชีวิต”

  ส�านักงาน กปร. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ “๘๔ พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน” เล่มนี้ จะเป็น

ส่วนหนึ่งในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระราชด�ารัสท่ีน�าไปสู่การพัฒนาด้านต่าง ๆ สื่อให้

เห็นถึงความตั้งพระราชหฤทัยจริงท่ีจะพัฒนาให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสุขอย่างย่ังยืน และ

ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ตราบนานเท่านาน ... ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ส�านักงาน กปร.

สิงหาคม ๒๕๖๐

ค�ำน�ำ



สารบัญ

๑๔๖ ๑๙๒๑๐
พระราชประวัติ ด้านเศรษฐกิจ :

“ดั่งแสงสว่างส่องทางสร้างความมั่นคง”
ด้านสังคม :

“ทรงส่งเสริมคุณภาพชีวิต”

๕๔
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : 

“จากภูผาสู่มหานที”

๑๐๐
ด้านศิลปวัฒนธรรม : 

“ทรงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมชาติไทยให้ยั่งยืน”

๔๘
พระราชินีผู้ทรงงานเคียงคู่พระราชา

เพื่อแผ่นดิน
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พระราชประวัติ วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕
	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	
พระธิดาพระองค์ใหญ่ใน	พระวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้า
นกัขัตรมงคล	กรมหมืน่จนัทบุรสีรุนาถ	และหม่อมหลวง
บัว	กิติยากร	เสด็จพระราชสมภพ	ณ	บ้านของพลเอก
เจ้าพระยาวงศานุประพันธ์	 (ม.ร.ว.สท้าน	 สนิทวงศ์)	

และท้าววนิดาพิจาริณี	ตั้งอยู่อ�าเภอปทุมวัน	จังหวัด
พระนคร	 อันเป็นบ้านของพระอัยกาฝ่ายพระมารดา	
และได้รับพระราชทานนาม	 “สิริกิติ์”	 จากพระบาท
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	มีความหมายว่า	“ผู้เป็น
ศรีแห่งกิติยากร” 

พระชนมายุ ๕ ชันษา เข้ารับการ
ศึกษาครั้ งแรกในชั้นอนุบาลท่ี
โรงเรียนราชินี
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พุทธศักราช ๒๔๘๙
	 จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 จากโรงเรียน
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์	พร้อมพระอัจริยภาพ
ด้านภาษาอังกฤษ	 ภาษาฝรั่งเศส	 และทรงเปียโน	
จากนั้นทรงติดตามพระราชบิดา	ซึ่งไปด�ารงต�าแหน่ง
เอกอคัรราชทูต	ณ	ประเทศอังกฤษ	ประเทศเดนมาร์ก	
และประเทศฝรัง่เศส	ตามล�าดบั	โดยยังทรงเรยีนเปียโน 
และทรงศึกษาต่อในวิทยาลัยการดนตรีของกรุงปารีส

	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	ทรงสวมพระธ�ามรงค์หมั้นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์	กิติยากร

๑๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๒
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	 พระราชพิธีราชาภิเษกสมรสตามโบราณราชประเพณี	จัดข้ึนท่ีวังสระปทุม	และทรงโปรดเกล้าฯ	สถาปนา	
หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์	กิติยากร	ขึ้นเป็น	“สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์”

๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๓ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓
	 เป็นวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 ทรงรับเฉลิม	 
พระปรมาภิไธย	 ว่า	 “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”	 และทรงสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ	 สมเด็จพระราชิน	ี 
ขึ้นเป็น	“สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี”	ที่มีพระชนมายุน้อยที่สุดในโลก
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๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓
	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินี	เสด็จออก
สีหบัญชร	ณ	พระทีน่ัง่สทุไธสวรรยปราสาท	ในพระบรมมหาราชวงั		เพือ่ให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธลุพีระบาท
ถวายชัยมงคล

พุทธศักราช ๒๔๙๙
	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรม
ราชินีนาถ	 ทรงด�ารงต�าแหน่ง	 องค์สภา
นายิกาสภากาชาดไทย	 พระองค์ท่ี	 3	 
ต่อจาก	 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม
ราชินีนาถ	 และสมเด็จพระศรีสวรินทิรา	
บรมราชเทวี	พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
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๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๙๙
	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	
พระบรมราชิน	ีเป็นผูส้�าเรจ็ราชการแทนพระองค์ในระหว่างท่ีทรงผนวชเป็นเวลา	15	วนั	และทรงกล่าวปฏญิาณ
ภายหลังจากท่ีประธานสภาผู้แทนราษฎรอ่านประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้เป็นผู้ส�าเร็จราชการแทน
พระองค์

๕ ธันวาคม 
พุทธศักราช ๒๔๙๙
	 ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจ
แทนพระองค์ด ้วยพระปรีชา
สามารถ	สนองพระราชประสงค ์
เป็นท่ีเรยีบร้อย	พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	
ให ้ เฉลิมพระอภิ ไธย	 เป ็น	
“สมเด็จพระนางเจ ้ าสิ ริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ”	 นับเป็น
สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรม
ราชินีนาถ	พระองค์ที่	 2	ของ
ประเทศไทย



2120

พุทธศักราช ๒๕๐๓
	 พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 และ
สมเด็จพระนางเจ ้าสิริกิติ	์
พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จ
เยือนสหรัฐอเมริกาและภาค
พื้นยุโรป	 14	 ประเทศ	 เพื่อ
ผูกสัมพันธไมตรี	 กับนานา
ประเทศท่ีท�าให้ท่ัวโลกรู้จัก
ประเทศไทย

21

๔ มกราคม 
พุทธศักราช ๒๕๐๕
	 พระเกียรติคุณก้องกังวาน
ไกลถงึต่างแดนว่า	“ราชินผีูท้รง
สิริ โฉม”	 โดยท่ีผู ้ เ ช่ียวชาญ
ออกแบบเครื่องแต่งกายสตรี
ของโลกจ�านวน	2,000	คน	ได้
ลงคะแนนเลอืกสมเดจ็พระนาง
เจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	
เป็นสตรีท่ีแต่งกายงามท่ีสุดใน
โลกผูห้นึง่	ในจ�านวนสภุาพสตรี
ของท้ังหมด	10	คน	และนบัเป็น
ปีท่ีสอง	 ท่ีพระองค์ทรงได้รับ
เลือก	 ด้วยทรงเคยได้รับเลือก
เป็นสตรีท่ีแต่งกายงดงามท่ีสุด
ของโลกมาแล้วครั้งหนึ่ง	เมื่อปี	
พ.ศ.	2503
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พุทธศักราช ๒๕๐๖
	 พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์	 สร้าง	 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 เพื่อให้ชาวไทยภูเขาใน
ต�าบลแม่งอน	อ�าเภอฝาง	จังหวัดเชียงใหม่	ได้มีโอกาสทางการศึกษา

พุทธศักราช ๒๕๐๘
	 ก�าเนิดโครงการศิลปาชีพ	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 ทรงริเริ่มโครงการหัตถกรรมเพื่อ
ช่วยเหลอืราษฎรเป็นครัง้แรกท่ีหมูบ้่านเขาเต่า	จงัหวัดประจวบครีขีนัธ์	เนือ่งจากราษฎรท่ีนีย่ากจนและพืน้ท่ีแห้ง
แล้งมาก	 ทรงแนะน�าชักชวนให้หญิงชาวบ้านเขาเต่าหัดทอผ้า	 เพื่อเป็นอาชีพเสริมและเพื่อเป็นรายได้ในการ
ด�ารงชีพ
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๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๑๘
	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ก่อตั้ง	 “มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์”	 โดยทรงด�ารงต�าแหน่ง	 
สภานายกิาสภากาชาดไทย	และโปรดเกล้าฯ	ให้สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ	เจ้าฟ้าสรินิธรเทพรตันราชสดุา	กติวัิฒนา
ดุลโสภาคย์	ทรงด�ารงต�าแหน่งเป็นองค์อุปนายิกา	ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย

๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙
 ศาลารวมใจ แห่งแรกได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชด�าริ	เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้	เป็นที่พบปะแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิด	และสร้างความสามัคคีในชุมชน
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๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙
	 จัดตั้ง “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ขึ้น	ด้วยทรงตระหนักถึง
ความทุกข์ยากของประชาชนที่ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง	เพื่อส่งเสริมงานอาชีพหัตถกรรมแก่ราษฎร	หลังจาก
นัน้	ได้มกีารจดัตัง้	“พพิิธภณัฑ์ผ้าในสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชินนีาถ”	และ “พพิธิภณัฑ์ศลิป์แผ่นดิน” 
เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับผ้าไทย	 และสถานท่ีจัดแสดงงานศิลป์วิจิตร	 โดยฝีมือชาวบ้านจากมูลนิธิ 
ส่งเสริมศิลปาชีพฯ	ซึ่งงดงามดั่งฝีมือช่างชั้นสูง

๑๑ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๕๒๒
 นายเอดูอาร์ต ซาอุมา	 ผู ้อ�านวยการ
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ	
และ	ดร.	ดี.	แอล.	อุมาลี	ผู้แทนประจ�าภาค
พื้นเอเชียตะวันออกไกล	 เป็นผู ้ ทูลเกล้า 
ทูลกระหม่อมถวายเหรยีญขององค์การอาหาร
และเกษตรแห่งสหประชาชาติ	 (FAO)	 แด	่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	
ณ	 พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท	 ในพระบรม
มหาราชวัง	เหรียญนี้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช	
2514	 ผู ้ออกแบบเป ็นศิลป ินสตรีชาว		
อิตาเลยีน	สร้างข้ึนเพือ่เป็นการสดดุสีตรผีูอุ้ทิศ
ชีวิตให้แก่งานด้านเกษตรโภชนาการ	 สังคม	
สงเคราะห์	สิทธิสตรี	การศึกษา	เป็นต้น
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๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๔ 
 นายเดวิด กายเยอร์	 ประธานสหพันธ์พิทักษ์เด็ก	 และนายเดวิด	 ร็อคกี้เฟลเลอร์	 
ประธานกิตติมศักดิ์	 เป็นผู้แทนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลเกียรติคุณ	 (FRIST	
DISTINGUISHED	SERVICE	AWARD)	ของสหพนัธ์พทัิกษ์เดก็	(SAVE	THE	CHILDREN	
FEDERATION)	แด่	สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชินนีาถ	ณ	กรงุนวิยอร์ค	ประเทศ
สหรัฐอเมริกา	 อันเนื่องมาจากพระราชกรณียกิจท่ีทรงช่วยเหลือผู ้ยากไร้ในชนบท	 
ผู้ลี้ภัย	เด็ก	ถือเป็นรางวัลสูงสุดของสหพันธ์และเพื่อเฉลิมพระเกียรติเป็นพระองค์แรก

พุทธศักราช ๒๕๒๓
	 จัดตั้งโครงการ	“หมู่บ้านรวมไทย”	ขึ้นในพื้นที่บริเวณปางอุ๋ง	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	เพื่อเปลี่ยนพื้นที่ป่าเสื่อม
โทรม	มีการขนส่งยาเสพติดตามแนวชายแดน	มีการท�าไร่ฝิ่นของชาวเขา	และป่าไม้ถูกท�าลาย	ให้เป็นพื้นที่ที่มี
ความมั่นคงปลอดภัย	พัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎร	และฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์
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๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๕
	 จัดตั้งโครงการ “ป่ารักน�้า”	แห่งแรกขึ้น	ณ	บ้านถ�้าติ้ว	อ�าเภอส่องดาว	จังหวัดสกลนคร	เพื่อให้ราษฎรใน
ท้องถ่ินเห็นความส�าคัญในการช่วยกันปลูกต้นไม้	และดูแลรักษาป่าไม้	ตามแนวพระราชด�าริ “...ให้ป่าอยู่กับ
คนได้ คนอยู่กับป่าได้ โดยไม่มีการท�าลาย...”

