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วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ปีที่ ๖  ฉบับที่ ๒
  ประจำเดือน  เมษายน - มิถุนายน ๒

๕๕๑ 



อาเศียรวาท 
สยามมณีฉันท์ ๓๒ 

	 	 อุดมดิเรกวรายุบล		 เฉลิมพระชนม์พระราชินี	
	 อนงคนาถคู่บารมี	 มหาจักรีนฤบดินทร์		
	 	 ธ	โดยเสด็จ	ณ	ถิ่นกันดาร	 ผสานและเสริมประสิทธิศิล-	
	 ปาชีพจรุงผดุงชีวิน	 พสกทำกินก็เพียงก็พอ	
	 	 พระฟื้นพนาชอุ่มประเทศ	 ปศุเกษตรก็เลี้ยงก็หล่อ	
	 เพราะ	“ป่ารักน้ำ”	กระชับชะลอ	 นิเวศและก่อวิวัฒน์นิคม	

กุสุมิตลดาเวลลิตาฉันท์ ๑๘ 

	 	 บ้านเล็กในป่าใหญ่ปะริปุร์ณประสม	
	 คน-ป่ากลืนกลม	 และเกื้อกูล	
	 	 อิ่ม-อุ่น-อุดมการณ์อธิคุณะวิบูล	 	
	 พืชสัตว์เพิ่มพูน	 พิจัยพันธุ์	
	 	 เหนือใต้อีสานกลาง	ธ	ทะนุนะระสรรพ์	
	 อาทรเสมอกัน	 สมานใจ	

สาลินีฉันท์ ๑๑ 

	 	 โครงการฟาร์มตัวอย่าง		 ธ	นำทางเกษตรไทย	
	 หลีกเลี่ยงเสี่ยงการใช้	 พิษะสารมิพึงควร	
	 	 ธนาคารอาหารชุมชน	 ประโยชน์ล้นประหยัดถ้วน	
	 สมุนไพรไม้เลิศล้วน	 อุดมค่าอนันต์คุณ	
	 	 สวนป่าสิริกิติ์	 สุสฤษดิ์สนองหนุน	
	 สัตว์ป่าพฤกษาอดุล	 อนุรักษ์และเสริมขยาย	
	 	 อาสาพิทักษ์ป่า	 เพื่อรักษาชีวิตหลาย	
	 พระราชทานธงพรรลาย	 ประกาศเกียรติคุณนาน	
	 	 เจ็ดศูนย์ศิลปาชีพ	 คือประทีปวิชาชาญ	
	 นับร้อยกลุ่มงานขาน	 ประสารสืบรังสรรค์ศิลป	์

สัทธราฉันท์ ๒๑ 

	 	 งามน้ำหฤทัยพิไลริน	 ชโลมมะนะถวิล	
	 ไทยผไทถิ่น	 สวัสดี	
	 	 ด้วยกายวจีจิตอัญชลี	 พระพุทธบาระมี	
	 ธรรมะคุณศรี	 และสังฆรัตน์	
	 	 บันดาลศุภสิทธิศานติ์พัฒ-	 นะชัยมลายอริขจัด	
	 เจริญพระชนม์จิรัฐิ์-	 ติกาลดล	
	 	 เดชะพระราชกุศล	 เกษมสุขะกะมล	
	 วรรณะพูนพล	 ทวีนิรันดร	์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 
ข้าพระพุทธเจ้า สำนักงาน กปร. 
(คุณหญิงรัตนาภรณ์	ฉัตรพงษ์	ประพันธ์)	

	



บทบรรณาธิการ

	 การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	 มีปรัชญาและจุดมุ่งหมายหลักที่เน้นให้	

“คน”	เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา	ซึ่งหมายความถึงการพัฒนาคน	โดยคน	และเพื่อคน	ทั้งนี้	เนื่องจาก	

“คน”	หรือ	“ทุนมนุษย์”	เป็นทุนทางสังคมที่สำคัญยิ่งต่อกระบวนการพัฒนา	คนจะเป็นทั้งความมั่งคั่ง

และความมั่นคงที่แท้จริงของประเทศ	 การพัฒนาคนหรือการสร้างความมั่นคงของมนุษย์	 จึงเป็นการ

ส่งเสริมให้คนมีทางเลือกในชีวิตมากขึ้น	 มีหลักประกันความมั่นคงทางด้านสิทธิ	 ความปลอดภัยและ

การสนองตอบต่อความจำเป็นขั้นพื้นฐาน	สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี	ไม่ประสบปัญหา

ความยากจน	 ไม่สิ้นหวังและมีความสุข	 ตลอดจนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการพัฒนาศักยภาพ

ของตนเอง	

	 วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริฉบับนี้	มีความมุ่งหมายที่จะให้ผู้อ่านได้รู้	 เข้าใจหลักการ	

แนวคิดและผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง	 ๆ	 ที่ก่อให้เกิดความ

มั่นคงของมนุษย์	 ทั้งในส่วนของการพัฒนาศักยภาพคน	 และการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ

พัฒนาคน	โดยได้นำเสนอเรื่องราวต่าง	ๆ	ได้แก่	บทความเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า	ฯ	

พระบรมราชินีนาถ	“พระผู้สร้างความมั่นคงของมนุษย์”	การสร้างความมั่นคงทางอาหารตามแนว

พระราชดำริในเร่ือง	“ขา้วและชาวนา : ใตร้ม่พระบารม”ี	และผลสำเร็จในการพัฒนาเร่ืองข้าว	ท่ีศนูย์ศึกษา

การพัฒนาภูพานฯ	 จังหวัดสกลนคร	 นอกจากนี้ได้นำเสนอให้เห็นถึงการดำเนินงานพัฒนาตามแนว

พระราชดำริเพ่ือสร้างความม่ันคงของมนุษย์และนำไปสูก่ารเสริมสร้างความม่ันคงของชาติในภมิูภาคต่าง	ๆ	

ดังเช่น	 บ้านรอตันบาต	ู อำเภอเมือง	 จังหวัดนราธิวาส	 จากพื้นที่เสี่ยงภัยสู่ดินแดนแห่งการพัฒนา	 และ

โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านบ่อหวี	 อำเภอสวนผ้ึง	 จังหวัดราชบุรี	 รวมท้ังบทสัมภาษณ์พลเอกสีมา	 ปาณิกบุตร	

อดีตแม่ทัพภาคที่	 ๓	 ถึงการสนองพระราชดำริเพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารบริเวณ

แนวชายแดนในภาคเหนือ	

	 สำหรับสาระน่ารู้และเรื่องราวต่าง	 ๆ	 วารสารฯ	 ฉบับนี้ได้นำเสนออย่างครบครัน	 ได้แก่			

การท่องเที่ยวเชิงพัฒนาสู่จังหวัดกาญจนบุรี	 ดินแดนแห่ง	 “เมืองสองแคว แคว้นโบราณ แดน

ประวัติศาสตร์” การนำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ในการพัฒนาที่ประเทศภูฏาน	และความรู้เกี่ยวกับ

การแสดงมหรสพในงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	 รวมทั้งสรุปพระราชกรณียกิจของทุกพระองค์ในห้วงระยะเวลา

ที่ผ่านมา	

	 อน่ึง	 เน่ืองจากมีความจำเป็นบางประการจากสถานการณ์ของประเทศท่ีทำให้การจัดทำวารสารฯ	

ฉบับนี้ล่าช้าออกไปจากวันเวลาที่กำหนดมาก	ดังนั้น	ในเนื้อหาสาระข้อมูลที่นำเสนอจึงเป็นข้อมูลที่ทัน

ต่อเหตุการณ์	ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวต่าง	ๆ	ได้เป็นอย่างดี	



๕วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริปทีี่๖ฉบบัที่๓ประจำเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน๒๕๕๑

พระราชกรณียกิจ

มเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปโครงการ

ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านยางกลาง หมูท่ี่ ๓ ตำบลสีบัวทอง 

อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง เพื่อทอดพระเนตรพิธีอัญเชิญแม่โพสพ

คืนนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และทรง

พระสุหร่ายองค์แม่โพสพ จำนวน ๕๐๐ องค์ ในโอกาสนี้ได้พระราชทานพันธุ์ข้าว

แก่ตัวแทนชาวนา จำนวน ๖ ราย และพระราชทานองค์แม่โพสพแก่ตัวแทน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 จากนั้นเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการข้าว โรงฝึกศิลปาชีพ อาทิ 

เครื่องปั้นดินเผา ทอผ้าฝ้าย ทอผ้าไหม พร้อมกับเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรที่

มาเฝ้าฯ รับเสด็จ 

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ จังหวัดอ่างทอง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ 



พระราชกรณียกิจ

นที่๒๔กรกฎาคม๒๕๕๑สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ดิน
ของมูลนิธิชัยพัฒนา ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ จำนวน ๖ แห่ง 

ประกอบด้วย 

 โครงการพัฒนาพื้นที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านบึงแวง ตำบลศรีภิรมย์ 
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ทอดพระเนตรนิทรรศการ และขั้นตอนวิธีการ
ผลิตมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์  

 ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำรัสในเรื่องดังกล่าวความว่า 

 “ไดเ้ปดิอนิเตอรเ์นต็ด ู เหน็วา่ราษฎรมปีญัหาเวลาปลกูยาสบูแลว้เกดิฝนตก
ทำใหใบยาเสยีหาย จงึใหเ้จา้หนา้ทีไ่ปดแูละศกึษาวา่จะมวีธิกีารแกไขปญัหาอยา่งไร” 
ในส่วนของโครงการเข่ือนแควน้อยอันเน่ืองมาจากพระราชดำริน้ันมีพระราชดำรัสความว่า 
“ไปถึงไหน จะแล้วเสรจ็เมื่อไร”  

 พร้อมกับเสด็จฯ ไปโครงการพัฒนาพื้นที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านหนองไผ่ 
ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โครงการพัฒนาและส่งเสริม

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก                
และอุตรดิตถ์ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

้ ้ 

๖วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปทีี่๖ฉบบัที่๓ประจำเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน๒๕๕๑



 จากนั้นเสด็จฯ ไปพื้นที่

สาธารณประโยชน์บ้านกิ่วคอควาย 

ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัด

อุตรดิตถ์ ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยม

หน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร

ที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ 

การผลิตกล้วยตากบ้านเกาะคู ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัด
พิษณุโลก ต่อมาเสด็จฯ ไปหมู่บ้านน้ำลี ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์ ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า 

 ให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรบ้านทรายงาม เนื่องจาก
ปัญหาอุทกภัย ทำให้ลำห้วยที่ไหลผ่านบ้านทรายงามไหลเปลี่ยนทิศ ส่งผล
ให้ที่นาของราษฎรเปลี่ยนเป็นลำห้วย ทำให้ราษฎรประสบปัญหาความ
เดือดร้อนไม่มีที่ทำกินและลำห้วยตื้นเขิน พร้อมกับให้พิจารณาพัฒนา
แหล่งน้ำในลุ่มน้ำน้ำลี 

 จากน้ันเสด็จฯ ไปโครงการฟ้ืนฟพ้ืูนท่ีประสบภัยดินถล่ม โดยการทดสอบ
ใช้กระสอบมีปีก บ้านน้ำต๊ะ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ และโครงการฟื้นฟู
พ้ืนท่ีประสบภัยดินถล่ม โดยการทดสอบใช้ผ้าห่มคลุมดินและหมอนกันดินบริเวณ
เขาอานม้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  

 วันที่๒๕กรกฎาคม๒๕๕๑ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความ
ก้าวหน้าในการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ๔ แห่ง ประกอบด้วย 
โครงการพื้นที่ป่าสงวนม่อนทุ่งช้าง ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง โครงการ
พื้นที่บ้านม่อนหัวฝาย ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง โครงการซ่อมแซม
ฝายห้วยฝางใหญ่ ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง ในการน้ี ได้พระราชทานพระราชดำริ
เกี่ยวกับอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเก็บกักน้ำไว้
ในถ้ำ สรุปความว่า 

 ต้องพยายามทำให้ดีเพราะเป็นวิธีใหม่ การเก็บกักน้ำไว้ในถ้ำ
จะทำให้ลดการระเหยของน้ำ ถ้าแก้ปัญหาการรั่วซึมของอ่างเก็บน้ำได้
ก็จะดีมาก เพราะจะลดการทว่มพืน้ที่ทำกินของราษฎร เพือ่จะไดพ้สิจูน์
วา่รปูแบบนีส้ามารถดำเนินการได้หรือไม ่

๗วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริปทีี่๖ฉบบัที่๓ประจำเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน๒๕๕๑



๘วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปทีี่๖ฉบบัที่๓ประจำเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน๒๕๕๑

พระราชกรณียกิจ

มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำเนินไปทรงดำนา 

ณ แปลงนาสาธิตในพื้นที่ว่างเปล่า 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
จังหวัดนครนายก ซึ่งในปีนี้ทรงดำนา 
๒ วิธี คือ วิธีการโยนกล้าข้าวลงใน
แปลงสาธิตการเกษตรที่ ๓ โดยใช้
พันธุ์ข้าวลูกผสม PTT 06022 H ซึ่ง
เป็นพันธุ์ข้าวเจ้าที่ไม่ไวต่อแสง เป็น
พันธ์ุข้าวนุ่มท่ีมีอมิโลส ๑๘ เปอร์เซนต์ 
มีอายุเก็บเกี่ยว ๑๑๗ วัน ความสูง
เฉลี่ย ๑๒๐-๑๒๕ เซนติเมตร ให้

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงดำนา ณ แปลงนาสาธิตในพื้นที่ว่างเปล่า 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

ผลผลิตประมาณ ๑,๐๐๐ กิโลกรัม
ต่อไร่ และ วิธีการปักดำในแปลงสาธิต
การเกษตรท่ี ๕ โดยใช้พันธ์ุข้าว กข.๓๑ 
(ปทุมธานี ๘๐) ซึ่งมีคุณลักษณะเด่น
คือ คุณภาพเมล็ดสม่ำเสมอกว่าพันธุ์
สุพรรณบุรี ๑ ต้านทานเพลี้ยกระโดด
หลังขาวและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 
ให้ผลผลิตสูง ลำต้นแข็ง ไม่ล้มง่าย 
ผลผลิตเฉลี่ย ๗๓๘ กิโลกรัมต่อไร่ 
หากมีการดูแลรักษาที่ดีจะให้ผลผลิต
สูงถึง ๑,๑๖๐ กิโลกรัมต่อไร่ 

 จากน้ันเสด็จฯ ไปทอดพระเนตร
แปลงสาธิตการเกษตรทฤษฎีใหม่ 



๙วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริปทีี่๖ฉบบัที่๓ประจำเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน๒๕๕๑

พระราชกรณียกิจ

นที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชดำเนินไปสถานีพัฒนาและ
ส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลน้อย 
หมู่ที่ ๑ ตำบลทะเลน้อย อำเภอ
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพ่ือทรงติดตาม
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 

 วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
เสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง หมู่ที่ ๖ 
ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบลูย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ในการน้ีได้พระราชทาน
พระราชดำริ สรุปความว่า 

เสดจ็พระราชดำเนนิไปทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิในเขตพืน้ทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช 
และพัทลุง 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๑๔-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

 • ในการสร้างจิตสำนึกให้

นักเรียนรักและดูแลรักษาป่าใน

ชมุชน นัน้ นอกจากการใหน้กัเรยีน

วาดภาพแลว้ ควรเนน้วชิาการเรือ่ง

ป่าไม้ด้วย 

 • การจดัหมวดหมูห่นงัสอื

ในห้องสมุด บางโรงเรียนมีการ

สอดแทรกวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 

Set และ Sub set เข้ามา ในเรื่อง

การจัดหมวดหมู่หนังสือ ซึ่งเป็น 

การอธิบายให้เด็กได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง 

 จากนั้นเสด็จพระราชดำเนิน
ไปโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ำปากพนัง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้พระราชทาน
พระราชดำริ สรุปความว่า 



๑๐วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปทีี่๖ฉบบัที่๓ประจำเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน๒๕๕๑

 ๑.  ควรพิจารณาพื้นที่ว่าง
เปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ส่งเสริม
การทำนาในลักษณะบูรณาการ
ให้ครบวงจร ทั้งในเรื่อง พันธุ์ข้าว 
ลานตากข้าว ยุ้งฉาง โรงสี และ
การตลาด 

 • เรื่องยุ้งฉางสำหรับเก็บ
ข้าว ควรมีรูปแบบที่มีราคาถูกแบบ
ยุ้งฉางในท้องถิ่น และควรทำเป็น
รปูแบบรายการสนิคา้ (Catalogue) 
เพื่ อให้มีหลากหลายรูปแบบ 
หลากหลายราคา และเหมาะสม
กับแต่ละท้องถิ่น 

 • ในการบริหารจัดการ
โรงสขีา้ว ทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช
จะสนับสนุนให้แก่ท้องถิ่น นั้น ควร
ให้ผู้จัดการโรงสีได้เรียนรู้จากของ
จริงเพื่อที่จะได้มีความรู้ในการ
บริหารจัดการทุกขั้นตอนการผลิต 
และเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป อาจ
ทำเป็นตำรา เพื่อจะได้รู้ว่าจะต้อง

บริหารงานแบบใด สามารถเป็น
ตัวอย่างให้บุคคลอื่นมาดูงานได้ 
และควรมีรางวัลให้แก่ผู้ทำให้งาน
ประสบความสำเร็จ 

 ๒. ในพื้นที่ว่างเปล่าอื่นที่
ไมไ่ดส้ง่เสรมิการทำนา ควรพจิารณา
ดำเนินการ ดังนี้ 

 • เจรจากบัองคก์ารบรหิาร
ส่วนตำบล จัดรูปที่ดินให้เหมาะสม
เพื่อส่งเสริมการเกษตร 

 • สร้างโรงงานแปรรูป
ผลผลติทางการเกษตร โดยไมท่ำให้
เกิดของเสียต่อชุมชน 

 จากนั้นเสด็จฯ ไปโครงการ
หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม บ้านเหมก หมู่ที่ 
๑๑ ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ได้
พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า 

 • การกำจัดหอยเชอรี่โดย
ใชย้า ทำใหป้ลาตายดว้ย ทำอยา่งไร
จะกำจัดโดยวิธีชีวภาพได้ 

 • การส่งเสริมด้านการ 
เกษตรให้แก่ราษฎร ควรส่งเสริม
แบบบูรณาการในทุกด้าน เช่น 
พนัธุข์า้ว ลานตากขา้ว ฉางเกบ็ขา้ว 
โรงสี และการตลาด เป็นต้น 

 • เรื่องฉางเก็บข้าว ควรมี
รูปแบบที่มีราคาถูกแบบยุ้งฉางใน
ท้องถิ่น และควรทำเป็นรูปแบบ



๑๑วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริปทีี่๖ฉบบัที่๓ประจำเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน๒๕๕๑

รายการสนิคา้ (Catalogue) เพือ่ใหม้ี
หลากหลายรูปแบบ หลากหลาย
ราคา และเหมาะสมกบัแตล่ะทอ้งถิน่ 

 • ควรส่งเสริมการเรียนรู้
เรื่องการปลูกมะนาวนอกฤดูกาล
ให้แก่เกษตรกร 

 • โรงงานแปรรูปผลผลิต
ควรสรา้งในทีด่นิทีไ่มไ่ดท้ำประโยชน ์ 
โดยไม่ทำให้เกิดของเสียต่อชุมชน 
และผลผลติทางการเกษตรกส็ามารถ
นำมาทำอะไรได้หลายๆ อย่าง 

 • มีที่นาร้างที่มีต้นกกอยู่ 
ไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรได้ 
น่าจะเอาต้นกกออกแล้วพิจารณา
ปลกูพชือะไรกไ็ดท้ีจ่ะเปน็ประโยชน ์

 • ทีด่นิทีไ่มไ่ดใ้ชป้ระโยชน ์
อาจเจรจากับองค์การบริหารส่วน
ตำบลเพื่อจัดรูปที่ดินให้เหมาะสม
พิจารณาทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ เช่น ลานตากข้าว 

 • โครงการฝายบา้นบราแงฯ 
ทีบ่า้นปแินมดูอ ตำบลบกูติ อำเภอ
เจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส ซึง่เปน็
ศนูยส์าขาของศนูยศ์กึษาการพฒันา
พกิลุทองฯ ตอนนีเ้ป็นอย่างไรบ้าง 
เดิมพื้นที่นี้ทำนา แตเ่ดีย๋วนีไ้มม่ใีคร
ทำนา คราวทีแ่ลว้จะไปดกูารทำนา 
ได้ดูกิจกรรมอื่นจึ งไม่มี เวลาดู
กจิกรรมการทำนา 

 ต่อมาได้เสด็จฯ ไปโรงสีข้าว
ชุมชนตำบลป่าระกำ หมู่ที่ ๓ ตำบล
ป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้พระราชทาน 
พระราชดำริ สรุปความว่า  

 • เรือ่งการจดัรปูทีด่นิ ควร
ทำเป็นมาตรฐานเพื่อให้ผู้อื่นมาดู
เป็นตัวอย่าง 

 • ในการบริหารจัดการ   
โรงสีข้าวที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
จะสนบัสนนุใหแ้กท่อ้งถิน่นัน้ ควรให้

