พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ
ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๐

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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สมเด็จพระบรมราชินีนาถนักพัฒนา เพื่อปวงประชาสุขศานต์

“...ไม่ว่าประเทศของเราจะเผชิญภาวะเศรษฐกิจอย่างไร
หรือต้องเผชิญอุปสรรคหนักหนาสาหัสสากรรจ์เพียงไหน
ขอให้คนไทยรวมกำลังใจที่จะช่วยกันฝ่าฟันไป
เพื่อความมั่นคงของแผ่นดินไทย
เพื่อความผาสุกของราษฎรไทยด้วยกัน
คนไทยด้วยกัน และก็ชาติเดียวกัน
เปรียบเสมือนอยู่ในเรือลำเดียวกัน ถ้าต่างคนต่างพายไปคนละทาง
เรือก็ไม่ไปถึงไหน เรือชาติอื่นเขาก็แซงหน้าเรือเรากันไป
แต่ถ้าเราช่วยกันพายไปในทิศทางเดียวกัน
เรือของประเทศไทยก็จะแล่นฉิว
เพราะฝีมือของคนไทยไม่เป็นรองใครเลย...”

สมเด็จพระบรมราชินีนาถนักพัฒนา
เพื่อปวงประชาสุขศานต์

สมเด็จพระบรมราชินีนาถนักพัฒนา
เพื่อปวงประชาสุขศานต์

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

“...ข้าพเจ้าโชคดีที่ได้มีโอกาสตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศมานานหลายปี
ได้แลเห็นพระวิริยะอุตสาหะและพระราชศรัทธา
ที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน
ทั้งยังทรงสอนเรื่องการทำงานให้แก่ข้าพเจ้าด้วย
ทำให้ข้าพเจ้าซาบซึ้งในพระราชปณิธาน
และได้ตั้งใจปฏิบัติงานที่ทรงมอบหมายมาอย่างสุดความสามารถ
คืองานด้านสังคมสงเคราะห์ต่างๆ ได้แก่
การช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วย
ช่วยเหลือทางด้านสวัสดิการครอบครัว
และส่งเสริมอาชีพทางด้านหัตถกรรม เป็นต้น...
เพราะงานเพื่อประชาชนทั้งหลายมีความสำคัญเสมอกัน
ย่อมต้องปฏิบัติไปพร้อมๆ กัน จะละเว้นทางหนึ่งทางใดเสียมิได้...”
พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ
ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต
๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๐

คำนำ
เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงปฏิบัตพิ ระราชกรณียกิจนานัปการ โดยทรงยึดแนว
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้พสกนิกรชาวไทยมีความเป็นอยู่
ทีด่ ขี นึ้ สำนักงานฯ จึงได้จดั ทำหนังสือ “สมเด็จพระบรมราชินีนาถนักพัฒนา เพื่อปวงประชาสุขศานต์”
เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เผยแพร่ให้ประชาชนและหน่วยงาน
ต่างๆ ได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ และเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท น้อมนำไปเป็นแนวทางในการ
พัฒนาประเทศและตนเองต่อไป
หนังสือเล่มนี้ นำเสนอเนือ้ หาสาระเกี่ยวกับหลักการทรงงาน แนวพระราชดำริ และพระราช
กรณียกิจในการพัฒนาประเทศของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนประโยชน์สุข
ทีเ่ กิดขึ้นแก่ประชาชน จากผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และการน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้
ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิต โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็น ๔ ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ ๑ ภาพรวมหลักการทรงงาน ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยได้รบั เกียรติ
จากผูถ้ วายงานใกล้ชิดเบือ้ งพระยุคลบาทได้กรุณาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวพระราชดำริ และหลักการ
ทรงงานในการพัฒนาประเทศของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และประสบการณ์ทตี่ าม
เสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถไปในพื้นที่ทุรกันดารทั่วประเทศ
ส่วนที่ ๒ จากแนวพระราชดำริ... สู่ความสุขของประชาไทย ได้อัญเชิญแนวพระราชดำริ
ที่พระราชทานเพื่อแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ
ทีท่ รงมีพระเมตตาและพระราชวิริยะอุตสาหะช่วยเหลือพสกนิกรมานำเสนอ พร้อมด้วยบทสัมภาษณ์
ของผูท้ เี่ กี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นทีท่ ไี่ ด้รับประโยชน์จากแนวพระราชดำริ ซึ่งได้ช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน สำนักงานฯ ได้อัญเชิญมานำเสนอโดยสังเขป
รวม ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมอาชีพ รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ศิลปวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคง

ส่วนที่ ๓ นานาประเทศเทิดพระเกียรติคุณ จากการที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ได้ ท รงงานอย่า งหนัก เพื ่อ สร้ า งความอยูด่ ี ม ีส ุข แก่ พ สกนิก รตามรอยเบือ้ งพระยุค ลบาท โดยได้
พระราชทานพระราชดำริและโครงการพัฒนามากมาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความ
อยู่ดี กินดี มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง มีการศึกษา มีอาชีพทีม่ นั่ คง และดำรงชีวิตอยูใ่ นสภาพแวดล้อม
ที่ดี จนเป็นทีป่ ระจักษ์แก่สายตาของคนทัว่ โลก จึงมีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ได้ขอพระราชทาน
พระราชวโรกาสทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาและรางวัลทางด้านการพัฒนาเป็นจำนวนมาก เพือ่ เทิดพระเกียรติคณ
ุ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ส่วนที่ ๔ บทสรุป สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงพระคุณอันใหญ่หลวง ตลอดระยะเวลากว่า
๖๐ ปี ทีส่ มเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีของ
ประเทศไทย ทรงมุง่ มัน่ ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
อย่างตรากตรำพระวรกายมายาวนาน เพื่อทรงนำพาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าและประชาชน
มีความสุข ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงรักและห่วงใยประชาชนประดุจลูก จึงทรงดูแลและให้ความช่วยเหลือ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยไม่ทรงเลือกว่าเขาเหล่านั้นเป็นใคร
ในการจัดทำหนังสือเล่มนี้ สำนักงานฯ ได้รับความกรุณาจาก ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ
รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในการให้คำแนะนำทีเ่ ป็นประโยชน์อย่างยิง่
ตลอดจนได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล พระฉายาลักษณ์ และภาพพระราชกรณียกิจ สำนักงานฯ
จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สิงหาคม ๒๕๕๕

สารบัญ
หน้า

พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
คำนำ

ส่วนที่ ๑ : ภาพรวมหลักการทรงงาน ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

๑๑

๑. การทรงงานพัฒนาประเทศ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บทสัมภาษณ์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

๑๔

๒. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ... พระผูท้ รงเป็นทีพ่ ง่ึ ของปวงชนชาวไทย ๒๒
บทสัมภาษณ์ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
๓. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงงานช่วยเหลือปวงประชาอย่างไม่มีวันหยุด... ประดุจแม่ห่วงใยลูก
บทสัมภาษณ์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

๓๒

๔. สมเด็จพระบรมราชินีนาถนักพัฒนา... พระแม่ของแผ่นดินไทย
บทสัมภาษณ์ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ

๔๑

๕. พระมหากรุณาธิคุณด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
บทสัมภาษณ์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

๗๘

ส่วนที่ ๒ : จากแนวพระราชดำริ... สู่ความสุขของประชาไทย

๙๗

๑. ด้านการส่งเสริมอาชีพ รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑.๑ ศิลปาชีพ... ศิลปะเพื่อชีวิตและธำรงมรดกไทย
๑.๒ หมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง... สร้างอาชีพและแหล่งอาหาร
๑.๓ ธนาคารอาหารชุมชน... แหล่งสะสมอาหารตามธรรมชาติ

๑๐๑
๑๐๒
๑๑๒
๑๒๑

๒. ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๑ ทรงแก้ปัญหาดินเสื่อมสภาพและแห้งแล้ง คืนความสมบูรณ์แก่ผืนดิน
(๑) โครงการป่ารักน้ำ... พระราชปณิธานคืนความชุ่มชื้นสู่ผืนดิน
(๒) เสริมป่าธรรมชาติรอบภูพาน... ตัวอย่างสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่ดนิ
(๓) พลิกฟื้นคืนความชุ่มชื้นผืนดินหาดทรายใหญ่
๒.๒ ทรงอนุรักษ์ป่า... ให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
(๑) บ้านเล็กในป่าใหญ่... คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูล
(๒) ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า... ร่วมคืนป่าสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ
(๓) อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ๕ จังหวัด
(ภาคตะวันออก)... สู่ความยั่งยืน
๒.๓ ทรงอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์... คืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ
(๑) คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ
(๒) สวนป่าสิริกิติ์... ศูนย์ศึกษาพรรณไม้ป่า
(๓) ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล... คืนความสมบูรณ์แก่ท้องทะเล

๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๔
๑๓๗
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๖
๑๕๐
๑๕๖
๑๕๗
๑๖๙
๑๗๑

๓. ด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์
๓.๑ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย... พระเมตตาแผ่ไพศาล
๓.๒ คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์... หายป่วยด้วยพระบารมี
๓.๓ สายใจไทย... ช่วยเหลือผู้เสียสละเพื่อแผ่นดินไทย
๓.๔ หมอหมู่บ้าน... ที่พึ่งด่านแรกของชาวบ้าน
๓.๕ น้ำพระทัยพระราชทาน... บรรเทาทุกข์แก่ปวงชน

๑๗๔
๑๗๕
๑๘๑
๑๙๕
๑๙๘
๒๐๒

๔. ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม
๔.๑ พิพธิ ภัณฑ์ผา้ ฯ : แหล่งเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมการทอผ้าและเครือ่ งแต่งกายไทย
๔.๒ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย... สู่ความรักชาติ
๔.๓ สืบสานศิลปะการแสดงของไทย

๒๐๕
๒๐๖
๒๑๒
๒๑๗

๕. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๕.๑ ส่งเสริมการศึกษาพร้อมพัฒนาจิตใจด้วยหลักธรรม
๕.๒ ธนาคารสมอง... ธนาคารแห่งภูมิปัญญา
(๑) สร้างสุขภาพเด็กไทย... สร้างอนาคตประเทศไทย
(๒) พัฒนามหาวิทยาลัย... สู่ความเจริญของชุมชนและท้องถิ่น
(๓) วุฒิอาสานนทบุรี... รวมพลังสร้างเมืองนนท์เจริญน่าอยู่

๒๒๔
๒๒๕
๒๓๔
๒๓๘
๒๔๓
๒๔๗

๖. ด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
๖.๑ พัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน
๖.๒ หมู่บ้านยามชายแดน... เพื่อความมั่นคงของประเทศ
๖.๓ พัฒนาเกษตรที่สูง... พัฒนาอาชีพราษฎรตามชายแดน

๒๕๓
๒๕๔
๒๖๑
๒๖๗

ส่วนที่ ๓ : นานาประเทศเทิดพระเกียรติคุณ

๒๗๓

ส่วนที่ ๔ บทสรุป : สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงพระคุณอันใหญ่หลวง

๒๘๗

บรรณานุกรม
รายนามคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานจัดทำหนังสือสมเด็จพระบรมราชินีนาถนักพัฒนา
เพื่อปวงประชาสุขศานต์

๓๐๐
๓๐๔

“...ความมุ่งหวังในการพัฒนาประเทศ
ไม่ควรจะมุ่งแต่เพียงการกินดีอยู่ดี
เฉพาะแต่ในพระนครเท่านั้น
ชาติบ้านเมืองเราจะเจริญก้าวหน้าได้
ก็ต่อเมื่อทุกครอบครัวในประเทศ
มีความกินดีอยู่ดีขึ้นเป็นลำดับ...”
พระราชดำรัส พระราชทานในโอกาสเสด็จฯ
ไปทรงเปิดงานชุมนุมแม่บ้าน ครั้งที่ ๑๐
ณ วิทยาลัยครูสวนดุสิต
๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๐

๑

ภาพรวมหลั ก การทรงงาน

ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ส่วนที่ ๑

ภาพรวมหลักการทรงงาน

ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวไปทรง
เยีย่ มเยียนพสกนิกรครั้งแรกเมือ่ ปี ๒๔๙๘ นับจากนัน้ มา เป็นทีป่ ระจักษ์ว่าสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงงานเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาโดยตลอด โดยเฉพาะใน
พื้นที่ชนบทห่างไกลและทุรกันดาร ทรงตรากตรำพระวรกายบุกป่าฝ่าดง ขึ้นเขา ลงห้วย และแม้ในยามค่ำคืน
เพื่อทรงเข้าไปทอดพระเนตรปัญหาและสภาพความเป็นอยูข่ องพสกนิกรด้วยพระองค์เอง และทรง
ค้นคว้าหาวิธีช่วยเหลือให้พวกเขาได้พออยูพ่ อกิน และมีชีวิตทีด่ ีขึ้น โดยพระราชทานแนวพระราชดำริ
ในการดำเนินโครงการต่างๆ หลากหลายด้าน ซึ่งได้สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน และสร้างความมั่นคง
ให้กับประเทศชาติมากมาย
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเล่าถึงเมือ่ ครั้งทรงเริ่มโดยเสด็จพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั ไปทรงงานในภูมิภาคต่างๆ พระราชทานแก่ผ้เู ข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๔ ความตอนหนึ่งว่า
“...ก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่า
สิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้าง ทรงสอนให้ข้าพเจ้ารูจ้ ักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทย
จะต้องวางตนอย่างไรบ้าง และมีหน้าที่อย่างไรบ้าง ข้อสำคัญรับสั่งว่า ต้องเป็นที่ไว้เนื้อ
เชือ่ ใจของราษฎร ให้เขามีความสนิทสนมที่ราษฎรจะออกปากเล่าความทุกข์ของเขา
ให้ฟังได้ และพระองค์ท่านก็ได้ปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทำให้ข้าพเจ้ารูจ้ ักการทำ
ตนใกล้ชิดกับราษฎร เช่ น เวลามีพระราชปฏิสนั ถารกับราษฎร... ไม่โปรดทรงยืน ทรงถือ
ขนบธรรมเนียมไทยที่จะไม่ยืนค้ำผู้เฒ่าผู้แก่ จะประทับลงรับสั่งกับราษฎรเสมอมา
แม้จะเป็นตอนเที่ยงแดดร้อนเปรี้ยงก็ตาม...”
จากการทีส่ มเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
ไปทุกหนแห่ง ด้วยพระวิรยิ ะอุตสาหะสนองงานตามรอยพระยุคลบาท ทำให้ทรงทราบฐานะความเป็นอยู่
ปัญหา และความต้องการของประชาชนด้วยพระองค์เอง จากนัน้ จึงพระราชทานพระราชดำริในการ
ช่วยเหลือที่ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ซึง่ มีความหลากหลาย ขึน้ อยู่กับ
ลักษณะและระดับความรุนแรงของปัญหา นับตั้งแต่การสงเคราะห์ในเบื้องต้น เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
หรือปัญหาเร่งด่วน อาทิ การดูแลสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล จนกระทั่งการอนุรกั ษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาคน อันเป็นการช่วยเหลือระยะยาว
ตลอดจนการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของประเทศ
๑๒

การทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อช่วยเหลือพสกนิกรในโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายนั้น “ทรงทำตามและยึดหลักแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว” โดยตัง้ อยู่บนหลักการที่สำคัญ ๕ ประการ ได้แก่ ประการแรก ทรงให้ความสำคัญ
กับการแก้ไขปัญหาในระดับพืน้ ฐานของประเทศ อันได้แก่ “ชนบท” ซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหาร และ
“เกษตรกร” ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ประการที่สอง ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มี “คน” เป็นศูนย์กลาง ประการที่สาม ทรงให้ความสำคัญกับ “โอกาส”
ของราษฎรที่จะได้รับการพัฒนาหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นราษฎรในภูมิภาคใดของ
ประเทศ นับถือศาสนา หรือพูดภาษาใดก็ตาม ไม่ทรงแบ่งแยกหรือเน้นเฉพาะคนกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่
ทรงเห็นว่าราษฎรนั้นมีศกั ยภาพและความสามารถอยู่แล้ว เพียงแต่ให้โอกาสเขาได้ใช้ความรู้ความสามารถ
เท่านั้น ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้ ประการที่ส่ี ทรงให้ความสำคัญกับการ “พัฒนาด้านจิตใจ”
ของคนในชาติให้มีคุณธรรมและจริยธรรม นำสูก่ ารพัฒนาทีย่ ัง่ ยืนอย่างแท้จริง ประการที่ห้า ทรงให้
ความสำคัญกับการทรงงานพัฒนาเพื่อ “เสริมและสนับสนุน” งานพัฒนาของรัฐบาล
ในโอกาสนี้ เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ทราบถึงการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น สำนักงานฯ จึงได้นำเสนอบทสัมภาษณ์ของผู้ถวายงาน
ใกล้ชิดเบือ้ งพระยุคลบาท เกี่ยวกับการทรงงานพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ได้แก่ พลเอก เปรม
ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ
ชัยพัฒนา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอดีตเลขาธิการ
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
รองเลขาธิการพระราชวัง ผูอ้ ำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และเหรัญญิกมูลนิธิ
ส่ง เสริ ม ศิ ล ปาชี พ ในสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิริ กิ ติ ์ พระบรมราชิ น ีน าถ ท่ า นผู ้ห ญิ ง จรุง จิต ต์ ที ข ะระ
รองราชเลขานุก ารในพระองค์ ส มเด็ จ พระบรมราชิ น ีน าถ และพลเอก ประยุ ท ธ์ จัน ทร์โ อชา
ผู้บัญชาการทหารบก
บทสัมภาษณ์ของทุกท่าน ได้สะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการช่วยเหลือราษฎร ประดุจ “แม่ทรี่ กั
และห่วงใยลูก” จึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วทุกภูมิภาค เพื่อทรงทราบถึงความ
เดื อ ดร้ อ นและความต้ อ งการของราษฎร และพระราชทานความช่ ว ยเหลือ ทีส่ อดคล้อ งกั บ สภาพ
ปัญหาและความต้องการ เพื่อให้พสกนิกรของพระองค์มีคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้นอย่างยัง่ ยืน รวมถึงได้
เล่าถึงประสบการณ์ในการตามเสด็จไปในพื้นทีต่ ่างๆ ทัว่ ประเทศ ตลอดจนการพระราชทานแนว
พระราชดำริโครงการพัฒนาต่างๆ และการดำเนินงานโครงการเพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระองค์
อันนำมาสู่ความสุขของคนไทยทุกคน
๑๓

การทรงงานพัฒนาประเทศ

ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บทสัมภาษณ์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ
“...พระราชประสงค์ของทัง้ สองพระองค์ก็คือการช่วยเหลือราษฎร
ให้พน้ จากความทุกข์ และมีความสุข... เวลาทรงงานจะประทับพับเพียบ
เป็นเวลาหลายชั่วโมง บางครั้งถึงเทีย่ งคืน ผมคิดว่าถ้าพระองค์ไม่ทรง
ตัง้ พระทัยอันเด็ดเดีย่ วทีจ่ ะทรงช่วยเหลือราษฎร ก็คงไม่สามารถประทับ
พับเพียบได้นานถึงขนาดนัน้ เป็นเรื่องยากทีค่ นธรรมดาจะปฏิบัติได้
หากงานไม่เสร็จ จะไม่ทรงหยุดพักเลย... พระทัยจดจ่ออยูก่ ับงาน
ทรงมีพระสมาธิทมี่ นั่ คงมาก งานต้องเสร็จก่อน... “การทำความดี
และเป็นคนดีของชาติบ้านเมือง” ผมคิดว่าเป็นสิง่ ทีท่ งั้ สองพระองค์
ปรารถนาที่จะเห็นคนไทยเป็นอย่างนั้น...”
๑๔

ข้างต้นนีเ้ ป็นข้อความบางส่วนที่
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธาน
องคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้กล่าวถึงการ
ทรงงานพั ฒ นาประเทศของสมเด็ จ
พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ น ีน าถ
ตามรอยเบือ้ งพระยุคลบาทพระบาท
สมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว ซึ ่ง ได้ ส ร้ า ง
ประโยชน์ส ุข ให้ แ ก่ ป วงชนชาวไทย
อย่างหาที่สุดมิได้
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
เป็น ผูท้ ีถ่ วายงานใกล้ชิดเบือ้ งพระยุคลบาทสมเด็ จพระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นีนาถ ตั ้ง แต่ ดำรง
ตำแหน่ง แม่ท ัพ ภาคที ่ ๒ เมื่ อ ปี ๒๕๑๗ จนกระทัง่ ดำรงตำแหน่ง นายกรั ฐ มนตรี และต่ อ เนือ่ ง
มาจนถึงปัจจุบัน
ในสมัยทีท่ า่ นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐบาลได้จดั ตัง้ กองศิลปาชีพขึน้ ในสำนักราชเลขาธิการ
เมื่อปี ๒๕๒๘ เพื่อสนับสนุนงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ ในพระบรมราชินูปถัมภ์* สนอง
พระราชกระแสเกี่ยวกับงานศิลปาชีพในส่วนภูมิภาคตามพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ รวมทัง้ ดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร
ทัว่ ประเทศ โดยการเพิ่มรายได้และยกระดับความเป็นอยูข่ องราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทัง้
อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปหัตถกรรมไทย ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ
ท่านได้กรุณาให้คณะผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) เข้าพบเพื่อกราบเรียนสัมภาษณ์ เมือ่ วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ บ้านสีเ่ สาเทเวศร์
โดยมีบทสัมภาษณ์ที่ทรงคุณค่ายิ่งและขอถ่ายทอดสู่ท่านผู้อ่านดังนี้
..............................................................................................

* เป็น ชื ่อ ในขณะนั ้น ต่ อ มาเปลี ่ย นเป็ น “มูล นิ ธิ ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปาชี พ ในสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ ์
พระบรมราชิ น ีน าถ” ตั ้ง แต่ ป ี ๒๕๓๑ เนือ่ งจากคณะกรรมการบริ ห ารของมู ล นิ ธิ ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปาชี พ ฯ
พิ จ ารณาเห็ น ว่ า สมาชิ ก ส่ว นใหญ่ข องมูล นิ ธิ ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปาชี พ ฯ ยึด ศิ ล ปาชี พ เป็ น อาชี พ หลั ก
มิไ ด้ ท ำเป็น อาชี พ เสริ ม และสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ ซึ ่ง ทรงเป็ น องค์ ป ระธานมู ล นิ ธิ ฯ
ทรงบริ ห ารกิ จ การด้ ว ยพระองค์ เ อง มิไ ด้ เ ป็น เพี ย งการพระราชทานพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ์ จึ ง ได้ เ ปลี ่ย น
เป็นชื่อดังกล่าวและใช้มาจนถึงปัจจุบัน

๑๕

ทั้งสองพระองค์ทรงมีพระทัยมุ่งมั่นในการช่วยเหลือราษฎร
ถ้ า เราจะเฉลิม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ในวาระอันเป็นมงคลทีจ่ ะทรงมี
พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
นี้ ผมมีความเห็นว่าในตอนแรกน่าจะเชื่อมโยงไปถึง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวด้วย เพราะว่าทัง้ สอง
พระองค์ทรงมีพระทัยมุง่ มัน่ ในการช่วยเหลือราษฎร
โดยเฉพาะในพืน้ ทีช่ นบทห่างไกลและทุรกันดาร จึงได้เสด็จ
พระราชดำเนินไปทรงเยีย่ มเยียนราษฎรทัว่ ทุกหนแห่ง
จนอาจจะกล่าวได้ว่าไม่มที ่แี ห่งใดที่ท้งั สองพระองค์ไม่เคยเสด็จฯ ไปถึง เพื่อที่จะได้ทรงทราบถึงความ
เดือดร้อนและความต้องการของราษฎร และพระราชทานความช่วยเหลือที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการ เพื่อให้พสกนิกรของพระองค์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยทรงเริ่มตั้งแต่การแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าที่เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต จนถึงการวางรากฐานการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เกื้อหนุนกัน... “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า”
ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร
ตามภาคต่างๆ ของประเทศ ทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจ
ที่ไม่เหมือนกัน ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
ทรงงานด้านการชลประทาน การเกษตร และการพัฒนา
ชนบท โดยโปรดเกล้าฯ ให้จดั หาแหล่งน้ำและจัดการ
ให้ ร าษฎรมี น้ ำ ไว้ ใช้ ใ นการเพาะปลู ก เลี้ ย งสั ต ว์
เพราะทรงตระหนักดีวา่ “น้ำคือต้นกำเนิดของชีวิต”
และเป็นสิง่ สำคัญและจำเป็นในการประกอบอาชีพ
การเกษตรของราษฎรในชนบทไทย ขณะเดียวกัน
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงดูแลในเรือ่ งสุขภาพอนามัย พระราชทานอาชีพเสริม
แก่ราษฎร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้ลูกหลานไทย
ทัง้ สองพระองค์ไม่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยกัน คือต่างองค์ต่างทำ แต่เกื้อหนุน
ซึ่งกันและกัน ด้วยทรงห่วงใยทุกข์สุขของราษฎรทั่วประเทศ พระองค์ทรงมีพระราชวิรยิ ะอุตสาหะดำเนิน
การทุกวิถที าง ซึ่งในระยะแรกๆ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อริเริ่มโครงการพัฒนาต่างๆ
เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยูข่ องปวงชนชาวไทยในทุกด้าน อันเป็นทีม่ าของโครงการพัฒนามากมาย
กว่า ๔,๐๐๐ โครงการในปัจจุบัน
๑๖

คนส่ว นใหญ่ค งจะได้ ย ิน คำว่ า “ป่ า รัก น้ำ ”
ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นผู้ดำริ
คำนีข้ ึ้นมา และทรงใช้อยูเ่ สมอๆ พระองค์มีรับสัง่ ว่า
“พระเจ้า อยู ่หั ว เป็ น น้ำ ฉัน จะเป็ น ป่ า ป่ า ที ่ถ วาย
ความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ
ฉันก็จะสร้างป่า”

พระราชประสงค์คือการช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ และมีความสุข
คำว่า “ป่ารักน้ำ” นี้ เห็นได้ชัดเจน
ว่า พระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู ่หั ว ทรงเน้น
เรือ่ งน้ำ สมเด็จ พระนางเจ้า ฯ พระบรม
ราชินีนาถทรงเน้นเรื่องป่า ในช่วงที่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทรงมีพระสุขภาพแข็งแรง
นั้ น เสด็ จ พระราชดำเนิน ไปด้ ว ยกั น ทัง้ สอง
พระองค์ แต่ในระยะหลังๆ ทีพ่ ระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยูห่ ั ว ทรงพระประชวรไม่ไ ด้ เ สด็ จ
พระราชดำเนิน ไปด้ ว ยสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนี าถ เสด็จพระราชดำเนินแทน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พระองค์เดียวทั่วทุกภาคของประเทศไทย ทั้งภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน
และภาคใต้
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงช่วยราษฎรในพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยูห่ ั ว และพร้ อ มทัง้ ส่ว นของพระองค์ เ องด้ ว ย การทรงงานยัง คงเหมือ นเดิ ม เพราะ
พระราชประสงค์ข องทั ้ง สองพระองค์ก็ ค ือ การช่ว ยเหลื อ ราษฎรให้ พ ้น จากความทุ ก ข์ และ
มี ค วามสุ ข โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเน้นการช่วยเหลือราษฎรในประเด็น
อื่นด้วย ยกตัวอย่างเช่น การทำมาหากินของราษฎร ซึ่งพระองค์ทรงสนพระทัยในการพระราชทาน
อาชีพให้แก่ราษฎร เช่นทางภาคเหนือและภาคอีสานพระราชทานเรื่องผ้าไหม ทางภาคใต้ก็ผ้าปัก
ซึ่งเขาปักได้สวยงามมาก
ส่วนคนที่ไม่สบายมีปัญหาเรือ่ งสุขภาพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจะทรงดูแล
อย่างต่อเนือ่ ง ตั้งแต่ว่าควรจะรักษาทีใ่ นท้องถิ่นนัน้ หรือส่งไปทีโ่ รงพยาบาลจังหวัด โดยรายทีม่ ีอาการ
หนักมากๆ ก็ทรงส่งไปรักษาทีก่ รุงเทพฯ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นางสนองพระโอษฐ์
๑๗

กว่าสถานพยาบาลในท้องถิ่นจะให้การรักษาพยาบาลได้

เดิ น ทางไปล่ว งหน้า เพื ่อ ไปดู แ ล
จัดระบบราษฎรทีม่ าขอพระราชทาน
ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ รวมทัง้
ให้แพทย์ท่ตี ามเสด็จฯ และแพทย์อาสา
ให้การรักษาราษฎรที่เจ็บป่วย ตลอดจน
คัดเลือกราษฎรที่ควรจะรับเข้ามาอยู่ใน
พระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งเป็นราษฎรที่มี
ความเดือดร้อนอย่างยิ่ง และไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ หรือป่วยหนักเกิน