๒๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘
	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จพระราชด�าเนินในงานถวายพระเกียรติ	 และทรงน�าชม
นิทรรศการศิลปาชีพท่ีทรงน�าไปแสดงตามค�ากราบบังคมทูลเชิญของนายเฮอร์เบิร์ต	 อาร์มสตรอง	 ประธาน 
มูลนิธิแอมบาสซาเดอร์	ณ	วิทยาลัยแอมบาสซาเดอร์	เมืองพาซาดีน่า	รัฐแคลิฟอร์เนียร์	ประเทศสหรัฐอเมริกา
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๑๙ พฤศจิกายน
พุทธศักราช ๒๕๒๙
 MR.RUSSEL TRAIN ประธาน 
คณะกรรมการบริหารของกองทุนอนุรักษ์
สัตว์ป่าแห่งโลก	 ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายประกาศนียบัตรเทิดพระเกียรติแด่
สมเด็จพระนางเจ ้าสิ ริกิติ์ 	 พระบรม
ราชินีนาถ	ในวโรกาสที่ทรงได้รับเลือกเป็น
นกัอนรัุกษ์ดเีด่นด้านการอนรัุกษ์ป่าไม้และ
สัตว์ป่า	ณ	พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน

๑๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๓๓
	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ได้พระราชทานพระราชด�าริให้จัดตั้ง	 “โครงการป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าร”ิ (โครงการ+สริกิติิ+์เจรญิวรรษ) อันมีความหมายถงึ	การมีพระชนมพรรษาท่ีย่ังยนืของสมเดจ็
พระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 โดยโครงการนี้ได้ช่วยให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน	 ฟื้นทรัพยากร 
ป่าไม้คืนความอุดมสมบูรณ์	รวมทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
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 พุทธศักราช ๒๕๓๔ 
 MRS.	ESTHER	COOPERSMITH	ประธานกลุม่ผูส้นบัสนนุพิพธิภณัฑ์เดก็	แห่งกรงุวอชิงตนั	ด.ีซี.ทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายรางวัลด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (FIRST INTERNATIONAL HUMANITARIAN 
AWARD)	แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	ณ	กรุงวอชิงตัน	ดี.ซี.	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ซึ่งเป็น
รางวัลแรกที่มอบให้แก่บุคคลส�าคัญต่างประเทศ	 เพื่อเทิดพระเกียรติคุณที่ทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจต่าง	ๆ
เพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ	 และนายกเทศมนตรีแห่งกรุงวอชิงตัน	 ดี.ซี.	 ได้ประกาศให้วันท่ี	 
1 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวัน	QUEEN SIRIKIT DAY

พุทธศักราช ๒๕๓๔
	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	ทรงตั้ง	“โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่”		ซึ่งมีความหมายว่า	คนอยู่
ร่วมกบัป่าได้อย่างกลมกลนื	โดยคนเป็นผูร้กัษาป่า	หรอื	คนอยู่กบัป่าได้อย่างเกือ้กลูซ่ึงกนัและกนั	โครงการบ้าน
เล็กในป่าใหญ่แห่งแรก	 ตั้งข้ึนท่ีบ้านห้วยไม้หก	 ต�าบลม่อนจอง	 อ�าเภออมก๋อย	 จังหวัดเชียงใหม่	 เมื่อเดือน
กรกฎาคม	2534	ปัจจุบันได้ขยายพื้นที่ด�าเนินการไปเกือบทุกภาคของประเทศ
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๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๖
	 จดัตัง้ “โครงการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่าในพืน้ท่ีป่ารอยต่อ ๕ จงัหวัด (ภาคตะวันออก)” 
เพือ่การอนรุกัษ์	ฟ้ืนฟทูรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่า	ให้มีความอุดมสมบูรณ์	เพือ่เป็นแหล่งต้นน�า้ล�าธาร	และรกัษา
สภาพสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร

๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๕
	 ด้วยความร่วมมือของหลายหน่วยงาน	จัดสรรพื้นที่ป่าให้เป็น	“สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์” 
สวนพฤกษศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย	 และมีมาตรฐานระดับนานาชาติ	 เพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้ให้
เป็นหมวดหมูต่ามวงศส์กุลต่างๆ	ให้สอดคลอ้งกับธรรมชาติ	โดยพระราชทานพระราชด�าริความวา่	“...กล้วยไม้
มีความงาม และมกีลิน่หอมมาก ซ่ึงนบัวนัจะหาดูได้ยากและใกล้สญูพันธ์ุไปทุกขณะ ขอให้ช่วยกนัหาทางรวบรวม
และอนุรักษ์ไว้ พร้อมกับการขยายพันธุ์ให้มีปริมาณมากพอที่จะคืนสู่ป่าธรรมชาติได้...”
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พุทธศักราช  ๒๕๓๘
	 ทรงจัดตั้ง	“ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี”	ขึ้น	ด้วยทรงห่วงใยต่อสถานการณ์พื้นที่
ป่าชายเลน	บริเวณต�าบลปากน�้าปราณ	อ�าเภอปราณบุรี	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		ซึ่งเสื่อมโทรมอย่างหนักจาก
การท�านากุ้ง	ท�าให้ปัจจุบันความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ระบบนิเวศชายฝั่ง

พุทธศักราช  ๒๕๓๘
	 จัดตั้ง	ศูนย์สง่เสริมศลิปาชพีระหว่างประเทศ (SACICT)	เพือ่เป็นการสง่เสริมและขยายผลงานศลิปาชพีใน
ระยะยาวให้กว้างขวางและเพิ่มพูนประโยชน์มากย่ิงข้ึน	พร้อมกับเป็นศูนย์การค้าด้านผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ
ท่ีสมบูรณ์ในตัว	(One	Stop	Shopping	Center)
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๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑
	 จดัตัง้โครงการน�า้พระทัยพระราชทาน	 ณ	 สภาสงัคมสงเคราะห์ฯ	 ด้วยพระปณธิานของสมเดจ็พระนางเจ้า	 
สริกิติิ	์พระบรมราชินนีาถ	ท่ีทรงเมตตาผูต้กงานและผูต้กทุกข์ได้ยากให้ท่ัวทุกพืน้ท่ี	โดยการเลีย้งอาหารกลางวัน
และแจกข้าวของแก่ผูต้กงานและผูต้กทุกข์ได้ยาก

๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
	 ทรงรับทราบความล�าบากของราษฎรบ้านขุนแตะ	 อ�าเภอจอมทอง	 จังหวัดเชียงใหม่	 จึงมีพระราชด�าริให้
จัดตั้งโครงการ	“ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�าริ”	ขึ้น	เพื่อเป็นศูนย์สาธิตส่งเสริมด้านการเกษตรกรรม	โดยจ้าง
แรงงานจากราษฎรที่มีฐานะยากจนให้มีรายได้	และมีความรู้ตามหลักวิชาการด้วยในเวลาเดียวกัน
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พุทธศักราช ๒๕๔๓
	 โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง	 เริ่มจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี	 2543	 ปัจจุบันกระจายอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือรวม	
18	สถาน	ีภายใต้หลกัการ	“คนอยู่ร่วมกบัป่า”	โดยการพฒันาคนให้มคีวามรู	้มจีติส�านกึในการใช้ประโยชน์ควบคู่
กับการฟื้นฟูทรัพยากรดิน	น�้า	ป่าไม้	อย่างสมดุล	และมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการ	และช่วยเหลือราษฎร
ในพืน้ท่ีสงูด�ารงชีพอยู่ในพืน้ท่ีท�ากนิเดมิ	ไม่อพยพโยกย้ายถิน่ฐาน	มอีาหารเพียงพอ	มคีวามมัน่คงและมคีณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

พุทธศักราช ๒๕๔๓
	 จัดตั้ง “โครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชด�าริ” จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 เพื่อผลิตอาหารให้เพียงพอ
ต่อการบรโิภค	และท�าให้คนกบัป่าอยู่ร่วมกนัได้โดยไม่ต้องท�าลายป่า	ธนาคารอาหารชุมชน	ถอืเป็นแหล่งสะสม
อาหารตามธรรมชาติซ่ึงมีอาหารท่ีหลากหลาย	ทั้งพืชผักสวนครัว	พืชผักสมุนไพร	รวมทั้งสัตว์ป่า



4544

๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๔
	 จัดตั้ง “โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล” ณ	บ้านละเวง	จงัหวดัปัตตาน	ีโดยจดัท�าปะการังเทียมสร้าง
แหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ทะเลด้วยรถยนต์	 ตู ้รถไฟ	 เป็นต้น	 เพื่อเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของปลาและสัตว์น�้า	
พร้อมทั้งฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง	

 ผู้แทนสมาคมไหมโลก	 ทูลเกล้าฯ	 ถวายรางวัลหลุยส์	 ปาสเตอร์	 ณ	 ตึกสันติไมตรี	 ท�าเนียบรัฐบาลด้วย 
พระราชกรณียกิจ	ด้านการอนุรักษ์และพัฒนา	การผลิตไหมไทยจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก	รวมทั้งช่วยให้ราษฎร 
ผู้ผลิตไหมไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๕



4746

พุทธศักราช ๒๕๔๗
	 ทรงจดัตัง้โครงการ	“หมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพยีงและฟาร์มตวัอย่างอันเนือ่งมาจากพระราชด�ารบ้ิานรอตนับาตู 
จงัหวัดนราธวิาส”	เพือ่สร้างงาน	สร้างรายได้ให้มคีวามบรบูิรณ์ของอาหาร	ได้รบัความปลอดภยัในการด�ารงชีพ	
ของผู้ได้รบัผลกระทบจากความไม่สงบในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้	

พุทธศักราช ๒๕๕๓
	 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ	 เม่ือวันท่ี	 9	 พฤศจิกายน	 2553	 ถวายพระราชสมัญญา	 “พระมารดาแห่ง 
การคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” เพื่อร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ	ในการอนุรักษ์	คุ้มครอง	และฟื้นฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพ	อันเป็นฐานการด�ารงชีวิตของพสกนิกร



๘๔ พรรษา ร
าชนิศีรีแผ่นดิน

4948

พระราชินีผู้ทรงงาน
เคียงคู่พระราชาเพื่อแผ่นดิน

“...ความจริงท่ีข้าพเจ้ามีก�าลังใจและก�าลังกายท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีรับใช้ 
บ้านเมือง ก็เนื่องด้วยเหตุนึกถึงค�าของพ่อท่ีสอนมาต้ังแต่เล็ก ๆ และ 
เมื่อแต่งงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงสอนตลอดมาว่า แผ่นดิน
นี้มีคุณมีบุญคุณแก่ชีวิตของพวกเรามากมายนัก เพราะฉะนั้นชีวิตท่ีเกิด
มานี้อย่าได้ว่างเปล่า จงตอบแทนให้รู้สึกตัวเสมอว่าเป็นหนี้บุญคุณ...”