ผู้จัดการโรงสีได้เรียนรู้จากของจริง 

เพื่อที่จะได้มีความรู้ในการบริหาร

จัดการทุกขั้นตอนการผลิต และ

เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป อาจทำ

เป็นตำรา เพื่อจะได้รู้ว่าจะต้อง

บริหารงานแบบใด สามารถเป็น

ตัวอย่างให้บุคคลอื่นมาดูงานได้ 

และควรมีรางวัลให้แก่ผู้ทำให้งาน

ประสบความสำเร็จ 



๑๒วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปทีี่๖ฉบบัที่๓ประจำเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน๒๕๕๑

พระราชกรณียกิจ

มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชดำเนินไปโครงการ

พัฒนาพื้นที ่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา 

ตำบลสุขฤหัย อำเภอห้วยคต จังหวัด

อุทัยธานี ซึ่งดำเนินการในลักษณะ

โครงการแปลงสาธ ิตการเกษตร

ทฤษฎีใหม่ บนเนื้อที่ ๑๐-๐-๘๗.๕ ไร่ 

เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรในบริเวณน้ี 

ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริ

สรุปความว่า 

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ณโครงการพัฒนาพื้นที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

 งานฎีกาเกี่ยวกับโครงการ
พัฒนาแหล่งน้ำที่คั่งค้างอยู่ ขอให้
กรมชลประทาน  และสำนกังาน กปร. 
รว่มกนัพจิารณาเรง่รดัการดำเนนิการ 
เพือ่ใหส้ามารถชว่ยเหลอืประชาชนได้
โดยเรว็ โดยพจิารณาความเหมาะสม 
หากเป็นเรื่องที่ไม่ติดขัดประเด็น
สำคญัๆ เชน่ ปญัหาเทคนคิวศิวกรรม
และพืน้ทีด่ำเนนิงาน กค็วรดำเนนิการ
ตามระบบงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไปไดเ้ลย  



๑๓วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริปทีี่๖ฉบบัที่๓ประจำเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน๒๕๕๑

พระราชกรณียกิจ

นที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๑ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไป

ศนูย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนค่ายสิรินธร 
ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำรัส
กับนายปกรณ์ สัตยวณิช รองเลขาธิการ 
กปร. นายวารินทร์ บุษบรรณ ท่ีปรึกษา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง สรุปความว่า 

 • ในศนูยศ์กึษาฯ มกีจิกรรม
ซำ้  ๆกนัมาก 

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 
ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒๒-๒๔ กันยายน ๒๕๕๑ 

	 • การสาธิตแปลงสาธิต

ทำกนัมาก แตไ่มค่อ่ยมคีนไปด ูควร

ทำในพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์จริง  

และเป็นพื้นที่ของราษฎร 

 • ควรมีการขยายผล ให้

คำแนะนำแก่กลุ่มเป้าหมายนอก

พื้นที่ เช่น ที่โรงเรียนเด็กกำพร้า

คุณสายลมที่จังหวัดลำพูน มีการ

ทดลองวิธีการกำจัดหอยเชอร์รี่

กันเอง โดยไม่มีผู้ให้คำแนะนำวิธี

ถูกต้องเหมาะสม 



 • ในหลายพืน้ทีข่าดยุง้ฉาง 

ไม่มีรูปแบบที่เหมาะสมและเป็น

ไปได ้ อยากใหไ้ปดตูวัอยา่งทีโ่ครงการ

ส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 

 จากนั้นเสด็จฯ ไปโครงการ

ชีววิถีเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน และโครงการ

ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ 

พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าไผ่ และ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอ

เหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  

 ในการนี้ ได้พระราชทาน

พระราชดำรัสกับนายสุพล ธนูรักษ์ 

ผู้อำนวยการกองพัฒนาการเกษตร

พื้นที่เฉพาะ กรมส่งเสริมการเกษตร 

และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง สรุปความว่า 

 • เรือ่งบอนสใีหน้ำไปสอน

เดก็นกัเรยีนในโครงการเกษตรเพือ่

อาหารกลางวันของโรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดนและโรงเรียน

ประถมศึกษา เพื่อให้เด็กได้เรียน

รู้เรื่องการขยายพันธุ์บอนสี และ

นำไปจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เข้า

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลาง

วันของโรงเรียนต่อไป 

 • เอกสารเผยแพร่ความรู้ 

ตำราที่แจกจ่ายไปแล้ว ควรมีการ

ติดตามดูว่าราษฎรมีการอ่านและ

มีความเข้าใจ เอาไปใช้ประโยชน์

ไดจ้รงิหรอืเปลา่ ในลกัษณะโครงการ

รักการอ่านแบบใหม่ (เชิงเกษตร) 

 ในการนี้ ได้พระราชทาน

พระราชดำรัสกับนายอำพล เสนาณรงค์ 

องคมนตรี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ 

เลขาธิการ กปร. และนายบัณฑิต ตันศิริ 

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน สรุปความว่า  

 ควรมีการศึกษาและผลิตปุ๋ยเคมีที่พอดีกับความต้องการและ

เหมาะสมกับชนิดของพืช และสภาพของดินในพื้นที่ เพื่อวางจำหน่าย 

ที่ร้านค้าของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ หรือร้านค้าในหมู่บ้าน 

เนื่องจากปัจจุบันชาวบ้านไม่มีที่ซื้อปุ๋ยที่นำเข้ามาจำหน่ายจากต่างประเทศ

ส่วนใหญ่มีลักษณะผูกขาดและมีราคาแพง 

 วันที่๒๓กันยายน๒๕๕๑ เสด็จฯ ไปสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรต ิ

๖ รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อพระราชทานรางวัล

แก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตร รางวัลเจ้าของนกเขาที่ชนะการ

แข่งขัน และทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ในการนี้ ได้พระราชทาน

พระราชดำริกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปความว่า   

 • ลองกองนำมาทำแยมอร่อยมาก แต่ไม่คุ้มค่าและเสียแรงงาน 

เนื่องจากต้องปลิดผลลองกองทีละกลีบ และต้องเลือกกลีบที่ไม่มีเมล็ด

มาทำ ตอ้งใชห้ลายกโิลถงึทำแยมได ้๑ ขวดเลก็ๆ ทำกนิเองในครวัเรอืนได ้

แต่ทำขายไม่ได้ 

	 • ลองกอง เงาะ มังคุด สามารถนำมาแปรรูปได้ แต่กำไรตกอยู่

กับโรงงาน เกษตรกรได้เงินน้อย 

 • แถวนี้น่าจะปลูกต้นหนามแดง ซึ่งมีรสชาติอร่อยและปลูกง่าย 

 • เรื่องกลุ่มผู้ใช้น้ำ ต้องปลูกจิตสำนึกให้เขาคิดว่าก่อนมีระบบ

ชลประทานมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไร และหลังจากมีระบบชลประทาน

เป็นอย่างไร 

๑๔วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปทีี่๖ฉบบัที่๓ประจำเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน๒๕๕๑



 ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำรัสกับนายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ 
เลขาธิการ กปร. สรุปความว่า 

 • ให้สำนักงาน กปร. สนับสนุนงบประมาณในปี ๒๕๕๒ ให้แก่
กรมชลประทาน ในการศกึษาความเหมาะสมในการผนันำ้จากแมน่ำ้โก-ลก 
เขา้สูค่ลองมโูนะ เพือ่นำนำ้จดืไปเจอืจางและปรบัปรงุคณุภาพนำ้ในแมน่ำ้
บางนราให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถนำน้ำไปใช้เพื่อการเกษตรในพื้นที่
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำบางนราได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทาง
การบริหารจัดการน้ำที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน
พระราชดำรไิว ้เมือ่วนัที ่๒๘ กนัยายน ๒๕๓๖ และวนัที ่๑๔ ตลุาคม ๒๕๓๖ 

 • ใน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้มแีตข่า่วสถานการณค์วามไมส่งบ 
สว่นเรือ่งดีๆ  ในเรือ่งการพฒันาอาชพีการเกษตรในเขตชลประทานควรนำ
มาประชาสัมพันธ์ด้วย 

 วันที่๒๔กันยายน๒๕๕๑ เสด็จฯ ไปโรงสีพิกุลทอง หมู่ที่ ๔ บ้านปยู ู
ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ได้พระราชทาน
พระราชดำรัสกับนายจรัลธาดา กรรณสูต ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสรุปความว่า 

 • ให้ปรับปรุงโรงสีข้าวพิกุลทองให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และ
ให้พิจารณาถึงจำนวนประชากรที่มาใช้ประโยชน์ อย่างน้อยควรมีขนาด
เทา่กบัโรงสทีีอ่ำเภอปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช และควรประชาสมัพนัธ์
ให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ ส่วนเครื่องเก่าให้อนุรักษ์ไว้ และปรับปรุง
อาคารให้สวยเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยให้สำนักงาน กปร. เร่งรัดดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

๑๕วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริปทีี่๖ฉบบัที่๓ประจำเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน๒๕๕๑



 • ให้ยุวเกษตรกรและกรรมการโรงสีได้ศึกษาเรื่องการบริหาร

จัดการโรงสีข้าวตั้งแต่ต้น รวมทั้งศึกษาด้านบัญชีและหลักสูตรอื่นๆ ให้

ครบวงจร 

 • ที่นราธิวาสควรทำเส้นทางท่องเที่ยวเกี่ยวกับงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

 • โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) ขณะนี้งบประมาณ

เรื่องท่องเที่ยวเชิงพัฒนาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกแล้ว 

แต่การก่อสร้างโรงงานของเราทำไม่ทัน ให้เร่งรัดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

 จากนั้นเสด็จฯ ไปแปลงขยายผลการใช้ประโยชน์พื้นที่ชลประทาน

บ้านปูยู หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ 

ได้พระราชทานพระราชดำรัสกับนายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ ที่ปรึกษาด้านการ

ประสานงานโครงการฯ สำนักงาน กปร. นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร วิศวกรใหญ่

ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวางแผนและโครงการ กรมชลประทานและเจ้าหน้าที่

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 • ให้กรมชลประทานพิจารณาช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ที่มี

ความพร้อมเกี่ยวกับการก่อสร้างระบบชลประทานเพื่อการทำนา และ

การขุดลอกคลองระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วม ในเขตพื้นที่บ้านศรีพงัน 

หมูท่ี ่๓ บา้นชมุบก และหมูท่ี ่๙  ตำบลเกาะสะทอ้น รวมทัง้พืน้ทีต่ำบลโฆษติ 

อำเภอตากใบ ตามที่นางสาวอัจฉรา เลาเลิศ ได้ขอพระราชทานความ

ช่วยเหลือ  

 • ควรกำหนดเวลาใช้งาน

เครือ่งสขีา้ววา่ใครทำอะไร ตอนไหน 

หน่วยราชการก็ต้องบอกให้ชัดเจน

ว่าจะทำอะไร ชาวบ้านก็ต้องบอก

ว่าจะทำอะไรบ้าง 

 • เอาฟางข้าวไปเพาะ 

เหด็ฟาง จากนัน้เอาไปทำปุย๋หมกั 

๑๖วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปทีี่๖ฉบบัที่๓ประจำเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน๒๕๕๑



๑๗วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริปทีี่๖ฉบบัที่๓ประจำเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน๒๕๕๑

พระราชกรณียกิจ

นที่๓๐กรกฎาคม๒๕๕๑ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้า

จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปโครงการทับทิมสยาม ๐๑ 

ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เพ่ือทรงติดตามการดำเนินงาน

และทอดพระเนตรกิจกรรมด้านอาชีพของราษฎรหมู่บ้านทับทิมสยาม ๐๑  

 วนัที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เสด็จไปโครงการทับทิมสยาม ๐๕ ตำบล

คลองไก่เถือน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว และโครงการทับทิมสยาม ๐๓ 

หมู่ที่ ๙ ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ทอดพระเนตรกิจกรรม

ด้านอาชีพของราษฎร อาทิ กิจกรรมกลุ่มปลูกและแปรรูปสมุนไพร ในโอกาสนี้

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ 

เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่โครงการทับทิมสยาม 
จังหวัดตราด และสระแก้ว 

ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

วันที่ ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 



๑๘วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปทีี่๖ฉบบัที่๓ประจำเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน๒๕๕๑

พระราชกรณียกิจ

นที่๑สิงหาคม๒๕๕๑ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ

พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์

อัครราชกุมารี เสด็จไปโครงการหมูบ้่านทับทิมสยาม 

๐๔ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อทรงติดตามความ

ก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการ 

เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่โครงการหมู่บ้านทับทิมสยาม 
จังหวัดสุรินทร์ และศรีสะเกษ 

ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

วันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ 



 วันที่๒สิงหาคม๒๕๕๑เสด็จไปโครงการหมู่บ้านทับทิมสยาม ๐๖ 

อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ และโครงการศูนย์ศึกษาและถ่ายทอดความรู้

การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อทอดพระเนตรกิจกรรมการ

เพาะเลี้ยงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ จากนั้น เสด็จฯ ไปโครงการหมู่บ้าน

ทับทิมสยาม ๐๗ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ในโอกาสนี้ ได้เสด็จฯ ไป

ทรงเยี่ยมประชาชน และหน่วยแพทย์พระราชทาน พร้อมทั้งพระราชทานสิ่งของ

ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนทับทิมสยามทั้ง ๓ แห่ง 

๑๙วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริปทีี่๖ฉบบัที่๓ประจำเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน๒๕๕๑



เฉลิมพระเกียรติ

นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี

๒๐วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
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นายพลากร  สุวรรณรัฐ 

มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ 
ทรงห่วงใยทุกข์สุขความเป็นอยู่ของพสกนิกรมากเพียงไรนั้น ได้สะท้อน
ออกมาให้เห็นจากพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานในวาระโอกาสต่าง ๆ 

ที่สำคัญ คือ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานเพื่อพัฒนา
อาชีพ รายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และสามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 ภาพที่เห็นจากสื่อต่าง ๆ อยู่เสมอ และการรับรู้ของผู้ติดตามเสด็จ คือ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ประทับอยู่ท่ามกลางประชาชนอย่าง
ไม่ถือพระองค์ ทรงถามทุกข์สุขของราษฎรด้วยพระพักตร์ที่แย้มพระสรวลเปี่ยม
ไปด้วยพระเมตตา ครั้งหนึ่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส ผูป่้วยโรคเร้ือนคนหน่ึงเอ้ือมมือท่ีเต็มไปด้วยแผลมาจับท่ีพระหัตถ์ 
แล้วขอพระราชทานพระหัตถ์นั้นเทิดไว้เหนือศีรษะ ก็มิได้ทรงรังเกียจ แสดงให้
เห็นถึงพระราชหฤทัยที่ทรงรักและห่วงใยราษฎรประดุจดังความรักอันบริสุทธิ์
ของมารดาที่มีต่อบุตร 



๒๒วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
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 แม้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะมิได้เสด็จพระราชดำเนินไป

ทรงเยี่ยมเยียนและพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลได้

ดังแต่กาลก่อน แต่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ก็ยังคงเสด็จฯ ไป

ทรงเย่ียมเยียนราษฎรและบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในภมิูภาคต่าง ๆ ตลอด เสมือน

ต่างพระเนตรพระกรรณและทรงสืบสานงานด้านการพัฒนาให้ดำเนินไปตาม

แนวพระราชดำริท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่วพระราชทานไว้ได้อย่างครบถ้วนสมบรูณ์ 

รวมทั้งทรงติดตามโครงการอันเนื่องมาจากดำริให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

 การพระราชทานความช่วยเหลือนั้น มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับ

ลักษณะและระดับความรุนแรงของปัญหา นับตั้งแต่การสงเคราะห์ในเบื้องต้น

เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือปัญหาเร่งด่วน เช่น การพระราชทานเงินหรือ

สิ่งของจำเป็นต่อการยังชีพในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ การดูแลสุขภาพอนามัย 

การรักษาพยาบาล จนถึงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาคน อันเป็นการช่วยเหลือคนหรือชุมชนนั้น ๆ ให้มี

ความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองได้ต่อไปในระยะยาว 
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 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

ทั้งหลายทั้งปวงนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ ให้แก่พสกนิกร

ทุกหมูเ่หล่า โดยไม่เลือกชนช้ัน วรรณะ ชาติใด ภาษาใด ซ่ึงมีความสอดคล้องตาม

ความหมายของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ท่ีอธิบายว่า “ความมัน่คง

ของมนษุย”์ หมายถึง การทีป่ระชาชนสามารถแสดงออกในทางเลอืกของตน

อยา่งปลอดภยัและเปน็อสิระ และประชาชนยงัมคีวามแนใ่จไดว้า่ โอกาสทีม่อียู่

ในวันนี้จะยังคงอยู่ในพรุ่งนี้ ประชาชนควรจะมีศักยภาพและไดร้บัอำนาจ

มากพอทีจ่ะดแูลรบัผดิชอบตวัเอง มโีอกาสทีจ่ะแสวงหาความตอ้งการของตวัเอง 

และรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต โดยมีองค์ประกอบคือ ความม่ันคงทาง

เศรษฐกิจ ความม่ันคงทางอาหาร ความม่ันคงทางส่ิงแวดล้อม ความม่ันคงทางบุคคล 

ความม่ันคงทางชุมชน และความม่ันคงทางการเมือง ซ่ึงจะขอกล่าวถึงโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ โดยสังเขป ดังนี้ 

 การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานด้านการพัฒนาพ้ืนท่ี จะมีหน่วยแพทย์

พระราชทานเดินทางไปล่วงหน้าเพื่อตรวจสุขภาพ ให้การรักษาโรคภัยไข้เจ็บแก่



ราษฎร หากมีผู้ป่วยที่อาการหนักจำเป็นต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่องจะทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ซ่ึงนับเป็นการสร้าง

ความมั่นคงทางสุขภาพ 

 โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ นอกจากจะช่วยเสริมรายได้จากการเกษตร

ด้วยการทอผ้าและหัตถกรรมแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปกรรม ภูมิปัญญา

ด้านงานช่างของคนไทยให้คงอยู่และพัฒนาฝีมือโดยให้โอกาสแก่ลูกหลาน

ของเกษตรกรในชนบทที่ไม่มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนในระบบโรงเรียน ให้ได้

เรียนรู้โดยทรงรับเข้ามาอบรมที่โรงฝึกอาชีพในบริเวณสวนจิตรลดา ซึ่งนักเรียน

ศิลปาชีพเหล่านี้ได้สร้างสรรค์ผลงานที่เรียกว่า “ศิลป์แผ่นดิน” ปรากฏเป็นที่

อัศจรรย์แก่สายตาชาวไทยและชาวโลกอย่างไม่น่าเชื่อว่าผลงานศิลปะอันยิ่งใหญ่

เหล่านี้จะมาจากฝีมือลูกหลานเกษตรกรในชนบทที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับ

ประเทศให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและในการเสด็จฯ ทรงงานในพื้นที่ทุกครั้ง 

จะมีการรับสมาชิกศิลปาชีพเพิ่มเติม ซึ่งจะทรงสัมภาษณ์รับสมาชิกใหม่ทุกคน

ด้วยพระองค์เอง จนทำให้เสด็จฯ กลับพระตำหนักท่ีพักแรมเป็นเวลาดึกด่ืนอยูเ่สมอ 

ซึ่งนับเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงของมนุษย์ 
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 โครงการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

เช่น โครงการสวนพฤกษศาสตร์ โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่า เป็นการ

รวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อความสมบูรณ์ของธรรมชาติ โครงการ

ป่ารักษ์น้ำ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โครงการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

ของภาคตะวันออก โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง เป็นการฟื้นฟูสภาพป่า

ภายใต้หลักการ “คนอยู่ร่วมกับป่า” โดยการพัฒนาคนให้มีความรู้ จิตสำนึก

ในการใช้ประโยชน์ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากร ดิน น้ำ ป่าไม้ อย่างสมดุล 

และมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โครงการธงพิทักษ์ป่าและราษฎร

อาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การดูแลรักษาป่าและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตนเอง โครงการฟื้นฟู

อาหารช้างป่า เป็นการอนุรักษ์ช้างป่าและสัตว์ป่า ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น รวม

ทั้งป้องกันไม่ให้คนไปทำร้ายช้างป่าและสัตว์ป่า โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง

ทะเล เป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำโดยใช้ปะการังเทียม ให้ความรู้ราษฎรใน

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำโดยการแบ่งเขตและ

กำหนดเครื่องมือในการจับสัตว์น้ำเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งนับเป็นการพัฒนา 

เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างแท้จริง 

 โครงการแหล่งผลิตอาหาร โครงการฟาร์มตัวอย่าง โครงการหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นการใช้พื้นที่เพื่อสร้างผลผลิตทางการเกษตรเป็นอาหาร
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สำหรับการบริโภคอย่างเพียงพอในครัวเรือนและชุมชน โดยเฉพาะโครงการ

ฟาร์มตัวอย่าง นอกจากผลิตอาหารแล้วยังเป็นแหล่งจ้างงานและถ่ายทอดความรู้

ทางการเกษตรและปศุสัตว์ เพ่ือให้ราษฎรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ

อาชีพของตนเองต่อไป ซึ่งนับเป็นโครงการที่สร้างความมั่นคงทางอาหาร 

 โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาและโครงการหมู่บ้านยามชายแดน

เป็นการจัดตั้งชุมชนบริเวณพื้นที่ชายแดน พื้นที่สูง ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ เพื่อ

เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยการรุกล้ำอธิปไตย ยาเสพติด การขนส่งสิ่งผิดกฎหมาย 

ตลอดจนปัญหาความมั่นคงอื่น ๆ โดยสร้างความปลอดภัยในการอยู่อาศัยใน

พื้นที่ พัฒนาความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น สร้างความรู้สึกรัก

และหวงแหนในแผ่นดินโดยไม่อพยพเคลื่อนย้ายไปอยู่พื้นที่อื่น รวมทั้งพัฒนา

ขีดความสามารถของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันประเทศอย่างมีระบบ 

โครงการน้ีได้ทำให้ประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนและพ้ืนท่ีสงู ซ่ึงมักจะไม่มีความชัดเจน

ในเร่ืองสัญชาติและความแน่นอนของชุมชนท่ีอยูอ่าศัยและท่ีทำกิน ให้ได้มีสถานภาพ

บุคคลถูกต้องตามกฎหมาย มีหลักแหล่งของชุมชนที่แน่นอน มีชีวิตความเป็น

อยูท่ี่ดีข้ึนตามความจำเป็นพ้ืนฐานท่ีควรจะเป็น และทำให้ “คนชายขอบ” เหล่าน้ี

ได้รับโอกาสในการพัฒนาท่ีเท่าเทียมกับคนไทยโดยท่ัวไป สามารถยืนอยูใ่นสังคม

ได้ด้วยตัวเองอย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ซึ่งนับเป็นการสร้างความมั่นคง

ทางบุคคล ความมั่นคงทางชุมชน และความมั่นคงทางการเมือง 

 โครงการพัฒนาต่าง ๆ ในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ยังมี

อีกมากมาย เช่น โรงเรียนร่มเกล้าฯ ธนาคารข้าว ธนาคารไม้ฟืน-ไม้ใช้สอย 

ธนาคารสมอง การอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง ฯลฯ ซ่ึง แนวพระราชดำรหิลายโครงการ 

๒๖วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปทีี่๖ฉบบัที่๓ประจำเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน๒๕๕๑



มคีวามสบืเนือ่งมาจากแนวพระราชดำรแิหง่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
หรอืเป็นลักษณะ “ต่อยอด” จากพระราชดำริ โดยเฉพาะโครงการเกี่ยวกับ
การพัฒนาชาวไทยภูเขาและโครงการพัฒนาพื้นที่ชายแดน 

 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่ตอบ
สนองต่อความจำเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนให้สามารถดำรงชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ไม่ประสบปัญหาความยากจน ไม่สิ้นหวัง ได้รับ
โอกาสอยา่งเทา่เทยีมกนัในการพฒันาศกัยภาพของตนเอง ไดร้บัหลกัประกนั
ดา้นสทิธ ิความปลอดภยั และความสขุ ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัความหมาย
และครบถว้นตามองคป์ระกอบของกรอบแนวคดิ “ความมัน่คงของมนษุย”์ 
ดงันัน้ จงึควรนอ้มเกลา้ฯ ถวายพระเกยีรตยิศแด ่ สมเดจ็พระนางเจา้สริกิต์ิิ 
พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ที่ทรงตรากตรำบำเพ็ญ  
พระราชกรณยีกจิในพืน้ทีช่นบทหา่งไกล ทรุกนัดาร พื้นที่สูง พื้นที่ชายแดน 
เพือ่ใหพ้สกนกิรไดอ้ยูเ่ยน็เปน็สขุอยา่งทัว่ถงึ สมำ่เสมอ ทรงเปน็ “พระผูส้รา้ง
ความมัน่คงของมนษุย”์ ใหแ้กป่วงชนชาวไทยอยา่งแทจ้รงิ 

๒๗วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริปทีี่๖ฉบบัที่๓ประจำเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน๒๕๕๑



บทความ

๒๘วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปทีี่๖ฉบบัที่๓ประจำเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน๒๕๕๑



ศรีนิตย์ บุญทอง* 

๒๙วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริปทีี่๖ฉบบัที่๓ประจำเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน๒๕๕๑

...พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงธำรงพระราชประเพณดีงักลา่ว
มานี ้ทรงสนพระราชหฤทยัในงานเกษตรกรรม เสดจ็พระราชดำเนนิ

ไปในท้องที่ต่างๆ เพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อ
ทรงทราบถึงปัญหาและความต้องการของเกษตรกร ทรงใช้เทคโนโลยี
ปัจจุบันในการแก้ไขปัญหาการเกษตร อาทิ การพัฒนาแหล่งน้ำ การทำ
ฝนเทยีม ทรงสง่เสรมิการทดลองการคน้ควา้วจิยั ทางการเกษตร ในบรเิวณ
พระตำหนักจิตรลดา ทรงตั้งโครงการส่วนพระองค์ ศึกษาวิจัยงาน
ด้านการเกษตรแขนงต่างๆ รวมทั้งการวิจัยเรื่องข้าวด้วย พระราชทาน  
พระบรมราชานญุาตใหน้กัเรยีน นกัศกึษา เกษตรกร ผูส้นใจทีม่ากนัเปน็กลุม่ 
เข้ามาศึกษาดูงาน ฟังคำบรรยายของผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประจำ...” 

	 พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	
ตอนหนึ่งของเรื่อง	 “ข้าวไทยในญี่ปุ่น”	 ที่ได้เชิญมาไว้นี้แสดงถึงแนวทางการ

พัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรงสนพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง

ที่จะให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้ด้วยการพึ่งตนเอง	ในเบื้องต้นเรื่องของอาหาร	

*รองเลขาธิการ	กปร.	



๓๐วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปทีี่๖ฉบบัที่๓ประจำเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน๒๕๕๑

โดยเฉพาะข้าวที่แสดงให้เห็นว่าทรงมีความสนพระทัยมาเป็นเวลานานมาก

เนื่องด้วยมีพระราชดำริให้ทำนา	 เพื่อศึกษาทดลองในบริเวณพระตำหนักจิตรลดา

ตั้งแต่	 ปี	 ๒๕๐๔	 ซึ่งดำเนินมาจนปัจจุบัน	 ผลผลิตข้าวที่ได้มาก็ได้พระราชทาน

ให้ไปใช้ในพระราชพิธีแรกนาขวัญ	และเกษตรกรก็ได้นำไปเป็นพันธุ์ข้าว	ซึ่งเป็น

ขวัญกำลังใจให้กับชาวนาเป็นอย่างย่ิง	

	 ข้าวเป็นอาหารของชาวไทยเป็นของคู่บ้านคู่เมือง	มีเรื่องที่เกี่ยวกับข้าว

มากมาย	ทั้งเรื่องของวัฒนธรรมประเพณี	เรื่องของอาชีพ	เรื่องของการค้าขาย

ในระดับโลก	 ฯลฯ	 สรุปแล้ว	 ข้าวไม่สามารถแยกออกจากชีวิตของคนไทยได้	

ประกอบกับในปัจจุบันประชากรโลกได้เพิ่มขึ้นตลอด	ในขณะที่ทรัพยากรมีอยู่

อย่างจำกัด	 ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ได้

พระราชทานแนวทางการพัฒนาให้ประชาชนรู้จักใช้ทรัพยากรที่ประหยัด	 คุ้มค่า	

มีความย่ังยืน	 สามารถพึ่งตนเองได้	 ตั้งแต่ต้นรัชกาลจนปัจจุบันได้มีหลักการ

พัฒนาทีเ่ปลี่ยนแปลงไป	 แต่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นทันกับการพัฒนาของ

สังคมโลก	 ในเรื่องของข้าวนั้น	 ทรงให้ความสนพระทัยมาตั้งแต่ต้นรัชกาล

อย่างต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน	 ขณะนี้เราพบแล้วว่าการขาดแคลนอาหารจะมี

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 แต่เกษตรกรที่ได้นำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติจะมีอาหารบริโภค

โดยไม่เดือดร้อน	 เห็นได้อย่างชัดเจนจากผู้ที่ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามรูปแบบที่ได้

พระราชทานไว้	 คือมีข้าวบริโภคได้ตลอดปี	 มีอาหารครบหมวดหมู่ให้บริโภคใน



ครัวเรือน	 เกษตรกรเหล่านี้จึงสามารถพึ่งตนเองได้ในเรื่องของอาหาร	 และส่ง

ผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	

พระมหากรุณาธิคุณต่อเกษตรกรนราธิวาส

	 เป็นท่ีทราบกันดีแล้วว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว	ทรงห่วงใยประชาชน

ในเร่ืองความเป็นอยู	่ เร่ืองของการมีอาหารรับประทาน	 ในการเสด็จฯ	 ไปทรงเย่ียม

ราษฎรในภูมิภาคต่างๆ	 จะเห็นภาพที่ทรงงานเกี่ยวกับเรื่องข้าว	 ตั้งแต่จัดหา

แหล่งน้ำใช้ในการปลกูข้าว	 มีพระราชดำริให้ปรับปรุงบำรุงดินเพ่ือการปลกูข้าว	 ให้

ศึกษาวิจัย	เพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพตามสภาพภูมิศาสตร์	ตลอดจนทรง

เกี่ยวข้าว	ซึ่งเป็นขวัญและกำลังใจกับชาวนาเป็นอย่างยิ่ง	

	 เมื่อเสด็จฯ	ไปทรงเยี่ยมกำลังหน่วยทหารที่บ้านโต๊ะโม๊ะ	ตำบลภูเขาทอง	

และเกษตรกรในเขตนิคมสร้างตนเองสุคิริน	 จังหวัดนราธิวาส	 เมื่อวันที่	 ๒๗	

สิงหาคม	 ๒๕๑๙	 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า	 ฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 และ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา	 ทำให้ทรงทราบว่าราษฎรที่

เข้ามาอยู่ในนิคมนี้	 ซึ่งมีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชันมีที่ราบน้อย	 ไม่

สามารถปลูกข้าวไว้บริโภคเองได้	 ข้าวสารราคาแพงหาซื้อยาก	หากเป็นฤดูมรสุม

เกิดอุทกภัยเส้นทางจะถกูตัดขาดก็จะเกิดปัญหาขาดแคลนข้าว	 จึงได้มีพระราชดำริ

ให้ปลกูข้าวในพ้ืนท่ีราบและบริเวณพ้ืนท่ีภเูขาเป็นแบบขัน้บนัได	 ใช้น้ำจากระบบ

ชลประทานที่มีพระราชดำริให้สร้างขึ้น	 และในปีต่อมาได้เสด็จฯ	 ไปเพื่อทรง

ติดตามผลและความก้าวหน้าของโครงการ	พร้อมพระราชทานคำแนะนำเพิ่มเติม	

ผลของโครงการนี้มีส่วนทำให้สมาชิกนิคมและครอบครัวอยู่ได้ตามอัตภาพ	

เจริญก้าวหน้ามาตามลำดับ	ครัวเรือนที่ทำนาก็มีข้าวรับประทานได้ตลอดปี	 ในปี	
๒๕๔๕	นิคมได้มีเครื่องสีข้าวพระราชทานขนาดเล็ก	๑	เครื่องไว้ในโครงการทำให้
สมาชิกได้ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง	

๓๑วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริปทีี่๖ฉบบัที่๓ประจำเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน๒๕๕๑



	 นิคมศรีสาคร	จังหวัดนราธิวาส	ได้ทำนาข้าวขั้นบันไดตั้งแต่ปี	๒๕๒๗	
จำนวน	๒๘๐	ไร่	 เพื่อสนองพระราชดำริที่ให้กรมชลประทานวางโครงการและ
ก่อสร้างโครงการจัดหาน้ำเพื่อสนับสนุนให้สมาชิกนิคมฯ	มีน้ำทำการเพาะปลูก
ได้ตลอดทั้งปี	ซึ่งได้ขยายผลจนปี	๒๕๔๖	มีนาข้าวขั้นบันไดถึง	๗๐๐	ไร่		

	 เมื่อวันที่	 ๒๒	 –	 ๒๔	 กันยายน	 ๒๕๕๑	 ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ได้เสด็จฯ	ไปจังหวัดนราธิวาส	เพ่ือทรงงานอีก
ครั้งหนึ่ง	 ในวันที่	 ๒๓	 นั้นได้เสด็จฯ	 ไปทอดพระเนตรงานนิทรรศการ	 “ของดี
เมืองนรา”	 เห็นได้ชัดเจนว่าพระองค์ทรงซักถามข้อมูลจากผู้ที่ได้เฝ้าฯ	 อย่าง
ละเอียดถ่ีถ้วน	ทรงจดบันทึกตลอดเวลา	ทรงเป็นห่วงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติว่า
ถูกต้องคุ้มค่าหรือไม่	 ทรงเป็นห่วงพันธุ์ไม้เก่าจะหายไป	ดังพระราชดำรัสความ
ตอนหนึ่งว่า	“กระเทียมเราซื้อมาจากจีน กระเทียมเล็กของเราหอมดี เดี๋ยว
จะเหมือนโป้ยเซียนที่ของเก่าซึ่งดอกเล็กหายหมด”	ทรงเป็นห่วงเกษตรกร
ว่าได้รับประโยชน์จากผลผลิตอย่างไร	 ทรงถามถึงราคาผลผลิต	 สำหรับผลผลิต	
ที่มีมากมีพระราชดำริให้เตรียมโรงงานรองรับ	 และทรงคิดถึงการคุ้มทุนด้วย	
เมื่อเสด็จฯ	 ถึงนิทรรศการที่นำลองกองมาแปรรูปรับสั่งว่า	 “ทำแยมลองกอง

อร่อยมาก แต่ไม่คุ้ม ทำกินได้ ทำขายไมไ่ด”้ “มงัคดุแปรรปูไดเ้ยอะ แต่

โรงงานได้ (เงิน) เกษตรกรได้น้อย”	ตลอดเวลากว่า	๓	ชั่วโมงที่ทอดพระเนตร

นิทรรศการน้ัน	 แสดงถึงความเอาพระทัยใส่ในข้อมลู	 และพระราชทานพระราชดำริ

เป็นแนวทางในการพัฒนาให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	

๓๒วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปทีี่๖ฉบบัที่๓ประจำเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน๒๕๕๑



โรงสีพิกุลทอง

	 ข้าว	 เป็นอีกเร่ืองหน่ึงท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	

ให้ความสนพระทัยเป็นอย่างยิ่ง	 จะเห็นว่าพระองค์เคยทรงทำทุกขั้นตอนของ

การทำนา	ตั้งแต่ไถ	ปักดำ	จนกระทั่งเกี่ยวข้าว	เมื่อวันที่	๒๔	กันยายน	๒๕๕๑	

เสด็จฯ	ไปยังโรงสีข้าวพระราชทานจังหวัดนราธิวาส : โรงสีข้าวพิกุลทอง	
ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่	๑	บ้านปูยู	ตำบลเกาะสะท้อน	อำเภอตากใบ	จังหวัดนราธิวาส	

เป็นโรงสีที่บริษัท	 SATAKE	 น้อมเกล้าฯ	 ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

จึงพระราชทานให้จัดสร้าง	ณ	บริเวณโครงการชลประทานมูโน๊ะ	เมื่อวันที่	๑๒	

กันยายน	๒๕๒๘	และหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ	จักรพันธ์ุ	ได้ประทานช่ือโรงสีน้ีว่า	

“โรงสีพิกุลทอง”	เมื่อวันที่	๑๓	กันยายน	๒๕๒๘		

	 ในการดำเนินงานมีวัตถุประสงค์	ดังนี้	

	 •	 เพื่อให้เกษตรกรได้รับบริการและรับคืนกำไรเฉลี่ยปลายปี	

	 •	 เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีรับฝากข้าวเปลือก	โดยทำหน้าท่ีเหมือนธนาคารข้าว		

	 	 รับจ้างสีข้าว	ตลอดจนขายข้าวให้กับพ่อค้า	

	 •	 เป็นสถานท่ีศึกษาค้นคว้า	เก่ียวกับการเพาะปลกู	การเก็บเก่ียว	การสีข้าว	

	 	 ตลอดจนการขาย	โดยสหกรณ์เป็นฝ่ายควบคุมการดำเนินงาน	

๓๓วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริปทีี่๖ฉบบัที่๓ประจำเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน๒๕๕๑

	 เม่ือสหกรณ์จังหวัดกราบบังคมทลูรายงานให้ทรงทราบถึงการดำเนินงาน

ของโรงสี	 ทรงซักถามด้วยความสนพระทัยเก่ียวกับพันธ์ุข้าว	 สมาชิกท่ีมารับบริการ	

รายได้จากการขายข้าว	ฯลฯ	เมื่อสาธิตการสีข้าวให้ทอดพระเนตรปรากฏว่า	

เครื่องสีไม่สามารถทำงานได้และได้พระราชทานพระราชดำรัสความว่า	

	 “เขารบัราชการมา ๒๐ กวา่ปแีลว้ วา่เขาไมไ่ด”้ (หมายถึงเคร่ืองสีข้าว

ที่ได้ทำงานมาตั้งแต่ปี	๒๕๒๘	จนถึงปัจจุบัน)	

	 “อนรุกัษ ์อนันีต้อ้งอนรุกัษ ์เพราะฉนัเปน็โรคเสยีดายประวตัศิาสตร”์ 

	 ดังนั้น	จึงได้อนุรักษ์โรงสีข้าวพิกุลทองไว้เป็นพิพิธภัณฑ์	มีพระราชดำริ			

ให้ทำประวัติศาสตร์บอกเล่าพร้อมรายละเอียดทางสังคมไว้ด้วย	 และได้มี

พระราชดำริ	ให้สร้างโรงสีใหม่ทดแทน โดยที่เครื่องต้องมีประสิทธิภาพแต่
จะเป็นเครื่องขนาดไหนนั้นจะต้องศึกษารายละเอียด	เช่น	จำนวนข้าวที่มี	

ประชาชนที่ใช้ประโยชน์	 ดูหลายๆ	 อย่างประกอบการพิจารณาและที่สำคัญยิ่ง

คือ	 ให้คณะกรรมการของกลุ่มอบรมในเรื่องของการบริหารโรงสี	บริหารการเงิน

การบัญชี	และให้เยาวชนได้เข้ามาศึกษาด้วย	

ระบบชลประทานและนาข้าว

	 ต่อมาได้เสด็จฯ	 ไปแปลงนาของบ้านปูยู	 หมู่ที่	 ๑	 ตำบลเกาะสะท้อน	

หมูบ้่านน้ีมีเกษตรกรทำนา	๑๐๗	ราย	ในพ้ืนท่ี	๙๔๗	ไร่	ใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวซีรีบกัูนตัง	

และพันธุ์	 ๘๔	 เป็นแปลงขยายผลการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชลประทานบ้านปูยู	

เมื่อเสด็จฯ	มาถึงบริเวณที่นา	ซึ่งวันนี้อากาศร้อนอบอ้าวมาก	ทรงสอบถามเรื่อง



การทำนาอย่างละเอียดต้ังแต่เร่ืองของการมีน้ำใช้	 พันธ์ุข้าวท่ีใช้เพาะปลกู	 ตลอดถึง

การตลาด	เม่ือทรงทราบว่ามีประชาชนบางหมูบ้่านในตำบลเกาะสะท้อน	ตำบลโฆษิต	

อำเภอตากใบ	 ยังขาดน้ำได้พระราชทานพระราชดำริ	 ให้กรมชลประทาน

พิจารณาให้ความช่วยเหลือ และให้ช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนมีความ

พร้อมก่อน และได้พระราชทานพระราชดำริให้เอาฟางข้าวไปเพาะเห็ดฟาง 

จากนั้นเอาไปทำปุ๋ยหมัก	 และได้มีพระราชดำริเกี่ยวกับโรงสีข้าวอีกว่า	 ต้องมี

ระเบยีบใครทำอะไร ตอนไหน อนัไหนชลประทานทำ อนัไหนชาวบา้นทำหรอื

สหกรณท์ำ		

ตามรอยพระยุคลบาท

	 ผลจากการทรงงานที่จังหวัดนราธิวาสในครั้งนี้ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการ

ประกอบอาชพีของเกษตรกร รบัสัง่หลายครัง้เกีย่วกบัการใชปุ้ย๋เคมจีะต้อง

สอดคล้องกับสภาพดินของพื้นที่ทำการเพาะปลูก ทรงหวงแหนพนัธุพ์ชื

ชนิดต่างๆ ที่เป็นของดั้งเดิม คุณภาพดีที่ควรได้รักษาไว้ หากผลผลิตมาก 

ควรได้นำมาแปรรูปให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีพระราชดำริเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการและเรื่องการตลาดที่เกษตรกรควรได้รับประโยชนต์าม

ความเหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องของข้าวและโรงสีที่จะต้องพัฒนาให้

เยาวชนได้มาเรียนรู้และศึกษา หากได้มีการบริหารจัดการโรงสีดีแล้ว 

ชาวนาผู้ใช้บริการมีความรู้ความเข้าใจใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ชุมชนนี้ก็จะพึ่งตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วั และเปน็การใชป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของเกษตรกร

อีกแนวทางหนึ่ง ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

๓๔วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปทีี่๖ฉบบัที่๓ประจำเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน๒๕๕๑



แนะนำโครงการ

สุพร ตรีนรินทร์* 

๓๕วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริปทีี่๖ฉบบัที่๓ประจำเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน๒๕๕๑

ากสถานการณ์ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้ถูกเติม

เชื้อไฟให้รุนแรงขึ้นเมื่อต้นปี ๒๕๔๗ ก่อให้เกิดผลกระทบที่ตามมา

มากมาย กล่าวคือ ประชาชนต่ืนกลัว การดำรงชีวิตประจำวันเปล่ียนแปลง 

ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ ขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

นำมาซึ่งการอพยพ ว่างงาน รวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมนานัปการผล

กระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ครอบครัวเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ครู 

และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ “ขาดผู้นำครอบครัว” ส่งผลกระทบต่อขวัญ

และกำลังใจของราษฎรเป็นอย่างยิ่ง 

 คร้ันเม่ือสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไป

ทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดนราธิวาส เมื่อปลายปี ๒๕๔๗ และได้ทรงทราบ

“รอตันบาตู” จากพื้นที่เสี่ยงภัย... 
     เป็นดินแดนแห่งการพัฒนา 

*เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๘ ว กลุ่มประสานงานโครงการพื้นที่ภาคใต้ 



๓๖วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปทีี่๖ฉบบัที่๓ประจำเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน๒๕๕๑

ถึงความเดือดร้อนความทุกข์ยากของราษฎรจึงได้พระราชทานพระราชดำริ 
ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือครอบครัว เจ้าหน้าที่ และประชาชน
ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการกอ่ความไมส่งบใน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้คอื 
จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์เพื่อจัดซ้ือท่ีดินในการจัดต้ัง “โครงการหมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีง
และฟารม์ตวัอยา่งในสมเดจ็พระนางเจา้ ฯ พระบรมราชนินีาถ” ท่ีบ้านรอตันบาต ู
หมู่ที่ ๗ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ดังพระราชดำรัสเมื่อวันที่ 
๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ความ
ตอนหนึ่งว่า 

 “...ตอ่ไปนีม้โีครงการหมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีงตามพระบรมราโชบาย
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่หมู่บ้านรอตันบาตู โครงการหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง บ้านรอตันบาตู ที่จังหวัดนราธิวาส นั้น ข้าพเจ้าได้
นำเงินที่ท่านทั้งหลายมอบให้ข้าพเจ้าในโอกาสอายุครบ ๗๒ พรรษา ไป
จัดซื้อที่ดินจำนวน ๗๐๗ ไร่ ที่นราธิวาสและขอให้ทางหน่วยทหาร ศูนย์
ศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ และสว่นราชการตา่งๆ ชว่ยขา้พเจา้จดัสรา้งบา้น 
๑๕๐ หลัง เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของประชาชน ข้าราชการ พลเรือน 
ทหาร ตำรวจ ทัง้ไทยพทุธและไทยมสุลมิทีส่ญูเสยีหวัหนา้ครอบครวั เนือ่งจาก
เหตุการณ์ที่เรียกว่า โดนฆ่ารายวัน ซึ่งเป็นเวลามา ๒ ปีแล้ว...” 

 ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายในอันที่จะสนองพระราชดำริที่
พระราชทานไว้ ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องจึงได้พิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือ
และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ราษฎร
ได้มีที่อยู่อาศัย และมีที่ดินทำกิน สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ปัจจุบัน 
พื้นที่โครงการมีทั้งหมด ๗๑๖ ไร่ โดยได้แบ่งพื้นที่การดำเนินงานออกเป็น ๒ 
ส่วน คือ พื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๓๓๘ ไร่ และพื้นที่ฟาร์ม
ตัวอย่าง จำนวน ๓๗๘ ไร่ โดยมีลักษณะพึ่งพาอาศัยกันและกันในการดำเนิน
กิจการต่างๆ 



จาก“บ้านแม่หม้าย”กลายเป็น“หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”
 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านรอตันบาตู มีพื้นที่ ๓๓๘ ไร่ จัดสรร
แบ่งพื้นที่ จำนวน ๑๕๐ แปลงๆ ละ ๒ ไร่ โดยสร้างบ้านพักให้แก่ครอบครัว  
ผู ้ประสบเคราะห์กรรมจากการกระทำของผู้ก่อความไม่สงบเพื่อเป็นหลัก
ประกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต เป็นการ
ตอบแทนบุญคุณผู้เสียสละชีวิตในการปกป้องผืนแผ่นดินไทย โดยพื้นที่บริเวณ
รอบบ้านได้ยกร่องสวน เพื่อให้ผู้อาศัยทำการเพาะปลูกพืชผัก พืชไร่ ไม้ผล 
เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ปีกไว้เป็นอาหารและจำหน่ายเป็นรายได้เสริม 

 แรกเริ่มเดิมทีผู้คนได้เรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านแม่หม้าย” เนื่องจาก
ครอบครัวท่ีอาศัยอยูใ่นหมูบ้่านล้วนขาดผูน้ำครอบครัว ปัจจุบันราษฎรในหมูบ้่าน
ได้รับความสุข ความปลอดภัย และได้รับประโยชน์จากโครงการที่พระราชทาน
ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทำให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได้อย่าง “พอเพียง” 

ฟาร์มตัวอย่าง:แหล่งผลิตอาหาร-แหล่งสร้างงาน-ต้นแบบแห่งการเรียนรู้
 พื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านรอตันบาตู มีประมาณ ๓๗๘ ไร่ แนวทางการ
ดำเนินงานของโครงการจะเป็นลักษณะที่ให้ราษฎรเป็นผู้ดำเนินการเอง โดย
มุ่งหวังที่จะให้ฟาร์มตัวอย่างเป็นแหล่งผลิตหรือศูนย์ผลิตอาหารอย่างแท้จริงใน
อนาคต เป็นแหล่งสร้างแรงงานให้ราษฎร ทำให้ราษฎรมีอาชีพและรายได้เสริม 
รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู ้ในการประกอบอาชีพให้กับผู้สนใจสามารถนำไป
ดำเนินการได้เอง โดยเน้นการสาธิตด้านเกษตรกรรม และการพัฒนาที่ดินจาก
สภาพพื้นที่นาร้างและพื้นที่ดินเปรี้ยวที่มีอยู่ทั่วไปในจังหวัดนราธิวาส ตลอดจน
การบริหารจัดการน้ำ ซึ่งเกิดประโยชน์กับราษฎรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านรอตันบาตู และราษฎรที่อยู่ใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่ง 

๓๗วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริปทีี่๖ฉบบัที่๓ประจำเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน๒๕๕๑

ภูมิทัศน์หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีจำนวน
ทั้งสิ้น ๑๕๐ หลัง 

การส่งเสริมอาชีพในครัวเรือน ในพ้ืนท่ีท่ีได้จัดสรร
ให้แก่ราษฎร ครัวเรือนละ ๒ ไร่ 



เปลี่ยนพื้นที่ “สีเหลือง-แดง” ให้เป็นพื้นที่ “สีเขียว” 
	 ผลจากการที่สมเด็จพระนางเจ้า	 ฯ	 พระบรมราชินีนาถ	

ได้ทรงห่วงใยในความทุกข์ยากของครอบครัวเจ้าหน้าที่ผู้ประสบ

เคราะห์กรรมจากการปฏิบัติงานตลอดจนประชาชนใน	๓	 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้	 นอกจากได้พระราชทานโครงการหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า	 ฯ	

พระบรมราชินีนาถ	ท่ีบ้านรอตันบาตแูล้ว	ยังได้พระราชทานโครงการ

ในลักษณะเช่นเดียวกันน้ี	 คือ โครงการฟารม์ตวัอยา่งในสมเดจ็

พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ รวม	๒๐	แห่ง	กระจายไป

ในพื้นที่	๓	จังหวัดชายแดนภาคใต้	แบ่งเป็น	จังหวัดนราธิวาส	

๙	แห่ง	จังหวัดปัตตานี	๙	แห่ง	และจังหวัดยะลา	๒	แห่ง  

 พืน้ทีโ่ครงการดงักลา่วในทางยทุธศาสตรอ์าจกลา่ว

ได้ว่าเป็น	“พื้นที่สีเหลือง-แดง”	และเมื่อได้พระราชทาน

พระราชดำริให้ดำเนินงานโครงการเพื่อช่วยเหลือราษฎร

ดงักลา่วแลว้ ไดเ้สดจ็พระราชดำเนนิไปทรงเยีย่มราษฎรใน

พื้นที่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลทั้งในด้านความมั่นคงด้านอาชีพ 

ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ สรา้งขวญัและกำลงัใจ

แก่พวกเขาเหล่านั้นให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ กล่าวได้ว่า

พระองค์ทรงพลิกฟื้นพื้นที่สแีดงใหก้ลายเปน็	“พืน้ทีส่เีขยีว”	

ซึ่งหมายถึง ความบริบูรณ์ของอาหาร ตลอดจนความสุข

และกำลังใจจากทุกฝ่ายที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับจาก

พระมหากรุณาธิคุณนั่นเอง 

งานอนุรักษ์ป่าไม้	พื้นที่	๑๐๓	ไร่	

กิจกรรมประมง	ที่มีการเลี้ยงปลานิล	ปลานิลดำ	
ปลาดุกอุย	ปลาตะเพียนขาว	

๓๘วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ
ปทีี่๖ฉบบัที่๓ประจำเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน๒๕๕๑



ในความทรงจำ

๓๙วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริปทีี่๖ฉบบัที่๓ประจำเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน๒๕๕๑

นนี้กองบรรณาธิการได้มีโอกาสสัมภาษณ์พลเอกสีมา ปาณิกบุตร อดีต
ผูช่้วยผูบั้ญชาการทหารสงูสุด และผูซ่ึ้งเคยทำงานรับใช้ใต้เบ้ืองพระยุคลบาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

เมื่อสมัยดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ ๓ ได้กรุณาถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตและ
พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ในการพัฒนาและช่วยเหลือ
ราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดาร โดยเฉพาะราษฎรในพื้นที่ห่างไกลความเจริญและ
ราษฎรตามขอบแนวชายแดนของภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความมั่นคงในการดำรง
ชีวิตอันส่งผลให้เกิดความมั่นคงต่อผืนแผ่นดินไทย 

จุดเริ่มต้นในการทำงานสนองเบื้องพระยุคลบาท
 พลเอกสมีา ปาณกิบตุร ได้กรุณาลำดับเร่ืองราวต่าง ๆ โดยเร่ิมแรกท่ีมี
โอกาสทำงานสนองพระราชดำริว่า “ตอนนั้นมีตำแหน่งผู้บัญชาการกองพล อยู่ที่
อำเภอเชียงคำ มีหน้าที่ปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.) จำได้ว่า

วันนั้นเป็นวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙ มีทหารชื่อร้อยเอกกษิณ  ทองใบใหญ่ 
ได้นำจดหมายมาส่งให้ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นจดหมายของใคร เปิดดูจึงได้รู้ว่า เป็น
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

สร้างอาชีพ สู่ความมั่นคง เพื่อประชาชน 

พลเอกสีมาปาณิกบุตร



๔๐วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปทีี่๖ฉบบัที่๓ประจำเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน๒๕๕๑

 ในจดหมายมีความว่า ราษฎรอำเภอเชียงแสนถกูลักพาตัวไป ๒ คน เพ่ือ
เรียกค่าไถ่ ซึ่งนางสาวอุษา อุดนาม มาถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ
พ่อและแม่ที่ถูกลักพาตัวไป ได้มีพระราชเสาวนีย์ ความว่า “ได้บอกตำรวจ
ไปจัดการแล้ว ยังเงียบอยู่ จึงอยากให้คุณสีมาไปช่วย” 

 ตอนนั้นก็รู้สึกตกใจเหมือนกัน นึกไม่ถึงว่าจะได้มีโอกาสได้ทำงานสนอง
พระราชดำริ หลังจากนั้นผมก็เดินทางไปที่เชียงแสนทันที เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ถูก
ลักพาตัวไป และได้ใช้เวลาประมาณ ๑ อาทิตย์ ก็ได้ตัวผู้ถูกลักพาตัว โดยไม่ต้อง
เสียเงินค่าไถ่เลย จากน้ันได้กราบบังคมทลูสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ให้ทรงทราบ 

 ต่อมา พระองค์ก็ให้เข้าเฝ้าฯ และรับสั่งให้ไปสำรวจตามหมู่บ้านต่าง ๆ 
ของอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ว่าราษฎรมีความเดือดร้อนเร่ืองอะไรบ้าง รวมท้ัง
ให้ไปหาช่างท่ีมีฝีมือในการทำเคร่ืองประดับท่ีเป็นเงินของชนเขา ชาวเขาเผ่ามเูซอ 
เผ่าลีซอ และเผ่าอีก้อ เพื่อให้มาเป็นครูสอนวิธีการทำเครื่องเงินที่สวนจิตรลดา 
และนี่ คือ ส่วนหนึ่งของงานศิลปาชีพ” 

 จากเหตุการณ์คร้ังน้ัน จึงเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีได้ทำงานสนองเบ้ืองพระยุคลบาท 
ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนในการที่ได้เข้ามาทำงานสนองใต้เบื้องพระยุคลบาท
ในเวลาต่อมา 

ทรงห่วงใยราษฎรในการประกอบอาชีพ

 เมื่อในอดีต ประมาณปี ๒๕๒๐ นั้น การเดินทางยากลำบาก ราษฎร
ส่วนใหญ่ยังมีฐานะยากจน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ ราษฎรมีอาชีพ
ตัดไม้ทำลายป่า และปลกูฝ่ินเป็นจำนวนมาก ดังน้ัน การพระราชทานความช่วยเหลือ
จึงมีอย่างต่อเนื่อง และในการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานประทับแรม 
ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์แต่ละปีใช้เวลานานกว่า ๓ เดือน ทั้งนี้ เพื่อที่จะ



ได้เสด็จฯไปทรงเยี่ยมราษฎรได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้เพื่อให้ได้รับทราบถึงปัญหาและ
หาทางแก้ไขให้บรรเทาลงได้ พลเอกสีมาฯ ได้เล่าให้ฟังว่า 

 “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ ได้เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมราษฎรท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทรงพบว่า ราษฎรมี
ฐานะยากจน มีอาชีพหลักในการปลกูฝ่ิน ตัดไม้ทำลายป่า ไม่มีอาชีพท่ีเป็นหลักแหล่ง 
ทำการเกษตรไม่ถกูต้องตามหลักวิชาการ แม้แต่ผักก็ส่ังซ้ือจากจังหวัดเชียงใหม่ ท้ัง ๆ 
ที่พื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่วจึงมีรับส่ังให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
จัดทำโครงการให้กับราษฎรโดยให้ราษฎรปลูกหม่อนขึ้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถได้นำตัวไหมจากภาคอีสานมาให้ราษฎรเล้ียง เพ่ือทำเป็นเส้นไหม 
แล้วส่งไปยังสวนจิตรลดา ดำริว่าให้ราษฎรมีรายได้ และส่งเสริมให้ราษฎรทำการ
เกษตร เลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงหมู เลี้ยงวัว และจัดทำโครงการลักษณะ โครงการ
ฟาร์มตัวอย่าง 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่วทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในเร่ืองแหล่งน้ำ
มาก เน่ืองจากน้ำมีความสำคัญต่อชีวิต ท้ังการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ดังน้ัน 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดหาแหล่งน้ำ
ในพื้นที่ต่าง ๆ หลายแห่ง และสมัยนั้นเท่าที่จำได้ก็มีที่โป่งแดง ได้มีพระราชดำริ
ให้สร้างเขื่อนที่โป่งแดง เพื่อช่วยเหลือราษฎรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
และให้สร้างเขื่อนขึ้นที่บ้านวนาหลวง อำเภอปางมะผ้า ซึ่งติดกับบ้านส้มป่อย 
ที่นี่แต่เดิมเป็นที่ตั้งของสถานีตำรวจ นอกจากนี้ยังได้พระราชทานพระราชดำริให้
ทำฝายก้ันแม่น้ำลาว เพ่ือเก็บกักน้ำไว้ทำการเพาะปลกูจะเห็นได้ว่า พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูหั่วจะรับส่ังในเร่ืองการจัดหาน้ำให้กับราษฎรตลอด เน่ืองจากพ้ืนท่ีของ
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีอากาศหนาวเย็น ปลูกข้าวพันธุ์ต่าง ๆ ไม่ค่อยได้ผล จึงได้
พระราชทานพระราชดำริให้จัดหาพ้ืนท่ีเพ่ือให้เป็นสถานีทดลองข้ึนท่ีบ้านปางมะผ้า 
และให้ทดลองปลูกข้าวโอ๊ต ข้าวสาลี ข้าวมอลต์ ซึ่งเป็นพืชที่เหมาะสมกับอากาศ
หนาวเย็น รวมท้ังปลกูถ่ัวแดงหลวง และให้นำนักวิชการด้านต่าง ๆ โดยมีอธิบดีกรม
วิชาการเกษตร (ดร. บริบูรณ์) และดร. สนอง วรอุไร จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๔๑วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริปทีี่๖ฉบบัที่๓ประจำเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน๒๕๕๑



เข้ามาช่วย มีการทำการเกษตร ส่งเสริมให้ราษฎรได้เล้ียงสัตว์ สร้างโรงสีข้าวให้กับ
ราษฎร และให้นำแกลบท่ีได้ไว้เล้ียงหม ูและให้จัดต้ังธนาคารข้าว โดยเร่ิมดำเนินการ
ตั้งแต่ปี ๒๕๒๒ จนกระทั่งราษฎรได้เข้ามาอยู่อาศัยมากขึ้น พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระราชดำริให้สร้างโรงเรียนขึ้นมา ชื่อโรงเรียน

ปางมะผ้าตามพระราชดำริ เป็นโรงเรียนประจำ มีเด็กประมาณ ๓๐-๔๐ คน 

โดยจะทำการสอนตอนเช้า ช่วงบ่ายก็จะให้เด็กทำการเกษตร ตอนน้ันครไูม่มี ต้อง

ไปยืมครท่ีูโรงเรียนบ้านส้มป่อย ซ่ึงอยูห่่างจากบ้านปางมะผ้าประมาณ ๘ กิโลเมตร 
ใช้เวลาเดินประมาณ ๒ ช่ัวโมงกว่าจะถึง หลังจากน้ันได้จัดต้ังสถานีทดลองที่บ้านปาง
มะผ้า ทำให้มีรายได้จากสถานีทดลองจำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท จึงได้กราบบังคม
ทูลขอพระราชทานเงินที่ได้จากการขายผลผลิตที่สถานีทดลองบ้านปางมะผ้า 
เพื่อสร้างโรงเรียนใหม่ โดยทำเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ ซึ่งขณะนั้นอาคารเรียนไม่พอ 
และเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับครูและนักเรียนด้วย 

 นอกจากนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ยังทรงส่งเสริมให้
ราษฎรทำเคร่ืองจักสานใช้ในครอบครัว และขายเพ่ือเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว 
เน่ืองจากทรงเห็นว่าไม้ไผ่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีลำโต เหมาะท่ีจะทำเคร่ืองจักสาน 
จนกระทั่งมีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้แม่บ้านมีอาชีพ
เสริมเลี้ยงครอบครัว และเป็นการสานต่องานศิลปะและหัตถกรรมให้คงอยู่สืบ
ต่อลูกหลานด้วย 

 ครั้งหนึ่งได้เสด็จฯ ไปที่บ้านน้ำจันทร์ อำเภอปาย ซึ่งเป็นพื้นที่ทุรกันดาร 
เวลาเสด็จพระราชดำเนิน จะต้องเดิน ตามสันเข่ือนเล็ก ๆ หรือท่ีเรียกว่า ฝายแม้ว 
เพ่ือทรงเย่ียมราษฎร ทุกคร้ังท่ีเสด็จฯ ไปจะทรงเลือกสถานท่ีเสด็จฯ โดยพระองค์เอง 
และได้พระราชทานพระราชดำริให้สร้างธนาคารข้าวขึ้น” 

๔๒วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
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 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงงานอย่างมิรู้จักเหน็ดเหนื่อยด้วย

ทรงห่วงใยราษฎร และหาหนทางในการแก้ไขปัญหาโดยจะทรงอธิบายแนวทาง

การช่วยเหลือให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด ในเรื่องนี้ พลเอกสีมาฯ 

เล่าให้ฟังว่า 

 “มีอยู่ครั้งหนึ่ง มีรับสั่งให้ไปเข้าเฝ้าฯ ตอนตีสอง ที่พระตำหนักภูพิงคราช 

นิเวศน์ พระองค์ทรงกางแผนที่ซึ่งมีขนาดใหญ่มากต้องกางลงบนพื้น พระองค์

ก็ชี้แผนที่ เราก็ต้องคลานตามไปบนแผนที่ แล้วก็ชี้จุดต่าง ๆ ของแผนที่ว่าที่ใด

ควรสร้างอ่างเก็บน้ำ สร้างฝาย ท่ีใดไม่ควรทำอะไร และจะทรงอธิบายว่าถ้าทำแล้ว

จะได้น้ำเท่าไหร่ ทรงคำนวณออกมาได้เลย  

 จากวันนั้นที่ได้พระราชทานพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า 

จังหวัดเชียงใหม่ ผมก็เชิญเจ้าหน้าที่กรมชลประทานไปสำรวจดูสภาพพื้นที่ว่า

จะช่วยเหลืออะไรได้บ้าง ต้องใช้งบเท่าใดในการสร้างอ่างเก็บน้ำ กรมชลประทานได้

คำนวณค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเป็นเงิน ๗ ล้านบาท ต่อมาผมมีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯ ณ 

พระท่ีน่ังจักรี ผมยืนอยูข้่างพลเอกเปรม ติณสลูานนท์ เพ่ือจะส่งเสด็จ พระองค์ก็หันมา

รับสั่งว่า “สีมา ห้วยตึงเฒ่า ใช้งบ ๗ ล้าน ฉันไม่มีเงิน มีเงินอยู่สองล้านห้า 
สีมารับทำได้ไหม”  ตอนนั้น ผมก็ตอบไปว่า “ได้พะยะค่ะ” 

 การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า ใช้งบไปทั้งสิ้น ๕ ล้านบาทซึ่งเป็น

พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่เหลือก็ใช้เงินจากงบประมาณจากหน่วยพัฒนา

เคลื่อนที่ เครื่องมือ เครื่องจักร ก็ใช้ที่นี่ ความจุของอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า 

๑,๔๐๐,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เหตุผลที่สร้างอ่างเก็บน้ำ ห้วยตึงเฒ่า เพราะ

จะนำน้ำไปช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของทหาร เนื่องจากเสด็จฯ ไปเยี่ยมทหาร
ที่หนองฮ้อ และได้ทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณนี้ พบว่าไม่มีน้ำพอเพียงในการทำ



เกษตรกรรมของทหาร เนื่องจากเวลาทหารจะปลดประจำการก็จะให้มาเรียนรู้
เรื่องการทำการเกษตรก่อน เพื่อที่จะได้กลับไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป นับ
เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงช่วยเหลือและดูแลราษฎร ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้าน 
ชาวเขา หรือแม้แต่ทหาร ก็ทรงให้ความช่วยเหลือมาอย่างต่อเน่ือง” 

 เม่ือคร้ังอดีต ความไม่สงบยังมีในหลายพ้ืนท่ี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว
ทรงมีความห่วงใยในความม่ันคงของประเทศ และทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่
ของเหล่าทหารท่ีผ่านจากการทำศึกสงคราม พลเอกสีมาฯ ได้เล่าว่า 

 “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่วทรงมีความห่วงใยในความม่ันคงของประเทศ
เป็นอย่างยิ่ง ได้เสด็จฯ ไปยังพื้นที่สีแดงหลายครั้ง และสำหรับที่เขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ได้เสด็จฯ ไปหลายครั้ง และได้มีพระราชดำริให้มอบที่ดินให้กับทหาร
ท่ีปลดประจำการประมาณ ๑๐-๑๕ ไร่ แล้วนำครอบครัวไปประกอบอาชีพอยูท่ี่น่ัน
เมื่อมีหลายๆ ครอบครัว ก็จะสร้างความมั่นคงให้กับแนวชายแดนได้เป็นอย่างดี 
สำหรับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็จะมีหมู่บ้านไทยรักไทยที่มีลักษณะเหมือนกัน” 

พระเมตตาต่อพสกนิกรไทย

 ในอดีตการเสด็จฯ ไปทรงเย่ียมราษฎรมีความยากลำบก บางแห่งไม่มีถนน
ต้องใช้การเดินด้วยเท้า บางแห่งเป็นภเูขาสงูชัน บางแห่งเป็นป่าเขา มีลำน้ำขวางก้ัน 
แต่ทุกพ้ืนท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่วได้เสด็จฯ ไปเพ่ือทอดพระเนตรให้เห็นสภาพ
ความเป็นอยูท่ี่แท้จริง เพ่ือท่ีจะนำข้อมลูต่างๆ ท้ังสภาพภมิูประเทศ ขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรม ประเพณีชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร และการประกอบอาชีพ 
เพ่ือนำมาเป็นแนวทางในการพระราชทานความช่วยเหลือ ซ่ึงพลเอกสีมา ได้เล่าว่า  

 “การเสด็จฯ ไปทรงเย่ียมราษฎรในแต่ละแห่งน้ัน พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ทุรกันดาร 
ต้องเดินบุกเข้าไปในป่ากว่าจะถึงหมู่บ้าน ทั้งทางไม่ดี และต้องเดินทางด้วย
ความยากลำบาก แต่พระองค์ก็ยังเสด็จฯ ไปทุกอาทิตย์  

 ในการเสด็จฯ ไปทรงเย่ียมราษฎรแต่ละคร้ังพระองค์จะทรงงานหนักมาก 
เวลาประทับก็ประทับทุกที่ บนพื้น บนเสื่อ ทรงสอบถามราษฎรถึงปัญหาต่างๆ 
บางทีบ่ายกว่ายังไม่ได้เสวยพระกายาหารเลย พระองค์ทรงห่วงราษฎรมาก บางคร้ัง
เวลาเสด็จฯ ไป ผู้ตามเสด็จไม่รู้ว่าพระองค์จะเสด็จฯไปที่ไหน จะประทับที่ไหน 
ซึ่งบางแห่งที่ก็ไม่ได้เตรียมอาหารไป  

๔๔วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
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 มีอยูค่ร้ังหน่ึงต้องส่ังให้ฆ่าหมเูพ่ือเตรียมทำอาหารกลางวัน เพราะพระองค์

ประทับอยู่ที่นั่นนานมากจนเลยเวลาอาหารกลางวัน เจ้าหน้าที่ก็ต้องทำอาหาร

ไปตามของที่มีอยู่ รู้สึกว่าวันนั้นเขาทำหมูคั่วเค็ม คือเอากากหมูมาคั่วใส่เกลือ 

กินแล้วรู้สึกเค็มๆ มันๆ พระองค์ก็เสวยอยู่ที่นั่นและทรงงานจนเวลาเย็นมากกว่า

จะเสด็จฯ กลับ 

 การทำงานพัฒนาต้องสร้างความเข้าใจและมีความยากบ้างในบางครั้ง 

คือเวลาที่เราจะไปพัฒนาราษฎรเราก็ต้องเข้าหาผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อธิบายให้

เขาเข้าใจในพระราชประสงค์ว่าพระองค์ต้องการให้ราษฎรมีที่ทำกิน มีอาชีพที่

มั่นคงจะได้ไม่ต้องเร่ร่อน และไปถางป่าต่อไป หรือไม่ต้องไปหางานทำที่กรุงเทพฯ 

หากมีอาชีพพอที่จะเลี้ยงตัวเองได้ 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่วทรงห่วงใยราษฎรในเร่ืองท่ีทำกิน การขาดน้ำ

ในการประกอบอาชีพ เรื่องของความมั่นคง และจะเห็นได้ว่าในการเสด็จฯ ไป

แต่ละแห่งจะมีหน่วยแพทย์ไปให้การรักษาราษฎรทุกคร้ัง ซ่ึงถ้าหากราษฎรมีสุขภาพ

อนามัยที่ดี มีอาชีพ จะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นส่งผลให้ความมั่นคงของประเทศ

ก็จะตามมา” 

 ในอดีตการทรงงานพัฒนา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่วจะใช้พระราชทรัพย์

ส่วนพระองค์ในการดำเนินงาน 

 “ตั้งแต่ได้ทำงานสนองเบื้องพระยุคลบาทมาพระองค์ได้พระราชทานเงิน

ให้กับผม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่ เช่น ที่อำเภอเขาค้อ ที่นี่ก็ใช้เงิน

ของพระองค์เช่นกัน และนี่คือพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ การสร้าง

อ่างเก็บน้ำ การพัฒนาอาชีพให้กับราษฎร การจัดตั้งธนาคารข้าว ก็เป็นเงิน

ของพระองค์ทั้งสิ้น 
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 ตอนหลังรัฐบาลก็ได้เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องงบประมาณ เงินที่ได้มา 

ไม่ได้ครั้งเดียวนะ แต่จะให้มาเป็นครั้งๆ ไป ส่วนใหญ่จะได้เป็นเงินสดถือใส่

กระเป๋ามาเลย เงินทั้งหมดผมก็ทำบัญชีถวายพระองค์ให้ทรงรับทราบ พร้อม

ดอกเบี้ยว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างและมีดอกเบี้ยเท่าไหร่ ได้มีพระราชดำรัสว่า 

สีมา เขามีดอกเบี้ยด้วยเหรอ 

 และต่อมารัฐบาลสมัยพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ จึงได้ให้การสนับสนุน

งบประมาณและการดำเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริโดยมี ดร.สุเมธ 

ตันติเวชกุล มาช่วยในการประสานงาน ขณะนั้นเป็นสำนักงานเลขานุการ กปร. 

ขึ้นกับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”  

ความซาบซึ้งและความประทับใจในการทำงานสนองพระราชดำริ

 การท่ีได้มีโอกาสตามเสด็จไปในพ้ืนท่ีต่างๆ ทำให้พลเอกสีมาฯ ได้รับทราบ

ถึงพระเมตตาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินีนาถจากเหตุการณ์หลาย ๆ เหตุการณ์ ได้สร้างความประทับใจไม่รู้ลืม 

 “จากการท่ีได้มีโอกาสถวายงานรับใช้ใต้เบ้ืองพระยุคลบาท ทำให้ประทับใจ

ในน้ำพระทัยของทั้งสองพระองค์ที่มีต่อพสกนิกร จะเห็นได้ว่าทรงห่วงใยราษฎร

มาตลอด โดยเฉพาะเรื่องการประกอบอาชีพ เรื่องน้ำการทำการเกษตร สามารถ

เลี้ยงครอบครัวได้หรือเปล่า 

 เวลาเสด็จฯ ไปเยี่ยมราษฎรทรงเป็นกันเองกับราษฎรเสมอและรับสั่งว่า

ไม่ต้องพูดราชาศัพท์ก็ได้ ทรงนั่งพับเพียบคุยกับราษฎรซึ่งเป็นพระราชจริยวัตร

ที่งดงาม 

 ทรงมีพระเมตตาต่อคนทุกข์ยากในการทำมาหากิน ทรงช่วยให้เข้ามีความ

เป็นอยูท่ี่ดีข้ึน แม้แต่ข้าราชการเล็ก ๆ อย่างเราก็ทรงมีพระเมตตา มีรับส่ังด้วยอย่าง

เป็นกันเอง เวลาทรงงาน จะทรงงานอย่างจริงจังกับงานท่ีทรงทำ เป็นส่ิงท่ีประทับใจและ

จดจำมาเพ่ือสอนคนรุ่นหลัง ให้ยึดถือเป็นแบบอย่างและต้องทำงานเพ่ือแผ่นดินไทย 

 จนเวลานีก้็ยังนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีโอกาสได้สนองงานใต้

เบื้องพระยคุลบาท ซึง่เปน็ประโยชนต์อ่ราษฎรอยา่งยิง่” 

 และนีค่อืคำบอกเลา่ของพลเอกสมีาฯ
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ท่องเที่ยวเชิงพัฒนา

ปิยวรรณ ทองคำ* 

๔๗วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริปทีี่๖ฉบบัที่๓ประจำเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน๒๕๕๑

มื่อเหนื่อยล้าจากการทำงาน ก็ต้องหาทางผ่อนคลาย
ให้หายเหนื่อยกันหน่อย การเดินทางไปสัมผัสกับ
ธรรมชาติและพบปะผู้คนให้ได้รับรู้ในสิ่งที่ยังไม่เคย

ได้รู้ได้เห็น เป็นการเพิ่มพลังให้กับชีวิตเพื่อให้เรามีพลังใน
การทำงานกันต่อไป 

 การเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องไป
ในที่ไกลๆ สถานที่ใกล้ๆ ก็ทำให้เราเพลิดเพลินได้เหมือนกัน 
กาญจนบุรีจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพมหานครเพียงแค่ ๑๒๙ 
กิโลเมตร ก็สามารถทำให้เราได้สัมผัสกับธรรมชาติทั้งแม่น้ำ 
ภูเขา ป่า น้ำตก และแหล่งโบราณคดีที่ทำให้เราได้เรียนรู้
อีกมากมาย พร้อมทั้งเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่ควรค่า
แก่การจดจำ และยังเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริไว้หลายโครงการ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ราษฎร พร้อมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจได้
เข้าไปศึกษาหาความรู้ สัมผัสกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่
ของราษฎรที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงของเรา 

“เมืองสองแคว แคว้นโบราณ 
แดนประวัติศาสตร์” 

*เจ้าหน้าที่กองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร. 
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แควน้โบราณดา่นเจดยี์มณเีมอืงกาญจน์สะพานขา้มแมน่ำ้แควแหลง่แรน่ำ้ตก

 คำขวัญของจังหวัดกาญจนบุรีที่เมื่อเอ่ยถึงก็ทำให้เราได้ทราบถึงสถานที่

ต่างๆ ท่ีเป็นท้ังสถานท่ีท่องเท่ียวและแหล่งเรียนรู ้ ต้ังแต่คร้ังอดีตกาล เป็นจังหวัดหน่ึง

ในภาคกลางมีพื้นที่ประมาณ ๑๙,๔๗๓ ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศ

ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ทั้งป่าโปร่งและป่าดงดิบ มีแม่น้ำสองสายไหลผ่านคือ 

แม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ซึ่งไหลมาบรรจบ รวมกันเป็นแม่น้ำแม่กลอง

ที่อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จึงเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวและเรื่องราว

ในอดีตที่น่าสนใจ 

ล่องแม่น้ำสองแควชมวิถีชาวแพ

 เร่ิมด้วยการพาล่องแม่น้ำท้ังสองสาย เพ่ือเพ่ิมความชุ่มช้ืนให้กับชีวิตก่อน 

โดยเร่ิมต้นจากแม่น้ำแควใหญ่เป็นลำน้ำท่ีคึกคักไปด้วยเรือนแพมากมาย เรียงราย

อยู่ริมแม่น้ำมีทั้งแพร้านอาหาร แพที่พัก และแพท่องเที่ยวที่ให้บริการลากจูงไป
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สัมผัสกับบรรยากาศของสายน้ำแควใหญ่ 

จนไปถึงจุดบรรจบของท้ังสองแควหรือ

ที่เรียกกันว่า “แม่น้ำสองสี”

 จากนั้นจะผ่านไปสูล่ำน้ำแคว

น้อยท่ีมีบรรยากาศอันเงียบสงบได้สัมผัส

กับสภาพบ้านเรือนริมน้ำเป็นระยะๆ 

เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านในการ

ประกอบอาชีพประมง ทั้งการตกปลา

และการเลี้ยงปลาในกระชังให้เราได้

พบเห็นถึงความแตกต่างของแม่น้ำทั้ง

สองแควได้อย่างเด่นชัด 

 ความงามของแม่น้ำแควเรา

สามารถมองเห็นได้อีกด้านหนึ่งจาก

สะพานข้ามแม่น้ำแควอันเป็นท่ีก่อสร้าง

เส้นทางรถไฟสายมรณะ ในสมัย

สงครามโลกคร้ังท่ี ๒ เม่ือประเทศญ่ีปุ่น

ต้องการสร้างทางรถไฟจากจังหวัด

กาญจนบุรีเข้าไปสูป่ระเทศพม่า เพ่ือใช้

เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ในกิจการทหาร 

จากบนสะพานมองลงมาจะได้สัมผัสกับ

ความงดงามของแม่น้ำแควและบ้านเรือน

ริมน้ำ บริเวณเชิงสะพานจะเป็นท่ีต้ังของ

หัวรถจักรเก่าอนุสาวรีย์ไทยานุสรณ์ 

และย่านขายสินค้าของฝากท่ีระลึกให้

เราได้เลือกซื้ออีกมากมายเรียงรายไว้

คอยนักท่องเท่ียวไปเยี่ยมชม  

อลังการของผืนน้ำตื่นตากับขุนเขา

 นอกจากความงดงามของ

สายน้ำที่ได้พาท่านไปเที่ยวชมมาแล้ว 

ท่านยังจะได้ชมความอลังการของ

ผืนน้ำที่เกิดจากการสรรค์สร้างของ

ธรรมชาติ และฝีมือมนุษย์ท่ีผสมผสาน

กันจนเกิดเป็นผืนน้ำขนาดใหญ่ที่ไม่

เฉพาะมีความสวยงามเท่าน้ัน แต่ยังก่อ

ให้เกิดประโยชน์มหาศาลแก่มวลมนุษย์ 

ณ ที่นั้นก็คือเขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อน

ที ่ได้สร้างขึ ้นจนเกิดเป็นทะเลสาบ

ขนาดใหญ่ที่สวยงาม เพื่อใช้หล่อเลี้ยง

ชีวิตชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ให้มีสภาพ

ชีวิตท่ีดีข้ึน และยังเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้า

ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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อีกแห่งหน่ึงของประเทศไทย ซึ่งเมื่อเราได้ไปเที่ยวชมบนสันเขื่อน ท่านจะได้สัมผัส

กับบรรยากาศอันเย็นสบายในยามเย็น มองเห็นผืนน้ำอันกว้างใหญ่ไพศาล

และเห็นถึงวิถีชีวิตชาวประมงที่ออกไปหาปลาในเขื่อน เบื้องซ้ายจะมองเห็น

ขุนเขาสลับซับซ้อนมองเห็นสายธารเล็กๆ ที่ไหลออกจากตัวเขื่อนคดเคี้ยวไป

สุดสายตาเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตราษฎรในบริเวณนั้น ในจังหวัดกาญจนบุรีมีเขื่อน

อยู่หลายแห่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์มากมายต่อการดำรงชีวิตของประชาชน

และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างความเพลิดเพลินให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย 

 เขื่อนวชิราลงกรณ์ หรือเขื่อนเขาแหลม เป็นเขื่อนอีกแห่งหนึ่งที่มี

ความงดงามและมากด้วยคุณประโยชน์ ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าขนุน ห่างจากตัวเมือง

กาญจนบุรี ๑๕๓ กิโลเมตร สามารถเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ 

และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่วได้พระราชทานช่ือ 

เขือ่นวชริาลงกรณ ์แทนช่ือ เข่ือนเขาแหลม ซ่ึงเป็นเข่ือนเอนกประสงค์ขนาดใหญ่

ละดับ ๔ ของประเทศไทย รองลงมาจากเขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์ และ

เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ์ เป็นเขื่อนหินถมดาดหน้าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

สูง ๙๒ เมตร สันเขื่อนกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑,๐๑๙ เมตร กั้นลำน้ำแควน้อย 

เป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเอนกประสงค์ บริเวณเหนือเขื่อนมีทิวทัศน์สวยงาม  

เหมาะสำหรับการล่องเรือชมทิวทัศน์ หรือพักแรมในดินแดนแห่งความบริสุทธิ์

ของธรรมชาติ จากการก่อสร้างเขื่อนแห่งนี้ก่อให้เกิดทะเลสาบขนาดใหญ่กลาง
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ขุนเขาสลับซับซ้อนแห่งเทือกเขาตะนาวศรี มีสภาพเป็นป่าดิบรกทึกอุดมสมบูรณ์ 
และเป็นท่ีอาศัยของสัตว์ป่าหลากชนิด ส่วนใต้ผืนน้ำก็เต็มไปด้วยทรัพยากรสัตว์น้ำ
อันมากมาย และที่น่าอัศจรรย์ ณ ทะเลสาบแห่งนี้ยังมีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับ
ตำนานเมืองใต้บาดาลที่เลือนหายอยู่ใต้ผิวน้ำชั่วนิจนิรันดร์ราวเมืองบาดาล 
ใครจะเชื่อว่า คราวใดเมื่อน้ำลดเมืองบาดาลทั้งเมืองก็จะปรากฏให้ทุกคนเห็น 
หรือใครจะดิ่งดำลงไปก็จะเห็นลวดลายแสนวิจิตรของวิหารแห่งเมืองใต้บาดาล
เขื่อนเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี อันเป็นที่ตั้งของวัดวังก์วิเวกการามก่อนที่

ยังไม่ได้ก่อสร้างเขื่อนเขาแหลม 

หลวงพ่ออุตตมะ“เทพเจ้าของชาวมอญ”

 เมื่อเอ่ยถึงวัดวังก์วิเวกการามก็ต้องนึกถึงหลวงพ่ออุตตมะ ผู้ก่อตั้งวัด
แห่งนี้ เมื่อปี ๒๔๙๙ หลวงพ่ออุตตมะร่วมกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นชาวกะเหรี่ยงและชาวมอญ ได้พร้อมใจกันสร้างศาลาวัดขึ้น โดยขณะนั้น
มีฐานะเป็นสำนักสงฆ์ แต่ชาวบ้านเรียกว่า วัดหลวงพ่ออุตตมะ ตั้งอยู่ใน
บริเวณที่เรียกว่า สามประสบ เพราะมีแม่น้ำ ๓ สายไหลมาบรรจบกัน คือ
แม่น้ำซองกาเลีย แม่น้ำบีคลี่ แม่น้ำรันตี ต่อมาในปี ๒๕๐๕ ได้รับอนุญาต
จากกรมการศาสนาให้ใช้ชื่อว่า วัดวังก์วิเวกการาม ซึ่งตั้งตามชื่ออำเภอวังกะ 
ต่อมาทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ก่อสร้างเขื่อนเขาแหลม หรือเขื่อนวชิราลงกรณ์ 
ซึ่งเมื่อกักเก็บน้ำในปี ๒๕๒๗ น้ำในเขื่อนเขาแหลมจะท่วมตัวอำเภอเก่ารวมทั้ง
หมูบ้่านชาวมอญ ทางวัดจึงได้ย้ายมาอยูบ่นเนินเขาในท่ีปัจจุบัน โดยทางราชการได้