ทรงสอนให้ประชาชนใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
อีกเรื่องหนึ่งที่เราน่าจะกล่าวถึงก็คอื เรื่องของ “ความพอเพียง” ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
ทรงมีรับสัง่ และพระราชทานหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้แก่คนไทยได้นำมาใช้เป็น
หลักในการดำรงชีวิต เพื่อนำไปสูค่ วามสุขความเจริญอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนนัน้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชิ น ีน าถ ทรงอัญ เชิ ญ มาใช้
ในการทรงงาน และทรงสอนประชาชน
ให้ ใช้ ห ลัก การนีโ้ ดยทีป่ ระชาชนไม่รู ้ตั ว
ทัง้ หลัก ความพอประมาณ ความมี
เหตุ ผ ล การสร้ า งภู ม ิคุ ้ม กั น ตลอดจน
การใช้ความรู้และคุณธรรม
คนทีเ่ คยตามเสด็จ ฯ ก็ค งเห็นว่ า
เมือ่ พระองค์ พ ระราชทานอาชี พ ไปแล้ว
ไม่ว่าจะทำผ้าไหม จักสาน หรือทำงาน
ศิ ล ปาชี พ อะไรก็ ต าม เวลาทีพ่ ระองค์
เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มในปีต่อมา บรรดาราษฎรก็นำความรูท้ ี่พระราชทานให้ทำของมาถวายให้กับ
พระองค์ แต่วา่ พระองค์กพ็ ระราชทานเงินให้ ทรงพระปรีชาสามารถมาก ทรงทราบว่าควรจะพระราชทาน
ให้ เ ท่า ไหร่ เป็น ร้ อ ยหรื อ เป็น พั น พระองค์ ท รงประมาณราคาตามคุ ณ ภาพของนัน้ โดยไม่ไ ด้ ท รง
อิง กั บ ราคาในท้อ งตลาด หากเขาทำดีม ากๆก็ จ ะพระราชทานเงิน ให้ ต ามคุณ ค่า ของชิน้ นัน้ ๆ
ชาวบ้ า นมี ร ายได้ที ่ส มเหตุส มผลกั บ งานที ่ล งทุ น ลงแรงไป และยั ง ทรงหาตลาดให้ อ ีก ด้ว ย
๑๘

สมาชิ ก ศิ ล ปาชี พ ส่ว นใหญ่จึ ง ยึด เป็น อาชี พ และมีก ำลัง ใจทำงานฝีม ือ มาถวายพระองค์ ท ุก ปี
ก่อให้เกิดงานที่มีคุณค่าในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยมากมาย

ทรงจำเรื่องราวของประชาชนได้ทุกเรื่อง
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงมีพระสมองเป็นเลิศคือทรงจำได้หมด
ทุกอย่าง ปีหนึง่ เสด็จพระราชดำเนินไปใน
แต่ละภาคเพียงครั้งเดียว แต่ทรงจำเรื่องราว
ของประชาชนได้หมด บางรายทรงจำชื่อ
ได้ ด้ ว ยซ้ ำ นอกจากนี ้ พระองค์ ท รงมี
พระปรีชาสามารถในการสอบถามเรื่องราว
ของประชาชนจนสามารถนำมาวิเคราะห์
เพื ่อ ให้ ก ารช่ ว ยเหลือ ได้ อ ย่า งถู ก วิ ธี
พระองค์ ท รงสัม ภาษณ์แ ละคุ ย กั บ ราษฎรด้ ว ยพระองค์ เ องทุก ครั ้ง ทีเ่ สด็ จ พระราชดำเนิน ไปทรง
เยี่ยมเยียนพสกนิกร

ทรงมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือราษฎร
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ์ใ น ก า ร ต า ม เ ส ด็ จ
พระราชดำเนิน สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถไปทรงงานในพื้นทีต่ ่างๆ
ทัว่ ประเทศ ทีผ่ มอยากจะถ่ า ยทอดให้
ทุก คนได้ ท ราบก็ คื อ นอกจากพระองค์
จะมีพ ระเมตตาแก่ ร าษฎรแล้ว ทรงตั ้ง
พระทัย แน่ว แน่เ ป็น อย่า งยิง่ คนทีเ่ คยตามเสด็ จ ฯ จะได้ เ ห็ น จนเจนตา เวลาทรงงานจะประทับ
พับเพียบเป็นเวลาหลายชั่วโมง บางครั้งถึงเทีย่ งคืน ผมคิดว่าถ้าพระองค์ไม่ทรงตัง้ พระทัยอันเด็ดเดีย่ ว
ที่จะทรงช่วยเหลือราษฎร ก็คงไม่สามารถประทับพับเพียบได้นานถึงขนาดนัน้ เป็นเรือ่ งยากที่คน
ธรรมดาจะปฏิบัติได้
ผมได้ประจักษ์ด้วยตนเอง เมือ่ คราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปยังภูพานราชนิเวศน์ ในขณะนัน้ ผม
ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีใหม่ๆ ได้มีโอกาสตามเสด็จพระราชดำเนินด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ
๑๙

พระบรมราชินีนาถเสด็จฯ ลงมาทีพ่ ระตำหนักให้ราษฎรเข้าเฝ้าฯ เพื่อทรงสัมภาษณ์และให้ความ
ช่วยเหลือ พระองค์เสด็จฯ ลงมาเช้ามาก จนประมาณ ๑๑ นาฬิกาแล้วยังไม่ได้เสวยพระกระยาหารเช้า
เลย คุณแดง (ท่านผู้หญิง สุวรี เทพาคำ) ซึ่งเป็นผู้ท่ถี วายงานใกล้ชิด เป็นห่วงสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ก็ไปกราบบังคมทูลว่า “น่าจะทรงหยุดพระราชภารกิจ และเสวยพระกระยาหารเช้า
ก่อน แล้วจึงค่อยทรงงานต่อ” พระองค์ไม่รบั สั่งอะไรเลย ทรงทำงานต่อไป คุณแดงก็มาบ่นกับผมว่า “คุณเปรม
ไปกราบบังคมทูลให้หน่อย” ผมก็คลานเข้าไปกราบบังคมทูลว่า “ข้าพระพุทธเจ้าดูนาฬิกาแล้ว เห็นว่า
เลยเวลาเสวยพระกระยาหารเช้ า มาตั ้ง นานแล้ว ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า เห็ น ว่ า น่า จะทรงพั ก เพื ่อ เสวย
พระกระยาหาร แล้วจึงค่อยทรงงานต่อ” พระองค์จงึ ทรงหยุด และมหาดเล็กก็นำพระกระยาหารไปถวาย
หากงานไม่เสร็จ จะไม่ทรงหยุดพักเลย พระทัย
จดจ่อ อยู ่กั บ งาน ทรงมี พ ระสมาธิ ที ่มั ่น คงมาก
งานต้องเสร็จก่อน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ก็เช่นเดียวกันถ้างานไม่เสร็จ พระองค์จะไม่เสด็จฯ
กลับหรอก จะตี ๑ ตี ๒ ตี ๓ ดึกกว่านั้น หรือถึงเช้า
ก็ทรงงานด้วยพระทัยเมตตา จนไม่สนพระทัยทีจ่ ะเสวย
หรื อ ทรงหยุด พั ก พระราชอิริ ย าบถ ดั ง นั้ น จะไม่ม ี
งานค้างเลย ทรงงานจนเสร็จ นัน่ เป็นเพราะพระองค์
ทรงรักและห่วงใยประชาชนยิ่งกว่าห่วงพระองค์เอง

เชิญชวนคนไทยทำความดี และเป็นคนดีของชาติ
ดั ง นั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า พระบาทสมเด็ จ
พ ร ะ เจ้ า อ ย ู ่หั ว แ ล ะ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เจ้ า ฯ
พระบรมราชิ น ีน าถ ทรงมีพ ระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
ต่อพสกนิกรมากมายเหลือคณานับทรงตรากตรำ
พระวรกายบุกป่าฝ่าดง ขึ้นเขา ลงห้วย และแม้
ในยามค่ ำ คื น เพื ่อ ทรงเข้ า ไปทอดพระเนตร
ปัญ หาและสภาพความเป็น อยูข่ องพสกนิก ร
ด้วยพระองค์เอง และทรงค้นคว้าหาวิธีช่วยเหลือ
ให้ พ วกเขาได้ พ ออยูพ่ อกิ น และมีชี วิ ต ทีด่ ี ขึ ้น
โดยพระราชทานแนวพระราชดำริ ใ ห้ ด ำเนิน โครงการต่ า งๆ ซึ ่ง ในวั น นีไ้ ด้ ส ร้ า งประโยชน์ส ุข
แก่ประชาชน และสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติมากมายอย่างหาที่สุดมิได้
๒๐

ในโอกาสอันเป็นมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา
๘๐ พรรษา นอกจากการถวายความจงรักภักดี ถวายพระพร และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้ว
ผมขอเติมในเรื่องของ “การทำความดี และเป็นคนดีของชาติบ้านเมือง” ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทั้งสอง
พระองค์ปรารถนาที่จะเห็นคนไทยเป็นอย่างนัน้ ขอให้เป็นคนไทยทีด่ ี เก่งหรือไม่เก่งก็ไม่เป็นไร
ใครเก่งมากก็ได้ เก่งน้อยก็ได้ แต่ขอให้เป็นคนดี ผมขอเชิญชวนให้คนไทยทำความดี และขอให้คนไทย
ทุกคนชักชวนกันทำความดีเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยต่อไป
การทีส่ ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำหนังสือเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเล่มนี้ นับเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่ง เป็นการถ่ายทอด
ให้คนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนได้เรียนรูแ้ ละเข้าใจในพระมหากรุณาธิคุณต่อการ
พัฒนาประเทศด้านต่างๆ ที่มีมากมายมหาศาล ซึง่ ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประเทศ
ชาติและประชาชน และหวังว่าจะได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน สมดังพระราชประสงค์และการทุม่ เททรงงานอย่างหนัก
ของพระองค์ตลอดมา

๒๑

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พระผู้ทรงเป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทย

บทสัมภาษณ์ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
“...ผมถวายงานสมเด็จพระบรมราชินนี าถ ผมพบว่าทรงมีพระเมตตา
สูงและมีความอดทนไม่ย่งิ หย่อนไปกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เลย
จะมืดค่ำดึกดืน่ เพียงไหน หากงานไม่เสร็จพระองค์ไม่ทรงเลิก และจะโปรด
ทรงงานด้วยพระองค์เองเสมอ โดยภาพทีอ่ ยูใ่ นความทรงจำของผม
ตลอดมาคือ หลังจากทรงตรวจเยีย่ มราษฎรแล้ว พระองค์จะประทับที่
ศาลาทรงงานหรือเต็นท์ทห่ี น่วยงานได้จดั ไว้ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ประชาชนมาพบ โดยจะทรงสอบถามทุกข์สุขด้วยพระองค์ทีละราย...
กว่าจะทรงเสร็จงานประมาณตีหนึ่งตีสอง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ ก็มิทรงย่อท้อแต่อย่างใด ทรงทำอย่างนี้เป็นกิจวัตร ขบวนเสด็จฯ
กลับมืดค่ำเหมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...”
๒๒

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการ
และเลขาธิการมูลนิธชิ ยั พัฒนา ประธาน
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ อดีตเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สัง คมแห่ ง ชาติ และอดี ต เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอัน เนือ่ งมาจากพระราชดำริ
เป็นผูถ้ วายงานใกล้ชดิ เบือ้ งพระยุคลบาท
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
มาเป็น เวลายาวนาน ได้ เ ล่า ถึ ง ความ
ประทับใจในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงงานด้วยความมุมานะและอดทน เพื่อปัดเป่า
ทุกข์ บำรุงสุขและสร้างรอยยิ้มแก่อาณาประชาราษฎร์ตลอดมากว่า ๖๐ ปี
ท่านได้กรุณาให้คณะผูบ้ ริหารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และทีมงานจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติเข้าพบและเรียนสัมภาษณ์เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๕
ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

ทรงแบ่งงานกันทำ เพื่อพัฒนาประเทศและราษฎร
ผมเริ่มถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ น ีน าถ รวมทัง้
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ อย่างเป็นทางการ
ตั้ ง แต่ ปี ๒๕๒๔ ในฐานะกรรมการและเลขานุก าร
คณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ ง
มาจากพระราชดำริ (กปร.) โดยขณะนั้นผมยังทำงาน
ในตำแหน่ง หั ว หน้า กองวางแผนเตรี ย มพร้ อ มด้ า น
เศรษฐกิ จ ทีส่ ำนัก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ด้วย และต่อมาในฐานะเลขาธิการ กปร. คนแรก เมื่อมีการจัดตั้ง
สำนักงาน กปร.
ช่วงนัน้ สำนักงาน กปร. ถวายงานทุกพระองค์ เนือ่ งจากทุ ก พระองค์ท รงงานพัฒ นาเพือ่
ช่ว ยเหลื อ ประชาชนกั น หมด โดยจัดทีมแยกตามเสด็ จ เราจึ ง ต้ อ งเตรี ย มความพร้ อ มตลอดเวลา
โดยทุกพระองค์จะทรงแบ่งงานกัน เช่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงสนพระราชหฤทัยงานด้านเกษตร
๒๓

งานบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดล้อม ส่วนสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชิ น ีน าถ จะทรงแยกขบวนไปทรงเยีย่ ม
ราษฏรเพื ่อ ทรงซั ก ถามความเป็น อยูแ่ ละการ
ประกอบอาชี พ ตลอดจนทรงรั บ ราษฏรเป็น
สมาชิกศิลปาชีพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงสนพระราชหฤทัย
ด้านการศึกษา สาธารณสุข จะแยกกันทรงงาน
โดยผมถวายงานในตำแหน่ง เลขาธิ ก าร
กปร. จนเกษียณอายุราชการในปี ๒๕๔๒ และปัจจุบันยังคงถวายงานเป็นครั้งคราวในฐานะเลขาธิการ
มูลนิธิชัยพัฒนา

พระราชปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะบรรเทาทุกข์พสกนิกร
ตลอดระยะเวลาทีส่ มเด็ จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ไ ด้ โ ด ย เ ส ด็ จ พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ
พระเจ้ า อยูห่ ั วไปทรงเยีย่ มราษฎร
ในภาคต่ า งๆทำให้ ท รงทราบว่ า
ราษฎรในชนบทจำนวนมากยากจน
ม ีร า ย ไ ด้ ไ ม ่พ อ เ ล ี ้ย ง ชี พ แ ล ะ
ไม่เ ห็ น หนทางทีจ่ ะแก้ ไ ขความ
เดื อ ดร้ อ นด้ ว ยตนเอง ยามเจ็ บ ไข้
ไ ม ่ม ีแ พ ท ย ์แ ล ะ ย า รั ก ษ า โร ค
พระองค์ จึ ง มีพ ระราชดำริ แ ละ
พระราชปณิธ านแน่ว แน่ท ีจ่ ะพั ฒ นาชี วิ ต ความเป็น อยูข่ องราษฎรให้ ดี ขึ ้น ดั ง พระราชดำรั ส
ของพระองค์ ความตอนหนึ่งว่า
“...พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่ได้พึงพอใจกับเพียงแต่เยี่ยมเยียนราษฎร หรือ
ทำแต่ส่งิ ที่เคยทำเป็นประเพณี เราต้องพยายามให้ดีกว่านั้น เราต้องช่วยรัฐบาลส่งเสริม
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น... ดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมเยียนราษฎร เพราะ
เป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้น เป็นเรื่องไร้สาระ หาก
เราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้ว เราต้องถือว่าการเป็น
ประมุขประสบความล้มเหลว...”
๒๔

พระราชดำรั ส ครั ้ง นัน้ แสดงถึ ง พระทัย
อันมุง่ มัน่ ทีจ่ ะบรรเทาทุกข์ให้แก่ราษฎร และหาก
ทบทวนพระราชกรณีย กิ จ ทีไ่ ด้ ท รงบำเพ็ ญ อย่า ง
จริงจังและต่อเนือ่ ง จะเห็นได้ว่าราษฎรในชนบท
ทัว่ ราชอาณาจั ก รได้ รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ จาก
การเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมของพระองค์นับครั้งไม่ถ้วน
รวมถึงการพระราชทานโครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดำริมากมาย

ทรงงานด้วยความอดทน เพื่อราษฎรของพระองค์
ตลอดเวลากว่า ๓๐ ปี
ทีผ่ มถวายงานสมเด็ จ
พระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชิ น ีน าถ ผมพบว่ า
ทรงมีพระเมตตาสูง และ
มีความอดทนไม่ย่งิ หย่อน
ไปกว่า พระบาทสมเด็จ
พระเจ้า อยู ่หั ว เลยจะ
มื ด ค่ำ ดึก ดืน่ เพีย งไหน
หากงานไม่เสร็จพระองค์ไม่ทรงเลิก และจะโปรดทรงงานด้วยพระองค์เองเสมอ โดยภาพทีอ่ ยูใ่ น
ความทรงจำของผมตลอดมาคื อ หลัง จากทรงตรวจเยีย่ มราษฎรแล้ว พระองค์ จ ะประทับ ทีศ่ าลา
ทรงงานหรือเต็นท์ทหี่ น่วยงานได้จัดไว้ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประชาชนมาพบ โดยจะทรง
สอบถามทุกข์สุขด้วยพระองค์ทีละราย หนึง่ รายใช้เวลาประมาณ ๕ - ๑๐ นาที และในแต่ละวัน
มีมากถึงร้อยราย กว่าจะทรงเสร็จงานประมาณตีหนึง่ ตีสอง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ก็มิทรงย่อท้อแต่อย่างใด ทรงทำอย่างนีเ้ ป็นกิจวัตร ขบวนเสด็จฯ กลับมืดค่ำเหมือนพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
นอกจากนี้ พระองค์จะทรงงานกับประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยทรงมอบงานให้ชาวบ้านทำ
พร้ อ มกั บ ทรงรั บ และตรวจดู ง านทุก ชิ ้น ด้ ว ยพระองค์ เ อง เช่ น สมาชิ ก ศิ ล ปาชี พ เมือ่
ทอผ้า เสร็ จ แล้ว นำมาถวาย จะทรงตรวจผ้า ทอนัน้ ๆ ด้ ว ยพระองค์ เ องอย่า งละเอีย ด พร้ อ มทัง้
พระราชทานทุน ทรั พ ย์ใ ห้ ท ำงานชิ ้น ต่ อ ไป ทรงพิ ถี พิ ถั น ทุก ขั ้น ตอนของงาน โดยทรงกำหนดสี
กำหนดลายทุกชิ้น พวกเราซึ่งนัง่ รอชาวบ้านส่งงาน บางครั้งต้องไปช่วยนับเงินใส่ซองให้ชาวบ้านตาม
จำนวนทีพ่ ระองค์พระราชทานตามมูลค่าของทีช่ าวบ้านนำมาถวาย ซึ่งพระองค์ทรงประเมินให้มากกว่า
ปกติเพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวบ้าน
๒๕

ทรงเป็นแบบอย่างของครูที่ดี... เป็นนักการศึกษาที่มีพระปรีชาญาณ
ส ำ ห รั บ พ ร ะ ร า ช จ ริ ย วั ต ร ข อ ง
สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นีน าถ
ท ี ่ผ ม ป ร ะ ท ับ ใจ น ั ้น เ กิ ด จ า ก ป ร ะ ก า ร
แรก พระองค์ท รงเป็ น ครูที ่ด ี ทรงมี
พ ร ะ อ ุป น ิส ัย รั ก ก า ร อ ่า น ห น ัง ส ือ ม า ก
ซึ ่ง ไ ด้ ถ่ า ย ท อ ด ม า ย ัง พ ร ะ ร า ช โ อ ร ส
พ ร ะ ร า ช ธิ ด า ท ุก พ ร ะ อ ง ค์ น อ ก จ า ก
จะโปรดการอ่า นแล้ว ยัง โปรดการเป็น
ครู ด้ ว ย สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุด าฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี ไ ด้ ท รงเล่า ไว้ ใ น
พระราชนิพ นธ์ เรื่ อ ง “สมเด็จ แม่ กั บ การศึ ก ษา” ว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
โปรดการเป็นครูมาตัง้ แต่ทรงพระเยาว์ โดยทรงเล่นเป็นครูและนักเรียนกับเด็กทีบ่ ้าน ทรงมีวิธีการสอน
ที่ ส นุ ก เด็ ก ๆ ในบ้า นจึ ง ชอบเป็น ลูก ศิ ษ ย์ข อง
พระองค์ เมือ่ พระราชโอรสและพระราชธิดายังทรง
พระเยาว์ ทรงสอนให้พับกระดาษ เขียนรูป และทำ
การฝีมือต่างๆ นอกจากนีก้ ่อนเข้าบรรทมทรงอ่าน
หนังสือหรือทรงเล่านิทานพระราชทาน และทรงซื้อ
หนังสือพระราชทานด้วย ซึ่งมีทงั้ วรรณคดี ภาษา
อังกฤษ ประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม พุทธศาสนา ฯลฯ
เมือ่ หลายสิบ ปีม าแล้ว ขณะทีเ่ สด็ จ แปร
พระราชฐานไปประทับแรมทีว่ ังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากเสด็จฯ
ทรงเยี่ยมราษฎรแล้ว ทรงใช้ศาลาริมหาดปราณบุรี ประทับสอนหนังสือราษฎรด้วยพระองค์เอง โดยทรง
ทำหน้าทีเ่ ป็นครูใหญ่และข้าราชบริพารทีต่ ามเสด็จเป็นครูนอ้ ยช่วยสอนหนังสือ ทรงวางแผนการศึกษาอย่าง
มีระบบโดยจัดครูสอนเป็นกลุ่มๆ ตามความรู้พ้นื ฐานของผู้เรียน และพระราชทานหนังสือเรียนให้ ซึง่ มีทงั้
หนังสือเรียนตามระดับชั้น หนังสืออ่านประกอบ และหนังสือความรู้ท่วั ไปสำหรับเด็กโต เช่น นิทานพื้นบ้าน
นิทานชาดก และประวัติศาสตร์
วิธีการสอนของพระองค์นอกจากจะมุ่งให้เด็กอ่านออกเขียนได้แล้ว ยังทรงแทรกความรู้
ทางพุทธศาสนา จริยธรรม สุขภาพอนามัย และความรักชาติรักแผ่นดินเกิด นับเป็นแบบอย่างที่ดี
๒๖

ของครู เพราะนอกจากจะทรงสอนวิชาการแล้ว
ยังทรงอบรมให้เป็นคนดีด้วย
ประการที ่ส อง ทรงเป็ น นัก การศึก ษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถมิได้ทรง
ศึกษาด้านการศึกษาโดยตรง แต่พระราชดำริ
ทีพ่ ระราชทานในเรื ่อ งการศึ ก ษานัน้ ไม่ว่ า จะ
เกี ่ย วกั บ นัก เรีย นในพระบรมราชานุเ คราะห์
โครงการศิลปาชีพ หรือศาลารวมใจทีพ่ ระราชทาน
เมือ่ ปี ๒๕๑๙ ซึง่ เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ไี ด้พระราชทาน
ให้ชาวบ้าน รวมถึงหนังสือต่างๆ ซึ่งสามารถศึกษา
หาความรู ้ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง รวมทัง้ เป็น ทีพ่ บปะแลกเปลีย่ นความรู ้ ความคิ ด อัน เป็น โครงการที ่
สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาว่า การศึกษาคือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถเรียนรู้ได้ดว้ ยตนเอง
ไม่เฉพาะแต่ในโรงเรียนเท่านัน้ เหล่านีล้ ้วนแสดงถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระปรีชาญาณ
ด้านการจัดการศึกษาของพระองค์

ทรงมีพระเมตตาแผ่ไพศาล แม้พสกนิกรกลุ่มเล็กๆ ที่อยู่ห่างไกล
ภายหลังเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี ๒๕๔๗ มูล นิธิ ชั ย พั ฒ นา
ได้สำรวจความเสียหายในพื้นทีจ่ ังหวัดต่างๆ พบว่าทีเ่ กาะยาว
จังหวัดสตูล เป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลอันดามัน พรมแดนทางทะเล
ติ ด กั บ ประเทศมาเลเซี ย แม้จ ะไม่ไ ด้ ถู ก คลืน่ ยัก ษ์ โ หมกระหน่ำ
โดยตรง แต่ เ กิ ด ความเสีย หายไม่น ้อ ย โดย “โรงเรีย น
บ้านเกาะยาว” ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถม มีนักเรียน ๗๐ คน
และครู ๖ คน ตัวโรงเรียนทรุดโทรมมาก สีหลุดลอกเกือบหมด
พื้นไม้ผุพัง นักเรียนต้องนั่งเรียนที่ระเบียง และจากประสบการณ์
ของมูล นิธิ ฯ ทีเ่ คยซ่ อ มแซมและสร้ า งโรงเรี ย นบนเกาะใน
จังหวัดเดียวกันที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน จึงทราบว่าการซ่อมแซม
ต้องมีค่าขนย้ายสิง่ ของและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ลงเรือไปยังเกาะ
ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายสูงมาก
ด้วยพระมหากรุณาธิคณ
ุ เป็นล้นพ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงทราบ พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
๒๗

พระราชทานเงิ น แก่ ม ูล นิธิ ชั ย พั ฒ นา จำนวน ๑๓,๕๘๔,๑๑๖.๒๘ บาท ซึ ่ง มีผ ทู ้ ูล เกล้า ฯ ถวาย
และมีพ ระราชเสาวนีย ์ใ ห้ ใช้ ใ นการสร้ า งและซ่ อ มแซมโรงเรี ย นดั ง กล่า ว นับ เป็น ความโชคดี แ ละ
เป็นบุญของชาวมุสลิม ๗๐๐ คนบนเกาะยาวที่ทรงพระเมตตาและทรงห่วงใยในความทุกข์ยากเดือดร้อน
ของราษฎรทุกหมู่เหล่า ซึ่งแม้จะเป็นเพียงโรงเรียนเล็กๆ ห่างไกลถึงริมขอบประเทศก็ไม่ทรงทอดทิ้ง
ทุกวันนี้ โรงเรียนบ้านเกาะยาวได้รบั การซ่อมแซมให้
คืนสภาพและมีความสวยงามยิง่ ขึ้นจากเกาะทีม่ ืดมิด
ในยามค่ำคืนเนื่องจากไม่มีไฟฟ้า ก็ได้รับความช่วยเหลือ
จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาติดตั้งระบบไฟฟ้า ช่วยให้
ชุมชนที่อยู่กันมาหลายชัว่ คนได้สุขสบายขึน้ รวมทั้ง
ได้ ร่ ว มสนับ สนุน การศึ ก ษาโดยจั ด ซื ้อ คอมพิ ว เตอร์
และชุ ด โต๊ ะ เก้ า อี้ เ พื่ อ ให้ เ พี ย งพอสำหรั บ นัก เรี ย นซึ ่ง
ช่วยให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาเช่นเดียว
กับนักเรียนบนแผ่นดินใหญ่ ด้วยพระเมตตาที่ทรงมี
แก่ เ หล่ า พสกนิก รครัง้ นี ้ เป็ น ที ่ซ าบซึง้ และประทั บ
อยู่ในความทรงจำของชาวบ้านเกาะยาวมิรู้ลืม

คืนช้างสู่ธรรมชาติ... อนุรักษ์สัตว์ป่าหายาก
ไม่ให้สูญพันธุ์
นอกจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
จะทรงช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเ่ หล่าแล้ว พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์ทงั้ ปวง โดยเห็น
ได้จากทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งป่าไม้ พันธุ์พืช และสัตว์ต่างๆ
มากมาย
“โครงการคืน ช้า งสู ่ธ รรมชาติ” เป็ น หนึ่ ง ในหลายๆ โครงการที่ มี พ ระราชดำริ ข้ึ น ด้ ว ย
ทรงห่วงใยถึงวิถีชีวิตของช้างป่าที่ถูกนำมาเลี้ยงและใช้เป็นเครื่องมือหากินอยู่ในเมือง ซึ่งผิดธรรมชาติ
ของช้าง อันเป็นสาเหตุของการสูญพันธุ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงพระราชทาน
พระราชดำริแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะปัญหาการใช้ช้างลักลอบลากไม้ผิดกฎหมายและ
ปัญหาช้างเร่ร่อน โครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
จึงก่อตั้งขึ้นในปี ๒๕๔๐ เพื่อสนองพระราชปณิธานในการอนุรกั ษ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ของโลก
รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาช้างเลี้ยงดังกล่าว ตลอดจนช่วยฟื้นฟูประชากรช้างไทย
๒๘