พระราชด�ารัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ



๘๔ พรรษา ร
าชนิศีรีแผ่นดิน

5150

๘๔ พรรษา ร
าชนิศีรีแผ่นดิน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

มีจ�ำนวนทั้งสิ้น ๙๔๘ โครงกำร (ณ กันยายน ๒๕๕๙)

 โครงการพัฒนาด้านแหล่งน�้า ๔๙๙ โครงการ

 โครงการพัฒนาด้านการเกษตร ๓๘ โครงการ

 โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ๖๑ โครงการ

 โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ ๒๖๐โครงการ

 โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร ๑๔ โครงการ

 โครงการพัฒนาด้านบูรณาการ/อื่นๆ ๗๑ โครงการ

 โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา ๕ โครงการ

๔๙๙

๒๖๐

๗๑๖๑
๓๘

๕ ๑๔

  นับจากวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๔๙๓ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดลุยเดช บรมนาถบพติร ทรงงานด้วยความมมุานะและอดทน ตรากตร�าพระวรกายเคยีงคูพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพ่ือบรรเทาทุกข์ บ�ารุงสุข และสร้างรอยยิ้มแก่อาณาประชาราษฎร์มาอย่าง
ยาวนานตลอดระยะเวลากว่า ๖๐ ปี ด้วยทรงเห็นว่าทุกข์ของราษฎรนั้นรอไม่ได้ แม้จะต้องเสด็จพระราชด�าเนินลุยน�้า 
บุกป่าฝ่าดงในระยะทางไกล อันตรายรอบด้าน มิทรงเกรงกลัวและย่อท้อต่อความยากล�าบาก ด้วยมีพระราชประสงค์
รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร และพระราชทานพระราชด�าริให้จัดท�าโครงการพัฒนาท่ีหลากหลาย  
ท้ังคณุภาพชีวติ อาชีพ และสิง่แวดล้อมท่ีกระจายไปในทุกภมิูภาคท่ัวประเทศ ซ่ึงล้วนเป็นการพฒันาตามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ในมิติสังคม มิติศิลปวัฒนธรรม มิติสิ่งแวดล้อม และมิติเศรษฐกิจ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพ  
มีอาชีพ มีรายได้ และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์และยั่งยืน

  หลกัการทรงงานในสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชินนีาถ ได้ทรงยึดถือจากพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แนวพระราชด�าริด้านการทรงงานพัฒนาบนหลักการ ๕ ประการ ดังนี้

๑. ให้ความส�าคญักบัการแก้ปัญหาในระดบัพืน้ฐานของประเทศ คอื “ชนบท” อนัเป็นแหล่งผลติอาหารและเกษตรกรรม 
 ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
๒. ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาด้าน “จิตใจ” เพื่อน�าไปสู่ความสุข สันติ และเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
๓. ให้ความส�าคญักบั “โอกาส” ของราษฎร ท่ีจะได้รบัการพฒันาหรอืมีส่วนร่วมในการพฒันา โดยไม่แบ่งแยกเช้ือชาติ  
 ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในภูมิภาคใด นับถือศาสนาหรือพูดภาษาใด
๔. ให้ความส�าคัญกับการอนุรักษ์ “ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” โดยมีคนเป็นศูนย์กลาง
๕. ให้ความส�าคญักบัการส่งเสรมิ สนบัสนนุการพฒันาตามแนวพระราชด�ารใินพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล 
 อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และโครงการของรัฐบาล ซึ่งยังประโยชน์สุขแก่ราษฎร



      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน

5352

“...พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่พึงพอใจกับการท่ีเพียงแต่เย่ียมเยียน
ราษฎรหรือเพียงแต่ท�าสิ่งท่ีเคยท�ากันเป็นประเพณี เราต้องพยายามท�าดี
กว่านั้น เราต้องพยายามช่วยรัฐบาลส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน 
ให้ดีขึ้น...”

พระราชด�ารัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๓๑

52





๘๔ พรรษา ร
าชนิศีรีแผ่นดิน

5756

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ทรงคิดค้นวิธีการและน�ากลยุทธ์การพลิกฟื้นความ
อุดมสมบูรณ์และสร้างระบบสมดุลแห่งธรรมชาติ 
คืนสู่แผ่นดิน ทรงมีแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสม 
เมือ่ป่าแห้งน�้าแล้ง แก้ไขด้วยการปลูกป่า สร้างชีวิต
ให้คนอยู่ร่วมกับป่า อันเป็นการรักษาป่าเพื่อเพ่ิม
น�้า และสรรพชีวิตในป่า ขณะเดียวกันราษฎรก็จะ
มีอาชีพ อาศัยป่าเป็นแหล่งท�ากิน ปลูกจิตส�านึกรัก
ในผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความสมดุล
ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ดังที่ได้พระราชทานพระราชด�ารัส พระราชด�ารแิละ
พระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสต่าง ๆ มากมาย ที่
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้

“จากภูผาสู่มหานที”

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

57



      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน

5958

“...ดนิท่ีจดืไปหมดแล้วเพราะปลกูฝ่ินกนันานนี ่ฝ่ินนีเ่ขากนิอาหารใน
ดนิหมด ท�าให้ดนิจดืหมด ควรจะปรบัปรงุดนิอย่างไร ในเวลาเดยีวกนั
กท็รงเอาครอบครวัไปด้วย สอนให้รูจ้กัเข้ากบัทุก ๆ  เผ่าท่ีอาศยัอยูใ่น
ผืนแผ่นดินไทยที่สงบร่มเย็น...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๖

58



๘๔ พรรษา ร
าชนิศีรีแผ่นดิน

6160

“...โครงการท่ีหาดทรายใหญ่ ข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะให้เป็นสถานท่ี 
ท่องเที่ยวรักษาพันธุ์สัตว์ไทยแท้ๆ เช่น นก นกของไทยแท้ ๆ  เลย
จะมาไว้ท่ีนัน่ กเ็รยีกว่าเป็นโครงการพเิศษ เพือ่ว่าชาวต่างประเทศ
จะได้ไปดูด้วย...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๖



      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน

6362

“...ท่ีเราต้องมีป่าเอาไว้ก็เพื่อช่วยบรรยากาศให้มีความสมดุลกัน 
ฝนลงถูกต้องตามฤดูกาล การท่ีเราตัดป่าไม้กันหมดนี้ ไม่ใช ่
ท�าให้ไม้หมดจากป่าไปเท่านั้นนะ มันหมายถึงเราท�าลายสภาพ
บรรยากาศข้างบนด้วย ซ่ึงขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ก็บอกท่ัวโลก
ก�าลงัเป็นอย่างนัน้ แปลว่าเปลีย่นแปลงไปหมดเลย จะมคีวามแล้ง
ท่ีทารณุท่ีสดุแล้วแล้งเข้า ๆ  ทุกที นีป่ระชาชนมากข้ึน อากาศไม่มี 
น�า้จะใช้จะรบัประทานไหนจะใช้ในโครงการอุตสาหกรรมต่างๆไหน
จะใช้ส่วนตัว จะท�าอย่างไร...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๖
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 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน

6564

“...เมื่อคราวท่ีข้าพเจ้ารับมูลนิธิคุ ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่ง
ประเทศไทยไว้ในความอุปถัมภ์นั้น ข้าพเจ้ายังไม่ประจักษ์อย่างถ่องแท้
ถึงความสูญเสียของทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าของเราแต่มาบัดนี้ 
ข้าพเจ้ารู ้สึกยินดีอย่างยิ่งท่ีได้เห็นว่าเราหันมาตื่นตัวในการอนุรักษ ์
มากข้ึนจนถึงกับบรรจุลงในแผนพัฒนาแห่งชาติ แม้ว่ากว่าท่ีเราจะ 
เริ่มตระหนักนั้นจะกินเวลาหลายสิบปีและสัตว์ป่ารวมทั้งพันธุ์ไม้ ซึ่งเคย
มีอยู่ในประเทศไทยเพียงแห่งเดียวในโลก อย่างเช่นเนือ้สมันได้สูญพันธุ์
ไปแล้วหลายชนิดก็ตาม แต่ความผิดพลาดเหล่านี้คงจะเป็นบทเรียน  
ให้เราอนุรักษ์ต่อไป ด้วยความรอบคอบและถูกหลักวิธีย่ิงข้ึน ข้าพเจ้า
เองพยายามสนับสนุนโครงการนี้อีกทางหนึ่ง โดยการช่วยเลี้ยงดูและ 
ส่งเสริมการวิจัยสัตว์ป่าท่ีหายากหลายชนิด เช่น กระจง ละองละม่ัง  
นกกระเรียน ไก่ฟ้า และเป็ดก่า เป็นต้น ซึ่งก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และ
สมควรจะขอบคุณ...”

พระราชด�ารัสพระราชทานเชิญลงพิมพ์ในหนังสือรายงานผลงานของ
มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๘
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๘๔ พรรษา ร
าชนิศีรีแผ่นดิน

6766

“...ในวันนี้ของทุกปี โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติได้
เชิญชวนประชาชนทั่วโลก ให้ร่วมกันเฉลิมฉลองและอุทิศตนเพื่อ
สิง่แวดล้อม ย่ิงกว่านัน้ บัดนีทุ้ก ๆ  คนได้ตระหนกัแล้วว่า ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมของเราไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิน ป่าไม้ แม่น�้า ทะเล และ
อากาศ มิได้เป็นเพยีงสิง่สวย ๆ  งาม ๆ  เท่านัน้หากแต่เป็นสิง่จ�าเป็น 
ส�าหรับการด�ารงชีวิตของเราและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเรา
ไว้ให้ดีนั้น ก็เท่ากับเป็นการปกป้องรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลาน 
ของเราด้วย...”

พระราชด�ารัสพระราชทานเนื่องในโอกาสเสด็จ ฯ ไปทรงเป็นประธาน
ในรายการภาคค�่าของงานวันสิ่งแวดล้อมโลก
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
วันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๑
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 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน

6968

“...ป่าไม้นี้ช่วยซึมซับน�้าฝนไว้ใต้ดิน เรียกว่าท�าน�้าใต้ดินแล้วค่อย ๆ 
ระบายลงมาเป็นธารน�้า เป็นล�าคลองเป็นแม่น�้าที่ให้เราใช้ได้เสมอมา
เราจงึควรถนอมรกัษาป่าไว้ให้คงอยู่เป็นต้นน�า้ล�าธาร เพือ่ว่าลกูหลาน
เราจะได้ไม่ล�าบาก...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๔
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 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน

7170

“...ป่าไม้ของเราถกูท�าลายไปมาก จ�าเป็นจะต้องรบีปลกูป่าทดแทนอย่าง
เร่งด่วนเพื่อช่วยฟื้นฟูรักษาท้ังต้นน�้าล�าธาร ท้ังอากาศ และทรัพยากร 
ธรรมชาติอีกหลายชนิด...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๕



๘๔ พรรษา ร
าชนิศีรีแผ่นดิน

7372

“...ถ้าเราสามารถร่วมกนัจดัระบบได้ด ีคนกบัป่ากค็งอยูร่่วมกนัได้
โดยไม่ต้องท�าลายซ่ึงกันและกัน และแผ่นดินท่ีเสื่อมโทรมผืนนี้ก็
จะกลับคืนมาเป็นประโยชน์มหาศาลแก่พวกเรา...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๕

73



๘๔ พรรษา ร
าชนิศีรีแผ่นดิน

7574

“...ถ้าเราจะให้สภาพธรรมชาติกลับคืนมาเหมือนเดิม มีแม่น�้า
ล�าธารมีน�้าจืด ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญที่สุดต่อชีวิตมนุษย์และการพัฒนา
ประเทศชาต ิพวกเราต้องเข้าใจและช่วยกนัรกัษาป่า เพ่ือเราจะได้
มีอนาคตและความหวังร่วมกัน...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๕
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 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน

7776

“...ต้นไม้มีประโยชน์มหาศาล ผลท่ีเราได้รบัโดยตรงจากต้นไม้นัน้
มีมาก แต่โดยอ้อมท่ีเรามองไม่เห็นก็มีมากเช่นกัน ตัวอย่างเช่น 
ต้นไม้ช่วยดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท�าให้อากาศดีข้ึน ช่วยลด
ปฏิกิริยาเรือนกระจกที่ทั่วโลกก�าลังหวาดวิตกอยู่ ต้นไม้ใหญ่เพียง
ต้นเดยีวยงัท�าให้เรารูส้กึได้ทันทีถงึความร่มเย็นชุ่ม ชืน้หากมีต้นไม้
รวมกนัอยู่มาก ๆ  จนเป็นป่าท่ีกว้างใหญ่จะท�าให้อากาศบรเิวณนัน้
เย็นและชื้นมาก...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๗
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 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน

7978

“...มีอะไรหลายอย่างท่ีเรายังไม่ได้มีก�าลังท่ีจะทดลองว่าจะแก้โรค
อะไรบ้าง คล้าย ๆ ว่าอนาคตเราอยู่ในป่านี้ นอกจากเรื่องน�้าและ 
เรื่องไม้อะไรแล้วนี่ ยังมีสิ่งสมุนไพรที่เราอาจจะเอามาทดลองว่าเป็น
ยาอะไร แก้อะไรบ้าง...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๙

78



๘๔ พรรษา ร
าชนิศีรีแผ่นดิน

8180

“...ป่าชายเลนยังเป็นท่ีเพาะเป็นท่ีพ่ึงของปลาเลก็ปลาน้อยท่ีเวลา
ที่เขาเล็กๆ อยู่เขาก็อาศัยอยู่ที่ป่าชายเลนนี่ ตกลงก็เลยได้ความรู้ 
แล้วก็ช่วยกันพยายามทะนุถนอมฟื้นฟูป่าชายเลนอีกต่อไป...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๙
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 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน

8382

“...เดี๋ยวนี้มีราษฎรอาสาพิทักษ์ป่าข้ึน ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอ�านาจเจริญ และมีโครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสัตว์ป่าภาคใต้ รู ้สึกทุกคนก็ตื่นตัวข้ึน นึกว่าเรา 
จะท�าอะไรเพือ่ผนืแผ่นดนินี ้เพราะผนืแผ่นดนินีไ้ด้เลีย้งดเูรามาตลอด
จนได้รับความร่มเย็นเป็นสุข ก็น่าที่จะตอบแทน...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๙

๘282



๘๔ พรรษา ร
าชนิศีรีแผ่นดิน

8584

“...ภูมิใจที่มีคนไทยที่เก่งทุกแผนก ทุกแขนง และมีน�้าใจดีที่จะช่วยกันคุ้มครอง
รักษาบ้านเมือง คุ้มครองรักษาเพื่อนร่วมชาติด้วยกันท่ีมีโอกาสน้อยกว่าเรา  
เขาไม่มีความรู้เท่าเรา เขาไม่มีโอกาส แต่ว่าทุกท่านได้ช่วยกันให้โอกาสแล้ว 
ก็ช่วยกันท�างาน รักษาแผ่นดินไทย รักษาทรัพยากรของเราไว้โดยพร้อมเพรียง
ขึ้นทุกที...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๙
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 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน

8786

“...บ้านไหนท่ีอยู่ใกล้ป่าไหน กต็ัง้ข้ึนเป็นสมาคมไทยพทัิกษ์ อาสา
พิทักษ์รักษาป่าขึ้น ชาวบ้านก็ร่วมขึ้น แล้วเขาก็ท�างานกันจริง ๆ 
เขาอยู่เวร เขาเท่ียวตรวจดูแล ซ่ึงต่อไปก็หวังว่าจะเป็นผลดี  
เพราะว่าป่าไหนที่อยู่ใกล้หมู่บ้านไหน เขาก็ช่วยกันดูแลเอง...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  
วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๑
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 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน

8988

“...ต้นไม้คือปัจจัยท่ีท�าให้เกิดฤดูฝน และเกิดถูกต้องตามฤดูกาล 
ก็มาจากอิทธิพลของป่านี่เอง ตอนนี้เขาก็เลยระมัดระวังป่า 
ของเขามาก เพราะกลัวว่าต่อไปน�้าจืดจะแพงมาก แล้วเขาจะ 
ไม่สามารถมีชีวิตที่สุขสบายเหมือนอย่างทุกวันนี้...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๓

88



๘๔ พรรษา ร
าชนิศีรีแผ่นดิน

9190

“...จัดประชาชนท่ียากไร้ ท่ีไม่มีท่ีอยู่ เข้าไปอยู่ในหมู่บ้านเหล่า 
นัน้ ๆ  หมดแล้ว เรยีกกนัว่าบ้านเลก็ในป่าใหญ่ เพราะตกลงกบัเขา
ก่อนแล้วว่าจะไม่มีการถางป่าหรือบุกรุกป่าเข้าไปอีก ถ้าอยาก 
จะอยู่กบัข้าพเจ้าในโครงการบ้านเลก็ในป่าใหญ่กต้็องหยดุ ชาวบ้าน
แถวนีจ้ะต้องเป็นผูส้นบัสนนุทะนบุ�ารงุดแูลป่าไปในตวั เขากส็าบาน 
ตกลง...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  
วันเสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๔
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 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน

9392

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต 
วันเสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๔

“...ป่าชายเลนนี่ส�าคัญในการท่ีจะรักษาเอาไว้เพื่อรักษาพันธุ์ปลา 
พันธุ์กุ้ง ปู ปลา ให้มีมากเหมือนแต่เก่าก่อน ขณะนี้ป่าชายเลน 
ถูกท�าลายมากมายก่ายกอง เราก็น่าจะสอนลูกหลานเราให้รู้ถึง
คุณค่าของป่าชายเลนท่ีมีประโยชน์ต่อคนไทยทุกคนในแผ่นดินนี้
ด้วย ที่ช่วยเก็บรักษาอาหาร เช่น พืชพันธุ์ปลาต่าง ๆ...”

92



๘๔ พรรษา ร
าชนิศีรีแผ่นดิน

9594

“...หมูบ้่านโครงการบ้านเลก็ในป่าใหญ่ เช่น ได้ตัง้ขึน้ท่ีดอยผ้าห่มปก 
อ�าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ แล้วก็รับชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ที่จะมา
อยู่ในบ้านนัน้ แล้วเรากจ็ะสอนทุกอย่าง วธิดี�าเนนิชีวิตของเขาให้เขา
เป็นสมาชิกศลิปาชีพ แล้วในท่ีสดุก็ให้เขาเป็นผู้ดแูลป่าไม้ด้วย ให้เป็น
หูเป็นตา และการตั้งหมู่บ้านนี้บางครั้งก็โชคดี หมู่บ้านชาวเขานั่นน่ะ
กลายเป็นหูเป็นตาในการขัดขวางเส้นทางของการค้ายาเสพติดด้วย 
คือเขาก็เป็นหูเป็นตาให้...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๕
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“...เราท้ิงปะการังเทียมต่างๆ ท�าท่ีจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ปัตตานี  
ท�ามาก แล้วก็เฝ้าดูผลกัน ปรากฏว่าได้ผลดีมาก แล้วพอไป ชาวบ้าน  
ก็บอกเดี๋ยวนี้จับปลาได้ เกิดปลาเล็กปลาน้อย ปลาต่าง ๆ ในที่ที่ไม่เคย
มปีลา เพราะไม่งัน้เรอืประมงเลก็ๆ อย่างชาวบ้าน ถ้าจะออกไปท้องทะเล
ลึกก็ไปไม่ไหว กลัวอันตราย คราวนี้ตั้งแต่ทิ้งปะการังเทียมนี่ปลาต่าง ๆ 
มันมามากขึ้นทุกทีชาวบ้านก็เป็นอันว่าสบายใจได้จับปลา ได้พอมี  
พอกิน...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันจันทร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๖
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 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน      
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“...ป่าชายเลนนีใ่ห้ช่วยกนัระวงัรกัษา เพราะว่าป่าชายเลนนีก่เ็หมอืน
สถานอนุบาลของสัตว์น�้าเล็กๆ ตอนที่เขายังเล็ก ๆ เขาไม่สามารถ 
จะเลีย้งตัวได้ การท่ีมีป่าชายเลนนีก่ท็�าให้เขาเลีย้งตวัได้ แล้วรอดชีวติ
เป็นปลาใหญ่ขึ้นมาเป็น กุ้งใหญ่ ปูใหญ่ คือเจริญเติบโต แล้วก็เป็น
อาหารของมนุษย์ต่อไป...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
วันจันทร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๖
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๘๔ พรรษา ร
าชนิศีรีแผ่นดิน

103102

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีสายพระเนตรท่ี 
ยาวไกลในการสร้างรากฐานของประชาชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ งาน
ศลิปาชีพ งานหัตถกรรม เคร่ืองจกัสาน เครือ่งป้ันดนิเผา ศลิปะพืน้บ้านโบราณ
รวมไปถึงการอนุรักษ์ศิลปการแสดงโขนให้ด�ารงอยู่ ซึ่งล้วนมีคุณค่าและความ
งดงามซ่อนอยู่ อันเป็นเอกลกัษณ์ประจ�าในแต่ละท้องถิน่ ประชาชนได้มอีาชีพ
ที่มั่นคงและมีความอบอุ่นในครอบครัว ไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานไปประกอบอาชีพ
ที่อื่น ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่และสืบต่อไปจนถึง
ปัจจบัุน ดงัท่ีได้พระราชทานพระราชด�ารสั พระราชด�าร ิและพระบรมราโชวาท 
เนื่องในโอกาสและวาระต่าง ๆ  มากมายที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้

“ทรงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ชาติไทยให้ยั่งยืน”

ด้านศิลปวัฒนธรรม
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105104

“…แม้เป็นผู้ท่ีขาดความม่ังคั่งทางวัตถุ แต่ร�่ารวยย่ิงนักในด้าน
คุณธรรม มีความรักและความห่วงใยในเพื่อนร่วมชาติ ต้องนับว่า
เป็นผูท่ี้ทางพระพทุธศาสนายกย่องแล้วว่าเจรญิแท้ อยากให้ทุกคน
เห็นว่า ความเจริญทางวัตถุนั้นจ�าต้องควบคู่กันไปกับความเจริญ
ทางจิตใจ จึงจะท�าให้มนุษย์สมบูรณ์และมีค่า…”

พระราชด�ารัสในพิธีพระราชทานอนุปริญญาบัตรการศึกษาวิชาพยาบาล 
ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ และอนุปริญญาบัตรพยาบาลและอนามัย 
ณ หอประชุมราชแพทยาลัย
วันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๑๐



๘๔ พรรษา ร
าชนิศีรีแผ่นดิน

107106

“…จะศาสนาใด เช้ือชาติใด มาอยู่ในท่ีนี้จะต้องอยู่อย่างอิสระ 
และมีความสุข อยู่ร่วมกันโดยสันติสุข นี่เป็นอิทธิพลของ 
พระบวรพุทธศาสนาทั้งนั้น ไม่มีการรังแก เพราะความเชื่อถือนี้
เป็นเช่ือถือจากจิตใจของตนไม่ใช่ว่าเป็นการเป็นของนอกกาย  
เพราะฉะนั้นการไปบังคับโฆษณาให้คนนับถือโน่นนับถือนี ่
ไม่เหมาะสม ควรจะปล่อยให้ทุกคนเชื่อถืออย่างท่ีเขาเชื่อถือ  
แล้วบ้านเมืองก็สงบ…”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายชัยมงคล 
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต  
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๒๒
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109108

“…ท่านท้ังหลายได้ประสบความทุกข์ยากอย่างมากมาย แต่ท่านท้ังหลาย
ก็แน่วแน่ในปณิธานท่ีจะท�านุบ�ารุงผืนแผ่นดินนี้ไว้ ให้เป็นแผ่นดินท่ี
ร่มเย็น เป็นแผ่นดินท่ีทุกคนมีอิสระเสรีท่ีจะมีความเช่ือถือในศาสนาใด
ก็ได้ มีความสงบสุขอยู่ในศาสนาของตนโดยท่ีไม่มีการข่มเหงรังแก 
บีบคั้น อันนี้เป็นลักษณะประเสริฐของบรรพบุรุษของไทยทั้งหลาย…”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายชัยมงคล 
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต 
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๒๒
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“…ได้เกิดมาในพระบวรพุทธศาสนานี้ ส�าหรับข้าพเจ้าเองรู้สึกว่า 
เป็นก�าไรของชีวิตอย่างหนัก เพราะว่าสิ่งท่ีพระพุทธองค์สอนนี ้
มีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดในชีวิต เพราะเป็นสิ่งที่ท�าให้เราสามารถอยู่
ด้วยความสุข ด้วยความอิ่มใจ และก็ด้วยความรู้ตัวเสมอ ว่าตัวของ
เรานี้ไม่ยั่งยืน แต่ว่าประเทศชาติหรือว่า คนต่อไปนี่จะต้องอยู่ต่อไป 
เพราะฉะนั้นเราน่ีจะท�าอะไรควรจะท�าเพื่อตัวเองพอประมาณ 
และท�าเพื่อคนอื่นด้วย ให้สมกับท่ีบรรพบุรุษของเราได้กระท�ามา 
เพราะพระพุทธองค์ก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่นอน มีแต่ความดี 
ความชั่วเท่านั้นที่ติดตัวอยู่เสมอ…”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายชัยมงคล
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต 
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๒๒
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๘๔ พรรษา ร
าชนิศีรีแผ่นดิน