ช่วยเหลือในการอพยพผูค้นซ่ึงมีอยูร่าว ๑,๐๐๐ หลังคาเรือน บนพ้ืนท่ี ๑,๐๐๐ ไร่เศษ 
ส่วนบริเวณวัดหลวงพ่ออุตตมะเดิม ก็จมอยู่ใต้น้ำ เป็นที่รู้จักในชื่อว่า วัดใต้น้ำ
สังขละบุรี

 หลวงพ่ออุตตมะได้ให้ความช่วยเหลือแก่ชาวมอญไร้สัญชาติใน
สังขละบุรีมาโดยตลอด จึงเป็นที่นับถือของชาวมอญและชาวไทยเป็นอย่างมาก 
จนได้รับการยกย่องจากชาวมอญให้เป็น “เทพเจ้าของชาวมอญ” นอกจาก
ความศรัทธาในหลวงพ่อแล้ว ภายในวัดแห่งนี้ยังได้มีการก่อสร้างเจดีย์โดย
จำลองแบบมาจาก เจดีย์พุทธคยา ในประเทศอินเดีย บนยอดเจดีย์พุทธคยาได้
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนที่เป็นกระดูกนิ้วหัวแม่มือขวา ๒ องค์ 
ขนาดเท่าเมล็ดข้าวสาร ซึ่งหลวงพ่ออัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา รวมทั้ง
บนยอดเขายังมีฉัตรทองคำน้ำหนัก ๔๐๐ บาท ประดิษฐานไว้และไม่เพียงแต่เจดีย์
พุทธคยาเท่านั้นยังมี สะพานมอญ หรือที่เรียกกันว่า “สะพานอุตตมานุสรณ์” 
สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศ ที่ทอดข้ามลำน้ำซองกาเลียให้ผู้คนทั้งชาวไทย 
มอญ และกะเหร่ียงได้สัญจรข้ามน้ำไปมาหาสูกั่นได้ สะพานมอญแห่งน้ีเกิดข้ึนได้
เพราะมี “หลวงพอ่อตุตมะ” เป็นผูด้ำเนินการสร้าง และด้วยความร่วมแรงร่วมใจ
ของชาวมอญในหมู่บ้าน สะพานไม้แห่งนี้จึงถูกสร้างขึ้น โดยมีความยาวตลอด
สะพานถึง ๘๕๐ เมตร เมื่อเดินไปจนถึงกึ่งกลางสะพานจะรู้สึกเหมือนยืนอยู่
ในที่โล่งกว้าง มองด้านบนเป็นผืนฟ้า ด้านล่างเป็นผืนน้ำทะเลสาบของเขื่อน
วชิราลงกรณ์ รอบข้างเป็นเรือนแพสงบนิ่งอยู่ริมตลิ่ง มองไปไกลๆ เห็นทิวเขา
เรียงรายไปสุดสายตา 

 ในการดำรงชีวิตของราษฎรไม่ว่าจะอยู่นะที่ใด พระบาทสมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวได้มีพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรชาวไทยเป็นยิ่งนัก ได้พระราชทาน

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทุกข์ยาก

๕๒วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปทีี่๖ฉบบัที่๓ประจำเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน๒๕๕๑



ให้แก่ประชาชนชาวไทย ในท่ัวประเทศ และเม่ือเราได้มาเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรี

ที่ขาดไม่ได้ คือ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่อยู่ในจังหวัดนี้มีอะไรบ้าง 

คงจะต้องพากันไปชมบ้าง 

ห้วยองคตกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 พื้นที่ตำบลสมเด็จเจริญ กิ่งอำเภอหนองปรือ มีสภาพพื้นที่เป็นป่าสงวน

เส่ือมโทรม เกิดจากการบุกรุกแผ้วถางป่าของราษฎรในการทำการเกษตร ส่งผลให้เกิด

ความสูญเสียทางธรรมชาติ แต่ด้วยพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริขึ้น เพื่อดำเนินการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และการทำมาหากิน

ของราษฎรควบคู่ไปกับการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่า ให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์

อีกครั้ง โดยเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

ให้ราษฎรได้อยู่อาศัยและทำมาหากินร่วมกับการคงอยู่กับธรรมชาติได้อย่าง

เก้ือหนุนกัน 

 เม่ือได้เข้าไปเย่ียมชมในโครงการฯ จะได้เห็นถึงวิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของราษฎรจากการส่งเสริมให้มีการปลูกสวนป่า การส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ 

การเล้ียงปลา การปลกูผักปลอดสารพิษ โดยมีการจัดสรรท่ีดินให้กับราษฎรผูย้ากจน

ครอบครัวละ ๘ ไร่ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตรเลี้ยงชีพตนเองได้

ตลอดไป ซึ่งโครงการห้วยองคตฯ ตั้งอยู่ที่ตำบลสมเด็จเจริญ ไปตามเส้นทาง

กาญจนบุรี-หนองปรือ-ด่านช้าง ตามทางหลวงหมายเลข ๓๐๘ ท่านก็จะได้สัมผัส

กับชีวิตราษฎรท่ีเปล่ียนไปจากการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงของเรา

อีกโครงการหนึ่ง  
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ชุ่มชื่นด้วยสายธารจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 นอกจากโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้ว ในจังหวัด

กาญจนบุรียังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนให้กับประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น โครงการอ่างเก็บน้ำลำ

ตะเพินฯ ต้ังอยูท่ี่บริเวณอำเภอบ่อพลอย ก่อสร้างข้ึนเพ่ือจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎร

ที่ขาดแคลนน้ำ ในการทำการเกษตรในเขตพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรีในอำเภอ

บ่อพลอย รวมไปถึงจังหวัดสุพรรณบุรีที่อยู่ใกล้เคียงกันด้วย อีกทั้งยังช่วยบรรเทา

อุทกภัยที่มักจะเกิดขึ้นในฤดูน้ำหลาก ก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืชผลทางการ

เกษตร ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนอยูเ่ป็นประจำ และห่างออกไปอีกประมาณ 

๖๐ กิโลเมตร ในอำเภอบ่อพลอยเช่นกันก็จะได้เห็นโครงการฝายทดน้ำบ้าน

ลานกร่างอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ ท่ีเช่ือมต่อจากโครงการอ่างเก็บน้ำลำตะเพินฯ 

ได้ก่อสร้างเพ่ือปิดก้ันลำน้ำห้วยตะเพินเป็นระยะๆ สำหรับเก็บกักน้ำไว้ในการแก้ไข

ปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับราษฎรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี นอกจากจะแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรตามความต้องการแล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเท่ียว

ที่มีทัศนียภาพอันสวยงาม ที่เกิดจากความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและ

ราษฎรในการพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์มีคุณค่าแก่ประชาชนและ

ประเทศชาติ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 กาญจนบุรียังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมายมายให้เราได้ไปค้นหา

และสัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติที่ยังคงมีอยู่อีกหลายแหล่งที่ยัง

ไมไ่ดน้ำมากลา่วในทีน่ี้ ดว้ยระยะการเดนิทางไมไ่กลเกนิไปนกัทีจ่ะไดร้บัรูถ้งึ

สิง่ทีม่คีณุคา่ทีส่ามารถใหค้วามสขุแกเ่ราได้และทีส่ำคญัคอื ไดรู้ว้า่โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้นไม่ใช่จะเกิดขึ้นในจังหวัดที่ห่างไกลเท่านั้น

แม้แต่ในจังหวัดใกล้กับกรุงเทพมหานครก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ

ด้วยเช่นกันสมกับคำกล่าวที่ว่าราษฎรเดือดร้อนที่ไหนในหลวงไม่เคย

ทอดทิ้งด้วยทรงตระหนักว่าทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของพระองค์

๕๔วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
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ประชาหน้าใส

รัตนลักษณ์ สุขเสมศรี* 
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พียงไม่ถึงสองร้อยกิโลเมตรจากกรุงเทพมหานคร มาตามถนนเพชรเกษม

ผ่านทางแยกเข้าอำเภอเมืองราชบุรี เล้ียวขวามุ่งตรงสูอ่ำเภอสวนผ้ึง ไม่น่าเช่ือว่า 

ใช้เวลาเพียงแค่ชั่วโมงเศษ เราก็มาถึงอำเภอชายแดนติดประเทศพม่า 

อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ที่ที่มีเทือกเขาตะนาวศรีทอดตัวยาวเป็นแนว

แบ่งเขตประเทศไทย และสหภาพพม่า ชาวบ้านท่ีอาศัยอยูท่ี่น่ีส่วนใหญ่เป็นชาวไทย

เชื้อสายกะเหรี่ยง  

 แม้การเดินทางมาท่ีน่ีจะไม่ไกลและทุรกันดารเหมือนบางอำเภอชายแดน 

แต่ประชากรส่วนใหญ่ยังคงห่างไกลจากโอกาสและความเป็นอยู่ที่ดี ประชาชน

ขาดความรู้ และมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับต่ำ อาชีพหลักจึงเป็นการเก็บของป่า 

ตัดไม้ และรับจ้างทั่วไป ที่นี่ทำการเกษตรไม่ค่อยได้ผล เพราะเป็นแหล่ง

เหมืองแร่เก่า พื้นดินเป็นดินทรายจัด ยากแก่การเพาะปลูก  ชาวบ้านมีรายได้

ไม่แน่นอน ทำให้การดำรงชีวิตค่อนข้างลำบากและแร้นแค้น 

ฟาร์มตัวอย่าง : ที่พึ่งราษฎร 
สร้างงาน เพิ่มอาชีพ 

* เจ้าหน้าที่กองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร. 
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 การมีอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้ที่แน่นอนจึงเป็นพื้นฐานสำคัญ สำหรับ

การสร้างคุณภาพชีวิต และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ แม่หลวงของปวงชนชาวไทย ที่พระองค์ได้โดยเสด็จ

พระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่วในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

ทั่วแคว้นแดนไทย  เมื่อทรงทราบว่าพสกนิกรประสบความทุกข์ยาก  พระองค์ได้

พระราชทานความช่วยเหลือ และทรงรับเป็นพระราชภาระผ่อนเพลาบรรเทาทุกข์  

ทรงแนะแนวทางการพัฒนาและจัดการในรูปแบบต่างๆ  เพื่อพสกนิกรตลอดมา  

และที่นี่ ชาวอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานความช่วยเหลือเพื่อให้มี

ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยได้มีพระราชดำริให้จัดตั้ง โครงการฟาร์มตัวอย่าง

ตามพระราชดำร ิ บา้นบอ่หว ี ตำบลตะนาวศร ี อำเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบรุ ี

ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งจ้างแรงงาน แหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษ และ

เป็นแหล่งเรียนรูจ้ากการปฏิบัติจริง โดยให้จ้างแรงงานราษฎรในหมูบ้่านใกล้เคียง

โครงการฯ เข้ามาเรียนรู้ปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และ

จัดระบบบริหารจัดการภายในฟาร์ม จำหน่ายผลผลิตให้ประชาชนในพื้นที่เป็น

แหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและราคาถูก ดังที่ได้พระราชทานพระราชดำรัส

เกี่ยวกับการดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี 

แก่คณะบุคคลที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม 

๒๕๔๕ ความตอนหนึ่งว่า 



 “…พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับข้าพเจ้าพยายามยกระดับ

ความเปน็อยูข่องราษฎรใหเ้ขาอยูด่กีนิดขีึน้... และขา้พเจา้กต็ัง้อกีอยา่งหนึง่

ขึ้นมา โดยใช้เงินของศิลปาชีพซื้อที่ดินมาก แต่ละแห่งตั้งโครงการ

ฟาร์มตัวอย่าง เพราะทราบดีจากทางเพื่อนที่คุ้นเคยอยู่สหประชาชาติว่า

ต่อไป โลกเรา อาหาร อาจจะขาดแคลนก็เป็นได้ ก็เลยคิดว่า ถ้าแต่ละ

ประเทศสามารถผลิตอาหารมากขึ้น ก็จะช่วยมากในอนาคตที่จะไม่ให้

เกดิมคีวามอดอยากเกดิขึน้ ขา้พเจา้กเ็ลยมฟีารม์ตวัอยา่ง ในเวลาเดยีวกนั

เขาก็ได้ดูว่าการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ วิธีไหนบ้าง การเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้อง และ

เมื่อเขาออกไปแล้ว เขาก็จะสามารถที่จะเลี้ยงสัตว์ของเขาได้โดยถูกต้อง 

โครงการฟารม์ตวัอยา่งกไ็ดร้บัความชว่ยเหลอืจากองคก์ารของรฐับาลมากมาย...” 

 “...ตอนนีพ้ยายามจะเริม่ทำฟารม์ตวัอยา่ง ทีอ่ำเภอสวนผึง้ จงัหวดั

ราชบุรี หวังให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร เป็นคลังอาหารที่หล่อเลี้ยงคนไทย 

จะเป็นที่น่าหวาดเกรงว่า ต่อไปอาหารจะแพงมาก  และคนที่ยากจนจะ

ลำบาก ถา้ตัง้คลงัอาหารขึน้ตามทีต่า่งๆ คนงาน ประชาชนกจ็ะดใีจ ไดร้บั 

จ้างทำงานจำนวนมาก แต่ละฟาร์มตัวอย่างก็จ่ายค่าแรงให้ เพื่อเขาจะ

ได้เลี้ยงครอบครัว...” 

 โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านบ่อหวี อำเภอสวนผึ้ง 

จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่รวมประมาณ ๒๑๙ ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ทำการเกษตร  

ปศุสัตว์ ประมง พลังงานทดแทน เลี้ยงสัตว์ เพาะเห็ด โดยจ้างแรงงานจาก

ชาวบ้านในบริเวณบ้านบ่อหวี และหมู่บ้านใกล้เคียง เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้

ได้มีรายได้สำหรับเลี้ยงครอบครัว รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ จาก

การปฏิบัติจริง (Learning by Doing)  ซึ่งเป็นการสร้างทักษะ ที่จะนำไปสู่การ

ประกอบอาชีพของตนเองได้ รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตอาหารให้กับประชาชนใน

พื้นที่โดยไม่เน้นผลกำไร 

 ด้วยพระปรีชาญาณในการพัฒนาชุมชนชนบทเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน  

และมีพระราชประสงค์ที่จะสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับ

ธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนและสมดุล การดำเนินกิจกรรมในฟาร์มตัวอย่างฯ 

ยึดตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่แต่ละแห่ง ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ 

ให้ราษฎรได้เข้าใจการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบธรรมชาติในพื้นที่อย่างถูกต้อง

เหมาะสม    

 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านบ่อหวี ส่วนใหญ่ 

เป็นผลิตภัณฑ์จากการเลี้ยงสัตว์เนื่องจากสภาพที่ดินแห่งนี้เป็นเหมืองแร่เก่า 

ยากลำบากต่อการเพาะปลกู กิจกรรมท่ีเน้นเป็นหลัก คือการเล้ียงสัตว์ ประกอบด้วย  

สุกรจินหัว เป็ดอี้เหลียง แพะนม ไก่พื้นเมือง ไก่ไข่ เป็ดไข่ ฯลฯ ซึ่งสุกรพันธุ์จินหัว

และเป็ดพันธ์ุอ้ีเหลียง ท่ีนำมาเล้ียงในโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ น้ี ได้รับพระราชทาน

จากสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเป็ด

และสุกรสองสายพันธุ์นี้ความว่า 

๕๗วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริปทีี่๖ฉบบัที่๓ประจำเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน๒๕๕๑



 “ข้าพเจ้ามีความโชคดีเหลือเกินที่ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อน 

จากเมืองจีน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ก็จะส่งสุกรพันธุ์จินหัว ซึ่ง

น่าสนใจมากและก็รู้สึกว่าเนื้ออร่อย ชาวจีนเขาบอกทำแฮมอร่อยมาก 

และเขาก็ให้เป็ดพิเศษ เป็ดพันธุ์อี้เหลียง ซึ่งเขาบอกว่าเลี้ยงแค่ ๔๐ วัน 

ก็จะรับประทานได้ เขาบอกเป็ดนี้ได้ช่วยให้คนจีนรวยมาหลายรายแล้ว 

เป็ดพันธุ์อี้เหลียง เขาก็ถวายมาเพื่อช่วยในโครงการช่วยเหลือประชาชน

และยังให้แพะนมอย่างดีมาอีกด้วย...” 

 เจ้าหน้าท่ีโครงการฯ ซ่ึงดแูลรับผิดชอบในส่วนของปศุสัตว์ นางนารรีตัน ์

สินทรัพย์  อายุ ๒๔ ปี ได้เล่าให้เราฟังว่า 

 “ในส่วนของปศุสัตว์ จะมีเจ้าหน้าที่ดแูลท้ังหมด ประมาณ ๑๖ คน แบ่ง

กันในแต่ละงาน งานละ ๔ คนบ้าง ๕ คนบ้าง”  

 “มีการเลี้ยงแพะนม พันธุ์หลาวซาน ตอนนี้มีแพะ ๒๘ ตัว เราจะได้

ผลิตภัณฑ์จากแพะ เป็นนมแพะบรรจุขวด และแปรรูปเป็นสบู่นมแพะ ส่งขาย

ที่ตลาด อตก. รายได้จากนมแพะ ประมาณเดือนละ ๖,๐๐๐-๗,๐๐๐ บาท” 

 ในส่วนของการผลิตสบูจ่ากนมแพะ นางธดิารตัน ์รศัมจีนัทร ์อายุ ๓๑ ปี 

ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแล ได้เล่าให้ฟังถึงกระบวนการผลิตว่า 

 “การผลิตสบู่นมแพะ จะนำเอานมแพะที่รีดจากฟาร์มฯ มาต้ม แล้ว

นำไปผสมกับกลีเซอรีนและหัวน้ำหอม ใช้นมแพะ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ต่อกลีเซอรีน 

๑ กิโลกรัม จากนั้นนำมาแบ่งใส่แม่พิมพ์ ทิ้งไว้ให้เย็น”  

 “ทำส่งจำหน่ายในโครงการหลวงฯ และมีลูกค้าประจำมาซื้อเพื่อนำ

ไปจำหน่ายที่ตลาด อตก.”   