ต่ อ ม า ใ น ป ี ๒ ๕ ๔ ๕
สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯพระบรม
ราชินีนาถ พระราชทานพระราชา
นุญาตให้จัดตั้ง “มูลนิธิคืนช้าง
สู่ธรรมชาติ” ทำหน้าทีส่ นับสนุน
แ ล ะ ดู แ ล โ ค ร ง ก า ร คื น ช้ า ง
สู่ ธ รรมชาติ ต่ อ ไปในระยะยาว
ซึ่ง ได้ จุด ประกายให้ ห น่ว ยงาน
ต่า งๆ ได้เข้า มามี ส่ ว นร่ว มใน
การป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ ช ้า งสู ญ พัน ธุ ์
อ า ท ิ รั ฐ บ า ล เ ข้ ม ง ว ด กั บ
การลัก ลอบตั ด ไม้ท ำลายป่า โดยยกเลิก สัม ปทานป่า ไม้ท ที ่ ำขึ ้น ในปี ๒๕๓๓-๒๕๓๔ และได้
ประกาศให้งานชักลากไม้ในป่าเป็นอาชีพผิดกฎหมาย รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสัตว์ป่าโลก
สากล หรือ The World Wide Fund for Nature (WWF) ซึ่งมีเจ้าฟ้าชายฟิลลิปส์ ดยุคแห่งเอดินเบอระ
พระราชสวามีในสมเด็จพระนางเจ้าเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งอังกฤษเป็นองค์ประธาน โดยพระองค์ทรงให้การ
สนับ สนุน งบประมาณจำนวนหนึง่ เพื ่อ ใช้ ใ นการจั ด ตั ้ง มูล นิธิ แ ละดำเนิน โครงการ อีก ทัง้ ยัง ได้ รั บ
ความสนใจและความร่วมมือจากนานาชาติและบุคคลสำคัญในระดับชาติอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
ขณะนีม้ ูล นิธิ คื น ช้ า งสูธ่ รรมชาติ ป ล่อ ยช้ า งสูป่ ่า แล้ว
จำนวน ๘๔ เชือก นอกเหนือจากทีส่ มเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงปล่อยไปก่อนหน้านี้กว่า ๑๐ เชือก
โดยมูลนิธิฯ ได้ติดตามผลด้วย ซึ่งพบว่ามีล้มตายบ้าง
เนือ่ งจากแก่ ม ากและหมดอายุขั ย ส่ ว นที่ ยั ง มี ชี วิ ต อยู่
สามารถอยู่ในป่าได้อย่างปกติสุขและสุขภาพสมบูรณ์
เนือ่ งจากได้ กิ น อาหารไม่เ ฉพาะแค่ ก ล้ว ยอ้อ ย แต่ ไ ด้
กินเปลือกไม้และเถาวัลย์ต่างๆ ผสมผสานกันซึ่งช่วยให้ร่างกายแข็งแรง จึงพิสูจน์ให้เห็นว่า “ช้างเลี้ยง
ก็คือช้างป่า” จึงไม่ควรนำมาเลีย้ งอยูใ่ นเมือง เพราะช้างเป็นสัตว์เพียงชนิดเดียวทีม่ นุษย์ไม่สามารถ
เข้าไปคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์ได้เหมือนสัตว์เลีย้ งชนิดอืน่ ๆ และจากการดำเนินงานทีป่ ระสบ
ผลสำเร็จอย่างดียงิ่ โดยสามารถฟืน้ ฟูช้างและนำคืนสู่ป่าถิ่นกำเนิดและมีชีวิตรอด เราจึงดำเนินเรื่อง
ขอขึ้นทะเบียนให้วันที่ ๑๒ สิงหาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เป็น “วันช้างโลก” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระองค์
๒๙

พระราชกรณียกิจอันหลากหลายเพื่อปวงประชาสุขศานต์
ตลอดระยะเวลาแห่ ง การ
ดำรงพระราชอิสริยยศ “พระราชิน”ี
จนถึง “สมเด็จพระบรมราชินีนาถ”
ได้ ท รงปฏิ บ ัติ ภ ารกิ จ น้อ ยใหญ่
นานัปการ ทั้งในฐานะ “พระผู้ทรง
เป็นที่พ่งึ ของปวงชนชาวไทย”และ
ในฐานะ “คูบ่ ุญคูพ่ ระราชหฤทัย”
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจใน
การบำบัด ทุก ข์ บ ำรุ ง สุข แก่ อ าณา
ประชาราษฎร์ ทั้งโดยเสด็จพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว และเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เอง ไปทรงเยีย่ มราษฎรในชนบท
ทัว่ ทุกภูมิภาค แม้ตรากตรำพระวรกาย เนือ่ งจากการคมนาคมในสมัยนัน้ ยังไม่สะดวกสบายเหมือนใน
ปัจจุบันก็มิได้ทรงย่อท้อ
พระราชกรณีย กิ จ ในสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ มีกว้างขวางครอบคลุมหลากหลาย
สาขา นับได้ว่าเป็นบุญของชาติและประชาชนชาวไทย
ท ี ่ม ีส ม เ ด็ จ พ ร ะ บ ร ม ร า ชิ น ีน า ถ ผ ู ้ท ร ง พ ร ะ คุ ณ
อัน ประเสริ ฐ นอกจากทรงพระสิริ โ ฉมแล้ว ยัง ทรง
พระปรีชาเชี่ยวชาญในกิจการต่างๆ ซึ่งเป็นทีป่ ระจักษ์
แก่ปวงชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยทรงยึดมัน่
ในพระบวรพระพุทธศาสนา พระคุณธรรม พระปัญญาคุณ
และพระเมตตากรุณาคุณ ซึ่งทรงดำรงไว้มนั่ คงตลอดมา
เป็น ปัจ จั ย ส่ง เสริ ม ให้ พ ระเกี ย รติ คุ ณ ขจายขจรทัง้ ใน
ประเทศและนานาประเทศทัว่ โลก อาจกล่ า วได้ว ่า
สมเด็จ พระนางเจ้า สิ ร ิกิ ต ิ ์ พระบรมราชิน ีน าถของ
ชาติไ ทย เป็ น พระบรมราชิน ีที ่ท รงได้ร ับ การสรรเสริญ พระเกี ย รติค ุณ จากนานาประเทศอย่ า ง
กว้างขวางยิ่งกว่าพระบรมราชินีพระองค์อื่นใดในโลก
๓๐

ชาวไทยอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ มาบรรจบในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ นี้ ผมในฐานะตัวแทนของมูลนิธิชัยพัฒนา
และเป็น ประชาชนคนไทยคนหนึง่ ทีร่ ู ้ส ึก ซาบซึ ้ง และสำนึก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อีก ทัง้ มีค วาม
ปลื้มปีติปราโมทย์ ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
ถือเป็นมงคลยิง่ แก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทย พร้อมทัง้ แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ทรงพระวิริยะอุตสาหะ ประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพือ่ ประโยชน์สุขแห่งมหาชน
ชาวสยาม ทัง้ ยังทรงเอือ้ อาทรในทุกข์สุขของปวงชนชาวไทย ตลอดจนประชาชนในประเทศเพื่อนบ้าน
ทีป่ ระสบปัญหา ช่วยให้ประชาชนชาวไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข แม้ว่า
จะมีเหตุการณ์ร้ายแรงเพียงใด ก็สามารถขจัดปัดเป่าให้คลี่คลายลงได้
จึ ง ขอถวายพระพรชั ย มงคล ขออำนาจแห่ ง คุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย สรรพสิง่ ศั ก ดิ ์ส ิท ธิ ์แ ละ
เทพไททุกพิมานสถาน รวมทัง้ พระมหากุศลทีท่ รงบำเพ็ญเป็นเอกอดุลย์ โปรดอภิบาลบำรุงพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ทรงพระเจริญสมบูรณ์ด้วย
พระพลานามัย ทรงพระเกษมสุข ทุก สมัย มีพ ระราชประสงค์ จ ำนงหมายสิง่ ใด ขอจงสัม ฤทธิ ์
ดั ง พระราชหฤทัย ปรารถนา ทรงแผ่พ ระบรมเดชานุภ าพและพระบุญ ญาบารมีคุ ้ม เศี ย รเกล้า
เหล่าพสกนิกรตราบนิรันดร์กาล
๓๑

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงงานช่วยเหลือปวงประชาอย่างไม่มีวันหยุด...
ประดุจแม่ห่วงใยลูก

บทสัมภาษณ์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
รองเลขาธิการพระราชวัง
และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
“...หลักการทรงงานหรือพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ สำหรับผมเป็นทีป่ ระจักษ์ชัดว่าพระองค์ทรงเป็น
แม่ข องแผ่น ดิ น อย่า งแท้จ ริ ง โดยทรงงานด้ ว ยความรู ้ส ึก เหมือ น
“แม่ทหี่ ่วงใยลูก”... พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวมีพระราชดำรัสว่า
“ความทุก ข์ ข องประชาชนไม่ม ีวั น หยุด ” ซึ ่ง ผมประทับ ใจมาก
สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ น ีน าถ ก็ เช่ น เดี ย วกั น พระองค์
ทรงงานทุกวันเพื่อพสกนิกร ไม่ทรงเคยมีวันหยุด และทรงเป็นผูน้ ำ
ที่ช่วยแก้ไขปัญหาของราษฎรสำเร็จได้อย่างดียิ่ง...”
๓๒

ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองเลขาธิการพระราชวัง ผูอ้ ำนวยการสำนักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ และเหรัญญิก มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ อีกทั้งดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่สำคัญในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกหลายโครงการ
ได้ ก ล่า วถึ ง ความประทับ ใจในหลัก การทรงงานของสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นีน าถ
ทีช่ ่ ว ยบรรเทาความทุก ข์ พั ฒ นาอาชี พ สร้ า งรายได้ สร้ า งประโยชน์ส ุข ให้ กั บ คนไทยทัว่ ประเทศ
ดั่งแม่ที่พึงให้ความรัก ความเอื้ออาทร และความช่วยเหลือแก่ลูกเมื่อยามเดือดร้อน
ทั้งนี้ ท่านได้กรุณาให้คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และคณะทำงานจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระบรมราชินีนาถนักพัฒนา เพื่อปวงประชา
สุขศานต์” เข้าพบและเรียนสัมภาษณ์เมือ่ วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ สำนักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ ดังนี้

ทรงงานด้วยความรู้สึกเหมือน “แม่ที่ห่วงใยลูก”
ผมได้มีโอกาสถวายงานใกล้ชิด
เบือ้ งพระยุคลบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ ในฐานะ
รองเลขาธิการพระราชวัง ซึ่งเป็นตำแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ โดยถวาย
งานตามกรอบงานของรองเลขาธิ ก าร
พระราชวั ง รวมทั้ ง ได้ ท รงพระกรุ ณ า
โปรดเกล้าฯ ให้เป็นเหรัญญิก ดูแลเรื่อง
การเงินของมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
หลักการทรงงานหรือพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สำหรับผม
เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าพระองค์ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินอย่างแท้จริง โดยทรงงานด้วยความรู้สึกเหมือน
“แม่ที่ห่วงใยลูก” พระองค์รับสัง่ ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวคือ “พ่อของแผ่นดิน” ซึ่งพสกนิกร
ชาวไทยและทั่วโลกต่างสดุดีการทรงงานอย่างหนักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว โดยมีสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงงานเคียงข้างอยู่เสมอ
ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจดีว่าความรู้สึกของแม่ทหี่ ่วงใยลูกนัน้ เป็นอย่างไร และน่าประทับใจ
อย่างไร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั กับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คือ “พ่อ” กับ “แม่”
ของพสกนิกรชาวไทย ดังนัน้ ทั้งสองพระองค์จึงทรงพระวิริยะอุตสาหะช่วยเหลือเหล่าพสกนิกรของ
พระองค์ เหมือนพ่อและแม่ทห่ี ว่ งใย เอือ้ อาทร และคอยช่วยลูกๆ อยูเ่ สมอ
๓๓

ทรงงานอย่างเกื้อกูลกัน เพื่อความสุขของปวงประชา
การทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถนัน้ ทรงพระเมตตา
และทรงมุง่ มัน่ ในการช่วยเหลือพสกนิกร
ของพระองค์ โดยทรงแบ่งแยกพระราชกิจ
ค่อนข้างชัดเจน กล่าวคือ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยให้
ความช่วยเหลือราษฎรในการแก้ไขปัญหา
ที ่เ กี ่ย วกั บ การประกอบอาชีพ หลั ก
คื อ การเกษตรกรรม และน้ำ ซึ่ ง เป็ น
ปัจจัยสำคัญต่อการทำการเกษตรและ

การดำรงชีวิต ดังที่ได้เคยรับสั่งว่า “น้ำคือชีวิต”

ส่วนสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงสนพระราชหฤทัยให้ความช่วยเหลือ
เรือ่ งครอบครัว การศึก ษา สาธารณสุ ข อาชีพ เสริม และอาจมีส ่ว นเหลือ่ มกั น อยูบ่ ้า ง เช่ น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทรงสนพระราช
หฤทัยเรื่องน้ำและสิ่งแวดล้อม สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชิ น ีน าถ ก็ ท รงสนพระราชหฤทัย
เรื ่อ งการนำน้ำ มาใช้ ป ระโยชน์ ส่ว นเรื ่อ งป่า
ทัง้ สองพระองค์ ท รงสนพระราชหฤทัย ในการ
อนุรั ก ษ์ แ ละฟื ้น ฟู ป ่า เช่ น เดี ย วกั น โดยสมเด็ จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงสนพระราช
หฤทัยเรื่องการบริหารจัดการให้คนอยูร่ ่วมกับป่า
อย่างเกื้อกูลกัน
ในช่วงหลังทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวเสด็จฯ ไปทรงงานในต่างจังหวัดน้อยลง ดังนั้น
เมื ่อ สมเด็จ พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชิน ีน าถ เสด็จ ฯ ไปทรงงานและเยี ่ย มเยี ย นราษฎร
ในต่างจังหวัด ก็จะถวายรายงานให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงทราบ ซึง่ พระองค์กจ็ ะพระราชทาน
แนวพระราชดำริในการช่วยเหลือราษฎร ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ (สำนักงาน กปร.) คงทราบดี เพราะทำหน้าทีร่ วมเรื่องทัง้ หมด
ถวายรายงานต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๓๔

ทรงงานทุกวัน เพราะความทุกข์ของพสกนิกรไม่มีวันหยุด
สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรม
ราชินนี าถทรงตระหนักและให้ความสำคัญ
อย่า งยิง่ ต่ อ พระปฐมบรมราชโองการ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว คือ
“เราจะครองแผ่ น ดิน โดยธรรม เพื่ อ
ประโยชน์สุ ข แห่ ง มหาชนชาวสยาม”
พระองค์จึงทรงงานหนักด้วยพระวิริยะ
อุตสาหะเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยูห่ ัวมาโดยตลอด ดังคำบอกเล่าของ
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิ
ชั ย พั ฒ นา ผูถ้ วายงานใกล้ชิ ด เบือ้ ง
พระยุค ลบาทท่า นหนึง่ เล่า ว่ า ดร.สุเ มธ ไปเข้ า เฝ้า ฯ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว ในวั น เสาร์
และกราบบังคมทูลว่า “วันจันทร์ข้าพระพุทธเจ้าจะไปเร่งดำเนินงานตามทีพ่ ระองค์รับสัง่ ” พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวมีพระราชดำรัสว่า “ความทุกข์ของประชาชนไม่มีวันหยุด” ซึ่งผมประทับใจมาก
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ก็เช่นเดียวกัน พระองค์ทรงงานทุกวันเพือ่ พสกนิกร
ไม่ทรงเคยมีวันหยุด ทรงมุ่งมั่นที่จะช่วย
แก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของประชาชน
และทรงเป็นผู้นำที่ช่วยแก้ไขปัญหาของ
ราษฎรสำเร็จได้อย่างดียิ่ง ทัง้ ในระยะสัน้
ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน โดยการแก้ปัญหาในระยะสัน้ เพื่อ
บรรเทาความเดื อ ดร้ อ นเฉพาะหน้า
จากนัน้ จะต้องแก้ไขปัญหาในระยะกลาง
และระยะยาวเพื ่อ ให้ ป ระชาชนสามารถ
ช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทรงทำร่วมกับภาคราชการทีม่ ีหน้าทีแ่ ละภารกิจในการ
สนองพระราชดำริ โดยหากภาคเอกชนหรือประชาชนทัว่ ไปได้เข้ามาร่วมถวายความร่วมมือต่างๆ
จะยิ่งมีโอกาสช่วยให้การแก้ไขปัญหาบรรลุผลตามพระราชประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
องค์ ก รทีส่ นับ สนุน และอยูเ่ บือ้ งหลัง ความสำเร็ จ นีค้ ื อ มูล นิธิ ส ่ง เสริ ม ศิ ล ปาชี พ ฯ และ
กองราชเลขานุการในพระองค์ฯ ที่ชว่ ยสนับสนุนให้การทรงงานของพระองค์มีความต่อเนื่องประสบความ
สำเร็จ และสามารถทรงงานเพื่อช่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้พสกนิกรชาวไทยทุกวันมาตลอดเป็นระยะ
เวลายาวนานกว่า ๖๐ ปี
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ศิลปาชีพ... ผลจากความมุ่งมั่นทุ่มเทของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
มูล นิธิ ท สี ่ มเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชิ น ีน าถ ทรงทุม่ เททีส่ ุด ก็ คื อ
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เงินทีห่ น่วยงาน
ต่างๆ เช่น ภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ทูล เกล้า ฯ ถวายจะทรงให้ น ำเข้ า ไปเป็น
รายรั บ ของมูล นิธิ ส ่ง เสริ ม ศิ ล ปาชี พ ฯ
ซึ ่ง เป็น งานทีพ่ ระองค์ ท รงมีค วามมุง่ มัน่
ที่จะช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพ มีรายได้
มีคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น และด้วยบทบาทของ
เหรัญญิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ที่ต้อง
ดูแลเรื่องการใช้จ่ายของมูลนิธิฯ ซึ่งผมดำเนินงานด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ถูกต้องภายใต้
กรอบของกฎหมายและตรงตามพระราโชบาย อันนำไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง
ในปัจ จุ บ ัน ผมและท่า นผูห้ ญิง จรุ ง จิ ต ต์
ทีข ะระ รองราชเลขานุก ารในพระองค์ส มเด็ จ
พระบรมราชินีนาถ จึงมีการวางแผนการใช้จ่าย
เงินของมูลนิธิศิลปาชีพฯ ทั้งในระยะสั้น วันต่อวัน
จนถึ ง ระยะยาว เพื ่อควบคุมและกำกั บให้ ก าร
ดำเนิน งานของมูล นิธิ ศิ ล ปาชี พ ฯ เป็น ไปโดย
เรียบร้อย ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชิ น ีน าถทรงทุม่ เทมาก หากจะมีพ ระราช
ดำริ ใ ห้ ด ำเนิ น การเรื ่อ งใดจะมีรั บ สัง่ ให้ ม ูล นิธิ
ศิลปาชีพฯ เป็นผู้ดำเนินการเสมอ
จุดเริ่มต้นของ “ศิลปาชีพ” ตามแนวพระราชดำริ เกิดจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มผูป้ ระสบภัยน้ำท่วมในภาคอีสาน ซึ่งเป็นทีท่ ราบกันว่าในภาคอีสานนัน้
มีประชาชนยากจนเป็นจำนวนมาก แต่ต้องประสบปัญหาภัยธรรมชาติอยูเ่ สมอ เช่น หากเกิดน้ำท่วม
น้ำจะมาแรงและมาอย่างฉับพลัน หลังจากน้ำลดก็จะกลับกลายเป็นแล้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
จึ ง ทรงให้ ค วามสำคั ญ กั บ การแก้ ไขปัญ หาเรื ่อ งน้ำ และการเกษตรให้ แ ก่ ป ระชาชนโดยตลอดมา
จึ ง ทรงขอให้ ส มเด็จ พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชิน ีน าถ ทรงมี บ ทบาทในการช่ว ยให้ ช าวบ้ า น
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มีอาชีพเสริม พระองค์จึงทรงเริม่ ด้วยการส่งเสริม
การทอผ้า ด้วยทอดพระเนตรเห็นชาวบ้านทีม่ ารับ
เสด็จสวมผ้าไหมทีม่ ีลวดลายสวยงาม ทรงเห็นว่าโดย
พื้นฐานแล้วชาวบ้านมีภูมิปัญญาและมีฝีมือ จึงได้มี
พระราชดำริเรื่องศิลปาชีพขึ้นมา
เมื่อทรงส่งเสริมศิลปาชีพแล้ว พระองค์ทรงรับซื้อ
ผลิตภัณฑ์ท้งั หมดแล้วนำไปขาย รวมทั้งทรงช่วยเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สินค้าให้ราษฎรด้วย โดยพระองค์ทรง
ขอให้เกษตรกรยังคงทำอาชีพการเกษตร ด้วยทรงเล็งเห็นว่าการเกษตรถือเป็นอาชีพทีส่ ำคัญของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปัจจุบันที่โลกของเรากำลังจะขาดแคลนแหล่งอาหาร พระองค์จึง
ทรงสนับสนุนให้ชาวบ้านทำการเกษตรเป็นอาชีพหลัก โดยมีศิลปาชีพเป็นอาชีพเสริม
ในการส่งเสริมศิลปาชีพการทอผ้า สิ่งแรกที่ทรง
ช่ว ยเหลื อ ชาวบ้ า นคือ “ด้า นเทคนิค ” เช่ น เรื่ อ งสี
ทำอย่างไรให้สีสวย ติดผ้าทน และสีไม่ตก ส่วนการ
ออกแบบลวดลายนัน้ ชาวบ้านเขามีฝีมือทอได้งดงาม
อยูแ่ ล้ว สิ ่ง ที ่ส องคือ “ด้า นตลาด” ทีเ่ ห็ น ได้ อ ย่า ง
ชัดเจนคือ ทรงเป็นผู้ริเริ่มและผู้นำในการใช้สินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านทำ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาล
ในฐานะทีพ่ ระองค์ทรงเป็นผูน้ ำทางด้านสตรี ทำให้
สตรี หั น มาใช้ ผ ้า ไทยกั น มากขึ ้น ส่ง ผลให้ ผ ้า ไหมไทยกลายเป็น ผ้า ทีน่ ิย มสวมใส่กั น ในวงสั ง คม
เพื่อ ให้ สุภ าพสตรี ส วมใส่ ผ้า ไหมไทยในโอกาสพิ เ ศษ และยั ง ขยายวงกว้ า งออกไปยั ง ต่ า งประเทศ
เนือ่ งจากทรงนำไปจัดนิทรรศการเผยแพร่แก่ชาวต่างประเทศ และทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมไทย
และผ้าไทยในโอกาสต่างๆ อยู่เสมอ
นอกจากนี้ ทรงเป็นผู้นำในการสร้างชุดประจำชาติ หรือ “ชุดไทยพระราชนิยม” ให้กับ
สุภาพสตรีไทยอีกด้วย ช่วยให้เกิดความต้องการใช้ผ้าไหมสูงขึ้น ส่งผลให้ราษฎรได้ยึดการทอผ้าเป็น
อาชีพ เมื่อรวมกับรายได้จากการเกษตรแล้วช่วยให้มีรายได้อย่างเพียงพอในการดำรงชีวิต
การดำเนินงานตามแนวพระราชดำริจึงเป็นการบูรณาการงานทั้งหมด และได้ขยายเป็นเครือข่าย
ช่วยให้เกิดตลาดผ้าไหมและผ้าทอทัง้ ในเมืองไทยและต่างประเทศ ซึ่งเรื่องราวเหล่านีไ้ ด้บันทึกและ
จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ที่คนทั่วไปสามารถเข้าชมได้ทุกวัน
๓๗

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ แหล่งธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย
งานศิลปาชีพตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นอกจากจะทรง
ช่วยเหลือให้พสกนิกรชาวไทยมีอาชีพเสริม มีคุณภาพชีวิตทีด่ ีมีรายได้เลีย้ งครอบครัวอย่างยัง่ ยืน
แล้ว ยังมีพระราชประสงค์ให้จัดทำ “พิพธิ ภัณฑ์ผา้ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ ” ขึ้น
ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ พระบรมมหาราชวัง ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และกองราชเลขานุการ
ในพระองค์ ฯ เพื ่อ เป็น ศู น ย์ร วบรวมความรู ้เ กี ่ย วกั บ ผ้า ไทย จั ด แสดงผ้า ทอมือ ทุก ชนิด ของมูล นิธิ
ส่ง เสริ ม ศิ ล ปาชี พ ฯ ซึ ่ง เก็ บ สีเ ก็ บ ลายจากแต่ ล ะภู ม ิภ าคทีม่ ีค วามงดงามตั ้ง แต่ เริ ่ม ต้ น โครงการ
เพื่อเป็นเครือ่ งบ่งบอกถึงความมีศิลปวัฒนธรรม และความเจริญมั่นคงของชาติไทย ตลอดจน
เป็ น แหล่ ง ประกาศศัก ดิศ์ รีฝี มื อ ของคนไทยตลอดไป ถ้ า ไม่ม ีก ารจั ด ทำพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ฯ ทีถ่ าวร
เพื่อรวบรวมสิ่งต่างๆ ดังกล่าว ประวัติศาสตร์ในส่วนนี้ก็จะสูญหายไป

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ องค์ประธานที่ปรึกษาพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า ฯ
พระบรมราชิ น ีน าถ มีรั บ สัง่ ให้
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุด าฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงเป็น
ประธานทีป่ รึ ก ษา ซึ ่ง สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงรับมา
ด้วยความเต็มพระทัยอย่างยิง่ ทีไ่ ด้
ทรงงานถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชิ น ีน าถ พระองค์
พระราชทานคำแนะนำและกำกับ
ให้พิพิธภัณฑ์ฯ ออกมาอย่างที่เป็น
อยู่ในปัจจุบัน
ต้องถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะระดับโลก เนือ่ งจากมีวิธีการดำเนินงาน ทั้งการอนุรักษ์และ
การบำรุงรักษาซ่อมแซมผ้าที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งมีความยุง่ ยากและซับซ้อนมาก โดยเห็น
ได้จากต้องใช้พื้นทีถ่ ึงครึ่งหนึง่ ของพิพิธภัณฑ์ฯ สำหรับดำเนินการเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ผ้าทีเ่ ก็บรวบรวม
มาคงสภาพและรักษาคุณภาพเดิมให้ได้มากทีส่ ุด เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ผ้าทัว่ โลกจึงยกย่องและนับถือ
ในความพยายามของพระองค์ที่ได้สร้างสิ่งนี้ขึ้นมา
๓๘

สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ซึ่งมีอยู่ ๔ ห้อง จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัย
ตลอดเวลา โดยจัดแสดงผ้าร่วมกับการแสดงผ่านสือ่ ต่างๆ ทีม่ ีมาตรฐานระดับโลก หรือเทียบได้กับ
สถาบันผ้าทัว่ โลก เรียกได้ว่าเป็นศักดิศ์ รีของประเทศไทยในเชิงคุณภาพและในเชิงการสร้างสรรค์
ต่างๆ ที่ช่วยให้เกิดประโยชน์แก่เด็กรุน่ หลัง ทีจ่ ะได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประวัติความเป็นมาของผ้าไทย
รวมถึงเชื่อมต่อให้เกิดแนวความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำไปพัฒนาหรือสรรสร้างงานอื่นๆ ได้ในอนาคต
ผลงานผ้า ทัง้ หมดทีน่ ำมาจั ด แสดงในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ผ ้า ฯ ล้ว นเกิ ด จากการค้ น คว้ า และรวบรวม
มาจากพระราชกรณีย กิ จ นานัป การทีส่ มเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ น ีน าถ ทรงบำเพ็ ญ เพื ่อ
ประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยสืบเนือ่ งมาตลอดระยะเวลากว่า ๕๐ ปี พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จึงเป็น
แหล่งจารึกพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอีกด้วย

ความประทับใจต่อพระองค์มากมายจนไม่อาจจะกล่าวได้หมด
ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล า ท ี ่ถ ว า ย ง า น ส น อ ง
พระราชดำริ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรม
ราชิ น ีน าถ เหตุ ก ารณ์ท ผี ่ มประทับ ใจมีม ากมาย
จนไม่อาจจะกล่าวได้หมด ยกตัวอย่างเมื่อเร็วๆ นี้
ได้ พ ระราชทานความช่ ว ยเหลือ คุ ณ หมอมุก
(แพทย์หญิง หทัยพร อิ่มวิทยา) ที่ได้รับบาดเจ็บ
จากรถชน คุ ณ พ่ อ ของหมอมุก เป็น นายทหาร
ทีไ่ ด้ รั บ พระราชทานเครื ่อ งราชอิส ริ ย าภรณ์อ ัน มี
ศักดิ์รามาธิบดี มีความกล้าหาญต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายจนเสียชีวิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหลือเพียง
แม่ลูกสองคน หมอมุกนัน้ กล้าหาญเหมือนคุณพ่อ สมัครเป็นหมออาสาลงพื้นทีท่ ำงานอยูท่ ยี่ ะลา
ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินาถ ได้พระราชทานความช่วยเหลือทุกด้าน ไม่ใช่แค่
พระราชทานค่าใช้จ่ายเท่านั้น แต่เป็นการช่วยเหลือที่ครบถ้วนแบบบูรณาการ ทั้งในเรื่องวิธีการรักษา
การพระราชทานกำลัง ใจ และอีก หลายๆ อย่า ง ทำให้ ห มอมุก ฟื น้ ตั ว ขึ ้น มาได้ อ ย่า งอัศ จรรย์
จนคุณแม่ของหมอมุกบอกว่า “ถ้าไม่ได้น้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
หมอมุกคงไม่มีวันฟื้นได้”