113112

“…ย่านลิเภานี้เป็นศิลปะเก่าแก่ของบรรพบุรุษของเรา แล้วก็
วัตถุดิบก็เกิดข้ึนเองภายในประเทศ คือทางภาคใต้ท่ีฝนมาก  
ตวัย่านลเิภานัน่กค็อืเป็นวัชพืชชนดิหนึง่ท่ีขึน้เองรกโดยธรรมชาติ
ใต้ต้นยาง ใต้สวนยาง ปิดดินให้ชุ ่มชื้นและท่ีภาคใต้ใช้ได้ดี  
เพราะว่าฝนตกมากท�าให้เกิดความเหนียวท�าให้เส้นเหนียว แล้วก็
อยู่ได้เป็นร้อยปี…”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้า ฯ 
ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต
วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๔



      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน

115114

“…คนเรานี่ การเกิดแก่เจ็บตาย เป็นของธรรมดาของสัตว์โลกถ้วน
หน้า แต่ว่าชวิีตนีเ่กดิมาท้ังทีให้ใช้ชวิีตให้ดท่ีีสดุ หมายความถงึ เป็น
ประโยชน์แก่ผู้อ่ืนท่ีสุดและก็มีความกล้าหาญท่ีจะท�างานทุกอย่าง
อย่างภาคภมิูใจ ไม่สนใจค�าตฉิินนนิทาใด ๆ  ถ้าแม้นเราได้ใช้ปัญญา
พิจารณาในค�าติฉินนนิทานัน้แล้ว เรากค็วรจะหยุดกงัวลและมคีวาม
ตั้งใจ มั่นใจที่จะด�าเนินงานของเราต่อไป…”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต 
วันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๕



๘๔ พรรษา ร
าชนิศีรีแผ่นดิน

117116

“…แผ่นดินนี้น่ามหัศจรรย์ตรงที่ทุกศาสนาทุกสัญชาติ
อยู่ร่วมกนัโดยมคีวามสขุพอสมควร จะเห็นได้ว่าวดัของ
พระบวรพุทธศาสนาและก็วัดของทางคริสตศาสนา 
จะเป็นนกิายใดกต็าม ศาสนาพราหมณ์ศาสนาท่ีย่ิงใหญ่
ของโลกก็มีอีกศาสนาคืออิสลาม ก็อยู ่กันอย ่าง
สันติสุข…”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้า ฯ
ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต 
วันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๕
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 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน

119118

“…นกึถงึว่าศาสนาไม่จ�าเป็นจะต้องบังคบั มันอยู่ท่ีใจ ศาสนานีมั่นอยู่
ในหัวใจเราจะบังคับให้คนนับถอืศาสนาอะไรกบั็งคับได้แต่ร่างกายข้าง
นอกเขาเท่านั้น ถ้าอย่างนั้นแล้วไปบังคับเขาท�าไม ปล่อยเขาตาม
อิสระเสรีภาพดีกว่าและนี่ก็คือรากเหง้าของประชาธิปไตย ซ่ึง 
เมืองไทยเรามีมาช้านาน ไม่มีการฆ่าฟันกันของเรื่องศาสนา …”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้า ฯ 
ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต 
วันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๕
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๘๔ พรรษา ร
าชนิศีรีแผ่นดิน

121120

“…พระไม่ว่าจะพระศาสนาไหน มักจะเป็นผู้ท่ีใกล้ชิดกับประชาชน 
แล้วรู้ความต้องการของประชาชน ถ้าเราไปหาท่านด้วยความเคารพ
แล้ว เราสามารถจะเรียนอะไรจากท่านเยอะ เพราะประชาชนนี่ พระ
ก็คือที่หวังของประชาชน มีอะไรก็มาปรับทุกข์…”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายชัยมงคล 
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต 
วันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๕
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 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน

123122

“…อยากให้เมืองไทยมีการหล่อแก้วให้มากข้ึน แก้วท่ีแข็งแรง 
ท่ีสามารถทนทานความร้อน เม่ือมีโครงการหล่อแก้วมากขึน้ กจ็ะ
ได้มีการเกบ็ผลผลติจากไร่นาของเราได้ เป็นประโยชน์ต่อโลกท่ัวไป
ด้วย…”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต 
วันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๕
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๘๔ พรรษา ร
าชนิศีรีแผ่นดิน

125124

“…ไม่มีท่ีไหนเหมือนแล้ว เมืองไทยท่ีคนไม่ว่าจะยากจนเพียงไร 
ยังเบิกบานชุ ่มช่ืนในการ “ให้” ข้าพเจ้าเช่ือว่า นี่คือมรดก 
อันประเสริฐท่ีคนไทยเราได้รับตกทอดกันมาหลายร้อยปี เราเป็น
แผ่นดินแห่งพระบวรพระพุทธศาสนาอบรมสั่งสอนกันมานาน  
ให้รู้จักท�าบุญกับการ “ให้”…”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๒๗
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 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน

127126

“…งานของศลิปาชีพได้บรรลเุป้าหมายมากข้ึน มสีมาชกิศลิปาชีพจ�านวนมาก
เขียนจดหมายมาจากจังหวัดต่าง ๆ รายงานว่า ขณะนี้พวกเขามีรายได ้
พอเลี้ยงครอบครัวแล้วบางคนว่า สามารถส่งบุตรหลานให้เรียนต่อบางคน 
มเีงนิพอซ่อมแซมต่อเตมิบ้านได้ บ้างกซ้ื็อววัควายสตัว์เลีย้งเพิม่ท้ังนีก้เ็พราะ
มลูนธิิได้รบัการสนบัสนนุท้ังจากประชาชนและจากรฐับาลตลอดมา จงึสามารถ
บรรลุเป้าหมายที่ส�าคัญของมูลนิธิศิลปาชีพได้…”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๑
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๘๔ พรรษา ร
าชนิศีรีแผ่นดิน

129128

“…คนไทยเรานั้นแม้อยู่ห่างไกลความเจริญของเมืองหลวงก็มีความ
สามารถทางด้านศิลปะเป็นอย่างสูง เช่น ผ้าไหมไทย ผ้าไทยต่าง ๆ 
ท่ีเห็นมีสีและลวดลายท่ีสวยงามนั้น เกิดมาจากความสามารถของ 
ชาวบ้านเองแท้ ๆ  ไม่ต้องให้ใครไปออกแบบลวดลายและสสีนัให้ คนไทย 
เหล่านี้เองที่ข้าพเจ้าขอยกย่องว่า เป็นผู้สืบทอดศิลปะให้แก่ชาติบ้าน
เมืองของเขาจริง แม้แต่ผู้ที่ไม่เคยมีความรู้ทางหัตถกรรมใด ๆ เลย 
กต้็องนบัว่ามีสายเลอืดทางศลิปะอยู่ในตวัแล้ว เพราะเพียงได้มาเรยีน
ไม่นานก็สามารถผลิตผลงานที่สวยงามได้อย่างน่าอัศจรรย์…”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๑
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 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน

131130

“…จุดเริ่มต้นของศิลปาชีพนั้นมาจากพระราโชบายของพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวด้วยมพีระราชประสงค์จะสนบัสนนุให้ราษฎร
ในหมู่บ้านท่ีห่างไกลจากการคมนาคม มีการพัฒนาตนเองและ 
พึ่งตนได้ในหมู่บ้าน เรียกกันว่า หมู่บ้านเบ็ดเสร็จทรงช่วยเหลือ
ทางด้านแหล่งน�้า ด้านการเกษตร ให้ชาวบ้านสามารถปลูกข้าว  
ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ มีธนาคารข้าวในหมู่บ้าน…”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๓
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 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน

133132

“…ระหว่างท่ีพระองค์ท่านทรงพระราชด�าเนินไปตามไร่นานั้น
ข้าพเจ้ากจ็ะอยู่กบัราษฎรท่ีมารบัเสดจ็ฯ ได้มโีอกาสพดูคยุซักถาม
เรือ่งสขุภาพอนามยัและความเป็นอยู่ต่างๆ ของราษฎร จากความ
คุ้นเคยใกล้ชิดกับราษฎรนี้เอง ข้าพเจ้าจึงได้พบความสามารถท่ี
แฝงอยู่ในตัวของคนไทย ทุกวันนี้ลูกหลานของชาวนาชาวไร ่
ผู้ยากจนและการศึกษาน้อย กลับมาเป็นผู้จรรโลงรักษาศิลปะ 
ของบ้านเมืองเราไว้ได้อย่างยอดเยี่ยม…”

พระราชด�ารัส พระราชทานในโอกาสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ทูลเกล้า ฯ ถวาย
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 
วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๔



๘๔ พรรษา ร
าชนิศีรีแผ่นดิน

135134

“…สมาชิกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ชาวต่างประเทศเขาถามว่า
เลือกจากอะไร บอกเลือกจากความจนท่ีสุดเป็นส�าคัญ เห็นจ๊นจน 
ช่วยตัวเองไม่ไหว ลักษณะอยู่อดมื้อกินมื้อ แต่พอช่วยมาแล้วมาฝึก
เท่านัน้ กลายเป็นศลิปินท่ีเก่ง ผลติถมทอง ถมเงนิ กระเป๋าลเิภา พาน
ลิเภาอะไร ผลิตของท่ีงดงามอย่างท่ีเอาไปอวดท่ีต่างประเทศ คน 
ต่างประเทศบอกว่า เห็นถมทอง ถมเงิน และเครื่องเงินทอง และ
กระเป๋าลเิภา พอเห็นเท่านัน้ ถงึแม้ไม่รูจ้กัประเทศไทยเลย กร็ูว่้าคนไทย 
นีเ่ป็นอย่างไร เป็นชนชาตท่ีิเก่าแก่และเป็นศลิปินอยูใ่นเลอืด มคีวาม
ละเอียดอ่อน งดงาม…”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๘
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 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน

137136

“…มัดหม่ีเป็นของท่ีสวยงามมาก และทางอีสานนีเ่ป็นผูเ้ช่ียวชาญ
ทางไหม เขาอาจจะอ่านหนงัสอืไม่ออก แต่การเลีย้งไหม สาวไหม 
ไม่ใช่ของง่าย การสาวไหมน่ียากมากท่ีเราจะสาวจากเส้นใหญ่
หยาบๆ ไปจนถงึท่ีเราเรยีกกนัว่าไหมน้อย ท่ีเป็นเส้นแบบบาง เวลา
ทอแล้วเหมือนแพร นั่นยากมาก แต่เขาท�ากันอย่างช�านาญ…”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๘
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๘๔ พรรษา ร
าชนิศีรีแผ่นดิน

139138

“…เรามีวัฒนธรรมระดับสูงสืบทอดกันมาแต่โบราณ และ
คนไทยทั้งประเทศตั้งแต่เหนอืจดใต้ ตะวันออก ตะวันออก
เฉียงเหนอื ตะวันตก อะไรก็ตาม ท่ีข้าพเจ้าได้เลือกมา
เพราะเห็นว่าจน จะกินเข้าไปก็แทบจะไม่มีนี่ แต่พอได้รับ
โอกาสฝึกเป็นช่างฝีมือ กลายเป็นช่างฝีมือเลิศ เรียกว่า 
เป็นศิลปินเอกทั้งนั้น…”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๙
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 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน

141140

“…ไทยเราเป็นชนชาติท่ีย่ิงใหญ่เก่าแก่ มีประวัติความเป็นมา 
ยาวนานกว่า ๗๐๐ ปี มีวัฒนธรรม มีเอกลักษณ์ของตนเอง และ
ที่ส�าคัญที่สุด ที่เขาถือว่าส�าคัญเหลือเกิน คือ มีภาษาของเราเอง 
มีท้ังภาษาพูด ภาษาเขียนของเราเอง ท่ีสละสลวยงดงามจนก่อ
เกิดเป็นวรรณคดีที่ส�าคัญมามากนับร้อยเรื่อง…”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายชัยมงคล 
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต 
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๙
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๘๔ พรรษา ร
าชนิศีรีแผ่นดิน