๕๘วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปทีี่๖ฉบบัที่๓ประจำเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน๒๕๕๑

นางนารรีตัน ์ สินทรัพย์   



 “ขนาดที่จำหน่าย ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ถ้าขนาด ๒๐ กรัม 

จะขายราคา ๒๐ บาท ขนาด ๔๐ กรัม ขายราคา ๓๐ บาท เป็นต้น ในหนึ่งวัน 

จะผลิตได้ประมาณวันละ ๗๐ ก้อนต่อคน แต่ละสัปดาห์จะผลิต ๒-๓ วัน แต่

ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนที่ลูกค้าสั่งด้วย” 

 ในส่วนของเกษตร เป็นการทำเกษตรผสมผสานมีการปลูกพืชหลายชนิด

ในพื้นที่เดียวกัน เน้นการทำเกษตรรูปแบบอินทรีย์ปลอดสารพิษ พืชผักในแปลง

ทั้งหมดจะปลอดภัยจากยาฆ่าแมลงและปุ๋ยเคมี เน้นการใช้มูลสัตว์และปลูก

พืชหมุนเวียนเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ปลูกพืชสวนครัวเป็นพืชหมุนเวียน เช่น 

กระเจี๊ยบเขียว ถั่วฝักยาว มะเขือ บวบ ผักบุ้งจีน ถั่วพู คะน้า กวางตุ้ง รวมทั้ง

ปลกูพืชผักตามฤดกูาล โดยกิจกรรมท้ังหมดจะต้องเก้ือกลูกัน มีการใช้ทรัพยากร

ดิน น้ำ แสงแดด อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความสมดุลและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 เราได้พดูคุยกับปา้แสงจนัทร ์บญุชยั ซ่ึงทำงานในฟาร์มตัวอย่างฯ แห่งน้ี 

แม้ว่าป้าจะมีอายุถึง ๖๑ ปีแล้ว แต่ทว่ายังดูแข็งแรงและสดใส ป้าเล่าให้เราฟังว่า 

 “เข้ามาทำงานในฟาร์มตัวอย่างฯ นี้มาก็ ๓-๔ ปี แล้ว บ้านเดิมอยู่

ร้อยเอ็ด แต่ย้ายมาอยู่ที่สวนผึ้งนี่ ตั้งแต่ปี ๒๕๑๖ มาเป็นคนงานเหมืองแร่ดีบุก”  

 ภายหลังกิจการเหมืองแร่เลิกไป จากน้ันป้าแสงจันทร์ก็ตัดสินใจต้ังรกราก 

แต่งงานและสร้างครอบครัวอยู่ที่นี่ 

 “ก็ได้ที่ จากการจับจอง ช่วยกันกับสามีบุกเบิก ก็ได้มา ๑๕ ไร่ เอามา

ทำมันสำปะหลัง ๑๒ ไร่ ที่เหลือ อีก ๓ ไร่ปลูกไม้ผล ปลูกหลายอย่าง ก็มีส้มโอ 

ลำไย มะม่วง กล้วย มะพร้าว มะขามหวาน ทำมาตั้งแต่ก่อนเข้ามาอยู่ในฟาร์ม” 

 “เข้ามาทำงานในฟาร์มตัวอย่างฯ ตอนอายุมากแล้ว มาทำงานใน

ฟาร์มนี่ งานไม่หนักได้ความรู้ และก็จะได้มีรายได้เพิ่มเลี้ยงครอบครัวด้วย” 

 “ตอนแรกอยู่งานพัฒนาที่ดิน ปรับปรุงดิน แล้วก็มาอยู่โรงเห็ด ดูแล

กล้วยไม้ มีช่วงนึงออกไปขายของ แต่อยู่ไม่ได้ ทุนหายหมด คนกินแล้วก็เซ็นต์

กันเยอะ ก็กลับมาทำงานในฟาร์มอีก แต่ถ้าช่วงไหนมีปลูกมันที่ไร่ ก็ขออนุญาต

ออกไปทำได้” 

 เราเดินมาเรื่อย ๆ ผ่านโรงเลี้ยงแกะ ผ่านสระน้ำที่ฝูงเป็ดอี้เหลียงขน

ขาวสะอาดลอยล่องหยอกล้อกว่าร้อยชีวิต จนมาถึงโรงแปรรปูผลิตภัณฑ์การเกษตร 

ทุกคนกำลังขะมักเขม้นกับการทำผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ บ้างก็กำลังฝาน บ้างก็

กำลังทอด บ้างก็นำไปบรรจุใส่ถุง จากการพดูคุยกับเจ้าหน้าท่ีท้ัง ๔ คน ประกอบด้วย 

 นางอมติตดา  สงัขอ์อ่นด ีอายุ ๒๖ ปี นายเทย่  อุม้ทอง อายุ ๒๖ ปี 

นางจ่อง บุ้งกี๋ อายุ ๔๐ ปี และนางพรสวรรค์ แป้นแย้ม อายุ ๒๐ ปี  

 ทำให้เราทราบว่า ทุกคนพอใจ และมีความสุข ที่ได้ทำงานในนี้ 

 “ที่นี่ใกล้ดี ไม่คิดจะทำที่อื่น อยู่ได้ สบายดี” 

 “คนอื่น ๆ ในหมู่บ้าน บางคนก็ไปทำที่โรงงานสับปะรด ที่กิ่งอำเภอ

บ้านคา ได้วันละ ๑๐๐ กว่าบาท แต่ก็เสียค่ารถ ค่าเดินทาง อยู่ที่นี่ดีกว่า” 

๕๙วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริปทีี่๖ฉบบัที่๓ประจำเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน๒๕๕๑

นางจ่อง บุ้งกี ๋

นางแสงจันทร์  บุญชัย 



 “ก่อนได้มีโอกาสมาทำในฟาร์มตัวอย่างฯ ก็รับจ้างทำเข่ง ทำกันทั้ง

หมู่บ้าน เอาไม้รวกมาสาน เข่ง ๑ ใบใช้ไม้รวกประมาณ ๔-๕ ลำ  ลำละ ๓ บาท 

สานเสร็จเป็นเข่ง ขายได้ใบละ ๒๕-๒๖ บาท” 

 “ฟาร์มเป็นที่พึ่ง ให้ราษฎรได้มีงานทำ” 

 ปัญหาของชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ คือการไม่มีที่ทำกิน  ทำให้บางส่วน

ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานละทิ้งครอบครัว เพื่อเข้าไปทำงานรับจ้างในเมือง บ้างก็ไป

อยู่โรงงานปลาแถวสมุทรสาคร บ้างก็ไปโรงงานสับปะรด แต่หลังจากที่มีฟาร์ม

ตัวอย่างฯ ที่นี่ หลายครอบครัวได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้า มีอาชีพ มีรายได้  

สามารถพึ่งพาตนเองได้ ชาวบ้านที่เข้ามาทำงานกับโครงการฯ จะได้รับค่าจ้าง

วันละ ๑๐๐ บาท ซ่ึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม

ราชินีนาถ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้เพ่ือเป็นค่าแรงทำให้ราษฎร

มีรายได้ท่ีม่ันคง นอกจากน้ีหากบางช่วงที่ต้องการไปทำกินในที่ของตนเอง หรือ

เก็บของป่า ก็สามารถที่จะออกไปและกลับมาทำได้อีก   

 ที่สำคัญ...สิ่งที่ทุกคนที่ทำงานที่นี่จะได้รับกลับไป คือ ความรู้ที่เกิดขึ้น

จากการปฏิบัติงานจริง ความรู้ซึ่งจะเป็นรากฐานสำหรับการสร้างรายได้ ความรู้

ที่จะหยั่งรากลึกให้ได้มีชีวิตที่มั่นคงอย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงาน

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง    

 เพราะ....ที่นี่เกิดขึ้นจากน้ำพระราชหฤทัยและพระมหากรุณาธิคุณใน

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ท่ีทรงห่วงใยในราษฎรท่ัวแคว้นแดนไทย 

ไม่ว่าเชื้อชาติใด อยู่ไกลแสนไกลเพียงไหน พระองค์จะทรงรับเป็นพระราชภาระ

เพื่อให้พสกนิกรของพระองค์มีความเป็นอยู่ที่ดี และมีความสุข ดังพระราชดำรัส

ความตอนหนึ่งว่า 

“...ขออย่ามาพูดกับฉันเรื่องกำไรขาดทุน ถ้ามูลนิธิจะขาดทุน แต่แผ่น

ดินไทยมีกำไร แผ่นดินมีคนมีงานทำ ประชาชนมีความสุข มีความเป็น

อยู่ดี เป็นของที่เราต้องการกัน...” 

 ป้าแสงจันทร์ ได้พูดถึงความรู้สึกที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ 

 “รู้สึกว่า สมเด็จฯ ท่านไม่ทอดทิ้งราษฎร ท่านช่วยเหลือแม้ตามแนว

ชายแดน ช่วยให้ราษฎรได้มีงานทำ” 

 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  

๖๐วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปทีี่๖ฉบบัที่๓ประจำเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน๒๕๕๑



ผลสำเร็จตามแนวพระราชดำริ

พิบูลวัฒน์  ยังสุข* 

๖๑วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริปทีี่๖ฉบบัที่๓ประจำเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน๒๕๕๑

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริ ให้จัดตั้ง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเมื่อวันที่ 

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ ซึ่งตั้งอยู่ที่ บ้านนานกเค้า อำเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นสถานศึกษาทดลองการเกษตรในด้าน

ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

เผยแพร่สู่ราษฎรให้สามารถนำไปปฏิบัติในพ้ืนท่ีของตนเองได้ โดยมีผลการดำเนิน

งาน ในด้านการศึกษา ทดลอง ค้นคว้า วิธีการที่เหมาะสม เป็นตัวอย่างที่ดี ทั้ง

ในการเกษตรกรรม การประมง การปศุสัตว์ การพัฒนาป่าไม้ และการปรับปรุง

บำรุงดิน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการดำเนินงานในกิจกรรมเหล่านี้ต่อเนื่องตลอดมา โดย

ในส่วนที่ประสบความสำเร็จ ก็จะมีการขยายผลสู่ราษฎรนำไปใช้ประกอบอาชีพ

ต่อไป กิจกรรมภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ มีอยู่หลากหลายโครงการ

ซึ่งตลอดมาราษฎรได้นำความรู้จากศูนย์ฯ ไปปฏิบัติจนประสบความสำเร็จ 

หนึ่งในนั้นมี “เรื่องข้าว” อยู่ด้วย 

การพัฒนาข้าวที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ                                                                                              

*นักวิชาการเกษตรระดับชำนาญการ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร (โทรศัพท์ ๐๘๙-๖๒๓-๙๘๘๙) พันธุ์สกลนคร 



๖๒วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปทีี่๖ฉบบัที่๓ประจำเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน๒๕๕๑

ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ 

กข๖ 

กข๑๕  งาน “เรื่องข้าว” ได้ศึกษาทดลองในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 
และเมื่อศึกษาได้ผลดีแล้วจึงขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษา
การพัฒนาภูพานฯ ได้แก่ “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ” 
จำนวน ๓๒ ศูนย์ ใน ๒๒ หมู่บ้าน ๗ ตำบล ในอำเภอเมืองสกลนครและ

อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร มีผลสำเร็จสรุปได้ดังนี้ 

การแนะนำพันธุ์ข้าวปลูก
 ในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ โดยเฉพาะในแปลง
เกษตรกรรอบศูนย์ฯ พื้นที่มีความหลากหลายมากทั้งนาดอน นาดอนสลับลุ่ม  
และนาลุ่ม การใช้พันธุ์ข้าวย่อมแตกต่างกันตามนิเวศน์ของพื้นที่ ผลการนำ
พันธ์ุข้าวเพ่ือปลกูหาความเหมาะสมตามพ้ืนท่ีได้พันธ์ุข้าวท่ีเหมาะสมตามนิเวศน์
ต่าง ๆ ดังนี้ 

 ๑)	พันธุ์สกลนคร	 เป็นพันธุ์ข้าวเหนียว คุณภาพข้าวสุก เหนียว นุ่ม 
และมีกลิ่นหอม  เป็นข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง  อายุประมาณ ๑๒๘ วัน เหมาะที่
จะปลูกเป็นข้าวไร่ เช่น ปลูกแซมในสวนยางปลูกใหม่ หรือนาที่ดอนที่ฝนหมดไว 
สามารถวางแผนปลูกและกำหนดวันเก็บเกี่ยวได้  เพื่อไว้ปลูกร่วมระบบกับพืชอื่น
ในสภาพนาชลประทานได้ดี ผลผลิตประมาณ ๓๕๐ – ๔๙๐ กิโลกรัมต่อไร่ 
ข้อควรระวัง คือไม่ต้านทานโรคไหม้และขอบใบแห้ง 

	 ๒)	พนัธุ	์กข	๑๕	 เป็นข้าวเจ้า คุณภาพการหุงต้ม นุ่มมีกล่ินหอมเป็นข้าว
ชนิดไวต่อช่วงแสง อายุเบา เก็บเก่ียวได้เร็วประมาณวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน เหมาะกับ
พื้นที่ดอนหรือที่ราบไม่เหมาะกับนาลุ่ม เพราะข้าวจะสุกในระยะที่น้ำขังอยู่ในนา 
ผลผลิตประมาณ ๓๗๐-๕๔๐ กิโลกรัมต่อไร่ ข้อควรระวัง คือเป็นข้าวไม่
ต้านทานโรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง 

 ๓)	พันธุ์ขาวดอกมะลิ	๑๐๕ เป็นข้าวเจ้า คุณภาพข้าวสุกมีกลิ่นหอม  
เป็นข้าวชนิดไวต่อช่วงแสง เก็บเกี่ยวประมาณวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน เหมาะที่จะ
ปลูกในพื้นที่ราบ ผลผลิตประมาณ ๔๐๐ – ๕๘๐ กิโลกรัมต่อไร่ ข้อควรระวังคือ 
เป็นข้าวไม่ต้านทานโรคไหม้ 

 ๔)	พนัธุข์า้ว	กข	๖ เป็นข้าวเหนียว คุณภาพข้าวสุก เหนียวนุ่ม กล่ินหอม  
เป็นข้าวไวต่อช่วงแสง เก็บเกี่ยวประมาณวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน  ลำต้นสูง
ปานกลางเหมาะท่ีจะปลกูในนาค่อนข้างลุ่ม เป็นพันธ์ุข้าวท่ีให้ผลผลิตดีประมาณ ๔๐๐ 
– ๖๒๐ กิโลกรัมต่อไร่ ข้อควรระวังคือ เป็นข้าวไม่ต้านทานโรคไหม้ และขอบใบแห้ง 

การหาข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อใช้ปลูกในพื้นที่

 การทำนาในพื้นที่เกษตรกรรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ปัญหา
ท่ีพบมากท่ีสุดคือ ปัญหาดินเส่ือมโทรม ความอุดมสมบรูณ์ของดินต่ำ ข้าวประสบ
ปัญหาโรคสำคัญ โดยเฉพาะโรคไหม้ พันธ์ุข้าวท่ีเกษตรกรปลกูส่วนใหญ่ เช่น กข๖ 
ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ และ กข๑๕ จะประสบปัญหาเป็นโรคไหม้ตั้งแต่ระยะกล้า
ถึงข้าวโน้มรวง (ไหม้คอรวง) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จึงไดน้ำพันธุ์ข้าว
หลายพันธุ์ โดยเฉพาะพันธุ์ข้าวเหนียวซึ่งเป็นที่นิยมบริโภคในพื้นที่ มาปลกูใน
กิจกรรมข้าวเพ่ือให้เกษตรกรมาคัดเลือก โดยมีวัตถุประสงค์คือ หาพันธ์ุท่ีต้านทาน
โรคไหม้ อายุเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี ผลผลิตดีพอสมควร คุณภาพการหุงต้ม



และรับประทานดี การคัดเลือกโดยเกษตรกรในพื้นที่ปี ๒๕๕๐ ได้พันธุ์ข้าว     
๑ พันธ์ุ คือ กข๑๒ (หนองคาย ๘๐) ซ่ึงต้านทานโรคในพ้ืนท่ีดี แตกกอดี ทรงต้นดี 
ลำต้นแข็งไม่หักล้ม ความสูงพอดี รวงแน่นและสุกแก่สม่ำเสมอ นอกจากนั้น
ชอบสีข้าวเปลือก และชอบคุณภาพข้าวสุก เพราะกลิ่นหอม เมล็ดเลื่อมมัน นุ่ม
และมีรสหวาน พันธุ์ข้าวที่คัดเลือกได้ เกษตรกรนำไปปลูกขยายในปีถัดไป 

 กข๑๒ (หนองคาย ๘๐) ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าว หางยี ๗๑ 
ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่ต้านทานต่อโรคไหม้ เป็นพันธุ์แม่ กับ กข๖ ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มี
คุณภาพการหุงต้มและรับประทานดี แต่ไม่ต้านทานต่อโรคไหม้ เป็นพันธุ์พ่อ 
เมื่อปี ๒๕๓๕ และปลูกข้าวลูกผสมชั่วที่ ๑ ในปี ๒๕๓๖ ที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 
ปลูกคัดเลือกข้าวพันธุ์ผสมชั่วที่ ๒ ถึงชั่วที่ ๕ แบบรวม (bulk) ที่ศูนย์วิจัยข้าว
หนองคาย ระหว่างปี ๒๕๓๗ – ๒๕๔๐ ปลูกคัดเลือกแบบสืบตระกูล (pedigree) 
ที่ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ฤดูนาปรังปี ๒๕๔๐/๒๕๔๑ ได้สายพันธุ์ UBN๙๒๑๑๐-
NKI-B-B-B-๓๐-KKN-๑ และในฤดูนาปี ๒๕๔๑ ปลูกศึกษาพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยข้าว
ขอนแก่น ระหว่างปี ๒๕๔๒-๒๕๔๖ ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานีที่
ศูนย์วิจัยข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน และทดสอบ
คุณภาพเมล็ดทางเคมีและทางกายภาพ รวมทั้งทดสอบความต้านทานต่อโรค
และแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญ ระหว่างปี ๒๕๔๓-๒๕๔๖ ปลูกเปรียบเทียบผลผลิต
ในนาราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบนปี ๒๕๔๓-
๒๕๔๕ ปลกูทดสอบการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนท่ีศนูย์วิจัยข้าวชุมแพ อุดรธานี 
และสกลนคร ปี ๒๕๔๖ ประเมินการยอมรับของเกษตรกร 

๖๓วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริปทีี่๖ฉบบัที่๓ประจำเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน๒๕๕๑

เกษตรกรคัดเลือกพันธุ์ข้าวในแปลง 
เกษตรกรคัดเลือกพันธุ์ข้าวสุก 

ค่อนข้างต้านทานโรคไหม้ในหลายท้องที่ 

การแนะนำการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าว

 การแนะนำการปลกูข้าวอินทรีย์ในโครงการศนูย์ศึกษาการพัฒนาภพูานฯ 
เป็นการแนะนำให้เกษตรกรผลิตเพื่อการบริโภค ถ้าเหลือจึงจำหน่ายไม่มุ่งเน้นไป
สูก่ารผลิตเพ่ือการค้าหรือเพ่ือการรับรองเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ เป็นการผลิตเพื่อ
ให้เกษตรกรใช้ทรัพยากรในพ้ืนท่ีให้เป็นประโยชน์มากท่ีสุด เป็นการลดการใช้ปัจจัย
ภายนอก และลดต้นทุนการผลิต รวมถึงเป็นแนวทางการผลิตท่ีปลอดภัย ท้ังผูผ้ลิต
และผู้บริโภค 

 การใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพในนาข้าวอินทรีย์

 ถ้าเกษตรกรมีการปลูกพืชปุ๋ยสด ในฤดูแล้งให้ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพอัตรา 
๕๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ ถ้าเกษตรกรไม่ได้ปลกูพืชปุ๋ยสด ใช้อัตรา ๑,๐๐๐ กิโลกรัมต่อไร่

แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ 

ปลูกถั่วพุ่มเป็นปุ๋ยพืชสด 
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โดยหว่านปุ๋ยหมักทั้งหมดในแปลงก่อนปลูกข้าว ๑ สัปดาห์ผลผลิตข้าวจาก

ผลการทดสอบให้ผลผลิตใกล้เคียงกับการใช้ปุ๋ยเคมีสูตร ๑๖-๑๖-๘ อัตรา ๒๕ 

กิโลกรัมต่อไร่ และปุ๋ยสูตร ๔๐–๐–๐ อัตรา ๑๐ กิโลกรัมต่อไร่ 

การสร้างกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

 เมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นปัจจัยการผลิตที่มีความสำคัญลำดับต้นในการทำนา 
การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐานส่งผลถึงการให้ผลผลิตที่ดีกว่า คุณภาพ
ข้าวเปลือกและข้าวสารตรงตามพันธุ์ เมื่อนำไปจำหน่ายจะได้ราคาดี โครงการนี้
มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงได้ใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดี 
และเป็นการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนในการพึ่งพาตนเอง โดยเริ่มต้นจากการ
ให้ความรู้เกษตรกรที่สมัครร่วมโครงการเรื่อง “การปลูกข้าวไว้ทำพันธุ์” ในปี 
๒๕๕๐ มีเกษตรกรร่วมฝึกอบรม ๖๑ ราย และปี ๒๕๕๑ อีก ๓๒ ราย มีการ
รวมกลุ่มของเกษตรกร ๑๐ ราย พื้นที่ ๑๐ ไร่ ในปี ๒๕๕๐ ในการผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวเพื่อจำหน่าย หรือแลกเปลี่ยนแก่สมาชิก ผลสำเร็จในปีแรก เกษตรกร
สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้มาตรฐานชั้นพันธุ์จำหน่าย จำนวน ๒,๒๑๕ กิโลกรัม 
ตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จำหน่าย ดังนี้ 

ปลูกโสนอัฟริกันเป็นปุ๋ยพืชสด 

 รายการ ชั้นพันธุ์จำหน่าย

เมล็ดพันธุ์สุทธิต่ำสุด (เปอร์เซ็นต์) ๙๘ 

สิ่งเจือปนสูงสุด ๒ 

ความชื้นสูงสุด ๑๔ 

ความงอกต่ำสุด ๘๐ 

ข้าวแดงสูงสุด (เมล็ดต่อ 100 กรัม) ๔ 
จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ 

 กลุ่มสมาชิกได้ร่วมกันกำหนด
ราคาเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านมาตรฐาน ซ่ึง
จำหน่ายกิโลกรัมละ ๑๕ บาท ในปี 
๒๕๕๑ มีสมาชิกเพ่ิมข้ึนเป็น ๕๔ ราย 
จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี
จำนวน ๑๐๐ ไร่ คาดว่าจะได้เมล็ดพันธ์ุ
ท่ีผ่านมาตรฐานจำนวน ๒๐ ตัน ซ่ึงใน
พื ้นที ่เป้าหมายเป็นพื ้นที ่นาทั ้งส ิ ้น 
๒๒,๙๑๘ ไร่ มีความต้องการใช้
เมล็ดพันธุ์ข้าวปีละ ๑๓๘ ตัน 

 การพฒันาขา้วทีศ่นูยศ์กึษา
การพัฒนาภูพานฯได้รับผลสำเร็จ
เปน็อยา่งดสีง่ผลใหเ้กษตรกรมผีลผลติ
ขา้วทีส่งูสดุมเีมลด็พนัธ์ทุีด่ีไวท้ำพนัธุ์
และจำหนา่ยอนัเปน็การเพิม่รายได้
สรา้งความมัน่คงใหแ้กค่รอบครวัได้
อย่างยั่งยืนสมดังพระราชประสงค์
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ได้พระราชทานศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาภูพานฯ ให้แก่ราษฎรภาค
อีสานได้รับความร่มเย็นเป็นสุข