๓๙

ลดการเบียดเบียน รู้จักแบ่งปัน ร่วมรักษาประเทศ เพื่อแสดงความจงรักภักดี
ในวั น ทีพ่ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว และ
สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ น ีน าถ เสด็ จ
พระราชดำเนินไปทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรี
อยุธ ยา เมื่ อ วั น ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เป็นทีป่ ระจักษ์ชัดว่า ประชาชนทุกคนพร้อมแสดง
ความจงรั ก ภั ก ดี โดยไม่ต้ อ งประกาศเชิ ญ ชวน
เพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาส ก็จะหลัง่ ไหลมาเข้าเฝ้าฯ
รับเสด็จเป็นจำนวนมาก ด้วยความรัก ความศรัทธา
และเทิดทูน ทุกอย่างเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
ผมจึงคิดว่า นอกจากการเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จเพื่อ
แสดงความจงรักภักดีแล้ว สิง่ ทีเ่ ราคนไทยสามารถทำถวาย
เพื ่อ สนองพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ พระองค์ คื อ ประการแรก
ปฏิบัติตนให้เป็นผู้ซงึ่ ไม่เบียดเบียนคนอืน่ และหากอยูใ่ น
สถานะทีส่ ามารถช่ ว ยเหลือ แบ่ง เบาความทุก ข์ ข องเพื ่อ น
ร่วมชาติได้ก็ควรจะช่วยกัน ดังเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใย
คอยช่วยเหลือประชาชนอยู่เสมอมา ก็จะช่วยให้คนไทยบรรเทา
ความทุก ข์ ล งได้ ประการที ่ส อง การแบ่ ง ปั น หากเราทุก คนส่ง เสริ ม ให้ ค นไทยมีจิ ต ใจทีร่ ู ้จั ก
การแบ่งปัน มีความเอื้ออาทรต่อกัน ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาความทุกข์ส่วนใหญ่ของคนในประเทศได้
นอกจากนี ้ มีอ ีก สิง่ หนึง่ ทีผ่ มคิ ด ว่ า สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นห่วงและ
ทรงมุ่งมั่นกระทำทุกวิถที างคือ การสร้างความมั่นคง
ให้กับประเทศ โดยพระองค์ทรงระลึกถึงบุญคุณของ
บรรพบุรุษไทยอยูต่ ลอดเวลาทีไ่ ด้รักษาชาติบ้านเมือง
ด้ ว ยความเสีย สละให้ เราได้ ม ีแ ผ่น ดิ น อาศั ย และอยู ่
ร่วมกันอย่างมีความสุขในปัจจุบัน ดังนั้น เราควร
มีจิตใจมุง่ มัน่ ในการรักษาแผ่นดินไทย รักษาสิง่ ทีด่ ี
และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอันมีคา่ ของเราไว้ให้กบั ลูกหลานเช่นเดียวกับบรรพบุรษุ ไทยสืบไป
๔๐

สมเด็จพระบรมราชินีนาถนักพัฒนา...
พระแม่ของแผ่นดินไทย

บทสัมภาษณ์ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ
รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

“พระองค์ท รงมี พ ระราชหฤทั ย ที ่ง ดงามและทรงห่ ว งใย
ประชาชนตลอดเวลา แม้ทรงพระประชวรก็ไม่ทรงพัก... พระองค์
หายพระทัยเป็นราษฎรของพระองค์ เราทำงานอยู่ตรงนี้เรารู้... ทรงถามถึง
ราษฎรของพระองค์อยู่ตลอดเวลา... ของขวัญที่ดีท่สี ดุ ที่จะถวายสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระองค์ไม่ได้ต้องการอะไร พระองค์
เพียงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ไม่ทะเลาะกัน
ประชาชนอยู ่ด ีกิ น ดี มี สุ ข ภาพอนามั ย ดี และรัก ษาความเป็ น อยู ่
แบบไทยๆ...”
๔๑

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ทรงประกอบ
พ ร ะ ร า ช ก ร ณ ีย กิ จ เ พื ่อ
ประโยชน์สุ ข ของพสกนิก ร
ชาวไทยมานานนับแต่พระองค์
ไ ด้ ท ร ง อ ภิ เ ษ ก ส ม ร ส กั บ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
และได้ เ สด็ จ ฯ ไปทรงดู แ ล
ทุกข์สุขของปวงประชาราษฎร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในถิน่ ทุรกันดาร
ทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไป
ณ ทีแ่ ห่ ง ใด ได้ ท รงนำความปลาบปลืม้ ปีติ ย ิน ดี ความผาสุก ร่ ม เย็น และทรงดั บ ความทุกข์ร้อน
ของประชาชนในทุกแห่งหน ทรงมีความผูกพันและใกล้ชดิ กับปวงชนชาวไทย เปรียบเสมือนแม่ท่ีรักและ
คอยห่วงใยลูกอยู่ตลอดเวลา
ในการเสด็จพระราชดำเนินแต่ละครั้ง จะมีเจ้าหน้าทีก่ องราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ เจ้าหน้าที่กองศิลปาชีพ และนางสนองพระโอษฐ์ ตามเสด็จฯ ด้วยทุกครั้ง เพื่อรับสนอง
พระราชเสาวนีย์ในพระราชกรณียกิจเรื่องต่างๆ ซึ่งท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการใน
พระองค์ สมเด็จ พระบรมราชิ นีนาถ เป็นผูห้ นึง่ ทีไ่ ด้ ม ีโ อกาสถวายงานใกล้ชิ ดสมเด็ จพระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ มาเป็นเวลา ๔๐ ปีแล้ว นับตั้งแต่ปี ๒๕๑๕ เป็นต้นมา
ในโอกาสนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับเกียรติจาก
ท่านผูห้ ญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ให้คณะทำงานจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติเรียนสัมภาษณ์ถึงหลักการ
ทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ดังนี้

ทรงยึดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในการช่วยเหลือประชาชน
สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ น ีน าถ ทรงยึ ด แนวพระราชดำริข องพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั ในการช่วยเหลือประชาชน โดยรับสั่งเสมอว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงสอนว่าการ
ช่วยเหลือโดยการเอาของไปแจกก็เป็นเหมือนการแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้าให้เขาได้เท่านั้น เราจะทำอย่างไร
ทีจ่ ะช่วยเขาได้ในระยะยาว คือให้เขายืนหยัดได้ดว้ ยตัวเอง จึงจะเป็นการช่วยเหลืออย่างแท้จริง
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงทรงรับพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
และทรงปฏิ บ ัติ พ ระราชกรณีย กิ จ ด้ ว ยกั น โดยก่ อ นนีเ้ สด็ จ พระราชดำเนิน พร้ อ มกั น สองพระองค์
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รวมทัง้ สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ
สยามกุ ฎ ราชกุ ม าร สมเด็ จ พระเทพ
รั ต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ้ า ล ูก เ ธ อ เ จ้ า ฟ้ า
จุ ฬ าภรณวลัย ลัก ษณ์ อัค รราชกุ ม ารี
จะเสด็จ ฯ ด้ว ยกั น หมดทุ ก พระองค์
แ ล ะ จ ะ ท ร ง แ บ่ ง ง า น กั น เ ช่ น
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว เสด็ จ ฯ
ไปทอดพระเนตรแหล่งน้ำ ทีท่ ำมาหากิน
ของชาวบ้านและทรงสอบถามทุกข์สุขของ
ชาวบ้าน และพบกับหัวหน้าครอบครัว
ส่วนสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชิ น ีน าถ ก็ ท รงดู แ ลครอบครั ว เขา
คื อ แม่บ ้า นและเด็ก ๆ โดยเฉพาะด้าน
ส ุข ภ า พ อ น า ม ัย เ พ ร า ะ ท ุก ค รั ้ง ท ี ่
เสด็ จ ฯ ออกไปจะทรงนำขบวนแพทย์ท ุก แขนงทีอ่ าสามาทำงาน ทัง้ แพทย์หั ว ใจ สมอง กระดู ก
อายุร กรรม แพทย์เ ด็ ก และจั ก ษุ แ พทย์ ไปทัง้ หมดเลย เรี ย กว่ า “หน่ว ยแพทย์ พ ระราชทาน”
เพื่อเปิดหน่วยเฉพาะกิจขึ้นในช่วงทีพ่ ระองค์เสด็จฯ นางสนองพระโอษฐ์ทีต่ ามเสด็จฯ ก็คอยเป็น
ผูช้ ่ ว ยแพทย์ด้ ว ย ช่ ว ยเขี ย นหน้า ซองยา ช่ ว ยอธิ บ ายการดู แ ลลูก เป็น ต้ น ใครเจ็ บ ไข้ ไ ด้ ป ่ว ย
ก็ ม าตรวจ คนไหนถ้ า อาการไม่ดี แ ละจำเป็น ต้ อ งตรวจอย่า งละเอีย ดก็ จ ะพระราชทานใบส่ง ตั ว
ให้ไปตรวจทีโ่ รงพยาบาล โดยมีค่าพาหนะให้ด้วยและรักษาโดยไม่ต้องเสียเงิน โรงพยาบาลก็จะส่ง
ใบเก็บเงินมาเก็บในวัง พระองค์ทรงทำอย่างนี้เรื่อยมา
ตอนนัน้ ทูล กระหม่อ มยัง ทรงพระเยาว์ ก็ ท รงตามเสด็ จ ฯ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว
และสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถด้ ว ย ทุก พระองค์ ท รงแบ่ง กั น ดู แ ลราษฎร เพื่ อ
ยกระดั บ ความเป็น อยูข่ องราษฎรให้ ดี ขึ ้น ชาวบ้า นมีเรื ่อ งอะไรทีข่ ั ด ข้ อ งเขาก็ ก ราบบัง คมทูล
หน่ว ยงานทีไ่ ปรอรั บ เสด็ จ ฯ อยู่ ก็ จ ะเข้ า ไปช่ ว ยเหลือ แนะนำชาวบ้า น ต่ อ มาพระราชกิ จ มีม าก
ก็เลยทรงแยกกันเสด็จฯ ไม่ค่อยเห็นเสด็จฯ รวมกันเท่าไร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ได้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปประทับที่เชียงใหม่ สกลนคร นราธิวาส เป็นประจำเกือบทุกปี เพื่อทรงเยี่ยม
ไต่ถามทุกข์สุขของชาวบ้าน และทรงช่วยเหลือราษฎรเหมือนเดิม มีอะไรก็ทรงกราบบังคมทูลปรึกษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสมอ
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ศูนย์รวมแห่งความรักและความศรัทธาของราษฎร
เวลาเสด็จฯ ออกไป ทรง
ทำไปพร้อมๆ กันทุกแผนก ถ้าพบ
คนป่ว ยก็ ท รงช่ ว ยเหลือ เรื ่อ ง
เจ็ บ ป่ว ย พบครอบครั ว ยากจน
แต่เด็กเรียนดีก็พระราชทานทุน
การศึ ก ษาให้ เ ด็ ก คนนัน้ ได้ เรี ย น
เท่าทีเ่ ขาจะเรียนได้ ถ้าผลการเรียน
ไม่ดีก็ชวนมาฝึกศิลปาชีพ เสด็จฯ
ออกไปแต่ ล ะครั ้ง ก็ ม ีห ลายเรื ่อ ง
บางครั้งต้องดูท้งั เรื่องแหล่งน้ำและ
เรื ่อ งดิ น ซึ ่ง มีป ัญ หาดิ น เปรี ้ย ว
ทอดพระเนตรแล้ว นำรายละเอีย ดมากราบบัง คมทูล พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว ตลอดเวลา
ทีป่ ระทับทีต่ ่างจังหวัดว่าตอนนีช้ าวบ้านเป็นอย่างไร เสด็จฯ ไปทีบ่ ้านไหน พบว่าเขาเดือดร้อนอะไร
ก็กราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวก็ทรงชี้แนะและพระราชทานความช่วยเหลือผ่านไปยัง
หน่วยงานต่างๆ
นอกจากนี้ ทรงมีโครงการพัฒนามากมาย ดังนั้น ในการเสด็จฯ แต่ละครั้งจะมีหน่วยงานต่างๆ
ตามเสด็จฯ ไปครบทุกหน่วย ทัง้ กรมชลประทาน ทัง้ สำนักงาน กปร. กระทรวงเกษตรฯ กรมป่าไม้
และกรมปศุสัตว์ ซึ่งก็นำพันธุ์เป็ด พันธุ์ไก่ไปแจก และยังมีหน่วยทหารเข้าไปช่วยเหลือดูแลราษฎรด้วย
พระองค์ เ สด็ จ ฯ ไปก็ ท ำให้ ส ามารถช่ ว ยเหลือ ได้ ท ัน ท่ว งที ถ้ า ราษฎรกราบบัง คมทูล แล้ว
ก็จะทรงช่วยเหลือเขาจริงๆ เพราะราษฎรมีความเชือ่ มั่น มีความศรัทธา เขามีความรักในพระองค์
เพราะเขาเห็นว่าทุกครั้งที่พระองค์เสด็จฯ ไปแล้ว ทรงสัญญาอะไรไว้กับเขา ก็ทรงทำให้เขาเสมอ
ตลอดเวลา ๔๐ ปีท่ตี ามเสด็จฯ ไปในถิ่นทุรกันดาร ได้เห็นราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนได้เข้ามา
ขอพึ่งพระบารมีในทุกเรื่อง เขาเจ็บเขาก็กราบบังคมทูล คนที่บ้านเขาเจ็บ เขาก็กราบบังคมทูล ดินไม่ดีก็
กราบบังคมทูลว่าปลูกข้าวไม่ได้ หรือว่าปลูกได้แล้วข้าวตั้งท้องแต่โดนเพลี้ย บางคนมีความทุกข์จากการ
เป็นหนี้เป็นสินหมดเนื้อหมดตัว บ้านถูกไฟไหม้บา้ ง สามีถกู รถชน บางรายลูกป่วยหนักทำให้เขาทำอะไรไม่ได้
เพราะต้องดูแลลูก บางรายลูกเป็นโรคหัวใจ เป็นโรคเลือด หรือพิการ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องป้อนข้าว
ป้อนน้ำ บางรายปัญญาอ่อนก็มี ซึ่งเกิดจากการที่แม่ขาดสารอาหาร พระองค์ทรงช่วยเหลือทุกราย
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ประชาชนที่เดือดร้อน เขาก็
อุม้ ลูกมาเลย มานัง่ คอยเข้าเฝ้าฯ
เพื่อทีเ่ ขาจะขอให้พระองค์ทรงช่วย
พระองค์ทรงรับฟังปัญหาของเขา
แล้วก็พระราชทานความช่วยเหลือ
เท่าทีจ่ ะทรงช่วยได้ ถ้าลูกพิการก็
อาจจะให้ไปอยูใ่ นสถานสงเคราะห์
คนพิ ก าร หรื อ ถ้ า เป็น โรคหั ว ใจ
โรคเลือด ก็ให้หาหมอเป็นประจำ
รั บ ประทานยาต่ อ เนือ่ งตลอดไป
ถ้าเป็นโรคหัวใจ ผ่าตัดได้ก็ให้หมอผ่าตัด โดยทีต่ ้องอธิบายให้เข้าใจถ่องแท้เสียก่อน เพื่อให้เขาตัดสินใจ
ในสมัยก่อนประชาชนที่ยากไร้เหล่านี้ บางคนเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรอกค่ะ เพราะว่าการจะไปรักษา
ที่โรงพยาบาลนั้นต้องมีค่าใช้จ่าย ทั้งค่ารถและค่ายา ยิ่งถ้าเป็นโรคที่รักษายาก ค่าใช้จ่ายจะสูงมาก แม้ว่า
ในสังคมของเรารัฐจะดูแลผู้ป่วยสามัญอยู่แล้วก็ตาม แต่ก็ไม่พอหรอกค่ะ
กล่าวได้ว่า ไม่มีช่องว่างระหว่างพระองค์กับราษฎร เขาจะกราบบังคมทูลทุกเรื่อง แล้วก็จะพูด
ภาษาง่ายๆ ไม่ต้องใช้ราชาศัพท์ หลายคนกลัวว่าเวลาพูดกับพระองค์แล้วกราบบังคมทูลอะไรจะต้อง
มีราชาศัพท์ แต่ชาวบ้านเขาพูดภาษาของเขาค่ะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชประสงค์
ที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในถิ่นทุรกันดาร
บางคนมีรายได้น้อยมาก อย่างเช่นทางภาคอีสาน มีรายได้ต่อปีแค่ ๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ บาทเท่านัน้
บางครั้งก็ไม่ถึง ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ทัง้ สองพระองค์จึงทรงเข้าไปช่วยเหลือเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น พื้นทีเ่ สด็จฯ ส่วนใหญ่เป็นทางทีท่ ุรกันดารมาก ถึงแม้ว่าพืน้ ที่นัน้ ๆ จะไม่มีถนน
หรือต้องข้ามแม่น้ำ หรือลำธาร ก็ทรงมีพระราชอุตสาหะบุกป่าฝ่าดงไปจนถึงจุดหมาย ด้วยพระราช
หฤทัยที่ทรงมุ่งมั่นจะช่วยเหลือพสกนิกรของพระองค์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงขับรถยนต์
พระที่นั่งด้วยพระองค์เอง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประทับเคียงข้างไปทุกหนแห่ง

ทรงพระเมตตารับประชาชนผู้ยากไร้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์
ในการเสด็ จ พระราชดำเนิน ทรงเยีย่ มราษฎรในส่ว นภู ม ิภ าค พระองค์ ท รงรั บ คนไข้ ไว้ เ ป็น
จำนวนมาก พระองค์จึงทรงตั้งหน่วย “คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์” ขึน้ ในกองราชเลขานุการ
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ในพระองค์ส มเด็จ พระบรมราชิน ีน าถขึ ้น มาแผนกหนึง่ ส่ว นใหญ่เ ป็น โรคทีต่ ้ อ งรั ก ษานานๆ
และต้ อ งใช้ เ งิ น ในการรั ก ษามากๆ ซึ ่ง ในการรั ก ษาคนป่ว ยทรงใช้ พ ระราชทรั พ ย์ส ่ว นพระองค์
ทั้ ง สิ้ น เช่ น บางครั ้ง เสด็ จ ฯ ไปทรงพบเด็ ก เล็ก ๆ ทีเ่ กิ ด มาก็ หั ว ใจรั ่ว หรื อ ไม่ก็ ซี ด เป็น โรคเลือ ด
เป็น วั ณ โรค พระองค์ท รงช่ว ยนำมารัก ษาในที ่ที ่ด ีที ่สุ ด กั บ หมอซึง่ ชำนาญโรคนัน้ ๆ
ทรงให้แม่ของเขาติดตามมาด้วย เพราะทรงเข้าพระทัยว่าแม่ย่อมห่วงใยลูก และเพื่อเป็นกำลังใจ
ของลูก รวมทัง้ พระราชทานเงินไว้ช่วยเหลือครอบครัวอีกด้วย ทรงดูแลทุกคนอย่างครบถ้วน ทั้งนี้
เพราะทรงตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ดังพระราชดำรัสทีพ่ ระราชทาน
แก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๑๑
สิงหาคม ๒๕๓๑ ความตอนหนึ่งว่า
“...ข้า พเจ้า เห็ น ว่า เรือ่ งสุ ข ภาพอนามั ย นีเ้ ป็ น สิ ่ง สำคัญ เพราะเป็ น พืน้ ฐาน
ของสิ่งมีชีวิตทั้งมวล ดังคำกล่าวที่ว่า “จิตใจที่แจ่มใสย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง”
หากประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย เขาก็จะมีสติปัญญาเล่าเรียน
ประกอบสั ม มาอาชีพ สร้า งสรรค์ค วามเจริญ ต่า งๆ ให้ แ ก่ ช าติบ้ า นเมื อ ง ดั ง นั้ น
ถ้าเราจะกล่าวว่า “พลเมืองที่แข็งแรงย่อมสามารถสร้างชาติที่มั่นคง” ก็คงจะไม่ผิด...”
สำหรับคนดีของสังคมที่ประสบเคราะห์กรรม ก็ทรงรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์
เป็นจำนวนมาก เช่น คุณคริส เบญจกุล ซึ่งขณะประสบอุบัติเหตุนั้นเป็นดาราที่กำลังดัง เขาขับรถผ่าน
คนประสบอุบัติเหตุตอนกลางคืน เห็นผูห้ ญิงเลือดเต็มหน้าก็จอดรถช่วย ให้เพื่อนเอารถทีข่ ับมาไปตาม
รถพยาบาล ขณะที่ช่วยผู้หญิงคนนั้นก็ปรากฏว่าคุณคริสถูกรถมอเตอร์ไซค์ชน เพื่อนกลับมาเห็นคุณคริส
อาการหนักกว่าผู้หญิงคนนั้นเสียอีก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงอ่านข่าวหนังสือพิมพ์
แล้วรับสั่งให้เชิญพระราชเสาวนีย์ พร้อมของพระราชทานเยี่ยมไปโรงพยาบาลทันที เพื่อเยี่ยมและบอกกับ
คุณพ่อคุณแม่ของคุณคริสว่าพระองค์ซาบซึ้งคนหนุ่มที่มีคณ
ุ ธรรมอย่างคุณคริสมาก คุณพ่อคุณแม่จะต้อง
เป็นครอบครัวที่ดีอบรมลูกได้ขนาดนี้ ทรงรับคุณคริสไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทั้งมีรับสั่งว่า
ทรงสวดมนต์ให้คณ
ุ คริสฟื้นกลับเหมือนเดิม เพราะคนดีของแผ่นดินต้องมีอยู่ คุณพ่อเขาร้องไห้เลยบอกว่า
“ลูกผมไม่ตายแล้ว”
๔๖

สี่ปีต่อมา คุณคริส สามารถนั่งรถเข็นและพัฒนาขึ้น ใช้ไม้เท้าพยุงกายได้ ในวันที่มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ
ครั้งหนึง่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีรับสัง่ แก่คุณคริสว่า “คราวหน้าคงไม่ต้องใช้ไม้เท้า
แล้วนะ” และขณะนี้เขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติแล้ว
นอกจากนี้ ยังทรงจัดให้มีคนเยีย่ มไข้ หมายถึงเยีย่ มคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นอาสา
สมัครในการเยีย่ มคนไข้เหล่านี้ เป็นธุระแทนญาติ เพราะทรงเห็นว่าคนทีม่ าเจ็บป่วยอยูท่ โี่ รงพยาบาล
จะมีความรู้สึกว้าเหว่ จึงทรงจัดให้มีคณะไปเยี่ยม คอยดูแล ไปคุย นำของพระราชทานไปให้ ไปปลอบใจ
ให้กำลังใจเขาทุกวัน ทรงทำมานานเป็นเวลากว่า ๕๐ ปีแล้วค่ะ

ทรงช่วยเหลือพสกนิกรทุกคนที่มาเข้าเฝ้าฯ ในพื้นที่
การช่วยเหลือราษฎรจำนวนมาก
ที ่ม ากราบบั ง คมทู ล ความทุ ก ข์
ร้อ นนัน้ พระองค์ท รงมี ว ิธี ก าร
ให้ ค วามช่ว ยเหลื อ อย่ า งเป็ น ขัน้
เป็ น ตอน โดยก่ อ นทีพ่ ระองค์
จะเสด็ จ พระราชดำเนิน ในแต่ ล ะ
ทีจ่ ะทรงส่ง ทีม ล่ว งหน้า ไปก่ อ น
ส่วนมากดิฉันจะไปกับคณะล่วงหน้า
ทัง้ หน่วยแพทย์แ ละคณะทีท่ ำงาน
ด้ า นการเกษตร เพื ่อ สำรวจว่ า
ประชาชนทุก ข์ ร้ อ นในเรื ่อ งใดบ้า ง
และจัดเตรียมให้เข้าเฝ้าฯ เป็นกลุม่ ๆ
เขาก็ ม าเล่า ให้ เราฟั ง บางทีเ ล่า ไม่ห มดหรอกค่ ะ บางคนเขาก็ ไว้ ใจพวกเรา บางคนเขาก็ ค งคิ ด ว่ า
จะบอกดีหรือไม่บอกดี บางเรื่องก็เป็นความลับ บางทีเหมือนเขาเกรงกลัวอะไรบางอย่างเขาก็จะต้อง
เก็ บ ไว้ ก ราบบัง คมทูล พระองค์ บางอย่า งเขาไว้ ใจคณะล่ว งหน้า เขาก็ จ ะเขี ย นใส่ก ระดาษมาก็ ม ี
จากนัน้ เราก็ จ ะประมวลปัญ หาของชาวบ้า นและเขี ย นป้า ยบอกไว้ เมือ่ พระองค์ เ สด็ จ ฯ มาถึ ง
เราก็จะคัดคนเหล่านี้ขึ้นไปเฝ้าฯ เขาก็จะกราบบังคมทูลกับพระองค์หมดทุกเรื่อง
พระองค์ทรงสอนว่าคนเราดูจากเสื้อผ้าไม่ได้หรอก บางคนเขาชอบแต่งตัว บางคนเขาไม่ชอบ
แต่งตัว บางทีเขาทำไร่ทำนาอยู่ พอบอกว่าเสด็จฯ มาเขาก็มาเฝ้าฯ ทัง้ อย่างนัน้ เลย พระองค์ทรงสอน
ให้ ด ูจ ากแววตาของเขา คนเราจะมี สุ ข หรือ ทุ ก ข์จ ะแสดงออกทางสี ห น้า และแววตาของเขา
๔๗

บางทีในดวงตาเขามีความทุกข์นะ แล้วเขา
ก็ เ ป็น อย่า งนัน้ จริ ง ๆเพราะบางรายมีท ุก ข์
หนักแต่เขาไม่ได้บอกเรา เชื่อไหมคะว่าเรา
เดินแล้วเดินอีกตั้ง ๕−๖ รอบ ดูหน้าดูตา
ทุกคน แต่บางครั้งยังไม่พบแต่เมือ่ พระองค์
เสด็ จมาปุบ๊ ทอดพระเนตรเห็ นผูห้ ญิง คน
หนึง่ ซึ ่ง นัง่ อยูไ่ กลมาก รั บ สัง่ ให้ ไ ปถามซิ
ผูห้ ญิง คนนัน้ เขาต้ อ งมีอ ะไรในใจ เราก็ ไ ป
สะกิ ด เขาออกมา เขาทุก ข์ จ ริ ง ๆ ทุ ก ข์
มากเลย แต่ เ ขานัง่ เฉยๆ ไม่บ อกใคร
หลัง จากทีไ่ ด้ เ ข้ า เฝ้า ฯ แล้ว เขาก็ ไ ด้ รั บ พระราชทานความช่ ว ยเหลือ พระองค์ ท รงทราบได้
อย่างไรก็ไม่ทราบนะคะ เราก็เดินผ่านมาตั้งหลายหนนะ เราก็ไม่มีความรู้สึกตรงนั้น พระองค์ทรงรับรู้ได้
ระหว่างพระองค์กับราษฎร
เวลาทรงงานก็จะประทับกับพื้นนะคะ ไม่ได้ประทับกับเก้าอี้ จะมีพรมปูและมีเบาะบางๆ สำหรับ
เป็นทีป่ ระทับพับเพียบ แล้วก็มีโต๊ะอยูต่ รงหน้า มีตัวอย่างผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพทุกประเภท ทัง้ ย่านลิเภา
ตุ๊กตาแกะสลัก เครื่องเงิน ถมทอง เป็นต้น แล้วก็ให้ราษฎรแต่ละครอบครัวเข้าไปเฝ้าฯ บางรายหัวหน้า
ครอบครัวคนเดียวเข้าเฝ้าฯ บางรายก็แม่บ้าน บางรายมาทัง้ ครอบครัวพ่อ แม่ ลูก ซึ่งเราซักประวัติ
เอาไว้แล้วส่วนหนึง่ และทรงซักถามเพิ่มเติมในรายละเอียดด้วยพระองค์เองอีกครั้งหนึง่ จะทรงซักถาม
ว่ามีปัญหาไหม แล้วทำมาหากินอะไร เป็นต้น ซึ่งเขาสามารถจะกราบบังคมทูลได้ละเอียด พระองค์
จะทรงจดและสั่งการว่าเรือ่ งนีจ้ ะทำอย่างไร ทรงแก้ปัญหาให้เขาเป็นข้อๆ ไป ซึ่งหากเป็นเรื่องที่
ไม่สลับซับซ้อนหรือต้องใช้เวลาก็ทรงแก้ไขปัญหาให้ทันทีเลย หรือบางครั้งก็ทรงนัดแนะไปสำรวจใน
ภายหลัง
นอกจากนี้ ทรงขอให้หน่วยงานต่างๆ ในพื้นทีท่ งั้ ผูว้ ่าราชการจังหวัดและหน่วยทหารติดตาม
ดูแลการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนือ่ ง และกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าในการให้ความ
ช่วยเหลือให้ทรงทราบเป็นระยะๆ
ภาพที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประทับนั่งพื้น มีโต๊ะเตี้ยๆ อยู่ข้างหน้า นานนับ
๔−๕ ชั่วโมง เพื่อทรงงานกับชาวบ้านที่หมุนเวียนเปลี่ยนกันเข้ามาทีละคนทีละกลุ่ม โดยไม่ทรงลุกไปไหน
หรือภาพทรงคุกพระชานุอย่างไม่ทรงรังเกียจว่าพื้นดินจะเปียกหรือมีฝนุ่ เป็นภาพทีข่ ้าราชบริพาร
ได้เห็นจนชินตา
๔๘

ทรงส่งเสริมศิลปาชีพ เพื่อสร้างอาชีพแก่ประชาชน
ส่ว นในเรื ่อ งการทำมาหากิ น
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
ทรงริเริม่ และสนับสนุนให้ทำอาชีพ
เสริม คือ “ศิลปาชีพ” โดยทรงรับ
ผูท้ มี ่ ีค วามสนใจเข้ า มาเป็น สมาชิ ก
ศิลปาชีพ ส่วนการสอนให้ทำอะไรนัน้
จะทรงถามสภาพความเป็น อยูข่ อง
เขาก่ อ น เช่ น ถ้ า อยูแ่ ถวภาคอีส าน
มีความรู้ปลูกหม่อนเลีย้ งไหมได้ก็ให้
ทอผ้า ในพื้นทีป่ ลูกไผ่ก็ให้ทำจักสาน
หากชอบเย็บ ปัก ถั ก ร้ อ ยก็ ใ ห้ ป ัก ผ้า
ส่วนลูกทีย่ ังไม่มีอาชีพก็ให้ทำเครื่องเงิน ถมทอง ปั้น หรือเขียนลาย ขึ้นอยูก่ ับความเหมาะสมและ
ความชอบของแต่ละคน
จุดเริ่มที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงทำศิลปาชีพ ทรงทำตามแนวพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์จะช่วยให้ราษฎรสามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง
และสามารถยืนหยัดอยู่บนขาของตัวเองได้ ดังพระราชดำรัสทีพ่ ระราชทานในพิธีเปิดการประชุมและ
นิทรรศการเรื่อง “มรดกสิง่ ทอของเอเชีย : หัตถกรรมและอุตสาหกรรม” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๕ ความตอนหนึ่งว่า
“...การที่ข้าพเจ้าเริ่มงานศิลปาชีพขึ้นนั้น ข้าพเจ้าตั้งใจจะสรรหาอาชีพให้ชาวนา
ที่ยากจนเลี้ยงตัวเองได้เป็นเบื้องต้น ทั้งนี้เนื่องจากข้าพเจ้าได้มโี อกาสตามเสด็จฯ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมราษฎรตามชนบทมาหลายสิบปี ได้พบว่าราษฎรส่วนใหญ่
เป็ น ชาวนาชาวไร่ที ่ต ้อ งทำงานหนัก และต้อ งเผชิญ อุป สรรคจากภั ย ธรรมชาติ
มากมาย... ทำให้ชาวนาชาวไร่มักยากจน การนำสิ่งของไปแจกราษฎรผู้ประสบ
ภั ย ธรรมชาติ เป็ น เพีย งบรรเทาความเดือ ดร้อ นเฉพาะหน้า ซึง่ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้า อยู ่หั ว มี พ ระราชปรารภว่า เป็ น การช่ว ยเหลื อ ที ่ไ ม่ ยั ่ง ยื น ควรจะหาวิธี อ นื ่
ที่ช่วยให้ราษฎรพึ่งตนเองได้...