143142

“…ศลิปาชพีนีค่งจะเป็นก�าลงัใหญ่ของประเทศไทยต่อไป เพราะไปตาม
หมู่บ้านท่ีทุรกันดาร พอไปแนะน�าเกี่ยวกับศิลปาชีพเข้านี่เขาท�าได ้
ท้ังนั้น และตั้งใจขะมักเขม้น โดยเฉพาะท่ีเวลาเกิดมีภาวะท่ีไร่นาล่ม 
ฝนฟ้าไม่ตกหรอืเกดิน�า้ท่วม เกดิภยัพบัิตอิะไรข้ึน เขากหั็นมาเกีย่วกบั
ศิลปาชีพนี้ เพราะเขาจะได้เงินสม�่าเสมอเลี้ยงดูครอบครัวเขาได้…”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายชัยมงคล 
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต 
วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๑
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 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน

145144

“…ชาวกะเหรี่ยงนี่ เขามีความสามารถ มีศิลปะของเขา ปรากฏว่าได้ 
ผลดี เขาทอเสือ้ผ้าของเขาและต่อไปเวลาทางศลิปาชีพออกแบบลายผ้า
ต่าง ๆ ส�าหรับให้หมู่บ้านนี้ ท�าให้ทอเป็นลายต่าง ๆ อย่างนี้ เขาก ็
เชื่อฟัง เขาก็ทอ ตอนนี้ผิดไปเลย ไม่ถึงปีนี่ก็หน้าตาสดใส และเด็ก ๆ 
ก็ได้ไปโรงเรียน…”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายชัยมงคล 
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต 
วันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๒
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๘๔ พรรษา ร
าชนิศีรีแผ่นดิน

149148

    สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทาน “โอกาส ”และ “ความรู้” โดย
พระราชทานอาชีพจากโครงการศิลปาชีพท่ีม่ันคงโดยไม่ต้องใช้เงินในการลงทุน  ท้ังยังมีพระเมตตา
พระราชทานอุปกรณ์และความรู้ให้ราษฎรได้ผลิตโดยใช้แรงงานและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็น
ผลิตภัณฑ์ออกจ�าหน่ายสร้างรายได้  มีการจ้างแรงงานไปท�างานในฟาร์มตัวอย่าง  ได้รับการฝึกฝน
เรยีนรูแ้ล้วยังกลบัไปท�าได้ นอกจากมีรายได้เลีย้งครอบครวัแล้ว ยังได้รบัความรูต้ดิตวัไปสร้างโอกาส
และความมั่นคงในชีวิตให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป  ดังพระราชด�ารัสตอนหนึ่ง  ความว่า  “...
ขาดทุนของฉัน คือก�าไรของแผ่นดิน...”  ที่มิได้ทรงคิดถึงเรื่องก�าไรหรือขาดทุน หากแต่การที่ท�าให้
คนยากจนมีงานท�า  มีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวได้ก็จะมีความสุข  ความสงบ  ประเทศชาติมีความ
ม่ันคงด้วยน�้าพระราชหฤทัย  และสายพระเนตรอันยาวไกล  จนท�าให้วันนี้โครงการตามพระราชด�าร ิ
สร้างความมัน่คงต่อสงัคมและประเทศชาตอิย่างแท้จรงิ ดงัท่ีได้พระราชทานพระราชด�ารสั พระราชด�าร ิ
และพระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสและวาระต่างๆ มากมายท่ีเกี่ยวกับด้านการพัฒนาอาชีพของ
ราษฎร ดังตัวอย่างต่อไปนี้

“ดั่งแสงสว่างส่องทาง
สร้างความมั่นคง”

ด้านเศรษฐกิจ
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 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน

151150

“...ทางเกิดแห่งความสุขนั้นคือการยกระดับ กาย วาจา ใจ ให้สูงขึ้น 
ถ้าจะไปช่วยเขา กค็งช่วยได้ในด้านเศรษฐกจิ เช่น ช่วยให้เขามโีอกาส
รู ้วิธีหารายได้ให้ได้มากขึ้น ให้มีทางส่งลูกของเขาเข้าเล่าเรียน
วทิยาการชัน้สงูระดบัเดยีวกบัเรา เพ่ือจะได้มีอุปกรณ์อ�านวยความสขุ
สบายกายตนมากขึ้น...”

พระราชด�ารัสในโอกาสเสด็จ ฯ ไปพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้บริจาค
เงินสมทบทุนสงเคราะห์ชุมชน ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร
วันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๑๙



๘๔ พรรษา ร
าชนิศีรีแผ่นดิน

153152

“...ประเทศไทยของเราคนไทยของเรามีอนาคตมาก และเราต่อไป
ถ้าพร้อมใจกันอย่างนี้ จะมีเศรษฐกิจที่แข็งแรงมั่นคง เพราะทุกคน
จะรู้จักใช้เวลาว่างหาเงินเพิ่มช่วยเหลือครอบครัวของตนเองโดยท่ี 
ไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินอีก...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๑
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 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน

155154

“...บ้านเมืองของเรานี้ยังมีคนท่ียากจนและรอความช่วยเหลือ 
อีกมากมายก่ายกอง เพราะฉะนั้น เมื่อใครท�าอะไรได้เราก็ควร 
จะท�าเพื่อช่วยสนับสนุนให้ประเทศชาติและรัฐบาลมีความมั่นคง 
ยิ่งขึ้น แปลว่าช่วยกันคนละไม้คนละมือโดยที่ไม่เกี่ยงกัน ช่วยกัน
ท�าความดี...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล 
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๒๒
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๘๔ พรรษา ร
าชนิศีรีแผ่นดิน

157156

“...ถ้าเราจะให้ชาวบ้านท�าอย่างใดอย่างหนึง่เรากต้็องรูแ้น่เสยีก่อน
ว่า สิ่งท่ีเราสนับสนุนให้เขาท�านี่ขายได้ออกจริงๆ ไม่ใช่คนซ้ือ
เพราะว่าเป็นการกุศลอย่างนั้นใช้ไม่ได้ ไม่เป็นการช่วยเขาจริง ๆ 
ต้องช่วยเขาให้ยืนได้ด้วยตนเอง...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  
วันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๕
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 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน      
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159158

“...ท่ีนี้หน้าท่ีของเรานี่คือว่าการสอนให้ชาวเขาปลูกสิ่งท่ีจะเลี้ยง
เขากินได้ตลอดจนที่อยู่อาศัยของเขา สอนเขาว่าใช้วัสดุในท้องที่
นี่กลับเก๋และอยู่ได้สบาย...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๖



๘๔ พรรษา ร
าชนิศีรีแผ่นดิน

161160

“...ชาวบ้านนี่ ความรักผูกพันกับผืนนา หนังสือพิมพ์ฝรั่งลง 
อีกว่า ที่กู้เศรษฐกิจของไทยไว้มาก นี่คือชาวนาที่โดนเอาเปรียบ
ต่าง ๆ  กดราคาข้าว อะไรต่างๆ นี่เป็นผู้กู้เศรษฐกิจของไทยเอาไว้ 
หนังสือพิมพ์ต่างประเทศทางด้านวิชาการได้แจ้งมาว่าอย่างนั้น 
โดยท่ีชาวนาไม่ย่อท้อไม่รังเกียจเหมือนอย่างชาวนาบางประเทศ
ท่ีมุ่งเข้าหาเป็นคนงานท่ีเมืองใหญ่ ชาวนาของไทยเรายงัภาคภมูใิจ
ที่จะเป็นคนผลิตอาหารเลี้ยงประเทศชาติ...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๖

161



      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน

163162

“...การท่ีอุตสาหกรรมจะเจริญรุ่งเรืองในโลกต่อไปนี่ล�าบาก คือ
เมืองไหนที่เขารุ่งเรืองไปแล้วทางอุตสาหกรรม เราก็ปล่อยเขาไป 
เราเป็นผู้เอาแต่พอดี ผลิตให้พอดีพอใช้ของเรา แล้วก็ของดีอะไร
ของเขา ที่เราอยากจะมีเราก็ช่วยกันซื้อ เดี๋ยวนี้ระบบการแข่งขัน
แย่งตลาดกันนี้รู้สึกจะไม่ดี น่าจะเป็นร่วมมือกันทั่วโลก เพราะว่า
ตลาดก็จ�ากัดทรัพยากรของชาติต่าง ๆ ก็จ�ากัด น่าจะต่างคนต่าง
มีรับประทาน แบ่งกัน แบ่งกันกินว่าเสียอย่างนั้น เป็นยุคใหม่แล้ว 
ศตวรรษใหม่ท่ีจะมานี่ นักวิทยาศาสตร์ท่ัวโลกเขาบอกเป็นยุค 
ท่ีเรยีกว่าต้องแบ่งกนักนิ ต้องอยู่กนัด้วยความเมตตากรณุา เข้าใจ
ซึ่งกันและกัน...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๖
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๘๔ พรรษา ร
าชนิศีรีแผ่นดิน

165164

“...บุคคลเหล่านีเ้ป็นบุคคลท่ียากจน แต่ข้าพเจ้าอยากให้เขารกัษา
นาของเขาไว้ได้ ไม่ต้องขายอยากให้เขามีที่อยู่ ไม่อยากให้เขามุ่ง
เข้าสู่เมืองใหญ่เหมือนบางประเทศ แล้วมาเป็นคนท่ีอยู่ในสลัม 
ไม่ชอบอย่างนั้น เพราะเป็นการท�าลายเศรษฐกิจของประเทศชาติ
อย่างร้ายกาจ อยากให้หัวเมืองนีรุ่ง่เรอืงพอ พอแก่อตัภาพของเขา 
ซึ่งขณะนี้ยังไม่พอ...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๖
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 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน

167166

“...นี่โครงการนาขั้นบันได ท่ีนิคมสร้างตนเองศรีสาคร ปรินยอ  
ที่ต้องท�านาตามไหล่เขานี่เนือ่งจากพื้นที่เป็นเขาหมด และราษฎร
ขาดพื้นท่ีราบท่ีจะท�านา ท่านแม่ทัพก็ไปดูให้ความช่วยเหลือ 
ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวรับสั่งว่า ขาดอะไรยังดีกว่า 
ขาดข้าว ชาวนาเขารูส้กึอุ่นใจ ท่ีว่าถ้าจะไม่มีไฟฟ้า จะไม่มรีถยนต์
แค่เขาอิ่มท้อง เห็นลูกแข็งแรง อันนี้เขาก็มีความมั่นใจ...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๒๗
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๘๔ พรรษา ร
าชนิศีรีแผ่นดิน

169168

“...ข้าพเจ้าไปดูใกล้ชิดเห็นว่าราษฎรไทยมีความสามารถมาก 
ช่ังแต่ว่าต้องมคีนท่ีช่วยดงึความสามารถนัน่ออกมา ต้องให้เขาใช้
ความสามารถท่ีมอียู่ในตวัท�ามาหากนิ เพราะการทอผ้าต่าง ๆ  ซ่ึง
ต่างประเทศเขายกย่องกันว่าเป็นพรอย่างใหญ่หลวง ช่างไม้ 
ราษฎรไทยมีความสามารถอยู่ในตัวแล้วโดยท่ีไม่ต้องไปเล่าเรียน
อะไรอีกและเขามีรายได้ท่ีน้อย ข้าพเจ้าจึงอยากให้เขาใช้ความรู ้
ท่ีเขามีอยู่นั้นช่วยตัวเอง ส่งลูกเรียน รู้จักรักษาตัวให้พ้นจาก 
โรคภัย...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันจันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๒๙
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๘๔ พรรษา ร
าชนิศีรีแผ่นดิน

171170

“...การทอผ้าเป็นศิลปะงดงามท่ีเขามีความสามารถช�านาญ 
ในสายเลือด เราเพียงเข้าไปช่วยนิดหน่อยเท่านั้นก็จะได้ท�าให้
ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีข้ึน ทางทหารก็ได้เคยช่วยเหลือ 
กับข้าพเจ้ามาตลอด ท้ังนี้เพราะว่าคนไทยท้ังหลายท่ีได้รับ 
การศึกษาสูงก็คงจะทราบว่า เราต้องป้องกันไม่ให้ราษฎรท่ีอยู่ใน
ท้องถิน่ทุรกนัดารต้องท้ิงบ้านเข้ามาท�างานตามเมอืงใหญ่ ๆ  ท�าให้ 
เมืองใหญ่ๆ กลายเป็นชุมชนแออัด อาหารจ�ากัด อาหารแพง...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต
วันจันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๒๙
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 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน

173172

“...ปัจจุบันนี้ ผู้คนให้ความสนใจงานของมูลนิธิ และสนับสนุน 
ใช้ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพมากข้ึน มีผู้มาขอชมการปฏิบัติงานของ 
นกัเรยีนศลิปาชีพบ่อยครัง้ ท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตัง้แต่
ระดับประมุขของประเทศ ไปจนถึงเด็กนักเรียนจากโรงเรียน 
ต่าง ๆ รัฐบาลคงเล็งเห็นว่าวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ สามารถช่วย
ให้ราษฎรท�ามาหาเลี้ยงตนเองได้ จึงได้สนับสนุนงบประมาณ 
ให้แก่ศิลปาชีพเม่ือประกอบกันเข้า ดังนี้จึงช่วยให้มูลนิธิส่งเสริม
ศิลปาชีพสามารถด�าเนินกิจการเพื่อช่วยประชาชนท่ียากจน 
ไปได้ด้วยดี...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายชัยมงคล
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๑
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 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน

175174

“...น่ายกย่องชาวนาของเราท่ีเขามีจิตใจรัก 
ในการผลิตอาหารเลี้ยงประเทศชาติ ท�าให้เรา 
มีธัญพืชเป็นผลิตผลหลักของประเทศ...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๔
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 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน

177176

“...อันท่ีจริงชาวบ้านของไทย ชาวนา เป็นผู้ท่ี 
มีความสามารถท้ังนั้นเราไม่ได้มีประชาชนว่า 
ยากจนเฉยๆ ท่ัวไปเรามีผูม้คีวามสามารถถ้าหาก
ได้โอกาสแสดงความสามารถ แสดงความรู้ของ
เขา เขาก็จะไปได้ไกล และก็ช่วยกันเชิดชูให้
ประเทศนี้ไปได้...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๔

176



๘๔ พรรษา ร
าชนิศีรีแผ่นดิน

179178

“...ให้พวกเขาปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ทอผ้า และแกะสลักไม้ จะได้
มรีายได้เพิม่เตมิ และเมือ่เขาท�าเสรจ็ พวกเขากเ็ดนิทางมาสง่เอง
ท่ีสวนจติรลดา ซ่ึงเขาคุ้นเคยดแีละทราบว่ามูลนธิพิร้อมจะช่วยรบั
งานของเขาไปขายให้เสมอ...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๕

179



๘๔ พรรษา ร
าชนิศีรีแผ่นดิน

181180

“...หวังว ่าทางราชการจะเข ้าไปช่วยเหลือ
สนับสนุนเต็มที่ เช่นชลประทานจะช่วยจัดหาน�้า
ให้ กรมประมงจะช่วยเรื่องขุดบ่อเลี้ยงปลา  
เจ้าหน้าท่ีทางการเกษตรจะเข้าไปช่วยแนะน�าว่า
ฤดูใดควรปลูกพืชชนิดใดดี เพื่อให ้ราษฎร
ประกอบอาชีพให้ได้ผลสูงสุดในพ้ืนท่ีอันจ�ากัดนี้ 
และหาตลาดให้ราษฎรด้วย...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๕
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 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน

183182

“...การปลูกฝิ่นนั้นมันโก้อะไร แต่ว่าเป็นสิ่งเดียว
ท่ีเขารู ้ว่าเขาท�าตามปู่ย่าตายาย และไม่เห็น 
ได้อะไร ไม่เห็นร�า่รวยอะไรจากฝ่ินเลย เขากบ็อก
ว่าจริงไอ้ปลูกฝิ ่นนี่มันไม่ดีเลย มันจ๊น...จน  
แต่ปลูกผลไม้เมืองหนาวนี่ดี เขามีรถได้...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๙
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 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน

185184

“...คนยากจนท่ีสุดในประเทศไทยท่ีเห็นมีมาก็คือทางภาคใต้  
ภาคอีสาน ภาคใต้นี่หมายถึง นราธิวาส ยะลา ปัตตานี อย่างนั้น
ท่ีคนยากจนมาก รายได้น้อย อีสานกปี็ละ ๒,๐๐๐ บาท อะไรอย่างนี ้
แต่เพราะว่าเขามีผักท่ีจะเก็บ เขาปลูกข้าวเอง เขาจับปลาเอง 
ท�าให้เขารอดชวีติไปได้ แต่ว่าเสือ้ผ้าอะไรกแ็ย่หน่อย แต่ว่าหลงั ๆ  
นี่ ดีขึ้นมาก ...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๑
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๘๔ พรรษา ร
าชนิศีรีแผ่นดิน

187186

“...ฟาร์มตัวอย่างสอนชาวบ้านให้รู้จักวิธีเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ  
ท่ีถูกต้อง แล้วก็ให้เป็นท่ีท่ีว่าชาวบ้านมาสมัครท�างานได ้
ก็ชาวเขา ชาวกะเหรี่ยง ชาวม้ง ก็จะมาสมัครงานที่ฟาร์ม
ที่แม่ตุงติง แล้วก็บ้านขุนแตะนี้ ซึ่งก็มีเกือบ ๑๐๐ ไร่...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๒

187



๘๔ พรรษา ร
าชนิศีรีแผ่นดิน

189188

“...ทุกหนทุกแห่งของประเทศไทย ถ้าได้รับความช่วยเหลือแล้ว
เขาจะฟ้ืนตวัได้อย่างไม่ยากเลย และกจ็ะท�าให้ประเทศชาตขิองเรา
ก้าวหน้าไปได้เร็วยิ่งขึ้น...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๓
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๘๔ พรรษา ร
าชนิศีรีแผ่นดิน

191190

“...การช่วยเหลอือะไรก็ไม่ดเีท่าท่ีท�าให้ประชาชนมงีานท�า มคีวาม
หวัง สามารถรักษาเกียรติยศของตัวเองได้ หมายความว่า  
ความภาคภูมิใจในตัวเองท่ีเขาสามารถหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว
ด้วยความรู้ความสามารถของเขาเอง...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๕
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 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน
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๘๔ พรรษา ร
าชนิศีรีแผ่นดิน

195194

    สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ทรงตระหนักดีถึง
ปัญหาสขุภาพอนามยัและการศึกษาของประชาชน ทรงเรยีนรูป้ระชาชนจาก
การเสดจ็พระราชด�าเนนิไปยังภมูภิาคต่างๆ และทรงพบว่า สขุภาพอนามยั
ของประชาชนยังไม่ดี  จึงพระราชทานความช่วยเหลือขณะเสด็จแปร 
พระราชฐานและเสด็จไปทรงงานในพื้นท่ีต่างๆ ทรงรับประชาชนท่ียากไร้
ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห ์ หรือส่งไปรักษาท่ีโรงพยาบาลใกล้
ท้องถิน่ โดยพระราชทานค่าใช้จ่ายท่ีจ�าเป็นต่างๆ นอกจากนียั้งทรงส่งเสรมิ
และสนับสนุนด้านการศึกษาให้ประชาชนมีความรู้อย่างกว้างขวางไม่จ�ากัด
รูปแบบ รวมถึงผู้ท่ีไม่สามารถไปโรงเรียนได้ เช่น คนพิการผู้มีอายุเกิน  
เป็นต้น  ด้วยพระมหากรณุาธคุิณท่ีพระราชทานไว้ ได้สร้างความสมดลุของ
ประชาชนให้สามารถด�ารงชีวิตอย่างมีความสขุ มสีขุภาพอนามัย และมีการ
ศึกษาได้ทัดเทียมกัน สร้างความมั่นคงยั่งยืนแก่สังคมโดยส่วนรวม ดังที่ได้
พระราชทานพระราชด�ารัส พระราชด�าริ และพระบรมราโชวาท เนื่องใน
โอกาสและวาระต่างๆ  มากมายที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสังคมดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้

195

“ทรงส่งเสริมคุณภาพชีวิต”

ด้านสังคม



      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน

197196

“...เพราะมนุษย์จ�าต้องพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน จึงควรช่วยกัน
ท�างาน แบ่งเบาภาระ คนมกีแ็บ่งให้คนยากจน เป็นการแบ่งกนักนิ
แบ่งกันใช้ เพื่อให้เกิดความผาสุกของส่วนรวม...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะกรรมการ ผู้แทนสมาคม มูลนิธิ 
มหาวิทยาลัย องค์การ ห้างร้าน โรงเรียน พ่อค้า ประชาชน
ในโอกาสที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สวนอัมพร 
วันอังคารที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๒



๘๔ พรรษา ร
าชนิศีรีแผ่นดิน

199198

“...เวลานี้ทุกคนก็รู้แล้วว่าบ้านเมืองของเราอยู่ในระยะหัวเลี้ยว
หัวต่อ ประเทศเราเป็นประเทศเลก็ ยังยากจนอยู่ จงึต้องการก�าลงั
ใจ ก�าลังสมอง ความมุ่งม่ันของคนท่ีจะช่วยผลักดันเสริมสร้าง 
ให้บ้านเมืองของเรารอดพ้นอยู่ได้ คงความเป็นไทอยู่ได้ในบ้าน
เมืองนี้...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะกรรมการ ผู้แทนสมาคม มูลนิธิ 
องค์การ มหาวิทยาลัย โรงเรียน และประชาชน
ในโอกาสที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๔



      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน

201200

“...เราทุกคนต้องถือว ่าแผ่นดินไทยท่ีเราอาศัยอยู ่ทุกวันนี้  
เป็นสมบัติของทุกคนทุกท่านท่ีคิดว่าตนเป็นคนไทยและรัก 
ความเป็นไท เราจึงต้องพิทักษ์รักษาสิ่งที่มีค่าหวงแหนนี้ให้ยืนยง
อยู่ตลอดไปด้วยความร่มเย็นช่ัวลูกชั่วหลานในอนาคต ดังท่ี
บรรพบุรุษของเราท่านรักษาแผ่นดินไว้ด้วยชีวิตมาแล้ว...”

พระราชด�ารัสพระราชทานในโอกาสเสด็จ ฯ พระราชทานเข็มที่ระลึก
แก่ผู้บริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย ประจ�าปี ๒๕๑๖ ครั้งที่ ๑ 
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๑๗



๘๔ พรรษา ร
าชนิศีรีแผ่นดิน

203202

“...เพราะว่าเรามุ่งในการท่ีจะช่วยบุคคลในครอบครัวท่ียากจน  
ท่ีพ่อแม่เจ็บมากหรือท่ีมีลูกพิการนี้ โดยมากสมาชิกศิลปาชีพ 
จะเอามาจากคนท่ียากจนแล้วก็เอามาจากบางครั้งในครอบครัว
ทหารท่ีไปรับใช้บ้านเมืองแล้วก็เสียชีวิตไป เพราะว่าทหารก็คือ
ประชาชนนี่เองครอบครัวของเขาเป็นชาวไร่ชาวนาเราก็ได้ช่วย 
เท่ากับว่าศิลปาชีพกับสายใจไทยท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๔

203



๘๔ พรรษา ร
าชนิศีรีแผ่นดิน

205204

“...เราไม่ใช่แต่เรยีนส�าเรจ็ ซ่ึงหมายถงึความจ�า เรายงัสามารถน�า
วิชาการนั่นมาปฏิบัติด้วย ภาคปฏิบัติสิท่ียากพิสูจน์ได้ว่าคนเรา
ส�าเร็จในชีวิตหรือไม่ นั่นอยู่ที่การปฏิบัติตน...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๕



      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน

207206

“...คลนีกิส�าหรบัพยาบาลรกัษาของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
ท่านบอกว่าไม่ต้องมาคอยรถเคลื่อนท่ีหรืออะไร หรือว่าสถานี
อนามัยไม่ต้อง ประชาชนอยู่ท่ีไหน เราไปท่ีนั่น พื้นอย่างไรล่ะ 
มีอะไรก็ปูเข้าไปสิไม่ต้องมีโต๊ะมีอะไรตั้งหรอกมันส�าคัญท่ีจิต 
ของคน คือว่า บุคลากร บุคคลนี่ส�าคัญที่สุด...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๕