โดยทั่วกัน



พระเกียรติเกริกไกร
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ดินแดนเล็กๆ อันเงียบสงบท่ามกลางขุนเขาของเทือกเขาหิมาลัย 
ที่แทรกตัวอยู่ อย่างสงบเสงี่ยมระหว่างเขตแดนของจีนและอินเดีย 
เป็นดินแดนท่ีได้รับการขนานนามว่า เป็นอูอ่ารยธรรมของโลก ยังมี

ประเทศเล็กๆ อีกประเทศหนึ่งนามว่า “ภูฏาน” ซึ่งแปลว่า “ดินแดนบนที่สูง” 
หรือ “อาณาจักรบนฟ้า” หรือตามภาษาท้องถิ่นที่เรียกว่า “ดินแดงแห่งมังกร
ผู้รักสันติ” ตั้งอยู่ ณ ที่แห่งนี้มีระบบการปกครองเหมือนประเทศไทย โดยมี
พระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุขของประเทศ และมีศาสนาพุทธเป็นศาสนา
ประจำชาติเช่นเดียวกัน เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ประชาชนในประเทศยังคงดำเนินชีวิตแบบเรียบง่ายอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
ของเทือกเขาหิมาลัย (ที่มาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๙) 

 ภาพความยิ่งใหญ่ของประมุขจากนานาประเทศในฐานะพระราช
อาคันตุกะที่ได้เข้าร่วมในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ยังคงตราตรึงอยู่
ในหัวใจของปวงชนชาวไทย และจากงานฉลองสิริราชสมบัติในครั้งนั้น ทำให้
คนไทยได้รู้จักกับประเทศภูฎานประเทศเล็กๆ แต่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งน้อยคนนักจะรู้จักประเทศนี้ จิกมี่ เคเซอร์ นัมเกล วังซุก 
แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ปัจจุบันทรงเป็นกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน

อาณาจักรบนฟ้า ศรัทธาในแนวพระราชดำริ 
ปิยวรรณ  ทองคำ* 

*เจ้าหน้าที่กองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร. 
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เมื่อวันที ่๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ ทรงเป็นบุคคลท่ีทำให้คนไทยได้รูจั้กอาณาจักรบนฟ้า
แห่งน้ี จากพระจริยวัตรอันงดงามนอบน้อมท่ามกลางท่าท่ีอันเรียบง่าย ทรงไม่ถือ
พระองค์ไม่ว่าจะเสด็จฯ ไป ณ ท่ีใด เป็นท่ีประทับใจของชาวไทยท่ีได้พบเห็นและที่
โดดเด่นท่ีสุด ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์จะนำประเทศไปสู่การพัฒนาที่ดีในอนาคต 
ด้วยทรงมีพระราชปณิธานต้องการเป็น “กษัตริย์ของประชาชน” เฉกเช่นเดียว
กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระทัยในโครงการหลวงและโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริต่างๆ เป็นอย่างมาก ท้ังน้ีเพ่ือจะได้น้อมนำแนวพระราชดำริ
ในด้านต่างๆ ไปใช้ในประเทศของพระองค์ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้มี
สภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยได้มีบทบาทสำคัญใน
การให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรแก่ประเทศภฏูาน โดยให้ความรูใ้นเร่ืองของ
พฤกษศาสตร์ การปรับปรุงการปลูกผักและไม้ผลเมืองหนาว การแลกเปลี่ยน
พันธุ์ไม้และเทคโนโลยี การแปรรูปสินค้าเกษตร และการปลูกพืชในพื้นที่สูง 
ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านการเกษตรของประเทศภูฏาน
เป็นอย่างมาก 

 ราชอาณาจักรภูฏานตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของเทือกเขาหิมาลัย  
ภมิูประเทศส่วนใหญ่ เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนมีพ้ืนท่ีราบและทุ่งหญ้าระหว่างหุบเขา 
ทิศเหนือติดกับทิเบต (สาธารณรัฐประชาชนจีน) ด้านอื่นๆ ติดกับอินเดีย มีพ้ืนท่ี

เพียง ๔๗,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ไม่มีทางออกสูท่ะเล ชาวภฏูานหรือดรุ๊กปา (Drukpa) 
ประกอบด้วยชนพื้นเมืองชาวโบธี ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ชาวเนปาล ๑๕ เปอร์เซ็นต์ 
และชาวเขาเผ่าต่างๆ อีกประมาณ ๕ เปอร์เซ็นต์ ชาวภูฏานยังคงรักษารูปแบบ
ทางวัฒนธรรมของตัวเองไว้ได้เป็นอย่างดี เช่น การใส่ชุดประจำชาติ ซ่ึงชาวภฏูาน
ยังคงสวมชุดประจำชาติของตนเอง เป็นชุดประจำวันอยู่ตลอดเวลาและยังเป็น
ประเทศเดียวท่ียังคงรักษาอธิปไตยของตนเองไว้ได้อย่างเหนียวแน่นและเด็ดเด่ียว 
และชาวภูฏานกลับเห็นว่าการมีเงินทองมากมายหรือสิ่งอำนวยความสะดวกตาม
อย่างชาติตะวันตก หาใช่ส่ิงสำคัญไม่ หากแต่ความสุขมวลรวมประเทศชาติ (Gross 
National Happiness) กลับมีความหมายมากต่อการดำเนินชีวิตของชาวภฏูาน ดังน้ัน
แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงเป็นสิ่งที่
ชาวภูฏานให้ความสนใจ และนำมาปฏิบัติใช้ให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของ
ชาวภูฏาน 

 แนวพระราชดำรเิศรษฐกจิพอเพยีงในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั
ที่ได้พระราชทาน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทุกข์ยากให้แก่ราษฎร 
จนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่เพียงชาวไทย ที่ซาบซึ้งใน
พระอจัฉรยิภาพของพระองคเ์ทา่นัน้ แตข่ณะนีก้ำลงัแผข่ยายไปหลายๆ แผน่ดนิ
ในโลกนี ้แผข่ยายออกไปกวา่ ๒๗ ประเทศนำไปใช ้จนกระทัง่สหประชาชาติ
ไดท้ลูเกลา้ฯ ถวายรางวลัความมัน่คงของมนษุยแ์ละไดน้อ้มนำแนวพระราชดำริ
ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของประเทศต่างๆ จนสามารถ
ดำเนินชีวิตให้มีความสุขได้เฉกเช่นเดียวกับประชาชนชาวไทย ซึ่งแนว
พระราชดำรเิศรษฐกจิพอเพยีงไมใ่ชเ่รือ่งเกา่แกแ่ละลา้สมยัอกีตอ่ไป แตเ่ปน็
แนวคิดสากลอย่างแท้จริงที่นานาอารยประเทศต่างให้การยอมรับ จนเป็น
ที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก ในพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์แห่ง
ราชอาณาจักรไทย 



สาระน่ารู้

สมลักษณ์ วงศ์งามขำ* 
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ารแสดงมหรสพสมโภชในการออกพระเมรุ เป็นประเพณีโบราณท่ีถือคติ

ความเชื่อว่า เป็นการสมโภชส่งเสด็จเจ้านายผู้สิ้นพระชนม์หรือเสด็จ

สวรรคตไปสูส่รวงสวรรค์ เพ่ือให้ประชาชนผูม้าร่วมงานได้ชม ถือเป็นการ

ออกทุกข์และแสดงแสนยานุภาพของพระมหากษัตริย์ การแสดงมหรสพตาม

ราชประเพณีโบราณเท่าที่ปรากฏหลักฐาน ได้แก่ โขน ละครหุ่น หนัง งิ้ว มอญรำ 

ไต่ลอด กายกรรม เป็นต้น 

 การจัดแสดงมหรสพสมโภชงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

ในคืนวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ เวทีกลางแจ้ง มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 

มีด้วยกัน ๓ เวที ดังนี้ 

 เวททีี่ ๑การแสดงหนังใหญ่และโขนเรื่องรามเกียรติ์ ระหว่างเวลา 

๑๙.๐๐ น.-๐๖.๐๐ น. รวม ๑๑ ชั่วโมง แบ่งเป็น ๓ ภาคคือ 

การแสดงมหรสพในงานพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

*ผู้เชี่ยวชาญ ๑๐ สำนักราชเลขาธิการ 



๖๘วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปทีี่๖ฉบบัที่๓ประจำเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน๒๕๕๑

 ภาคที่ ๑ การแสดงหนังใหญ่เบิกหน้าพระและเบิกโรงจับลิงหัวค่ำ การ
แสดงโขน ชุดรามาวตาร ระบำวานรพงศ์ ขันพิเภก สุครีพถอนต้นรัง ศึกนาคบาศ 

 (หยุดพักการแสดงช่วงพระราชทานเพลิงจริง) 

 ภาคที่ ๒ เริ่มเวลา ๒๓.๐๐ น. เป็นการแสดงโขน ชุดศึกมังกรกัณฐ์ 
ศึกแสงอาทิตย์ ศึกพรหมาสตร์ 

 ภาคที ่๓ การแสดงโขน ชุดระบำอสุรพงศ์ ทศกัณฑ์รบพระราม ถวายลิง 
หนุมานชูกล่องใส่ดวงใจ พระรามคืนพระนคร 

 เวทีที่๒การบรรเลงดนตรีสากลวงต่าง ๆ ประกอบด้วย 

 ๑. วงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (เวลา ๑๙.๐๐ น.- ๒๐.๐๐ น.) 

 ๒. วงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระอุปถัมภ์
ของสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
(เวลา ๒๐.๓๐ น.-๒๑.๓๐ น.) 

 ๓. วงดุริยางค์สากล สำนักการสังคีต กรมศิลปากร (เวลา ๒๓.๐๐ น. - 
๐๑.๐๐ น.) 

 ๔. วง Harp Chamber ศิลปินจากศูนย์ Harp ตำหนักประถม (เวลา 
๐๑.๓๐ น. - ๐๒.๐๐ น.) 

 ๕. วงดุริยางค์ผสมพลเรือน ตำรวจ ทหาร (เวลา ๐๒.๓๐ น. - ๐๔.๓๐ น.) 

 เวทีที่๓การแสดงมหรสพ ๓ ประเภท ได้แก ่

 ๑. การแสดงหุ่นกระบอก เรื่องพระอภัยมณี ตอนรักจำพราก ของสำนัก
การสังคีต กรมศิลปากร (เวลา ๑๙.๐๐ น. - ๒๑.๓๐ น.) แบ่งออกเป็น ๓ ตอน
ย่อย ๆ คือ จำพรากรักดับชีวา สุดสาครตามบิดา และนางละเวงก่อศึก 

 ๒. การแสดงนาฏยศาลาหุ่น
ละครเล็ก คณะโจหลุยส์ ในพระอุปถัมภ์
ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ เรื่อง กำเนิดพระคเณศร์ 
(เวลา ๒๓.๐๐ น. - ๒๔.๐๐ น.) 

 ๓. การแสดงละครนอก เรื่อง
สุวรรณหงส์ ตอนสุวรรณหงส์เส่ียงว่าว 
ถึงกุมภัณฑ์ถวายม้า ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ (เวลา ๒๔.๐๐ น. - ๐๓.๐๐ น.) 

 พสกนกิรชาวไทยนอกเหนอื
จากจะไดร้ว่มสง่เสดจ็สมเดจ็พระเจา้
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
สู่สวรรค์ชั้นฟ้าแล้ว ยังจะได้รับชม
การแสดงทางวฒันธรรมตา่ง ๆ อนั
เป็นการสืบสานประเพณีไทยแต่

โบราณอีกด้วย 



เศรษฐกิจพอเพียง

พิมพ์นภัส  โฉมสันเทียะ* 

๖๙วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริปทีี่๖ฉบบัที่๓ประจำเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน๒๕๕๑

หกรณ์การเกษตรร ัตภูม ิ 

อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

เจ้าของรางวัลรองชนะเลิศ 

การประกวดผลงานตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ด้านธุรกิจขนาดย่อม 

จากสำนักงาน กปร. ตัวอย่างความ

สำเร ็จในการน้อมนำปร ัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน

ภาคธุรกิจ 

 สหกรณ์การเกษตรร ัตภูม ิ

เป็นสหกรณ์การเกษตรที่ส่งเสริมและ

สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ
รองชนะเลิศเศรษฐกิจพอเพียง

*เจ้าหน้าที่กองติดตามประเมินผล สำนักงาน กปร. 



เผยแพร่ความรูอ้าชีพทางการเกษตรแก่สมาชิก ดำเนินธุรกิจและ บริการ

รับฝากเงินและสินเชื ่อให้สมาชิกกู้เพื ่อลงทุนในอาชีพเกษตรกรรม 

ธุรกิจจัดหาวัสดุการเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่าย โดยตั้ง

ร้านค้าเป็นร้านค้าปลีกของคนไทย ธุรกิจรวบรวมผลิตผลการเกษตร

และผลิตภัณฑ์ของสมาชิก โดยการรวบรวมน้ำยางสดจากสมาชิก และ

ผู้ผลิตรายย่อยในราคายุติธรรม เพ่ือสร้างอำนาจต่อรองให้แก่เกษตรกร 

นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมสินค้าเกษตรอื่นๆ ที่ออกตามฤดูกาล เพื่อ

เพิ่มช่องทางในการตลาดให้แก่สมาชิก  

การประยกุต์ใชป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในสหกรณ์

 เมื่อพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียง หลายคนจะนึกถึงเกษตร

ทฤษฎีใหม่จึงทำให้คิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของเกษตรกร

เท่านั้น คนในอาชีพอื่นจึงไม่ค่อยให้ความสนใจ แต่แท้จริงแล้ว ความ

พอเพียงนั้น หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง

ความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อผล

กระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้ 

จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง

๗๐วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปทีี่๖ฉบบัที่๓ประจำเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน๒๕๕๑



๗๑วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริปทีี่๖ฉบบัที่๓ประจำเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน๒๕๕๑

อย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน และ

การดำเนินการทุกขั้นตอน ดังนั้น การจะปรับใช้ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์แต่ละประเภทให้ดีได้

จะต้องมาทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่า ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร และจะนำมาใช้กับสหกรณ์

แต่ละประเภทได้อย่างไร  

 วิธีการสร้างความพอเพยีงในสหกรณก์ารเกษตร 

ความพอเพียงของแต่ละคนแต่ละครอบครัว แต่ละชุมชน 

หรือแต่ละประเทศย่อมไม่เท่ากัน ข้ึนอยูกั่บความสามารถ 

และความจำเป็นของคนในแต่ละระดับ แต่สำหรับผู้ที่

เก่ียวข้องกับสหกรณ์ สามารถสร้างความพอเพียงได้ ตามวิถี

ที่เรียบง่าย 

 ความพอเพียงในระดับบุคคลและระดับครัวเรือน 

ตรงกับทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบ

พื้นฐาน คือ การท่ีเกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองได้ มีชีวิตอยู่

อย่างสุขกายสุขใจ สามารถจัดสรรทรัพยากรที่ดิน น้ำ และ

ปัจจัยการผลิตหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ในท้องถิ่น

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สหกรณ์จึงต้องมีความรอบรู้ใน



วิชาการต่าง ๆ ที่จะนำมาปรับใช้ในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ

ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต้องมีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม 

ต้องรอบคอบในการนำความรู้ไปใช้ และต้องระมัดระวังในการใช้

ความรูน้ั้น ต้องมีคุณธรรม ทั้งในด้านความคิด จิตใจ และในด้าน

การกระทำ มีความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน พากเพียร มีสติปัญญา 

และความรอบคอบในการทำทุก ๆ อย่าง 

 ความพอเพียงระดับชุมชน ตรงกับทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๒ เป็น

เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า คือ การที่เกษตรกรรวมกลุ่มใน

รูปของสหกรณ์ เพื่อรวมกันซื้อปัจจัยการผลิตและรวมกันขาย

ผลผลิต รวมกลุ่มกันทำธุรกิจแบบสหกรณ์การเกษตร ซึ่งต้องมีการ
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ร่วมมือร่วมใจกันในการลงทุนในสหกรณ์ ดัง
น้ันความพอเพียงจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงเสมอเมื่อดำเนินธุรกิจใน
สหกรณ์ ผูท่ี้เก่ียวข้องจะต้องมีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีการ
สร้างภูมิคุ้มกันการเสี่ยงภัย  

 ความพอเพียงระดับประเทศ ตรงกับทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๓ เป็น
เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า คือการที่สหกรณ์ระดับท้องถิ่นมี
การเชื่อมโยงธุรกิจในแนวดิ่ง โดยเชื่อมโยงกับชุมนุมสหกรณ์ระดับ

๗๒วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปทีี่๖ฉบบัที่๓ประจำเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน๒๕๕๑



จังหวัด ไปจนถึงระดับประเทศ และมีการเชื่อมโยงธุรกิจกับ
แหล่งเงินทุนอื่นๆ หรือบริษัทเอกชนอื่น เพราะสหกรณ์อาจ
จะต้องซ้ือวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารเคมี ฮอร์โมน เมล็ดพันธ์ุ 
ฯลฯ จากบริษัทเอกชน หรือตัวแทนจำหน่าย เป็นต้น จึงต้อง
พิจารณาความพอประมาณ มีเหตุผล และมีความเสี่ยงภัยต่ำ 
(ภูมิคุ้มกันสูง) ทั้งนี้ต้องมีความรู้ในการทำธุรกิจระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ท่ีสำคัญต้องมีคุณธรรมในการทำธุรกิจ ซ่ือสัตย์ 
และจริงใจในการติดต่อธุรกิจ จึงจะทำให้การดำเนินธุรกิจของ
สหกรณ์ มีความมั่นคงยั่งยืนได้ 

 การขยายผลสู่สังคมสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด 

ได้จัดอบรมและส่งเสริมอาชีพ โดยเน้นการจัดอบรมเป็น 

กลุ่มอาชีพเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ และให้เป็นตัวอย่างใน

การขยายผล ใช้วิธีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนความรู้

ร่วมกัน ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาให้การ

ช่วยเหลือ ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่แนะนำงานฟาร์ม และการจัด

อบรม ทัศนศึกษาดงูาน รวมท้ังส่งเสริมให้เกษตรกร ปรับเปล่ียน

วิธีการใช้ปุ๋ยเคมีมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเป้าหมายการเกษตร

อินทรีย์ เน่ืองจากเห็นว่าการใช้ปุ๋ยเคมีนานๆ บวกกับการปลกูพืช

ซ้ำซากในที่ดินเดิมจะทำให้พืชอวบอ้วนเร็วผิดธรรมชาติ แต่

อ่อนแอ ไม่ทนต่อเช้ือโรคและแมลงศัตรพืูช จึงต้องใช้สารกำจัด

ศัตรูพืช นานเข้าก็จะเข้าสู่วงจรความเลวร้าย คือ ทำให้ดินยิ่ง

เสื่อม ขาดอินทรีย์วัตถุ ขาดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ ส่งผลให้
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ใช้ปุ๋ยเคมีมากขึ้น ด้านศัตรูพืชเมื่อมียาปราบก็พัฒนาตัวเองให้
ต้านยา (ด้ือยา) จะปราบให้อยูก็่ต้องใช้ยาแรงข้ึน ใช้เงินเพ่ิมข้ึน 
เป็นพิษต่อทั้งผู้ใช้และผู้กินผลผลิต ทั้งยังส่งผลต่อสภาพแวดล้อม
อีกด้วย 

 จากการดำเนินธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทำให้สหกรณ์การเกษตรรัตภมิู จำกัด มีความเข้มแข็งสามารถ
ดำเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลากว่า ๔๐ ปี โดยสมาชิกให้
ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ์ ซึ่งเป็นการสร้าง
ความม่ันคงในการประกอบอาชีพของสมาชิก ท้ังการเสริมรายได้
จากการสร้างอำนาจต่อรองทางการตลาดสินค้าเกษตร และ
ลดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนการผลิตของสมาชิก นอกจากนี้ ยังมี
การวางแผนธุรกิจที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กิจการ ที่สำคัญสมาชิกมี
ส่วนร่วมและมีกิจกรรมที่เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

 ดว้ยความเพยีรมุง่มัน่พฒันาและคดิอยา่งเปน็ระบบ
ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป รู้จักตนเอง มองโลกภายนอก 
สรา้งภมูคิุม้กนัในตวัเอง จงึทำใหส้หกรณก์ารเกษตรรตันภมู ิจำกดั 
มผีลงานทีม่ัน่คงเปน็ตน้แบบของการจดัตัง้สหกรณใ์หแ้กช่มุชน
อืน่ๆ ไดเ้ขา้มาเรยีนรู ้และนำไปเปน็แบบอยา่งในการนอ้มนำ
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชดำรไิปปฏบิติั
อยา่งเหน็ผลเปน็รปูธรรมแลว้ในวนันี ้

๗๔วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปทีี่๖ฉบบัที่๓ประจำเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน๒๕๕๑

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่สหกรณ์การเกษตรรัตนภูมิ จำกัด 
เลขที่ ๒ หมู่ที่ ๑ ถนนยนตรการกำธร ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตนภูม ิ
จังหวัดสงขลา โทร. ๐๘ ๑๙๖๓ ๗๑๓๑ 