๔๙

ข้าพเจ้าสังเกตว่าชาวบ้านเหล่านีล้ ้วนแต่เป็นศิลปินสืบทอดกันมาโดยสายเลือด
เช่นเขาสามารถทอผ้าไหมมัดหมี่เป็นลวดลายโบราณงามแปลกตา หรือทอลายใหม่ๆ
ที่เขาคิดขึน้ เองด้วยสีสันที่มีเสน่ห์สวยงาม ข้าพเจ้าเพียงแต่ให้กำลังใจส่งเสริม และ
หาแนวทางเผยแพร่ความงามจากฝีมือของชาวนาชาวไร่ออกไปให้โลกรูจ้ ัก สิ่งนี้เป็น
ที่มาแห่งการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปหัตถกรรมของข้าพเจ้า...”
ทรงเห็นว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวนา ชาวไร่ ต้องอาศัยน้ำฝนในการประกอบอาชีพ แต่สภาพ
อากาศไม่คงที่ เดือนที่ฝนเคยตกเขาก็ปักดำต้นกล้าไว้ ต่อมาสภาพแวดล้อมของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง
ถึงเวลาฤดูฝน ฝนก็ไม่ตก ข้าวกล้าปักไว้ก็เสียหาย บางปีก็น้ำท่วม อย่างภาคอีสานไม่เคยน้ำท่วม
ก็ท่วมใหญ่เลย เมือ่ เป็นอย่างนี้ พระองค์จึงมีพระราชประสงค์ช่วยเหลือเขา โดยทรงหาวิธีช่วยเหลือ
เช่น พระองค์ทอดพระเนตรเห็นชาวบ้านแต่งตัวกันสวยๆ เวลามารับเสด็จฯ พระองค์ก็รับสัง่ ถามถึงผ้า
ทีแ่ ต่งมา ถามทีไรเขาก็บอกทำเองทุกที ปลูกหม่อนเลีย้ งไหมเอง โดยทีร่ ับสั่งว่าไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลย
เพราะว่าเขาเก่งอยู่แล้ว ผ้าทุกชิ้นของเขาสวยหมด ไม่ต้องไปปรับปรุงแก้ไขอะไรเขา ให้ทำอย่างทีเ่ ขา
เคยทำ ชาวบ้านอีสานเวลาเขาทอผ้าซิ่น เขาจะทอผ้าหน้าแคบ และต่อหัวซิ่นกับเชิงซิ่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์
ของเขา รับสั่งว่าให้เขาทำอย่างนั้นก่อน แต่ไม่ต้องเย็บต่อหัวต่อเชิงมา
ส่วนด้านการปลูกหม่อน
เลีย้ งไหม ชาวบ้า นเขาจะเก็ บ
ไหมจากทีเ่ ลีย้ งเป็น กระด้ ง
นำมาสาวจะได้ น ิด เดี ย วเอง
พระองค์ ต รั ส กั บ เขาว่ า เลีย้ ง
ไหมเพิ ่ม ขึ ้น อีก หน่อ ยได้ ไ หม
แทนที่เขาจะทำปีละผืนก็ขอให้ทำ
ปี ล ะ ๒ ผื น ขายให้ พ ระองค์
ผืน หนึง่ ก็ เริ ่ม จากตรงนัน้ และ
ทำมาเรื่อยๆ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ โปรดเกล้าฯ
ให้ ค่ อ ยๆ ทำมาเรื ่อ ยๆ จาก
ผืนสองผืน จนกระทั่งปัจจุบันมีเป็น ๒๐−๓๐ เมตรแล้ว
จากนัน้ เมือ่ ทรงเริ่มส่งเสริมแล้ว จึงได้ทรงเห็นว่ามีงานศิลปะหลายอย่างซึ่งเป็นของไทยเรา
ถ้าไม่มีผู้สานต่อก็จะสูญหายไป พระองค์จึงทรงเริ่มงานอนุรักษ์ขึ้นในศิลปาชีพ เรื่องการอนุรักษ์มาทีหลัง
ที่เห็นได้ชัดเจนคือ “ผ้าไหมไทย” ไม่เช่นนั้นก็อาจจะสูญหายไป คือตอนนั้นบริษัทเอกชนทำผ้าไหมไทย
๕๐

โดยทอเป็นสีพ้ืนแล้วจึงนำมาพิมพ์ลาย
ข อ ง พ ร ะ อ ง ค์ ค น ล ะ แ บ บ กั น ท ร ง
สนับสนุนการทอผ้าแบบพื้นบ้าน โดย
ขึ ้น ลายในระหว่ า งการทออย่า งเช่ น
ผ้า ไหมมัด หมี ่ ผ้า ไหมลายลูก แก้ ว
ผ้า ไหมแพรวา ก็ เ กื อ บจะสูญ หายไป
ยัง มีอ ีก หลายประเภททีท่ รงส่ง เสริ ม
เช่ น ผ้า เชิ ง จกและผ้า ขิ ด ทีส่ ามารถ
นำมาทำได้ ห ลายอย่า งตามต้ อ งการ
ไม่ว่ า จะใช้ ต กแต่ ง หน้า หมอน หรื อ
นำมาทำเป็น เสือ้ ทำม่า น เป็น ต้ น
ผ้า ไหมเหล่า นีเ้ มือ่ ก่ อ นมีแ ต่ ค นแก่ ท ำและใช้ ส วมใส่ สาวๆ นุง่ กางเกงยีน ส์แ ล้ว ไปทำงานโรงงาน
ไม่สนใจทอผ้าไหม หลังจากพระองค์ทรงส่งเสริม ผ้าไหมจึงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายไปจนถึง
ต่างประเทศ ทรงอนุรักษ์ไว้ให้มีอยู่ ไม่เช่นนั้นก็จะมีแต่คนแก่เท่านั้นที่ทำ
เมื่อปี ๒๕๑๕ พระองค์ทรงส่งท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ท่านราชเลขานุการในพระองค์ฯ
และดิฉันเดินทางไปภาคอีสาน เพื่อช่วยเหลือให้เขามีกินมีใช้ รับสัง่ ให้ไปเดินตามหมูบ่ ้านหาซื้อผ้าที่
ชาวบ้านทอมาถวาย แล้วก็ไม่ใช่นัดชาวบ้านมารวมกันที่อำเภอ แต่ให้ไปที่บ้านดูวา่ อยู่กนั อย่างไร มีกนั กี่คน
มีรับประทานทุกมื้อไหม หารับประทานอย่างไร เก็บข้าวสารไว้อย่างไร ทรงละเอียดมาก มีรับสั่งด้วยว่า
ขอดูผา้ ขี้ร้ิวด้วย เพราะคนไทยเวลาผ้าเก่าจะนำไปถูเรือน ดังนั้น เวลาพวกเราขึ้นบ้านไหน ก็ตอ้ งดูผ้าขี้ร้วิ
ด้วย แล้วก็เป็นจริงอย่างที่รับสั่ง เพราะลวดลายเก่าจะอยู่ที่นี่ ชาวบ้านก็หัวเราะกัน ว่าเรามาดูผ้าถูเรือน
จำได้ ว่ า บรรยากาศตอนไปกิ ่ง อำเภอนาหว้ า จั ง หวั ด นครพนม บ้า นเขาเป็น ใต้ ถุ น โล่ง แบบ
อีสาน ทุกบ้านมีกี่ทอผ้า ส่วนหนึง่ กั้นคอกเลีย้ งควาย ปลูกหม่อนเลีย้ งไหมใกล้ๆ บ้านหรือตามโคก
ในท้อ งนา เรายัง ดั ้น ด้ น ไปอีก หลายจั ง หวั ด ถื อ เงิ น ขึ ้น เฮลิค อปเตอร์ แล้ว เดิ น เท้า ไปตามทาง
เกวียนบ้าง ถนนดินแดงบ้าง เป็นพื้นที่สีแดงบ้าง จนกระทั่งถึงชาวบ้านได้ในที่สุด
แรกๆ ชาวบ้านมักจะอายไม่ค่อยให้ดู ครั้งแรกทีเ่ ดินทางไปได้ผ้าประมาณ ๑๐ ผืนเท่านัน้
แต่กต็ รงพระทัยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ว่าเป็นผ้าที่ชาวบ้านทอแบบหน้าแคบ เป็นหัวซิ่น
ตัวซิ่น ตีนซิ่น เย็บต่อกัน ภายหลังทอดพระเนตรผ้าทอแล้ว รับสั่งให้กลับไปหาเขาใหม่ โดยนำผ้าผืนเดิม
เป็นตัวอย่างไปให้คนนั้นทอเพิ่มขึ้นอีก ๑ ผืนให้พระองค์
๕๑

ในการเก็ บ ตั ว อย่า งผ้า
เมือ่ ไปถึ ง บ้า นใดและได้ ผ ้า ทอ
มาแล้ว ก็จะต้องจดชื่อ อายุ ตำบล
บ้า นทีอ่ ยูข่ องช่ า งทอมาตาม
พระราชเสาวนีย ์ จ่ า ยสตางค์ ใ ห้
ราคาเดียวกับทีช่ ่างทอผ้าจะขาย
ได้ในตลาด แล้วก็นัดหมายว่าปีหน้า
จะมาใหม่ ขอให้ทอผ้าเตรียมไว้
ส ม เ ด ็จ พ ร ะ น า ง เจ ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ โปรดลวดลาย
พื้นบ้านดั้งเดิมมาก เพราะเป็นลายที่สบื ทอดจากยายถึงแม่ แม่ถงึ ลูก เป็นภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้านซึ่งไม่มใี น
ตำราเล่มไหน ผ้าขี้ร้วิ บางผืนเก่าจนขาด แต่ลวดลายโบราณสวยงามมาก เราก็เก็บลายพวกนี้มาให้เขาทอใหม่
นำกลับมาแล้วก็คลีถ่ วายทอดพระเนตรทีละผืน ทรงใช้เวลามาก ทัง้ ทีท่ รงแพ้ฝนุ่ โดยเฉพาะฝุน่ ไหม
แต่ทรงอดทน ภายหลังจึงใช้ถุงพสาติกใสบรรจุผ้าทอทีละผืน เพื่อพระองค์ทอดพระเนตร
ตอนแรกชาวบ้านก็ไม่ค่อยเชื่อ แต่เราสัญญาไว้แล้ว ทรงสอนว่า สัญญาอะไรไว้แล้วต้องทำ
เราก็กลับไปหาเขา บางทีชาวบ้านก็ไม่ได้ทำหรอก เขานึกว่าพูดเล่น เพราะเคยมีคนมาสั่งไว้แล้วก็ไม่กลับมา
เอา เมื่อเรากลับไปหาเขาอีก เขาก็บอกว่า “ไม่ร้นู ่วี า่ จะมา” เราก็บอกว่า “เอาจริงซิ สมเด็จพระราชินีให้มา
พระองค์จะใส่” บางทีชาวบ้านก็ถามว่า “พระองค์เป็นถึงพระราชินีจะมาใส่ผ้าของคนบ้านนอกหรือ”
เราก็บอกว่า “จริงๆ ทำมาเถอะ พระองค์จะใส่” เขาจึงทำมาให้ค่ะ เขาบอกให้ไปเดือนไหนเราต้อง
ย้อนกลับไปหาเขาตามสัญญาเลยนะคะ พระองค์รับสั่งย้ำเสมอว่า ถ้านัดแล้วห้ามผิดสัญญาเพราะ
ชาวบ้านจะเฝ้ารอ พอถึงเวลาเราก็ไปซื้อผ้ามาถวายพระองค์ พระองค์ก็ทรงใช้ผ้าที่ชาวบ้านทอเรื่อยมา
ครั้งหนึ่งในช่วงปีพุทธศักราช ๒๕๑๘−๒๕๑๙ ที่กิ่งอำเภอดงหลวง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
(ปัจจุบันขึ้นกับจังหวัดมุกดาหาร) เป็นพื้นทีท่ ีม่ ีผูก้ ่อการร้าย สมัยนัน้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
เป็น แม่ท ัพ ภาคที ่ ๒ วั น นัน้ จะมีก ารเสด็ จ พระราชดำเนิน โดยเฮลิค อปเตอร์ ข้ า ราชบริ พ ารต้ อ ง
ล่วงหน้าไปก่อน ดิฉันกับท่านผูห้ ญิงสุประภาดาจึงนัง่ รถโดยสารไป แต่ถ้าไปในลักษณะทีเ่ ป็นเรา
ก็ จ ะดู แ ปลกจึ ง ต้ อ งปลอมตั ว โดยไม่แ ต่ ง หน้า แต่ ง ตา หาซื ้อ ผ้า ซิ ่น เก่ า ของชาวบ้า นมานุง่ ส่ว นเสือ้
เหมือนๆ กับชาวบ้านนัน่ แหละ หิ้วตะกร้าแบบทีช่ าวบ้านหิ้วไปตลาดด้วย แล้วก็ไปขึ้นรถสองแถว
กันที่ตลาดอำเภอนาแก เดินทางไปกันจนถึงหมู่บ้าน แล้วก็กลับมาอย่างปลอดภัย
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พ ร ะ อ ง ค์ ท ร ง ริ เริ ่ม ใ ห้ ม ี
โครงการเลีย้ งแกะทีบ่ ้านห้วยห้อม
อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ซึง่ เดิมชาวบ้านมีอาชีพทำการเกษตร
อย่า งเดี ย วจะได้ ม ีอ าชี พ เสริ ม ใน
การทำ “ผ้าทอขนแกะ” โดยนำ
ขนมาปัน่ เป็นเส้นใยทอปนกับไหม
เพื่อให้ผ้านัน้ มีความอบอุน่ สำหรับ
ให้ ช าวเหนือ ใช้ ขณะนีย้ ัง ไม่ไ ด้
ขายเพราะคุณภาพยังไม่ดีเท่าทีค่ วร
ต้ อ งพั ฒ นาให้ น มุ ่ กว่ า นี ้ สำหรั บ
พันธุ์แกะนั้นพระองค์พระราชทานความช่วยเหลือด้านการปรับปรุงพันธุ์ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เจ้าหน้าที่นำพันธุ์แกะจากต่างประเทศมาผสมกับพันธุ์แกะพื้นเมือง เพื่อให้ได้แกะลูกพันธุ์ที่เหมาะสม
กับแม่ฮ่องสอน

ทรงรับผู้ที่ยากจนและเดือดร้อนเข้ามาฝึกศิลปาชีพในวัง
ทุก ครั ้ง ทีเ่ สด็ จ ฯ ไปภาคไหนจะเปิด โรงฝึก ชั ่ว คราวขึ ้น ทีน่ นั ่ ในช่ ว งทีพ่ ระองค์ ป ระทับ อยู ่
ซึ่งบางครั้งประทับนานถึงเดือนครึ่ง แล้วก็นำราษฎรเข้ามาฝึกทีโ่ รงฝึกนัน้ จากนัน้ จะส่งเข้าไปฝึกต่อ
ที่สวนจิตรลดาในกรุงเทพฯ ซึ่งโรงฝึกในวังมีอยู่ ๒ ตึก ขณะนี้มีอยู่ประมาณ ๖๐๐ คน เท่ากับโรงเรียนย่อมๆ
โรงเรียนหนึง่ ไม่ว่าจะเป็นชาวเขา ชาวใต้อยู่รวมกันหมด มีหอพักให้อยู่ หอพักผูห้ ญิงก็อยูท่ วี่ ังหลวง
ในพระบรมมหาราชวัง ส่วนที่พักผู้ชายอยู่ตรงข้ามบ้านราชวิถี
โรงฝึก นี ้ พระองค์ท รงควบคุม เอง และพระราชทานแนวพระราชดำริ รวมทั ้ง ทรง
ตรวจงานด้วยพระองค์เอง ส่วนทีอ่ ำเภอบางไทร จังหวัดอยุธยานัน้ ทรงมอบให้ ฯพณฯ องคมนตรี
ธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นประธานกรรมการบริหาร
ทีโ่ รงฝึก ในสวนจิ ต รลดามีแ ผนกฝึก ด้ า นต่ า งๆ เป็น จำนวน ๒๓ แผนก ทัง้ เครื ่อ งถมทอง
แผนกเครื่องเงิน แผนกคร่ำ แผนกทอผ้าไหม ฯลฯ มีอยูไ่ ม่กี่แผนกทีพ่ ระองค์ให้แบ่งสมาชิกจากทีน่ ี่
ออกไปฝึกที่บางไทร เช่น แผนกย่านลิเภา แผนกจักสานไม้ไผ่ แผนกผ้าไหม เป็นต้น
คนที่จะเข้ามาฝึกที่โรงฝึกในวังส่วนมากจะเป็นคนจน หรือมีปัญหาครอบครัว เช่น เคยมีที่ดิน
หลายแปลง แต่ ด้ ว ยดิ น ฟ้ า อากาศไม่อ ำนวย ปลูก ข้ า วไม่ไ ด้ ผ ลอย่า งสม่ำ เสมอ ทำให้ เขาต้ อ งไป
๕๓

กู ้ห นีย้ ืม สิน มาเลีย้ งครอบครั ว
ในทีส่ ุด ทีน่ าหลุด ไปเลย ไม่ มี ที่ น า
ทำกิ น พระองค์ ก็ ท รงช่ ว ยเหลือ
ให้มาทำงานศิลปาชีพ
พระองค์ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัด
คุณ วุฒ ิ จำกั ด อยู ่อ ย่ า งเดีย วคือ
“ความยากจนและความเดือดร้อน”
พระองค์ทรงรับเขาเข้ามา เพราะ
เขามี ปั ญ หามาให้ พ ระองค์ท รง
ช่ว ยแก้ ไข บางครอบครั ว ก็ ท รง
ขอลูกหลาน ๑ คนบ้าง ๒ คนบ้าง
มาทำงานทีน่ ี ่ หรื อ บางครั ้ง ถ้ า หั ว หน้า ครอบครั ว ไม่ม ีท ีท่ ำมาหากิ น ต้ อ งไปรั บ จ้ า ง ก็ ท รงให้
หัวหน้าครอบครัวมาบ้าง แม่บ้านมาบ้าง ขึ้นอยูก่ ับว่าเขามีลูกเล็กไหม หรือถ้าลูกเขาโตและเรียนจบ
การศึ ก ษาขั ้น บัง คั บ แล้ว แทนทีจ่ ะไปวิ ่ง เล่ น หรื อ ไปรั บ จ้ า งก็ ใ ห้ เขามาฝึก ทีน่ ี ่ ซึ ่ง มีเ งิ น ตอบแทนให้
เขาก็มีเงินส่งไปให้ทางบ้านได้ ขณะเดียวกันก็ทรงดูแลรักษาสมาชิกในครอบครัวของสมาชิกศิลปาชีพ
ทั้งหมดในยามเจ็บป่วยด้วยค่ะ
สมาชิ ก ศิ ล ปาชี พ ทีม่ าเรี ย นในวั ง เมื ่อ จบแล้ว เราก็ จ ะส่ง เขากลับ บ้า น เช่ น เขามาฝึก ทอผ้า
ถ้าเขาทอได้ดีแล้ว เขาได้เรียนรู้แล้ว เราก็จะส่งเขากลับไปทำงานที่บ้านแล้วรับผลงานของเขากลับมาขาย
ทีร่ ้านของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ นอกจากนี้ เราจัดขายให้ประชาชนปีละครั้งในเดือนธันวาคม
ที่สวนอัมพร หรือที่พระที่น่งั อนันตสมาคม แล้วแต่จะสะดวก ส่วนที่พระที่น่งั อภิเษกดุสิตนั้นเป็นพิพธิ ภัณฑ์
ศิลปาชีพด้วย ประชาชนนิยมเข้ามาซื้อทีม่ ูลนิธิฯ ยิง่ ในช่วงใกล้เทศกาลมาซื้อกันมาก ชาวต่างประเทศ
เขาก็เข้ามาซื้อที่นี่ บางครั้งก็ขอเข้ามาเป็นกลุ่ม เราก็อนุญาตให้เขาเข้ามาชมและซื้อสินค้าได้

ครูในโรงฝึกศิลปาชีพ สวนจิตรลดา มาจากชาวบ้านที่เชี่ยวชาญ
ครูในโรงฝึกศิลปาชีพ สวนจิตรลดา มาจากชาวบ้านค่ะ โดยเสาะหาผู้ท่ชี ำนาญการแต่ละสาขา
เข้ามาเป็นครู เช่น ประเภทเครื่องเงิน ชาวเขาเก่งมาก ก็ไปชวนชาวเขาผูใ้ หญ่มา บางคนอยูก่ ับเรา
มานาน ๓๐ − ๔๐ ปีแล้ว และตอนนี้ก็แก่ไปตามวัย ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการฝึกลูกศิษย์ขึ้นมา
และลูกศิษย์กเ็ ก่งขึ้นมาเป็นครูได้ จึงเกิดมีการถ่ายทอดวิชากัน อย่างทอผ้าก็เหมือนกัน ไปหาจากชาวบ้าน
คนไหนเก่งก็นำมาเป็นครูค่ะ ครูทมี่ าสอนไม่จำเป็นต้องเล่าเรียนจบสูง เพราะว่างานพวกนีเ้ ป็นงาน
๕๔

พื้นบ้าน หรือภูมิปัญญาชาวบ้านทีเ่ รียน
มาจากการถ่ายทอดจากปู่ ย่า ตา ยาย
มาสูร่ ุ่นลูกรุ่นหลาน หลายคนอยูก่ ับเรา
มานานมากจนจากเราไปแล้วก็มี
อย่า งการทำคร่ ำ ตอนนัน้ มี
ลุงสมานเหลืออยูค่ นเดียวจริงๆ ก็ได้เชิญ
มาเป็น ครู ส อน ตอนนีล้ ุง สมานก็ จ าก
เราไปแล้ว ไม่เช่นนั้นงานคร่ำก็จะสูญหายไป
ทำยากเพราะคร่ำต้องทำบนเหล็ก ซึง่ เหงือ่ คน
จะทำให้ เ หล็ก ขึ ้น สนิม ได้ เพราะฉะนัน้
หลายคนซึ ่ง มีเ หงื ่อ ไม่เ ปรี ้ย วจะทำไม่ไ ด้
เพราะจะทำให้ เ หล็ก ขึ ้น สนิม คั ด ไปคั ด มาตอนลุง สมานเสีย ชี วิ ต ก็ ม ีเ ด็ ก อยู ่ ๗ คนเท่า นัน้ ทีเ่ รี ย น
แผนกนี้ได้ ซึ่งฝึกมาเป็นสิบๆ ปีได้ ๗ คนเท่านั้นเอง

งานศิลปาชีพนำสู่การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
เมือ่ ทรงทำแล้ว ก็เห็นว่าชาวบ้านมีผ้าหลากหลายแต่ละท้องถิ่นก็ไม่เหมือนกัน ก็เลยทรงเรียกว่า
“อนุรักษ์” ซึ่งเป็นงานทีม่ าทีหลัง งานช่วยเรื่องปากเรื่องท้องมาก่อน พระองค์ทรงให้เขาทำไร่ทำนา
ตามปกติ ส่วนยามว่างแทนทีจ่ ะนัง่ อยูเ่ ฉยๆ คอยฟ้า คอยฝน ก็มาทำงานอาชีพเสริมคือ “ศิลปาชีพ”
ไม่ได้ให้ทิ้งไร่ทิ้งนา แต่บางคนไม่มีที่ทำมาหากินก็ได้ยึดเป็นอาชีพหลักเป็นจำนวนมาก
งานศิล ปาชีพ ที ่ท ำกั น มากๆ น่า จะเป็ น ผ้ า ไหมค่ ะ ทำกั น ทัว่ ภาคอีส าน เขามีฝ ีม ือ แต่ ก็ ย ัง
เดื อ ดร้ อ นและยากจน เพราะแต่ ก่ อ นชาวบ้า นมัก ทำให้ ล ูก หรื อ ไว้ ใช้ ใ นงานบุญ ไม่ไ ด้ ท ำขาย
มักจะใส่ผ้าไหมในงานบุญ งานกุศล และงานมงคล เช่น ให้ลูกใส่ในพิธีแต่งงาน รับไหว้ลูกสะใภ้
ใส่ไปงานบุญ หรือถวายวัด เพราะฉะนัน้ เขาจะใส่ทุกอย่างลงไปในผ้าทั้งความรักและความตัง้ ใจ
ทำละเอียดยิบเลยทีเดียว แล้วพอพระองค์มาส่งเสริมให้เขาทำขาย บางคนบอกว่าเขาต้องรีบทำเพื่อ
จะได้เงินมาใช้จ่ายในครอบครัวเร็วๆ ซึ่งเราตั้งข้อแม้ว่าทำเร็วได้ แต่ต้องมีคุณภาพดี ทอแน่น ไม่ย้อมด่าง
และต้องสวยงาม ในครอบครัวหนึง่ จะมีการถ่ายทอดการทอผ้าแบบไม่มีตำรา เรียนรู้โดยการช่วยกันทำ
ยายสอนแม่ แม่สอนลูก ต่อๆ กันมา แต่ละผืนจะมีจุดทีแ่ ตกต่างโดยทีช่ ่างทอผ้าเท่านัน้ จะได้รู้ เพราะ
นอกจากจะจำลวดลายที่คิดขึ้นขณะทอแล้ว บางคนก็ทำสัญลักษณ์เล็กๆ ไว้ที่ตีนซิ่น
๕๕