206



๘๔ พรรษา ร
าชนิศีรีแผ่นดิน

209208

“...อย่าไปคิดว่าบ้านนอกไม่ได้เรียนหลักสูตรนั้น ไม่ได้ผ่านต่าง
ประเทศแล้วจะเป็นคนโง่เขลาไม่จรงิเลย ทางวชิาการ ด้านวิชาการ
เราได้จากต่างประเทศมาก ทางด้านจิตใจ เราเป็นตัวอย่าง 
ได้มาก...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๕



      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน

211210

“...ถ้าเราจะแจกแต่ท่ีดินท�ากินให้ประชาชนท้ังหมด ขณะท่ี
ประชาชนเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ เป็นไปไม่ได้เราต้องพยายามให้เขามี
อาชีพท่ีเลี้ยงตัวได้และเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ต้องหาอาชีพ 
ให้เขา ต้องฝึกอาชีพให้เขาซ่ึงมีอาชีพหลายอย่างซึ่งนักวิชาการ
ของเราจะช่วยได้ รู้จักเลี้ยงปลา ไม่มีวันท่ีอาหารจะมากล้นไป 
อาหารอาจจะล้นมากไปส�าหรบัความคิดของในด้านการค้า แต่ไม่มี
วันล้นโลก เพราะมีคนท่ีอดอยากมากมาย ในโลกนี้ ประเทศ 
ต่าง ๆ ที่อดตายยังมีอีกเยอะ...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๕

210



      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน

213212

“...การท่ีประเทศชาติจะมั่นคงอยู่ได้นั้น ส�าคัญท่ีสุดอยู่ท่ีผู้ปฏิบัติ
บริหารงานแผ่นดิน จะต้องใช้วิทยาการนั้นด้วยความฉลาด 
สามารถ และด้วยความสุจริตเท่ียงตรง พร้อมท้ังความเข้มแข็ง  
เสียสละอย่างแท้จริง ดังนั้นจึงสมควรและจ�าเป็นท่ีสุดท่ีท่าน 
ท้ังหลายจะต้องตั้งใจ พยายามน�าเอาความคิดวิทยาการไปใช้ใน
การปฏิบัติบริหารงานให้เกิดประโยชน์เต็มที่...”

พระราโชวาทในโอกาสเสดจ็ฯ แทนพระองค์ในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร 
วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ส�าเร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัย
การทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และ
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ส�าเร็จการศึกษา 
จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๒๕



๘๔ พรรษา ร
าชนิศีรีแผ่นดิน

215214

“...คนเรานี่ถ้าเผื่อรักษาจิตท่ีมุ่งม่ันท่ีจะด�ารงความกตัญญูกตเวที
ต่อชาติบ้านเมือง ต่อแผ่นดิน นั่นแหละเป็นของดี เป็นของ 
ย่ังยนืนาน แม้ร่างกายจะช�ารดุทรดุโทรมไปตามกาลเวลา แต่ความ
ปรารถนาดี ท่ี มีต ่อคนส ่วนรวมและต ่อประเทศชาตินั้นจะ 
ด�ารงอยู่...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๖

215



      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน

217216

“...เราไม่สามารถท่ีจะม่ันใจได้ว่าสุขภาพอนามัยของคนไทยจะ 
ดข้ึีน เราต้องรกัษาให้เขาหาย ให้เขาเป็นธงชยัท่ีพึง่ ดแูลครอบครวั
เขาได้ และก็สอนอาชีพด้วย มูลนิธิศิลปาชีพให้เขายืนได้โดย 
ไม่ต้องพึ่งใคร...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๖

216



๘๔ พรรษา ร
าชนิศีรีแผ่นดิน

219218

“...ตั้งใจจะให้ไปถึงราษฎรยากจนที่ท้องถิ่นทุรกันดารให้มากที่สุด 
ให้มีปัจจัย ๔ ครบ ให้เจริญทันกับส่วนกลางของบ้านเมือง ให้ลูก
หลานเขาได้รับการศึกษา ข้าพเจ้าตั้งใจท่ีจะให้ราษฎรมีหมู่บ้าน
เบ็ดเสร็จ มีการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ มีธนาคารข้าว เรียกว่าอยู่ดี
กินดี แล้วก็พ้นจากการเจ็บป่วยท่ีมีสาเหตุจากการอดอยาก 
ขาดอาหาร...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
วันจันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๒๙

219



๘๔ พรรษา ร
าชนิศีรีแผ่นดิน

221220

“...เรื่องสุขภาพอนามัยนี้เป็นสิ่งส�าคัญ เพราะเป็นพื้นฐานของ  
สิ่งมีชีวิตท้ังมวล ดังค�ากล่าวท่ีว ่า “จิตใจท่ีแจ่มใสย่อมอยู ่ 
ในร่างกายท่ีแข็งแรง” หากประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์  
ไม่เจบ็ไข้ได้ป่วยเขากจ็ะมีสตปัิญญาเล่าเรยีน ประกอบสมัมาอาชีพ
สร้างสรรค์ความเจริญต่าง ๆ ให้แก่ชาติบ้านเมือง...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๑



      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน

223222

“...มูลนธิศิลิปาชีพ นีต่ัง้ข้ึนมาเพ่ือช่วยเหลอืคนยากจนโดยเฉพาะ
ครอบครัวชาวนา เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งเสมอ
ว่าเมืองไทยนี้ประเสริฐนัก และเราไม่รู้สึกกันในการที่ประเทศไทย
สามารถผลิตข้าว ผลิตอาหารเลี้ยงตัวได้ ท�าให้เกิดภาวะที่มั่นคง
ภายในประเทศขึ้นมาก แต่เราเคยเสียเราไม่ทันรู้สึก ที่นี้ชาวนาที่
ยากจน ข้าพเจ้าดีใจท่ีทรงมอบหมายให้ดแูลครอบครวัของชาวนา 
จึงได้เกิดมูลนิธิศิลปาชีพขึ้น...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๔

222



๘๔ พรรษา ร
าชนิศีรีแผ่นดิน

225224

“...ระลึกถึงบุญคุณของชาวนาชาวไร่ และเห็นว่าเขาควรได้รับ
ความอาทรเอาใจใส่ให้มากกว่านี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
จึงตั้งพระราชหฤทัยจะท�านุบ�ารุงชาวนาชาวไร่ ทรงอุทิศพระองค์
พัฒนาดินและน�้าเป็นองค์ประกอบส�าคัญของการท�าไร่ท�านา 
ในเวลาเดียวกันก็ทรงมอบหมายให้ข้าพเจ้าช่วยดูแลครอบครัว 
ของชาวนาชาวไร่อีกทางหนึ่งด้วย...”

พระราชด�ารัสในพิธีเปิดการประชุมและนิทรรศการ
เรื่อง “มรดกสิ่งทอของเอเชีย : หัตถกรรมและอุตสาหกรรม” 
ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๓๕
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๘๔ พรรษา ร
าชนิศีรีแผ่นดิน

227226

“...อันนีเ้ป็นสิง่ท่ีเราน่าภมิูใจมากเลยว่า แผ่นดนินีค้งจะไม่ล่มสลาย
เพราะว่ายังมีคนท่ีดีอีกมาก ท่ีพร้อมจะจรรโลงประเทศไทย  
และพร้อมที่จะรักษาคุณงามความดีของเผ่าไทยเอาไว้...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๑

227



      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน

229228

“...ฟาร์มตัวอย่าง ที่บ้านขุนแตะ อ�าเภอจอมทองนี่ ทดลองเลี้ยง
สารพัด และรับชาวเขาเผ่าต่างๆ ส่วนมากท่ีนั่นเป็นกะเหรี่ยง 
ซึ่งยากจน มาเทรนการเลี้ยงไก่บ้าน เลี้ยงแกะ เลี้ยงสารพัดอย่าง 
ท�าให้เขามีงานท�า เขาบอกเขามีความสุขแล้วเดี๋ยวนี้...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๓
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 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน
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“...ข้าราชการต่างๆ ที่ปลดเกษียณอายุไปแล้วตอนอายุ ๖๐ ทุกคน  
กจ็ะเศร้าใจ เพลยีใจว่าโดนปลดเกษียณไปแล้ว ข้าพเจ้ากก็ราบบังคม
ทูลคิดกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกับเพื่อน ๆ ว่า คนท่ี
เกษียณอายุไปนี่ แล้วมีความเป็นนักวิชาการท่ีเก่งมากมายก่ายกอง 
น่าท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับข้าพเจ้าจะพยายามรวบรวม 
มันสมองที่เก่ง และที่ได้รับการทดลอง คือหมายความว่าเรียนรู้เก่ง
ฉลาด แล้วก็ได้ฝึกทดลองมาด้วยแล้ว ให้มารวมกันช่วยกันจ้อง
พิจารณาปัญหาต่างๆของประเทศ โดยเป็นเอกชน เป็นคล้าย ๆ 
เอกชนธรรมดานี่มารวมกัน แล้วคิดว่าเราจะท�าอะไรท่ีจะแก้ไขดูแล
ช่วยบ้านเมืองของเราอีก...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๓
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๘๔ พรรษา ร
าชนิศีรีแผ่นดิน

233232

“...ท�าฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ นี่ส�าคัญ ลองดูว่าเราจะเลี้ยง 
อะไรได้ดี และในเวลาเดียวก็ฝึกหัดชาวเขา ชาวบ้านต่าง ๆ  
อย่างชาวบ้านนราธิวาส ชาวไทยอิสลามก็จะเข้ามาฝึกการเลี้ยง
สัตว์ต่าง ๆ ก็นับว่า เป็นไปด้วยดีมาก...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันเสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๔
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๘๔ พรรษา ร
าชนิศีรีแผ่นดิน
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“...สิ่งนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งท่ีข้าพเจ้าภาคภูมิใจท่ีได้เกิดมาเป็น 
คนไทย ได้เกิดมาในพระบวรพระพุทธศาสนา แล้วก็ได้มาอยู ่
ในต�าแหน่งท่ีจะรับใช้ชาติบ้านเมือง รับใช้ประชาชนคนไทย 
ทั้งหลาย อย่างน้อยให้เขาได้รับความสุขโดยทั่วไป...”

พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ 
ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันจันทร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๖
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 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน      
 ๘๔ พรรษา ราชินีศรแีผน่ดิน

237236

“...การเดินทางไปที่ต่าง ๆ ตอนที่ข้าพเจ้าตามเสด็จไปนั้น ไม่ใช่
ไปได้ง ่ายๆ ไม่ใช ่ถนนไม่ดีเท ่านั้น แต่ยังมีอันตรายมาก 
จากผู้ก่อการร้าย ขบวนรถท่ีไปมาตามปกติถูกกับระเบิด ถูกซุ่ม
โจมตีบ่อยครั้ง จนมีเรื่องพูดกันเล่น ๆ ถึงพื้นที่บางแห่งว่า เข้าไป
ก็ได้แต่ว่าเข้าเป็นคน ออกเป็นกล่อง (หีบศพ) บางทีข้าราชการ 
ก็เข้าไปยาก ผลก็คือชาวบ้านยากจน ป่วยไข้มาก ไม่สามารถ 
เข้ารับบริการต่าง ๆ ในด้านการรักษาพยาบาล หรือแม้แต่
การเกษตรได้ บางทีก็ผ่าตัดกันในป่านั่นเอง เคยตามเสด็จอยู ่
ครั้งหน่ึงท่ีท่านท้ิงข้าพเจ้าไว้หมู่บ้านหนึ่ง แล้วประทับ ฮ. ไป 
อีกหมู่บ้านหนึ่ง เวลาข้ึนลงก็ต้องรีบ เครื่องยังไม่ทันดับสนิท 
ก็ลงแล้ว...”

พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จากหนังสือ “สมเด็จแม่กับการศึกษา”
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คณะผู้จัดท�าหนังสือเฉลิมพระเกียรติ 
“๘๔ พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน”



เกษตรกรในโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสงิห์
อันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิจังหวัดศรสีะเกษ   
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