แต่ ว่ า ขณะเดี ย วกั น พระองค์ก็ ท รงมี น โยบายที ่จ ะให้ เขาทอผ้ า ไหมอย่ า งรัก ษาของเดิม
ให้ทอละเอียดประณีต โดยการจัดประกวดผ้าไหมที่จังหวัดสกลนครทุกปีที่พระองค์เสด็จฯ ไปประทับ
ณ ภูพานราชนิเวศน์ ทรงเริ่มมานานกว่า ๑๕ ปีแล้วค่ะ ชาวบ้านจะทอผ้าไหมทีด่ ีทสี่ ุดมาประกวดกัน
ซึ่งความยาวก็ไม่น้อยกว่า ๒ เมตร พระองค์มีพระราชดำริว่าเขาจะขายกี่ผืนก็ช่างเขา แต่จะต้อง
มี อ ยู่ ๑ ผืน ทีส่ ่ง เข้ า ประกวด ทีเ่ ขาต้ อ งตั ้ง ใจทำอย่า งสุด ฝีม ือ แล้ว นัน่ แหละ คื อ การอนุรั ก ษ์ ไว้
โดยทีเ่ ขาอาจจะให้ลูกเขาช่วย ลูกเขาก็จะได้เรียนรู้งานไปพร้อมๆ กับทีเ่ ขาทำประกวด เมือ่ เป็นอย่างนี้
ก็จะมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผูอ้ าวุโสสูร่ ุ่นลูกรุ่นหลาน ไม่ตายไปกับคนๆ นั้น ในเมือ่ เขารู้แล้วว่า
การประกวดมีเงินรางวัลเดิมพันเป็นจำนวนมาก เป็นเงินและสายสร้อยคอทองคำห้อยพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
กั บ พระองค์ เพราะฉะนั้ น
เขาก็ ต้ั ง อกตั้ ง ใจที่ จ ะทำค่ ะ
สมาชิกส่วนมากทำมาประกวด
กันทั้งนั้น
นอกจากนี้ ที่ภาคใต้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้มีการประกวดผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ทีพ่ ระองค์ทรงส่งเสริม
ให้ทำในช่วงทีเ่ สด็จฯ ไปประทับ
ณ พ ร ะ ต ำ ห นั ก ทั ก ษิ ณ
ราชนิเวศน์ ทั้งย่านลิเภา กระจูด ผ้าปัก และเซรามิคทีม่ ีการเขียนลวดลายอย่างสวยงาม นอกจากนี้
ชาวไทยมุสลิมทางใต้เขามีเอกลักษณ์คือเรือกอและก็ทรงมีพระราชดำริว่าให้ทำลำเล็กมีการเขียน
ลวดลายลงบนเรือ สามารถขายให้ผทู้ ชี่ ื่นชอบนำไปตกแต่งบ้านเป็นเครื่องประดับห้อง หรือใช้ใส่ขนม
วางบนโต๊ะก็ได้ พระองค์ก็ทรงส่งเสริมให้มีการประกวดอีกเช่นกัน เพื่อทีจ่ ะได้ตั้งใจใช้ฝีมือในการทำ
อย่างเต็มที่ ไม่เช่นนั้นก็จะสูญหายไป ส่วนชิ้นที่เขาทำมาขายอาจจะไม่ละเอียด ก็แล้วแต่เขาค่ะ

ทรงส่งเสริมการทำย่านลิเภา หนึ่งในศิลปาชีพสำคัญ
สำหรับย่านลิเภานั้น ชาวภาคใต้ทำกันมานานแล้ว ตั้งแต่สมัยโบราณเลย ทรงพบว่าในสมัยรัชกาล
ที่ ๕ ก็มีการทำย่านลิเภาแล้ว โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพบกล่องทีท่ ำจาก
ย่านลิเภาสีน้ำตาลเป็นรูปทรงหนังสือ มีสันหนาและโค้ง และเปิดขึ้นมาได้ ภายในกล่องทำเป็นขอบ
ขึ้นมาสำหรับเก็บของ ซึ่งเป็นของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สวยงามและทำด้วยฝีมือทีล่ ะเอียด
๕๖

มากทีเดียว ตัวมอดไม่กินเลยแสดงว่าเป็นของ
ที่คงทนมาก
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงเห็นว่าเป็นสิง่ ทีม่ ีค่ามาก ทรงนำเพชรมา
ประดับและทรงใช้เป็นกระเป๋าทรงถือ และทรงนำ
ไปพระราชทานให้ชาวบ้านภาคใต้ได้ดู ซึง่ ก่อนหน้านี้
ทางภาคใต้เขาจะใช้ย่านลิเภาทำเป็นของใช้ใน
บ้านเป็นส่วนใหญ่เพราะเป็นวัสดุซ่งึ เหนียว โดยทำ
เป็น ตะกร้ า จ่ า ยตลาดบ้า งตะกร้ า หมากบ้า ง
เป็นหมวกบ้าง หรือเป็นกรงนกบ้าง แต่ภายหลัง
จากที่ชาวบ้านได้ดูกระเป๋าที่พระราชทานให้
ดูแล้วช่วยให้ชาวบ้านได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ผลิตย่านลิเภาออกมาเป็นกล่อง เป็นกระเป๋า
ที่มีรูปร่างต่างๆ กันมากมาย รวมทั้งมีความละเอียดประณีตมากขึ้น
เคล็ดลับในการทำย่านลิเภานัน้ ขึ้นอยูก่ ับการเลือกเส้นทีแ่ ก่พอดี ถ้าเส้นทีแ่ ก่เกินไปก็กรอบ
เส้นทีอ่ ่อนเกินไปก็อยูไ่ ม่ทน เพราะฉะนัน้ ต้องรู้ว่าต้องเลือกเส้นแบบไหน แต่ชาวบ้านเขารู้นะคะ
ทรงยกย่องชาวบ้านเสมอ รับสั่งว่าเราไม่ต้องไปสอนชาวบ้านหรอก เพียงแต่เราไปชี้แนะเขาเรื่องรูปแบบ
ว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วคนในเมืองเขาจะชอบ ก็จะขายได้
ย่านลิเภา เป็นเถาไม้ยาว ขึ้นตามธรรมชาติในภาคใต้ท่เี ป็นป่าชุ่มชื้นทุกแห่ง ขึ้นในที่รกๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในสวนยางทีเ่ ป็นทีช่ ุ่มชื้น เพราะว่าต้นยางใบปกคลุม แดดส่องลงมาได้น้อย นครนายกก็มี
แต่เป็นคนละพันธุ์กัน เป็นไม้ทปี่ ลูกขึ้นยาก หรือถ้าขึ้นก็เส้นเล็ก แต่เส้นทีเ่ อามาจักสานจะต้องมีความ
ยาวมากกว่า ๑ เมตร และไม่มีข้อเลย
เมื่อทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านจักสานย่านลิเภา ก็รับสั่งว่าต้องรักษาย่านลิเภาไว้ และทรงเช่า
สวนยางที่มยี า่ นลิเภาขึ้นเอาไว้ให้ชาวบ้านที่ทำอาชีพจักสานย่านลิเภาได้เก็บมาใช้ โดยชาวบ้านที่เป็น
สมาชิกของศิลปาชีพทุกคนทีท่ ำย่านลิเภาสามารถเข้าไปเก็บได้ค่ะ ปัจจุบันนีพ้ ระองค์ก็ยังทรงเช่าอยู่
หลายร้อยไร่ บ้านใครมีพื้นทีเ่ ท่าไหร่ก็เช่าเท่านัน้ การทีส่ ีของย่านลิเภาจะเป็นสีดำ สีน้ำตาลอ่อน
หรื อ น้ำ ตาลแก่ ขึ้ น อยู่ กั บ พื้ น ที่ ๆ ปลูก ค่ ะ สีท หี ่ ายากคื อ สีน ้ำ ตาล ถ้ า อยากได้ ย ่า นลิเ ภาสีน ้ำ ตาล
เราก็ต้องไปหาเช่าตรงที่นั้นๆ เพื่อจะได้สีน้ำตาลมาสานเป็นดอกค่ะ
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ในช่วงแรกๆ ทีย่ งั ไม่ได้ทรงสอนวิธเี ก็บย่านลิเภา
ชาวบ้านเขาจะถอนย่านลิเภามาหมดกอเลย แล้วก็มา
เลือกเอาเส้นที่จะใช้ได้ที่บ้าน จึงทรงสอนโดยเสด็จฯ
เข้าไปในป่ า เอง และทรงพาครูมาสอนการเก็ บ
ย่านลิเภาให้ชาวบ้านด้วย ครูสอนชาวบ้านว่าให้ตัด
เฉพาะเส้นทีใ่ ช้ได้แล้วดึงออกมา ไม่ให้ถอนออกมา
ทัง้ กอ เพราะถ้ า ถอนทัง้ กอต่ อ ไปก็ จ ะหมด
เชื ่อ ไหมคะเมือ่ ๔๐ ปีท แี ่ ล้ว ชาวบ้า นหั ว เราะ
บอกว่ า ย่า นลิเ ภามีเ ยอะแยะไม่ต้ อ งกลัว ว่ า จะ
หมดหรอก เดินไป ๒ ก้าวก็เจอแล้ว จะเอาเท่าไหร่
ก็ มี พระองค์ รั บ สัง่ ว่ า มีม ากก็ จ ริ ง แต่ อ ีก หน่อ ย
คนจะทำเครื่องใช้ต่างๆ จากย่านลิเภากันมากขึ้น
จะทำให้ ม ีเ หลือ น้อ ยลงทุก ทีๆ เพราะฉะนัน้
ต้ อ งสงวนและอนุรั ก ษ์ เ อาไว้ ปรากฏว่ า จริ ง
ของพระองค์ค่ะ เดี๋ยวนีบ้ ่นกันว่าย่านลิเภาหายาก
ต้องเดินเข้าไปในป่าลึก บางทีไม่มีตอ้ งหาลึกเข้าไปอีก
เสี่ยงต่อการถูกงูกัด
พระองค์ทรงตระหนักว่าถ้าสนับสนุนอะไรแล้วต้องมีวัตถุดิบ แล้วเมื่อคนทำมากขึน้ ก็ยิ่งต้อง
อนุรักษ์เอาไว้ สวนยางทีท่ รงเช่าเอาไว้เป็นปีๆ เลย ชาวบ้านได้ค่าเช่าสวนยางมากกว่าค่ายางเสียอีกค่ะ
และชาวบ้านบางรายบอกค่ายางไม่คุ้มหรอกทีเ่ ขาจะไปกรีดยาง ต้องตื่นตั้งแต่ตี ๓ ตี ๔ บางครั้ง
ก็ขายไม่ได้ราคาดี เลยปล่อยให้มันรกๆอยู่ เราก็บอกงั้นเราจะเช่า อย่าให้ใครไปถางนะ และช่วย
เก็บย่านลิเภาให้ด้วย แต่วิธีการเก็บต้องทำอย่างถูกวิธีตามทีพ่ ระองค์ทรงให้ครูมาสอน เดี๋ยวนีช้ าวบ้าน
ก็เชื่อเราโดยต้องเก็บบ่อยๆ เลือกเฉพาะเส้นที่แก่พอดี ซึ่งอาจจะเก็บได้วันละไม่กี่เส้น แต่จะช่วยให้เขามี
ย่านลิเภาไว้ใช้ได้ เดี๋ยวนี้เขารู้แล้วว่ากว่าจะยาวขึ้นมา ๑ เมตร ต้องใช้เวลานาน

ทรงพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพด้วยความเต็มใจของผู้สร้างสรรค์
พระองค์ทรงมีวิธีการทีจ่ ะให้ชาวบ้านปรับปรุงเปลีย่ นแปลงในสิง่ ทีท่ ำเพื่อพัฒนาให้ดียงิ่ ขึ้น
โดยค่อยๆ ให้เขาเปลีย่ นแปลงอย่างเต็มใจค่ะ เช่นในเรื่องผ้าของทางอีสาน ทีท่ อผ้าแบบต่อหัวต่อเชิง
แล้วนำมานุ่งเป็นซิ่น ต่อมาก็มีการพัฒนาตัดเป็นเสื้อ หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ โปรดให้ทำผ้าหน้ากว้างมากขึ้น
และให้เปลีย่ นเครื่องมือทีจ่ ะทอผ้าให้กว้างขึ้น แต่เราไม่ได้เปลีย่ นทันทีทันใด พระองค์รับสั่งว่าอย่าเอา
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ความยุ ่ง ยากไปให้ ช าวบ้ า น ชาวบ้ า น
เขามี ปั ญ หาและมี ทุ ก ข์ใ นครอบครัว
เขาอยู ่แ ล้ ว สารพั ด ปัญ หา อย่า ไปสัง่
แต่ ข อให้ เ ขาช่ ว ยทำเพื ่อ ทรงซื ้อ เป็น
รายได้เสริมในยามที่ทำนาไม่ได้ผล
เพราะฉะนั้น ถ้าเราไปบอกว่าต้องทำ
หนึ่ง สอง สาม สี่ อย่างนีน้ ะคะชาวบ้าน
คงบอกโอ๊ย ปวดหั ว แล้ว ก็ ไ ม่ท ำ โดย
ปฏิ เ สธตั ้ง แต่ ท ีแ รกเลย เพราะฉะนั้น
พระองค์ จึ ง มี พ ระราชดำริ ว่ า “เขาทำ
อย่า งไรก็ ใ ห้ เขาทำอย่า งนัน้ เขาจะได้ ส บายใจ” พอเขาทำมาแล้ว และขายได้ เ งิ น เราช่ ว ยเขา
ระยะหนึ่ง แล้วต่อมาเราถึงบอกเขาว่า “แม่ คนเขาอยากได้ผ้าที่หน้ากว้างขึ้นนะ เขาจะไปตัดเสื้อ ตัดชุด
ตัดกระโปรงนะ ถ้าหน้าแคบอย่างนีเ้ ขาตัดไม่พอ ขยายออกไปอีกหน่อยดีไหม” ถ้าชาวบ้านตกลงใจ
ทีจ่ ะทำผ้าหน้ากว้างขึ้น จากนัน้ ก็เปลีย่ นเครื่องทอให้โดยทีเ่ ราทำไปแจกเขาในนามของมูลนิธิส่งเสริม
ศิลปาชีพฯ เขาก็ทำผ้าหน้ากว้าง เพราะเขารู้แล้วว่าทำแล้วขายได้ เราบอกเขาแค่นีเ้ อง ส่วนกรรมวิธี
การทำยังเป็นของเขาอยูเ่ หมือนเดิม เพียงแต่เปลีย่ นเครื่องมือให้กว้างขึ้นเท่านัน้ เราก็จะได้ผ้าซิ่น
ผืนกว้างที่เป็นมาตรฐานของผ้าทั่วไป คือกว้าง ๔๐ นิ้ว
อย่างย่านลิเภาก็เหมือนกันนะคะ เขาทำอย่างไรอยูเ่ ราก็ให้เขาทำอย่างนัน้ แต่เมือ่ ทำได้เงินแล้ว
ก็แนะเขาว่า “ทำให้ละเอียดหน่อยได้ไหม เส้นทีท่ ำใหญ่ไป ทำให้ไม่ละเอียด น่าจะผ่าให้เส้นเล็ก
ลงไปอีก ทำเป็น กล่อ งกลมบ้า ง เหลีย่ มบ้า ง ห้ า เหลีย่ ม แปดเหลีย่ ม สีเ่ หลีย่ มตั ด มุม บ้า ง”
จนถึงเดี๋ยวนีไ้ ม่ต้องบอกเลย ชาวบ้านเขาจะพัฒนาของเขาไปเอง แล้วเขาคิดได้สวยด้วย อย่างถ้า
ออกแบบเป็นสีเ่ หลีย่ มแล้วตรงลงมาเขาจะรู้สึกว่าธรรมดาไปเสียแล้ว เขาจะออกแบบแปลกๆ บางที
ข้างบนมองเป็นสี่เหลี่ยมแต่ขา้ งล่างมน แปลกมากเลยนะคะ แล้วเขาก็เอามาถวาย ทรงตื่นเต้นว่าไม่ต้องไป
บอกเขาเลยเขามีความคิดสร้างสรรค์ในตัวแล้ว ตอนนี้เขาสบายแล้ว ความทุกข์ต่างๆ ได้รับการบรรเทา
เพราะฉะนั้นศิลปะต่างๆ จึงออกมาจากความคิดของเขาเอง

สมาชิกศิลปาชีพมีความผูกพันกับพระองค์
ในสมัยเริ่มแรกทีท่ รงส่งเสริมเรื่องศิลปาชีพ ยังไม่ได้ทรงตั้งเป็นมูลนิธิก็ทรงใช้พระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์และจากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ต่อมาเมือ่ ทรงตั้ง “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
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ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ขึ้น จึงมีผมู้ ีจิตศรัทธามาถวายเงินเข้ามูลนิธิฯ ค่ะ
นอกจากนี้ ก็มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิฯ ที่เกิดจากฝีมือของสมาชิกศิลปาชีพ
สำหรับการส่งผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไปขายต่างประเทศนัน้ เราไม่ได้ส่งออกเอง แต่มีหลายคน
ทีเ่ ขามาซื้อสินค้าศิลปาชีพ เช่น ดอกไม้ประดิษฐ์หรือผ้าไหมจากเราไป แล้วเขาก็เอาไปทำเป็นสินค้า
สำเร็จรูปขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ทำเป็นเสื้อ และเครื่องใช้ต่างๆ
สมาชิก ของมู ล นิธิ ส่ ง เสริม ศิล ปาชีพ ฯ มี ค วามผู ก พัน กั บ พระองค์ ถ้ า เขาเดื อ ดร้ อ น และ
เขาเขียนจดหมายส่งข่าวมา เราก็ต้องตามไปดูแล เพราะว่าชาวบ้านจะมีความรู้สึกว่าพระองค์ทรงช่วย
เขาได้ เขาจะรูส้ กึ ว่าเขาเหมือนคนในครอบครัวของพระองค์ เพราะฉะนัน้ เขามีทกุ ข์หรือสุข เขาก็บอกมา
ถ้าเขาหายแล้ว เขาก็ส่งจดหมายมากราบบังคมทูลฯ บางรายลูกเขาเจ็บหนัก พระองค์ทรงช่วยไว้
เมือ่ หายแล้วเขาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ก็มาถวายพระพร บางรายส่งจดหมายมา เขียนด้วย
ลายมือของเขาเองเพื่อถวายพระพรในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาบ้าง ปีใหม่บ้าง แล้วแต่เทศกาล
เขาก็จะติดต่อเข้ามาถึงพระองค์ตลอด
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชิน ีน าถ ทรงมี พ ระเมตตาต่อ
สมาชิก ศิล ปาชีพ เป็ น อย่ า งยิ ่ง
ทรงดูแลทุกอย่างเหมือนเป็นลูก
ของพระองค์ อีก ทั ้ง ยั ง ทรงดูแ ล
ญาติพน่ี อ้ งของเขาด้วย ซึง่ รวมแล้ว
มีราษฎรจำนวนมากหลายแสนคน
ทัว่ ประเทศทีพ่ ระองค์ทรงดูแลอย่างดี
อย่างเช่น เมือ่ ตอนน้ำท่วมใหญ่ปลายปี
๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ก็พระราชทาน
เงิ น ช่ ว ยเหลื อ แก่ ส มาชิ ก ศิ ล ปาชี พ
ที่บ้านถูกน้ำท่วม

ทรงจัดทำฟาร์มตัวอย่างรองรับประชาชนที่ตกงาน
นอกจากงานศิลปาชีพทีเ่ ป็นงานศิลปะและงานหัตถกรรมแล้ว พระองค์มีพระราชดำริให้สร้าง
งานขึน้ มาในชนบท โดยทรงจัดทำ “โครงการฟาร์มตัวอย่าง” เพือ่ ให้ประชาชนที่ตกงานจาก
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กรุงเทพฯ ได้เข้ามาทำงานรับจ้าง
ในฟาร์ม เนื ่อ งจากในช่ ว งภาวะ
วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ โรงงานปิด ไป
หลายโรง จากเศรษฐกิ จ อย่า งนี ้
ชาวบ้านกลับบ้านไปอยูก่ ับพ่อแม่
และก็ต้องหางานทำ ซึ่งงานก็มีอยู่
จำกั ด ไม่พ อรองรั บ สำหรั บ คนที ่
กลับไปจึงทรงตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
มาโดยทรงหาทีใ่ นท้องถิ่นนัน้ และ
ให้ทำการเกษตร มีการเลีย้ งเป็ด
เลี้ยงไก่ ปลูกผัก มีทุกอย่าง โดยที่
รัฐบาลจีนได้ถวายพันธุ์เป็ดอี้เหลียง
กับหมูจินหัวมาให้พระองค์เพื่อเลี้ยงในฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ
พระองค์รับสัง่ ว่า คนตกงานกันมากด้วยภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ แม้เทคโนโลยีสมัยใหม่อาจใช้
คนเพียงคนเดียวเลีย้ งเป็ด เลีย้ งไก่ ตั้ง ๒,๐๐๐ ตัว แต่พระองค์ไม่โปรดอย่างนัน้ มีพระราชประสงค์
ให้คนเข้ามารับจ้างทำงานในฟาร์ม เพื่อเขาจะได้มาเรียนรู้วธิ กี ารทำงานในฟาร์มแล้วเขาก็ได้คา่ จ้างรายวัน
ถ้าสมมุติว่าเขาไม่อยากอยูท่ ฟี่ าร์มนี้ อยากจะกลับไปทำงานทีบ่ ้าน ก็จะสามารถกลับไปทำได้โดยมี
ความรู้ตดิ ตัวไป ซึ่งที่ฟาร์มตัวอย่างจะมีนักวิชาการสอนวิชาการสมัยใหม่ให้เขาทราบ เป็นพระราชประสงค์
ว่าการรับคนเข้ามารับจ้างทำงานก็เสมือนสอนให้เขาได้รับรู้วิชาการที่จะนำไปทำหากิน ดังพระราชดำรัส
ที่พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๖ ความตอนหนึ่งว่า
“...ที่ฉันทำฟาร์มตัวอย่างนี้ เพือ่ สอนชาวบ้านให้สะสมอาหารเพิม่ ขึน้ จะได้
ไม่ มี ปั ญ หาเรือ่ งอาหารการกิ น และทำฟาร์ม ตัว อย่ า ง อย่ า งที ่ ๒ คือ ต้อ งการให้
ทุกๆ คนที่ข้าพเจ้าพบปะได้มีอาชีพ มีทางทำมาหากิน คือรับเขาเข้ามา แล้วจ่ายเงิน
ให้เขาเป็นลูกจ้างในฟาร์ม เวลาเดียวกันเขาก็เห็นวิธีเลี้ยงเป็ด เลี้ยงแกะ เลี้ยงอะไร
ทั้งหลายอย่าง ได้เงินและได้ค่าจ้างทุกวัน ข้าพเจ้าก็บอกว่าต้องการคนงานมากๆ
เพื่อให้เขาเหล่านี้ได้มีงานทำ... ”
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รับสั่งว่าคนกับป่าอยู่ร่วมกันได้
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชิ น ีน าถ ทรงสนพระราชหฤทัย
ด้านการเกษตร ป่าไม้ และสิง่ แวดล้อม
มานาน และเสด็จพระราชดำเนินตาม
รอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัวมาอย่างต่อเนือ่ ง เดิมนัน้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมอบ
ให้พระองค์ดูแลคนสูงอายุ ผูห้ ญิงและ
เด็ก ดูแลสุขภาพอนามัย ความเป็นอยู่
การศึ ก ษาเล่า เรี ย น ต่ อ มาเมือ่ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว ทรงจำเป็น ต้ อ งพั ก ผ่อ นพระวรกาย
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจึงทรงรับงานด้านการเกษตร ป่าไม้ แหล่งน้ำ ชลประทาน
จากพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว กราบบัง คมทูล ทางโทรศั พ ท์เ สมอ เหมือ นกั บ ถวายรายงาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวก็จะพระราชทานคำปรึกษา ทัง้ สองพระองค์จึงทรงงานเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนไปในทิศทางเดียวกัน
โครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้ และการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของพระองค์จะเชื่อมกัน
เป็นลูกโซ่ ที่ทรงให้รักษาป่า ไม่ใช่ว่าจะรักษาไว้ให้สัตว์ป่า หรือจะให้คนได้ไปเที่ยวป่า แต่เป็น
เพราะป่าเป็นต้นน้ำ และทีพ่ ระองค์รับสัง่ เสมอว่าบ้านเมืองเราไม่ได้มีหิมะละลายจากภูเขาลงมา
เป็น น้ำ ให้ เ ราได้ ใ ช้ เ หมือ นอย่า งบางประเทศทีม่ ีหิ ม ะ ของเราต้ อ งพึ ่ง ฝนเพี ย งอย่า งเดี ย ว
ถ้ า ฝนไม่ต กเราก็ ไ ม่ม ีน ้ำ ใช้ ถ้ า เราจะเปลีย่ นน้ำ ทะเลให้ เ ป็น น้ำ จื ด ก็ ม ีค่ า ใช้ จ่ า ยสูง มาก ดั ง นั้ น
จึงทรงมองการณ์ไกล ให้เรารักษาแหล่งต้นน้ำไว้ รวมถึงแม่น้ำลำคลอง บางทีเ่ สด็จฯ ผ่านเข้าไป
ในหน้าแล้งน้ำแห้งเลย เพราะว่าหนึง่ ตื้นเขิน และสองป่าต้นน้ำหายไป ตามธรรมชาติรากต้นไม้อมุ้
น้ำเอาไว้ให้ แล้วพอถึงเวลาก็คายน้ำออกมา เพราะฉะนัน้ ป่าสำคัญมาก เมือ่ มีป่า สัตว์ก็จะมาเอง
แล้วพืชสมุนไพรก็อยูใ่ นป่า เวลาชาวบ้านถูกงูกัด เขาไม่วิ่งไปหาหมอเอาเซรุ่มหรอกค่ะ เขาใช้สมุนไพร
ของเขา ชาวบ้านจะรู้ดมี ากเลย ดังพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพร
ชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๕ ความตอนหนึ่งว่า
“...ข้า พเจ้า ขอชีแ้ จงว่า เพราะเหตุใ ดเราจึง ควรรัก ษาป่ า ไม่ ใช่เ พีย งเพือ่ เป็ น
ที ่อ ยู ่อ าศัย ของสั ต ว์ป่ า เท่ า นัน้ แต่เ หตุผ ลสำคัญ ที ่สุ ด คือ แหล่ ง น้ำ ... ควรที ่เรา
ทั ้ง หลายจะบำรุง รัก ษาแผ่ น ดิน ให้ ค งความอุด มสมบู ร ณ์ ไว้ ถ้ า เรามั ว แต่ต ัก ตวง
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ผลประโยชน์จากผืนดิน เช่ น เอาแต่
ตัด ไม้ ข ายจนป่ า สู ญ สิ ้น ไป ใช้ย าฆ่ า
แมลง และฆ่าวัชพืชจนดินเสียหมด
หากเรากระทำทารุณกรรมต่อแผ่นดิน
โดยไร้ค วามสำนึก ถึ ง บุ ญ คุณ เช่น นี ้
สักวันหนึง่ แผ่นดินแม่คงตายจากเราไป...
ขณะนีเ้ รายังมีเวลาและโอกาส
ที่จะฟื้นฟูรักษาแผ่นดินแม่ ป่าไม้เป็น
เครือ่ งบำรุงทีด่ ขี องแผ่นดิน ประเทศไทย
นัน้ อยู่ปลายเขตมรสุม เมื่อลมพัดเอา
ไอน้ำ จากทะเลขึน้ มาได้ก ระทบกั บ
ความชุม่ ชืน้ จากป่ า ไม้ ไอน้ำ ก็ จ ะกลั ่น ตัว เป็ น หยาดฝนตกลงมาให้ เราได้อ าศัย
น้ำ จืด ไว้ด มื ่ ใช้ รากของต้น ไม้ ยั ง ช่ว ยซับ น้ำ ไว้ใ ต้ด ิน แม้ ก ระทั ่ง ซึม ซาบลงไปเป็ น
น้ำบาดาล ท่านทราบหรือไม่ว่าผิวดินในป่านัน้ มีซากใบไม้และกิ่งไม้ทับถมกันเป็น
ชัน้ หน้าดินที่หนาถึงครึง่ เมตร มีความสามารถอุม้ น้ำได้มากกว่าผิวดินธรรมดา ๕ ถึง
๗ เท่า ถ้าฝนตกหนักไม่เกิน ๒๘๐ มิลลิเมตรต่อชั่วโมง ดินในป่าจะดูดซับน้ำไว้ได้หมด
แต่ถ้าตกลงบนผิวดินธรรมดาเพียง ๖๐ ถึง ๘๐ มิลลิเมตรเท่านั้น น้ำก็จะไหลบ่าแล้ว
ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอุทกภัยขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างที่พวกเราก็เคยทราบกันดี...”
ตอนเสด็จฯ ไปภาคเหนือ เสด็จฯ เข้าไปในป่า ชาวบ้านโดยเฉพาะชาวเขาเก่งมากเลยนะคะ
รู้เรื่องพืชผักเป็นอย่างดี ว่าผักอะไรจะเอามาทำแกงส้ม จิ้มน้ำพริก รับประทานกับข้าว เขาจะเก็บตัว
อย่างมาถวายให้พระองค์ทอดพระเนตร โดยใส่กระบะเรียงรายกันไว้ ส่วนใหญ่เป็นพืชทีเ่ ราไม่รู้จักเลย
เขาก็จะบอกว่าทำอะไรได้บ้าง รับประทานแล้วจะดีต่อสุขภาพอย่างไร สิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีป่าก็คือไม่มี
พระองค์รับสั่งเสมอว่าคนกับป่าอยู่ร่วมกันได้ ถ้าเราสอนให้เขาเข้าใจว่าป่ามีความสำคัญอย่างไร
แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไม่ได้
มีพระราชประสงค์ทจี่ ะเอาคนออกจากป่า พระองค์รับสัง่ ว่าคนกับป่าอยูร่ ่วมกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์
เมืองต่างหากทีม่ าทีหลัง เมือ่ มีคนเกิดมามากขึ้นพื้นทีป่ ่าก็หายไป แต่ในขณะเดียวกันคนไม่จำเป็น
ต้ อ งมี ที่ ๕๐ ไร่ ๑๐๐ ไร่ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว จึ ง ทรงชี ้แ นะหลัก “ทฤษฎี ใ หม่ ” และ
“เศรษฐกิจพอเพียง” ให้เห็นเป็นแบบอย่างว่าคนมีท่ีนิดเดียวก็สามารถอยู่ได้ ด้วยการทำที่ตรงนั้นให้เกิด
ประโยชน์หลายๆ อย่าง มีที่ดินแค่ ๓ ไร่ ก็พอแล้ว และสามารถทำ ๓ ไร่ ให้เกิดประโยชน์ได้
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ดั ง นั้ น จึ ง รับ สั ่ง อยู ่เ สมอว่า คนกั บ ป่ า
อยู ่ร ่ว มกั น ได้ โดยคนต้อ งไม่ ท ำลายป่ า
แต่ว่าเราต้องให้ความรูก้ ับคนว่าเขาจะใช้
ชีวิตอยู่ในป่าอย่างไร คือเก็บพืช ผัก หรือ
แม้แต่รังมดแดงเขาก็เอามารับประทานได้
อย่างน้ำผึง้ ก็เหมือนกัน ชาวบ้านก็เก็บมา
จากป่าโดยที่ไม่ตอ้ งไปสอนวิธกี าร เขาไม่ตอ้ ง
เอาไฟไปจี้ผึง้ ให้แตกรัง นักวิชาการและผูร้ ู้
ทัง้ หลายเขาก็ ม ีวิ ธี ก ารจะเก็ บ รั ง ผึง้ ได้ โ ดย
ไม่ต้ อ งทำร้ า ยผึง้ หรื อ เอาไฟไปจุ ด เผา
เมื่อเผาผึ้ง ป่าไม้หมดไปด้วย แต่กต็ อ้ งให้เขารู้
วิธีการทีท่ ำแล้วผึง้ ก็ยังอยูแ่ ละพร้อมทีจ่ ะมา
ทำรังได้อีก สิ่งเหล่านี้ผู้รู้ทั้งหลายจะสอน
ชาวบ้านด้วย ชาวบ้านก็จะรับมาและทำอย่างที่ทรงสอน แต่ทรงสอนแบบง่ายๆ ให้เขาเข้าใจว่า
ถ้าไม่ทำเช่นนั้นเราก็หาได้เพียงหนเดียว ถ้าป่าหมดก็คือหมดแต่ถ้าเราเก็บอย่างผู้รู้ก็จะเก็บได้
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
เพราะฉะนัน้ เมือ่ ป่าหมด สิง่ เหล่านีก้ ็จะหายไปพร้อมๆ กันกับป่าด้วย ความจริงเราจะได้ตัวยา
อีกมาก ถ้าไม่ทำลายป่า รับสั่งว่ายาก็อยู่ในป่า โปรดที่จะรับสั่งกับชาวบ้านในเรื่องที่เป็นภูมิปัญญาของ
ชาวบ้านว่าเวลาที่เขาป่วยเขาทำอย่างไร หนทางไกลอย่างนี้เขามีวธิ หี าหยูกยาอย่างไร ชาวบ้านก็จะเล่าถวาย
ว่าเขาใช้อะไรบ้าง ซึ่งเป็นความรู้ท้งั นั้น จะทรงจดบันทึกไว้และรับสั่งว่า “ป่าไม้น่ะสำคัญนะ ต้องเก็บเอาไว้”
เพราะหนึง่ เป็นน้ำเลี้ยงแผ่นดิน สองเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้าน สามเป็นแหล่งพืชสำคัญ สี่เป็น
แหล่งยาของชาวบ้านและของเราด้วย ยาบางอย่าก็ต้องใช้สมุนไพรเหล่านีม้ าสกัดทำนะคะ เดี๋ยวนี้
ทัว่ โลกเขาตื ่น ตั ว กั น มากในเรื ่อ งของการใช้ ย าสมุน ไพร แต่ เราตั ด ไม้ท ำลายป่า กั น มาก ป่า หายไป
ซึ่งชาวบ้านเองก็จะบอกเสมอว่ามีคนมาลักลอบตัดไม้ทำลายป่ามาก

ทรงตั้งหน่วย “ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า”
พระองค์ทรงให้ตั้งหน่วยของชาวบ้านเอง เรียกว่า “ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า” ให้มีหน้าที่
ดูแลรักษาป่า ทรงอธิบายให้เขาเข้าใจถึงผลดีของป่า ซึ่งส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านจริงๆ เขาจะรักป่า
เพราะว่ า เป็น ชี วิ ต ของเขา แต่ ค นทีร่ ู ้ม ากคื อ คนทีเ่ ป็น นายทุน นัน่ แหละ ทีเ่ ข้ า ไปตั ด ไม้ท ำลายป่า
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โดยเอาเงินจำนวนมากไปล่อ ก็น่าเห็นใจเพราะว่าชาวบ้านบางคนรู้เท่าไม่ถึงการณ์เห็นเงินจำนวนมาก
ก็ ต กเป็น เครื ่อ งมือ ของนายทุน เพราะฉะนัน้ พระองค์ จึ ง ทรงให้ ม ีโ ครงการเรี ย กว่ า “ฟูด๊ แบงค์”
(Food Bank) ซึ่งก็คือแหล่งอาหารที่มีอยู่ในป่า
ราษฎรหมูบ่ ้านไหนดูแลรักษาป่าได้ดีมีผลงาน โดยมีกรรมการชุดหนึง่ ซึ่งมีทงั้ พลเรือน ตำรวจ
ทหาร ข้าราชการกรมป่าไม้ และคนในจังหวัดที่มีความเกี่ยวข้องเข้าไปเป็นกรรมการเพื่อตรวจสภาพว่าใน
พื้นที่น้ีเขาสามารถดูแลรักษาป่าเอาไว้ได้ ตรวจเป็นปีๆ เลยนะคะ ถ้าเห็นว่าเขาสามารถรักษาป่าไว้ได้จริงๆ
ไม่มีการตัดไม้ทำลายป่าก็พามาเข้าเฝ้าฯ พระองค์จะพระราชทาน “ธงพิทกั ษ์ปา่ ” ที่มอี ักษรพระปรมาภิไธย
ส.ก. อันเป็นสัญลักษณ์ว่าหมู่บา้ นนี้ช่วยพิทกั ษ์ปา่ เขาจะภาคภูมใิ จมาก และจะดูแลรักษาผืนป่านั้นไว้
รวมทั้งรักษาชือ่ เสียงของหมู่บ้านตัวเองไว้ด้วย ถ้ามีคนจะแอบเข้ามาลักลอบตัดไม้ เขาก็จะออกมา
ต่อสู้และไล่ออกไปเลย เมื่อชาวบ้านไล่กันเองก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาบุกรุก
พระองค์พระราชทานธงพิทักษ์ป่าไปเป็นจำนวนมากแล้วทัว่ ประเทศ หลังจากได้พระราชทาน
ไปแล้วก็ต้องไปตรวจสอบอยูต่ ลอดนะคะ ไม่ใช่รับธงไปแล้วไม่สนใจ ปล่อยให้ป่าไม้ถูกทำลายลงไป
ก็ต้องเอาธงคืน แต่ตอนนีย้ ังไม่มีเรียกคืนจากใคร นอกจากนี้ ถ้าบุคคลไหนเป็นผู้นำในการรักษาป่า
ที่เก่งกล้าสามารถ ก็มีเข็มพิทักษ์ป่าพระราชทานให้เฉพาะบุคคลด้วย
อีกเรื่องหนึง่ ทีท่ รงห่วงใย คือเดี๋ยวนีช้ าวบ้านใช้สารเคมีกันมาก จะทำอย่างไรให้ชาวบ้านได้รู้ว่า
สารเคมีนนั้ เป็นอันตรายอย่างยิง่ จะทำให้สภาพแวดล้อมเสียไปด้วย ซึ่งเมือ่ ก่อนชาวบ้านเขาอยูข่ องเขา
ไม่ได้พึ่งสารเคมีเลย เขาใช้แต่สิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติไม่เป็นอันตราย
๖๕

ทรงหยุดไร่เลื่อนลอยไว้โดยการทำ “สถานีเกษตร”
ก า ร ท ำ ไร่ เ ล ื ่อ น ล อ ย โ ด ย
รู ้เ ท่า ไม่ถึ ง การณ์ เป็น อีก สาเหตุ
หนึง่ ทีท่ ำให้ป่าเสือ่ มโทรม ในอดีต
ชาวไทยภู เ ขาอาศั ย อยูใ่ นทีส่ ูง
ปลูกข้าวแล้วอพยพโยกย้ายไปเรื่อยๆ
ทำให้ ดิ น ในพื ้น ทีน่ ัน้ จื ด กว่ า ดิ น
จะหายจื ด สะสมแร่ ธ าตุ ไ ด้ ม าก
พ อ จ ะ ป ล ูก ข้ า ว ไ ด้ อ ีก ค รั ้ง ก็ ใช้
เวลาถึง ๗ ปี สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชิน ีน าถ มี พ ระราช
ประสงค์ไม่อยากให้เขาเคลื่อนย้ายอีก ไม่ต้องทำไร่เลื่อนลอย จึงทรงให้ทำเป็น “สถานีเกษตร”
นำวิ ช าการสมัย ใหม่เข้ า ไปช่ ว ยให้ เขาได้ ท ดลองปลูก พื ช ทีส่ ถานีเ กษตร เพื ่อ จะได้ ไ ม่ต้ อ งกลับ ไป
ถางป่า อีก ขณะเดี ย วกั น ชาวบ้า นก็ จ ะมีร ายได้ จ ากการปลูก ผัก ขาย จากการทำเกษตรสมัย ใหม่
ทรงหยุดการถางป่าด้วยสถานีเกษตร ซึ่งพระองค์มีรับสัง่ ว่า เพราะพระบารมีของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว จึงสามารถทรงงานอย่างนี้ได้
ทีส่ ถานีเกษตรนีเ้ อง หน่วยงานราชการหลายแห่งได้เข้ามาร่วมมือกัน กรมชลประทานดูแล
เรื่องแหล่งน้ำ กรมพัฒนาทีด่ ินรับผิดชอบเรื่องดิน กรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำเรื่องการปลูกผัก
ให้ เ หมาะกั บ สภาพดิ น และฤดู ก าล ทัง้ หมดนีท้ ำให้ ร าษฎรสามารถเลือ กปลูก พื ช ผัก เมือ งหนาวได้
หลายชนิด เช่น พีช สตรอว์เบอร์รี เบบีแครอท มันฝรั่ง กาแฟ ฯลฯ

ทรงริเริ่มการสร้าง “ปะการังเทียม” ให้เป็นบ้านของปลา
ชาวบ้านจังหวัดปัตตานีมากราบบังคมทูลว่าเดี๋ยวนีห้ าปลายาก มีจำนวนน้อยลง ต้องออกไป
ไกลในทีน่ ้ำลึกจึงจะมีปลา แล้วเรือของชาวบ้านก็เป็นเรือลำเล็กๆ ออกไปน้ำลึกก็อันตราย นอกจากนี้
การทำที่ให้ปลาอยู่ ชาวบ้านก็มแี ค่ทางมะพร้าวเอามามัดรวมกันแล้วก็เอาไปปล่อยในทะเล และมีท่นุ ลอยไว้
พระองค์ทรงปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญกรมประมงว่าจะทำอย่างไรดีกบั สิ่งที่ชาวบ้านมาร้องทุกข์ ต่อมาจึงทรง
ให้จดั ทำเป็นโครงการฟื้นฟูสภาพทางทะเล และมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแล การทำ “ปะการังเทียม”
เพือ่ ให้ปลาใช้เป็นที่อยู่และวางไข่ ทรงสอนว่าเมือ่ มีปะการังเทียมแล้วไม่ใช่ว่าจะให้ชาวบ้านออกไป
หาปลาโดยไม่มีการหยุด ชาวบ้านต้องรู้ว่าฤดูที่ปลาวางไข่ควรจะหยุดหาปลา
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การทำปะการั ง เทีย ม เขาใช้
ท่อ ซี เ มนต์ ใ หญ่ๆ ของกรมทางหลวง
ทีเ่ อาไว้ ท ำถนนมาทำ แต่ เ ป็น ท่อ ที ่
ชำรุ ด ใช้ ก ารไม่ไ ด้ แ ล้ว กรมทางหลวง
ให้ ท ่อ มาเยอะมาก และใช้ ตู ร้ ถไฟซึ ่ง
ขึ้นสนิมใช้ไม่ได้แล้วเอามาล้างให้สะอาด
โดยเฉพาะน้ำ มัน ต้ อ งล้า งออกให้ ห มด
ไ ม ่เ ช่ น น ั ้น จ ะ ท ำ ใ ห้ ส ัต ว์ น ้ำ ต า ย
แล้ว หย่อ นลงไปในทะเล โดยจะต้ อ ง
ค ำ น ว ณ ว่ า ค ว า ม ล ึก เ ท ่า ไ ห ร่ แ ล ้ว
ปล่อยไว้ให้เป็นแนว ปลาก็จะมาอยูใ่ นนัน้ เอง จะเป็นทีอ่ ยูข่ องปลาทีจ่ ะมาหลบพายุ และออกลูก
ออกหลานมาเป็นปลาให้พวกเราได้มีมากขึ้น เป็นการสร้างบ้านให้ปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ
พระองค์ ท รงเป็น ประธานเปิด โครงการนี ้ เมือ่ คราวเสด็ จ พระราชดำเนิน ไปภาคใต้ เ มือ่
ปี ๒๕๔๔ ปรากฏว่าปะการังเทียมที่ปล่อยไปได้ผลดีมาก ชาวบ้านมากราบบังคมทูลพระองค์
ว่า ได้ช ่ว ยพลิ ก ฟืน้ ชีว ิต ของประชาชนในพืน้ ที ่จ ัง หวัด ชายแดนภาคใต้ ชาวประมงพืน้ บ้ า น
สามารถหาปลามาขายเพื่อยังชีพได้ดีขึ้น โดยไม่ต้องเสี่ยงชีวิตออกไปหาปลาไกลๆ อีก เพราะออกจาก
ฝัง่ ไม่ไกลก็สามารถจับปูปลาได้มากมาย ปลาทีเ่ คยหายไปจากท้องทะเลแถบนี้ กลับมาอาศัยอยูใ่ หม่
มากขึ้ น เป็น การช่ ว ยเหลือ ชาวประมงเรื อเล็ก ในพื ้นทีซ่ ึ ่งไม่ส ามารถทีจ่ ะออกเดิ นเรื อในระยะไกล
ได้อย่างแท้จริง จึงมีการวางปะการังเทียมในทะเลหลายจังหวัดเป็นระยะๆ ทัง้ ปัตตานี นราธิวาส
สงขลา และได้ข่าวว่าที่จังหวัดภูเก็ต ก็กำลังจะสร้างปะการังเทียมให้ปลาอยู่เช่นกันค่ะ

“ธนาคารสมอง” แหล่งรวมภูมิปัญญาและประสบการณ์ของผู้เกษียณอายุ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ รับสัง่ เมือ่ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ ว่าในระบบการทำงาน
มีกำหนดกฎเกณฑ์เรื่องอายุท่จี ะบอกว่าเกษียณอายุแล้ว แต่พระองค์ทรงเห็นว่าหลายคนยังมีสุขภาพ
แข็งแรงและมีประสบการณ์ที่จะช่วยแผ่นดินได้ ก็เลยรับสั่งว่าเมืองไทยเราน่าจะมี “ธนาคารสมอง”
ทรงเห็นว่าท่านผู้สูงอายุเหล่านี้ผ่านประสบการณ์ชวี ติ มามาก ทั้งในสาขาที่เรียนมา หรือจากประสบการณ์
ทีท่ ำงานช่วยให้มีความรู้เฉพาะเรื่องนัน้ ๆ มาก บางท่านยังแข็งแรง ยังสามารถใช้ความรู้ได้ ก็น่าจะได้
รั บ การยกย่อ ง แล้ว ก็ ข อความรู ้จ ากท่า นเหล่า นัน้ มาช่ ว ยแผ่น ดิ น ต่ อ ไป จึ ง น่า จะมีธ นาคารสมอง
ขึ้นมา ซึ่งเชื่อมั่นว่าทุกคนยังรักแผ่นดินนี้ และเต็มใจทำงานเพือ่ ส่วนรวม อาจไม่ตอ้ งใช้กำลังกาย แต่ใช้กำลัง
สมองทีจ่ ะชีแ้ นะคนรุน่ ใหม่
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พระองค์ ท รงยกย่อ งเสมอว่ า
คนสมัยก่อนนีเ้ ก่งมาก แต่ก็ไม่ใช่
ทรงว่ า คนสมัย นีไ้ ม่เ ก่ ง สมั ย นี้
ยิง่ ได้เรียนวิทยาการแขนงต่างๆ
ทีท่ ัน สมัย แต่ ใ นขณะเดี ย วกั น
พ ร ะ อ ง ค์ ม ีพ ร ะ ร า ช ด ำ ริ ว่ า
ไม่ใช่ว่าเราจะนิยมแต่เทคโนโลยี
สมัย ใหม่จ นเกิ น ไป เราต้ อ งใช้
ภู ม ิป ัญ ญาและประสบการณ์
ทีม่ ีอ ยูแ่ ล้ว ในบ้า นเมือ งแต่ ล ะ
ท้อ งถิ ่น ก็ ม ีไ ม่เ หมือ นกั น บ้า นเมือ งเราเป็น เมือ งเกษตรกรรมเราก็ ต้ อ งรั ก ษาไว้ เพราะฉะนัน้
พระองค์จึงทรงชี้แนะตลอดเวลา

ทรงห่วงใยประชาชนภาคเหนือประสบปัญหาหมอกควัน
ในปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงห่วงใยพสกนิกรในภาคเหนือเป็นอย่างยิ่ง ที่ประสบทั้งปัญหามลพิษหมอกควันที่รุนแรงมาก และ
ปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนอาหาร รับสั่งกับกองงานส่วนพระองค์ฯ ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือ เพราะหมอกควันได้สง่ ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ
สิง่ แวดล้อมจนอยูใ่ นสภาวะวิกฤติ จึงมีพระราชเสาวนีย์ให้หน่วยงานทหารเร่งแก้ไขปัญหา ซึ่งกองทัพ
ภาคที่ ๓ ได้สนองพระราชเสาวนีย์โดยดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นอย่างดี
รวมถึงการสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวด้วยแล้ว
ส่วนปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนอาหารนัน้ มีรับสัง่ ให้องคมนตรีหารือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนด้วยแล้วค่ะ

โครงการอื่นๆ ที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชดำริแต่ยังไม่มีใครทราบ
พระองค์มีพระราชดำริการดำเนินงานหลายๆ อย่าง ซึ่งบางครั้งก็ไม่มีใครทราบ อย่างรายการ
โทรทัศ น์ท อี ่ อกมาบอกว่ า พื ช ผัก ทีป่ ลอดสารพิ ษ น่ะ จะมีก ารดู แ ลอย่า งไร ทดสอบอย่า งไร ก็ เ ป็น
พระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถกับผูท้ ีม่ ีส่วนเกี่ยวข้องในวงการโทรทัศน์และ
ทางวิทยุ เพราะขณะนีโ้ ทรทัศน์เป็นสือ่ ทีแ่ พร่หลาย คนดูมาก น่าทีจ่ ะสอนหรือบอกกล่าวให้ประชาชน
ได้ทราบว่าผลร้ายของสารเคมีเป็นอย่างไร และจะต้องสอนว่าเมื่อกินเข้าไปแล้วจะมีผลอย่างไร
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เรื่องเกี่ยวกับป่าทีอ่ อกอากาศทางโทรทัศน์ ก็พระราชทานพระราชดำริเหมือนกัน คือทรง
พบใครทีเ่ ข้ า เฝ้า ฯ และสามารถทีจ่ ะเผยแพร่ บ อกกั บ ผูท้ เี ่ กี ่ย วข้ อ งได้ ก็ จ ะได้ รั บ สัง่ เสมอนะคะ
เรื่องให้ช่วยกันดูแลรักษาป่า เพราะว่าป่าคือที่เกิดของน้ำ และหัวใจของบ้านเราคือน้ำ

พระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาลถึงชาวเขมร
พ ร ะ ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ ใ น ส ม เ ด็ จ
พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ น ีน าถ มิ ไ ด้
หยุดอยูเ่ พียงราษฎรไทย เมือ่ ครั้งทีป่ ระเทศ
กัมพูชามีปัญหาทางการเมืองในปี ๒๕๒๒
ชาวเขมรได้อพยพมาอยูท่ เี่ ขาล้าน จังหวัด
ตราด สมัยนัน้ ผูว้ ่าราชการจังหวัดตราด คือ
คุณปัญญา ฤกษ์อุไร มีจดหมายถึงหม่อมหลวง
เกษตร สนิทวงศ์ เลขาธิการสภากาชาดไทย
ว่าเวลานีท้ จี่ ังหวัดตราดตรงริมหาดเขาล้าน
มีเขมรอพยพมาเป็นจำนวนแสนเข้ามายึด
ชายหาด บางคนเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บมาจากการทีต่ ้องเดินทางมาไกล แล้วก็หิวโหย บางคนมีอาวุธ
แต่งชุดสีดำอยู่เต็มชายหาด เขาออกไปหาผลไม้กนิ ตามสวนทั้งเงาะทั้งมะม่วง ชาวบ้านตรงนั้นก็เดือดร้อน
ท่านผู้ว่าฯ ต้องการความช่วยเหลือด้านคนเจ็บ ท่านว่าบางคนซีดมากเพราะขาดอาหาร
หม่อมหลวงเกษตร สนิทวงศ์ นำจดหมายฉบับนัน้ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถซึ่งขณะนัน้ ประทับอยูท่ วี่ ังไกลกังวล หัวหิน มีรับสั่งทันทีว่าจะเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยม
ให้เตรียมนม ขวดนม กระติกน้ำร้อน เสือ้ ผ้าเครื่องนุง่ ห่มเพื่อให้เขาใช้ประทังชีวิต ทางสวนจิตรลดา
มีคลังพัสดุก็ทรงให้เอาของใส่รถบรรทุกสิบล้อไปสมทบด้วย
พระองค์เสด็จฯ โดยเครื่องบินลงทีจ่ ันทบุรี แล้วต่อเฮลิคอปเตอร์ไปจังหวัดตราด ทางหน่วย
ทหารที่เกี่ยวข้องเห็นว่าจะเสด็จฯ ก็จดั พื้นที่โรงเรียนบ้านไม้รดู และนำชาวเขมรอพยพที่พอจะขึ้นรถไหวไป
เข้าเฝ้าฯ แต่พอเสด็จฯ ไปถึงก็มีรับสั่งว่าในจดหมายกับที่ทอดพระเนตรไม่เห็นเหมือนกันเลย รับสั่ง
ถามจนกระทั่งได้ความว่าเขาจัดให้อีกที่หนึง่ พระองค์ก็รับสั่งว่าจะเสด็จฯ ไปตรงที่จุดนัน้ แล้ว
เฮลิคอปเตอร์ก็ไปจนถึง ตอนเฮลิคอปเตอร์จะลงก็ต้องแหวกชาวเขมรออก ตรงนัน้ เป็นพื้นทีแ่ ฉะ
แล้วฝนก็ตกด้วย
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เสด็จพระราชดำเนินลงไปได้กท็ อดพระเนตร
เห็ น ด้ ว ยพระองค์ เ องว่ า ชาวเขมรนัน้ ซี ด และ
เจ็บป่วย ขาดอาหาร แล้วก็มีบาดแผลที่ขาและเท้า
เด็กๆ ก็ดไู ม่เป็นไปตามอายุเลย มีแต่หนังหุ้มกระดูก
เด็กอ่อนยังกับลูกนก สิง่ ทีพ่ ระองค์ทรงเตรียมไป
ใช้ได้เป็นอย่างดี แล้วยังทรงชงนมให้ดเู ป็นตัวอย่าง
รับสัง่ ว่าคนขาดอาหารถ้าชงนมให้กินเหมือนคน
ทัว่ ไปจะท้องเสียหรือถึงแก่ชีวิตได้ ให้ชงเจือจาง
ที่สุดแล้วค่อยๆ ป้อนทีละน้อย ให้สภาพร่างกาย

ชินก่อนจึงค่อยให้เต็มที่

วันนั้น ทรงทิง้ ท่านผูห้ ญิงสุประภาดา เกษมสันต์ และพวกเราไว้ให้อยูท่ ำงานถวาย โดยหา
ทีพ่ ักเป็นโรงแรมในเมือง แล้วก็ออกมาปฏิบัติงานตรงนี้ พระราชทานตรากาชาดกลมๆ ติดหน้าอก
พวกเราจึ ง ตั ้ง แคมป์ติ ด สัญ ลัก ษณ์ก าชาดช่ ว ยเหลือ ทุก อย่า งตามทีพ่ ระองค์ ท รงสัง่ การไว้ ช่ ว ยให้
ชาวเขมรอยู่ได้และไม่ไปตามไร่สวนของชาวตราด มีรับสั่งว่าด้วยมนุษยธรรมเราต้องช่วย เมืองไทยเอง
ก็เป็นเมืองพุทธศาสนา และพระองค์ทรงเป็น “องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย”
แล้วเมือ่ เสด็จฯ กลับพระตำหนักทีว่ ังไกลกังวลก็ยังทรงส่งของมาอีกเป็นระลอกๆ ทรงให้เย็บ
ธงกาชาดผืนใหญ่ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่งว่าพระองค์ทรงช่วย
เย็บด้วย ตอนหลังสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถยังรับสั่งให้ขา้ ราชบริพารผลัดเวรกันมาทำงาน
ถวายอีกหลายคนเป็นเวลาหลายปี
บรรดาข้ า ราชบริ พ ารทีผ่ ลัด เวรกั น มา ได้ ช่ ว ยกั น เลีย้ งเด็ ก กำพร้ า เป็น จำนวนมาก ถึ ง เวลา
กินอาหารก็จับเด็กๆ มานั่งเรียงแถว มีชามสังกะสีที่ซื้อมากับช้อน ตักป้อนอาหารให้จนอิ่ม นมที่ชงป้อน
เด็กเล็กก็ทำตามที่พระองค์ทรงทำให้ดู จนเด็กๆ รอดชีวิตในที่สุด
แม้ว่ า เวลาจะล่ว งเลยมา ๓๐ กว่ า ปีแ ล้ว ดิ ฉ ัน ยัง จำภาพของชาวเขมรอพยพนับ แสน
บนแผ่นดินไทยครั้งนัน้ ได้อย่างชัดเจน เขารอนแรมข้ามภูเขามาตั้งไม่รู้กี่ลูก กว่าจะมาถึงแผ่นดินไทย
เห็นเลยว่าเป็นสีดำๆ เคลือ่ นไหวลงมาจากภูเขาเพราะแต่งชุดสีดำ กางเกงสีดำ เสือ้ สีดำ ผ้าถุงสีดำ
มีไ ถ้ ส ีด ำใส่ข้ า วสารคาดเอว แล้ว ก็ ม ีเ สือ้ คลุม ทับ มีก าน้ำ อลูม ิเ นีย ม ช้ อ นส้อ มอะลูม ิเ นีย มเสีย บ
กระเป๋า แล้วก็มีด บางคนก็มีปืน ทั้งเนื้อทั้งตัวมีแค่นี้
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บางคนพอบอกว่านีเ่ มืองไทยแล้ว ล้มตึงขาดใจตายต่อหน้าต่อตา เราก็ได้แต่อธิษฐานอย่าให้
เมืองไทยเป็นอย่างนี้ เพราะเรามีองค์พระประมุขคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
ในระหว่างปฏิบัติงานทีศ่ ูนย์เขาล้านนี้ มีเหตุการณ์สะเทือนใจที่ไม่เคยลืมได้เลย คือเรือ่ งราว
ของแม่ลูกที่พลัดพรากกัน วันหนึง่ มีแม่ลูกอ่อนเอาลูกมาป้อนนม เขามองเข้ามาในพื้นทีท่ เี่ ราเลีย้ ง
เด็กกำพร้าแล้วก็ร้องว่า นัน่ ลูกเขา ลูกคนโต แม่เห็นลูก ลูกเห็นแม่ก็เข้ามากอดกัน เราจับมานัง่ ซักก็ได้
ความว่าเขาเดินเข้ามาเมืองไทย ตอนนัน้ อาหารและน้ำมีน้อย เขาเลีย้ งลูกได้แค่คนเดียวต้องทิง้ คนหนึง่
จะทิ้งคนไหนดี คนโตมีความรู้สึกมีชีวิตจิตใจแล้ว คนเล็กคล้ายกับยังไม่รู้เรื่อง จะทิ้งคนเล็กดีไหม คิดอีก
ทีคนไม่ร้เู รื่องอาจช่วยตัวเองไม่ได้ ก็เลยตัดสินใจเลือกคนเล็ก ปล่อยคนโตไปตามยถากรรม พอลูกหลับเขา
ก็อุ้มคนเล็กเดินหนีมาเลย แล้วก็ผ่านแดนออกมาได้ จนมาเจอกันที่ศูนย์เขาล้านนี้ เป็นเรื่องที่เศร้ามาก
ภายหลังชาวเขมรอพยพจากศูนย์เขาล้าน จังหวัดตราด ได้ย้ายไปที่จังหวัดสระแก้ว เด็กที่กำพร้า
มีประเทศที่สามรับไป ในวันเดินทางหลายคนแต่งกายชุดที่ได้รบั พระราชทาน โดยมีท่านผู้หญิงสุประภาดา
เกษมสันต์ นำคณะข้าราชบริพารทีร่ ่วมทุกข์ร่วมสุขกันมากับชาวเขมรไปส่งทีด่ อนเมือง ครั้งนัน้ ได้เสีย
น้ำตากันมากมาย

ทรงจำราษฎรของพระองค์ได้อย่างแม่นยำ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ ทรงจำราษฎรที่เคยเข้าเฝ้าฯ
ได้ เวลาเสด็จ ฯ กลั บ ไปอีก ครัง้ จะ
รับสั่งถามถึงค่ะ ตอนทีพ่ ระองค์เสด็จฯ
ไปทีจ่ ั ง หวั ด สกลนคร ได้ เ สด็ จ ฯ ไปที่
บ้า นของชาวบ้า น ซึ ่ง เป็น การเสด็ จ ฯ
ไปโดยทีไ่ ม่มีอยูใ่ นกำหนดการ รับสัง่ กับ
ท่านผูห้ ญิงสุประภาดา ว่าอยากจะเสด็จฯ
ออกไปเยีย่ มบ้า นราษฎรทีไ่ ม่ไ กลนัก
ท่านผูห้ ญิงฯ ก็เลยพาประทับรถออก
ไปบ้านป้าทุม้ ป้าไท้ทหี่ มูบ่ ้านหนองแข้
ชาวบ้านรู้ก่อนสักครึ่งชั่วโมงได้ค่ะ เมื่อเสด็จฯ ไปถึงชาวบ้านตื่นเต้นดีใจกันใหญ่เลยนะคะ ประทับบน
นอกชานบ้านของชาวบ้านโดยประทับไปกับพื้นบนบ้านของป้าทุ้ม ป้าไท้
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จากนัน้ เขาก็ยกกระด้งไหมมาถวายทอดพระเนตร ส่วนชาวบ้านมาอยูก่ ันเต็มลานบ้านเลย
ใครรู้ก็วิ่งมาค่ะ แล้วก็รับสัง่ ให้ชาวบ้านเขาร้องเพลงและรำวงกัน รวมทัง้ ทรงให้ข้าราชบริพารลงไปร่วม
รำด้วย สนุกสนานกันมากเลย ชาวบ้านยังถามพระองค์ง่ายๆ ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวไม่มา
หรือ รับสัง่ ว่าไม่ได้มาด้วย ชาวบ้านยังบอกเลยว่าพระองค์แอบหนีมา ต่อมารับสัง่ ว่าจะให้ป้าทุม้ ทอผ้า
ถวายและพระราชทานฉลองพระองค์ให้ไปเป็นแบบ ซึ่งเป็นฉลองพระองค์ท่ที รงเคยใส่แล้วและตัดมาจาก
ผ้าที่ทรงซื้อมาจากชาวบ้าน ทุกวันนี้ป้าทุ้ม ป้าไท้ ยังเก็บฉลองพระองค์ชุดนั้นไว้ในพานบูชาอยู่เลย
ต่อมาถ้าเสด็จฯ ไปทีบ่ ริเวณนัน้ อีกก็จะทรงถามถึงป้าทุม้ กับป้าไท้วา่ เป็นอย่างไรบ้างสบายดีหรือเปล่า
ป้าทั้งสองคนก็จะมารายงานตัวทุกปีค่ะ และจะบอกว่าสบายดี ซึ่งเราก็จะพยายามจัดให้นั่งข้างหน้า

ทรงช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ทุกครั้งทีป่ ระชาชนทีป่ ระสบ
ความสำเร็จนำลูกมาเข้าเฝ้าฯ หรือ
เวลาพระองค์เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ ม
และทรงเห็ น ว่ า สุข ภาพอนามัย
เขาดีขึ้นพระองค์ทรงปลืม้ พระทัย
นะคะ พระองค์รับสั่งว่าได้ทรงช่วย
ให้ เขามี ค วามสุ ข แล้ ว สบายใจ
ตลอดเวลาทีผ่ ่า นมาดิ ฉ ัน ได้ พ บ
ความเปลีย่ นแปลงเกิ ด ขึ ้น มาก
ทีเ ดี ย ว เดีย๋ วนีเ้ วลาตามเสด็จ
ออกไปในพืน้ ที ่ช นบทต่า งๆ
จะพบว่า ประชาชนมี สุ ข ภาพดีข นึ ้ หน้า ตายิม้ แย้ม แจ่ ม ใส เสือ้ ผ้า สะอาดสะอ้า นขึ ้น ทีจ่ นมากๆ
เด็ ก มอมแมม เสือ้ ผ้า ของลูก ขาด ไม่ม ีใ ส่ หรื อ เสือ้ ผ้า สกปรก มีน ้อ ยมาก หรื อ ว่ า เป็น โรค
ทีร่ ้ายแรง ก็ไม่ค่อยมี ไม่เหมือนเมือ่ ก่อนประเดี๋ยวก็พบคนหนึง่ เดี๋ยวนีบ้ ้านช่องเรียบร้อย ส่วนลูก
ก็ ไ ด้ เ ล่า เรี ย นหนัง สือ สูง ขึ ้น คนป่ว ยทีม่ าตรวจรั ก ษากั บ หน่ว ยแพทย์เ คลือ่ นทีก่ ็ ม ีไ ม่ม ากเหมือ น
เมื่อก่อน โรคร้ายๆ ทุเลาลงไปมาก
ดิ ฉ ัน อยากจะพู ด ว่ า พระองค์ท รงช่ ว ยเหลื อ ราษฎรผู ้ย ากไร้ใ ห้ มี ช ีว ิต ความเป็ น อยู ่ที ่ด ีข นึ ้
เป็ น อย่ า งมาก สิง่ ทีเ่ ห็ น คื อ ทรงช่ว ยเหลื อ พสกนิก รโดยเฉพาะที ่อ ยู ่ใ นถิ ่น ทุ ร กั น ดารในทุ ก ๆ
เรื่อง จนมีความเป็นอยูด่ ีขึ้น สุขภาพอนามัยดีขึ้น มีเงินสามารถส่งลูกเรียนได้ หนีส้ ินก็ค่อยๆ หมดไป
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ไม่เ ป็น หนีเ้ ป็ น สิน ในขณะเดี ย วกั น
บ ้า น เ ม ือ ง เร า ก็ ม ีส วั ส ดิ ก า ร ท ี ่ดี
ให้ กั บ ประชาชนมากขึ ้น อย่า งเช่ น
โรงพยาบาลเมื่อก่อนมีแต่โรงพยาบาล
จังหวัด จะไปกันแต่ละครั้งต้องเดินทาง
๕๐−๖๐ กิโลเมตร หรือบางครั้งเป็น
ร้อยกิโลเมตร เดี๋ยวนีม้ ีโรงพยาบาล
ขนาดเล็กทุกอำเภอและมีหมออยูป่ ระจำ
ทุกแห่ง ก็คงช่วยกันทั้งสองทางค่ะ
ดิ ฉ ัน คิ ด ว่ า การที ่พ ระองค์
เสด็จฯ ไปในถิ่นทุรกันดารอยู่เสมอๆ
ทางรัฐบาลและฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ต้อง
รับผิดชอบในแต่ละส่วน เขาคงเห็นว่าแม้แต่พระองค์ยงั เสด็จฯ ไปช่วยเหลือราษฎร เขาเป็นหน่วยงาน
ที่อยู่ตรงนั้นและมีหน้าที่โดยตรงก็ควรดูแลเอาใจใส่ให้มาก ก็เหมือนพระองค์ไปกระตุ้นให้เขากระตือรือร้น
ขึ้นนะคะ
ทางด้านถนนหนทางก็ดีขึ้น หลุมบ่อมีน้อยลง แต่ละพระองค์ ไม่โปรดให้ตัดถนนใหญ่มากมาย
ไม่โปรดเลยในการขยายถนน ๔ เลน ๘ เลนในชนบท แต่คนส่วนใหญ่ก็ชอบจะไปตัดถนนอย่างนัน้
พระองค์ รั บ สัง่ ว่ า ในชนบทไม่ม ีบ ้า นเมือ งไหนทีเ่ ขาทำถนนขนาดใหญ่อ ย่า งนัน้ นะ เพราะว่ า เมือ่
ทำไปแล้ว ต้ อ งตั ด ต้ น ไม้ห มด น่า จะทำถนนแค่ ใ ห้ ช าวบ้า นเขาสามารถเดิ น ทางออกมาขายพื ช ผัก
ในหน้า ฝนได้ หรือเจ็ บไข้ ไ ด้ ป่ว ยก็อ อกมาหาหมอได้ ชาวบ้า นบางคนเขาเอาคนเจ็ บลงเรื อ ด้ วยซ้ ำ
ทีไ่ หนต้ อ งใช้ เรื อ ก็ จ ะพระราชทานเรื อ มาให้ เช่ น ทีบ่ ้า นห้ ว ยต้ า ซึ ่ง อยูใ่ นเขื ่อ นสิริ กิ ติ ์ท อี ่ ุต รดิ ต ถ์
ชาวบ้านต้องเดินทางทางเรือเท่านัน้ ไปทางอืน่ ไม่ได้ พระองค์ทรงห่วงว่าเจ็บไข้ได้ป่วยจะทำอย่างไร
ถ้าแค่เล็กน้อยก็อาจจะรักษากันในหมู่บ้านได้ แต่ถ้าต้องผ่าตัดล่ะจะทำอย่างไร พระองค์จึงพระราชทาน
เรือหางยาวให้ชาวบ้าน และยังทรงให้คา่ น้ำมันเรือเขาด้วย จ้างคนมาเป็นคนขับเรือ และให้ไปเรียนช่างยนต์
ถ้าหากเรือเสียจะได้แก้ได้ ทรงดูแลในรายละเอียดขนาดนัน้ ทีเดียวค่ะ ทุกวันนีม้ ีใครเจ็บไข้ได้ป่วย
ก็ได้ใช้เรือลำนั้นที่ได้พระราชทานไว้
พระองค์ทรงชืน่ ชมอยูเ่ สมอว่าคนไทยเรานีเ้ ก่ง ไปเล่าเรียนทีไ่ หนก็มคี วามรูก้ ลับมาช่วยบ้านเมือง
เราต้องช่วยกันคนละไม้ละมือ เทคโนโลยีใหม่ๆ เราก็รบั ได้แต่กต็ อ้ งดูวา่ บ้านเมืองเรารับได้แค่ไหน อย่างไร
เราทันสมัยได้ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องรักษาความเป็นไทยเอาไว้ด้วย อย่างอาหารไทยนิยมกันทัว่ โลก
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ทั้งส้มตำ ต้มยำกุ้ง เพราะมีสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ท้งั นั้น เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ และมะกรูด ถ้าเรารับประทาน
อาหารประเภทน้ำพริก ปลาทู เป็นอาหารที่ราคาถูก มีประโยชน์สูง และไขมันน้อย แสดงว่าคนไทยโบราณ
ของเราคิดสูตรอาหารเก่งและมีความรู้ทางโภชนาการดีมาก พระองค์ทรงยกย่องชาวบ้านเสมอ รับสั่งว่า
“เราได้ปัญญาได้ความรู้จากชาวบ้าน”

พสกนิกรที่ได้รับความช่วยเหลือต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระองค์ทรงช่วยเหลือพสกนิกรมาแล้วมากกว่า ๔๐ ปี ตั้งแต่ทดี่ ิฉันได้มีโอกาสเข้ามาถวาย
การรั บ ใช้ ใ กล้ชิ ด เบือ้ งพระยุค ลบาทก็ ท รงเริ ่ม โครงการศิ ล ปาชี พ พระองค์ท รงยกย่ อ งอยู ่เ สมอ
และทรงเชือ่ มั่นมากๆ ว่า ชาวนา ชาวไร่ และคนไทยทุกคนมีความสามารถทางด้านช่างอยู่ใน
สายเลื อ ดของความเป็ น ไทย แต่ เขาไม่ม ีโ อกาสได้ บ อกให้ ใ ครๆ ได้ รู ้ นอกจากนี ้ ความทุก ข์
ทำให้ เ ขาต้ อ งทำมาหากิ น เพื ่อ ปากเพื ่อ ท้อ ง
ถ้ า เร า ชี ้แ น ะ ใ ห้ เข า ม ีค ว า ม เ ป ็น อ ย ู ่ที ่ดี ขึ ้น
ปากท้อ งเขาอิม่ เขาจะมีง านดี ๆ ออกมาให้ เรา
แล้วก็จริงของพระองค์ เมือ่ เขาสบายอกสบายใจ
เพราะลูก เขาทีเ่ จ็ บ ป่ว ยได้ รั บ การรั ก ษาดู แ ล
จนหายป่ว ย การเป็น หนีเ้ ป็น สิน ได้ รั บ การชดใช้
โดยพระองค์ ไ ม่ไ ด้ ไ ปใช้ ห นีใ้ ห้ เขานะคะ แต่ ท รง
ให้ เ ขามีง านทำและมีร ายได้ อ ย่า งสม่ำ เสมอ
เช่น ทอผ้าส่งมาขายให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ
ซึ่งทรงรับซื้อเขาตลอดเวลาทีท่ ำมา พระองค์ทรงเป็นตลาดให้เขาด้วย เขาก็มีเงินไปผ่อนใช้หนีท้ เี่ ขา
เคยสร้างไว้
การเป็นสมาชิกศิลปาชีพช่วยให้เขามีรายได้เป็นกอบเป็นกำพอสมควรที่เขาจะนำไปใช้ในการ
ดูแลตัวเอง ด้านข้าวปลาอาหารเราไม่คอ่ ยห่วงเขาหรอกนะคะ เพราะเมืองไทยเราสามารถออกไปจับปลา
เด็ดผักที่ขึ้นอยู่ข้างรั้วก็จะได้อาหารมื้อหนึ่งแล้ว ชาวบ้านเขาจะหาสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติมารับประทาน
เก่งมากนะคะ ผักชื่อแปลกๆ ที่เราไม่ค่อยรู้จัก เขาก็เก็บมารับประทานได้ ดังเช่นสุภาษิต “ในน้ำมีปลา
ในนามีข้าว” ก็ยังใช้ได้อยู่ค่ะ
ต่อมาเมือ่ เขามีความเป็นอยูท่ ดี่ ีขึ้น บางคนส่งให้ลูกเรียนถึงระดับปริญญาก็มี และเมือ่ ลูกเรียน
จบแล้วเขาก็ส่งรูปรับปริญญามาให้ทอดพระเนตร และเขียนจดหมายมากราบบังคมทูลฯ พระองค์ว่า
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“ทีพ่ ระองค์ทรงช่วยลูกฉัน ตอนนี้
จบแล้ว รั บ ปริ ญ ญาแล้ว ” เขา
ภู ม ิใจมากเลยทีล่ ูก เขาได้ เ ล่า เรี ย น
ถึงระดับปริญญา นอกจากนี้ บางราย
ก็ ม าเข้ า เฝ้า ฯ พระองค์ ท นี ่ ี ่ เขามี
ความกตั ญ ญูม ากค่ ะ มี พื ช ผั ก
อะไรในบ้ า นก็ เ ก็ บ เอามาถวาย
ที ่ใ นวัง นี ้ และหากเสด็จ ฯ ไป
ทรงเยี่ยมราษฎร เขาก็จะเก็บของ
มาถวายเช่น กั น มีท งั ้ ผัก มะนาว
ฝรั่ง เงาะ มังคุด แล้วแต่ว่าเขาปลูกอะไรเขาก็นำของนัน้ มาถวาย ส่วนพวกเราทีต่ ามเสด็จฯ ไปด้วย
เขาก็เอามาฝาก เราบอกว่า“ไม่ต้องเอามาให้หรอก” เขาก็บอกว่า “ของไม่ได้ซื้อ เป็นของในบ้านจะมา
ขอบคุณ เจอกันมานานเหมือนคนในบ้านน่ะ มาถามทุกข์สุขกัน” เราเองก็รู้สึกว่าเขาเหมือนญาติค่ะ
บางคนพบกันตั้งแต่เขายังไม่ได้แต่งงาน พอแต่งงานแล้วมาเจอกันเราก็ถามว่ามีลูกกี่คนแล้ว เป็นอย่างไรบ้าง
ลูกสบายดีหรือ

ทรงห่วงใยประชาชนทุกเวลานาที
เวลาที่พระองค์ทรงงานและ
ทรงพบเด็กเล็ก น่าเอ็นดู จะทรงมี
พระอารมณ์แจ่มใสและเอ็นดูเด็กๆ
เสมอ แต่เวลาทรงพบว่าหมูบ่ ้าน
ไหนทีม่ ีคนยากจนมากๆชาวบ้าน
เขามาเล่า ความทุก ข์ ใ ห้ พ ระองค์
รั บ ฟั ง ก็ จ ะทรงกั ง วลพระทัย ค่ ะ
ทรงพบปัญหาเรือ่ งใดพระองค์ก็
ทรงรับเอามาและทรงทำทุกอย่าง
ไปพร้อมๆกันเลย แม้ว่าจะกลับมา
พระตำหนักแล้วก็ยังคงทรงสัง่ งานต่อค่ะ อย่างเช่นทรงพบว่ามีชาวบ้านคนหนึง่ เป็นวัณโรค ทรงส่งหมอ
ออกไปอีกรอบทันทีเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันให้คนทั้งหมู่บ้าน บางบ้าน มีปัญหาน้ำไม่พอ หรือน้ำดื่มน้ำบริโภคขุ่น
ก็ทรงนำตัวอย่างของน้ำนั้นมาแล้วส่งให้กรมวิทยาศาสตร์ฯ ตรวจสอบคุณภาพของน้ำและหาทางแก้ไข
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พอได้ ม าทำงานถวายแล้ว ความฟุ ่ม เฟื อ ย
เราหายไปเยอะเลย เพราะรู้ว่ามีคนทีเ่ ขาลำบากกว่า
เราอีก มากก็ ไ ด้ น ำไปสอนลูก ว่ า อย่า กิ น ทิง้ กิ น ขว้ า ง
อะไรทีไ่ ม่จ ำเป็น ก็ อ ย่า ไปซื ้อ ต้ อ งรู ้จั ก ทำบุญ
เห็ น คนทุก ข์ ค นยากต้ อ งช่ ว ยเหลือ ทำให้ เรามีจิ ต ใจดี
เพราะพระองค์ท รงมี พ ระราชหฤทั ย ที ่ง ดงาม
และพระองค์ก็ ท รงห่ ว งใยประชาชนตลอดเวลา
แม้ทรงพระประชวรก็ไม่ทรงพัก ซึง่ ไม่ได้พดู เกินความจริง
นะคะพระองค์ห ายพระราชหฤทั ย เป็ น ราษฎรของ
พระองค์ เราทำงานอยู่ตรงนี้เรารู้ ทรงจำเหตุการณ์ตา่ งๆ
ได้อย่างแม่นยำและทรงถามถึงราษฎรอยูต่ ลอดเวลา
เช่น พระองค์เสด็จฯ ไปคราวนั้นคราวนี้ หลังจากทรงให้
ความช่วยเหลือแล้วราษฎรเขาเป็นอย่างไร ถามทุกข์สุข
เขาไปบ้างหรือเปล่า เราค้นกันเป็นระวิงเลย เพราะบางที
พระองค์ไม่ได้ทรงจำชื่อ แต่ทรงจำเหตุการณ์ มีอยู่ครั้งหนึ่ง
พระองค์เสด็จฯ ภาคใต้ มีผ้หู ญิงคนหนึ่งอุ้มลูกมาร้องไห้กบั
พระองค์ แล้วเขาก็เล่าเรื่องอย่างนีๆ้ นะตอนนีเ้ ขาเป็น
อย่างไรบ้าง แล้วเราติดตามหรือเปล่า เราก็ต้องไปหาว่า
ผูห้ ญิงคนนัน้ เป็นใครและติดตามมากราบบังคมทูล
เพราะฉะนัน้ เวลาเสด็จฯ ทีไ่ หนเมือ่ กลับมาเราจะต้องทำรายงาน ซึ่งการจดรายงานของเรา
จะไม่เหมือนรายงานเอกสารทัว่ ไป ต้องเขียนบรรยายอย่างละเอียดเฉพาะเรื่องเลยว่าใครมาเข้าเฝ้าฯ
แต่งตัวอย่างไร กราบบังคมทูลเรื่องอะไร บรรยากาศตอนนั้นเป็นอย่างไร เช่น ตอนเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยม
ราษฎรทีน่ ี้ มีหญิงชาวเขาชื่อนีว้ ิ่งออกมาจากแถวมากอดพระบาท กราบบังคมทูลขอให้ทรงช่วยเหลือ
เรื่องใด ใส่วงเล็บด้วยว่าอุ้มลูกมาแล้วร้องไห้ฟูมฟายกับพระองค์ อย่างนี้ จึงจะพบว่าเป็นใคร เพราะเวลา
ที่พระองค์รับสั่งถึงจะทรงจำเหตุการณ์ได้อย่างแม่นยำมาก
พระองค์ทรงจดบันทึกด้วยพระองค์เองด้วย เมือ่ เสด็จฯ กลับพระตำหนักและทรงมีเวลาก็จะทรง
เปิดสมุดส่วนพระองค์ (สมุดทอดพระเนตร) ที่ทรงบันทึกด้วยพระองค์เองเพื่อติดตามผล เจ้าหน้าที่
กองราชเลขานุการในพระองค์ฯ กับกองศิลปาชีพ ค่อนข้างจะหนาวๆ ร้อนๆ เมือ่ ทรงเปิดดูว่าทีเ่ รา
จดบันทึกมานั้นละเอียดเพียงพอที่จะตอบคำถามของพระองค์หรือไม่
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“ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข” คือพระราชประสงค์ของพระองค์
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นเสมือนพระแม่ของแผ่นดินไทย ปีนพี้ ระองค์
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาแล้ว พระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อประชาชน บางครั้งเสด็จฯ
ไปเยีย่ มราษฎรโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ได้ก็จริง แต่ขากลับก็ต้องเสด็จฯ กลับก่อนมืด แต่พระองค์ทรงเห็น
ว่าประชาชนทีม่ าขอให้พระองค์ทรงช่วยในเรื่องต่างๆ ยังไม่หมดเลย มีอีกเป็นจำนวนมาก พระองค์จึง
ทรงอยู่จนมืดค่ำและประทับกลับทางรถยนต์ ซึ่งใช้เวลานานกว่าทางเฮลิคอปเตอร์มาก
กล่าวได้ว่าพระองค์ทรงเหนื่อยมามาก ทรงทำให้ประชาชนในทุกเรื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ให้ดขี ้นึ และมีความสุข ไม่วา่ จะเป็นเรื่องข้าวปลาอาหาร อาชีพเสริม เรื่องสุขภาพอนามัย
การศึกษา และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ซึ่งเราทัง้ หมดแต่ละคนต่างก็มีหน้าที่
มีความรับผิดชอบ ไม่ว่าจะอยู่ในหน่วยงานใดก็ตาม ถ้าเราซื่อตรงต่อหน้าที่ ทำงานในความรับผิดชอบ
ของเราให้ดีที่สุด เพื่อช่วยบ้านเมือง ช่วยส่วนรวม ใครที่พอมีก็ช่วยคนที่เขามีน้อย ไม่มีความเห็นแก่ตัว
ไม่โลภ ถ้าทำได้อย่างนีจ้ ะช่วยให้เราได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน ลูกหลานของเราก็จะอยูต่ ่อไปในอนาคต
ข้างหน้าได้อย่างมีความสุข แม้วา่ ชีวติ ของเราอาจจะไม่มีแล้ว แต่วา่ ประเทศชาติบ้านเมืองจะต้องอยู่ตอ่ ไป
สิ่งเหล่านี้จะคงอยู่ตอ่ ไปตราบนานเท่านาน และน่าจะเป็นของขวัญที่ดีท่สี ดุ ที่จะถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ พระองค์ไม่ได้ต้องการอะไร พระองค์เพียงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข ไม่ทะเลาะกัน ประชาชนอยู่ดีกินดี มีสุขภาพอนามัยดี และรักษาความเป็นอยู่แบบไทยๆ
๗๗

พระมหากรุณาธิคุณด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
บทสัมภาษณ์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา
ผู้บัญชาการทหารบก
“…ทรงมีพระเมตตากับทุกคนเท่าเทียมกัน ทุกครั้งทีเ่ สด็จพระราช
ดำเนินเพื่อทรงเยีย่ มราษฎร จะมีรับสัง่ ว่า “ลำบากแค่ไหนก็ต้องไป
เพราะราษฎรรอความช่วยเหลือจากพวกเราอยู”่ ...ประเทศไทยทีม่ ี
วันนีไ้ ด้ เนือ่ งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงงานอย่างหนักในการเสด็จฯ ไปทรงเยีย่ ม
ประชาชนในทุกพื้นทีท่ วั่ ทัง้ ประเทศ และทรงศึกษาค้นคว้าหาแนวทาง
การพัฒนาด้วยพระองค์เอง แล้วทรงนำสิง่ ต่างๆ เหล่านัน้ มาพัฒนา
เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขแก่พสกนิกร...”
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก เป็นนายทหารท่านหนึ่งที่ได้มีโอกาสถวายงาน
ใกล้ชิดเบือ้ งพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงเยีย่ มเยียนและดูแลทุกข์สุขของประชาชนทัว่ ทุกภูมิภาค ตั้งแต่ท่าน
๗๘

เริ ่ม รั บ ราชการทีก่ รมทหารราบที ่ ๒๑ รั ก ษา
พระองค์ฯ จวบจนถึงปัจจุบัน ได้ปฏิบัติงานเพื่อ
สนองพระราชดำริดา้ นการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
เป็น จำนวนมาก ตลอดจนสนับ สนุน โครงการ
ตามพระราชดำริทางด้านอื่นๆ อีกมากมาย
ท่านได้กรุณาให้ผ้บู ริหารและทีมงานจัดทำ
หนังสือเฉลิมพระเกียรติ เข้าพบและให้สัมภาษณ์
เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการถวายงานของ
กองทัพบก ทัง้ ในส่วนของงานด้านการพัฒนา
เพื่ อ ความมั่ น คง ตลอดจนโครงการตามแนว
พระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงสานต่องานพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว เพื่อสร้างความมัน่ คงให้แก่ประเทศ โดยการใช้กระบวนการพัฒนา
เพื่อต่อสู้กับปัญหาต่างๆ เพื่อนำไปสู่ความอยู่ดีกินดีของราษฎร

ปกป้องอธิปไตย สนองแนวพระราชดำริ... ภารกิจสำคัญของกองทัพไทย
กองทัพ บกซึ ่ง เป็น หน่ว ยงานด้ า น
ความมัน่ คงของประเทศ มีจุดยืนทีม่ ัน่ คง
ในเรื่องของการปกป้อง รักษา และเทิดทูน
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้วสิ ัยทัศน์
“กองทัพบกเป็นกลไกด้านความมั่นคงของรัฐ
ทีม่ ีความสำคัญและมีศักยภาพในอันทีจ่ ะ
พิ ท ัก ษ์ รั ก ษาเอกราชและความมัน่ คงของ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชาชน
และผลประโยชน์ของชาติ รวมทั้งการพัฒนา
ประเทศให้มีความมัน่ คงยัง่ ยืน และเป็นกองทัพทีม่ ีเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นทีย่ อมรับ เชื่อมัน่ ศรัทธา
ตลอดจนสามารถเป็น ทีพ่ ึ ่ง ของประชาชนได้ เ สมอ” โดยมีน โยบายพั ฒ นาศั ก ยภาพของกำลัง พล
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
หน้าทีส่ ำคัญอีกประการหนึง่ ของกองทัพบกคือ การสนองงานตามแนวพระราชดำริการพัฒนา
ประเทศในด้านต่างๆ โดยกองทัพบกถือว่าโครงการทุกโครงการที่มาจากพระราชดำริ หรือพระราช
เสาวนีย์ เป็นภาระหน้าที่และความเร่งด่วนลำดับแรกที่จะปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบที่สำคัญยิ่ง
๗๙

กองทัพ บกได้ ส นับ สนุน งานโครงการ
อัน เนือ่ งมาจากพระราชดำริ อ ย่า งเต็ ม กำลัง
ความสามารถ รวมทัง้ พยายามนำสิง่ เหล่า นี ้
ถ่ายทอดไปยังประชาชนในพื้นที่ และสนับสนุน
ทุก ภาคส่ว นราชการทีเ่ ข้ า ไปดำเนิน การแก้ ไข
ปัญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชน โดย
อัญเชิญหลักการทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
ไปใช้กับประชาชนในทุกพืน้ ที่ ตลอดจนนำหลัก
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นกรอบแนวทางในการลงไปปฏิบัติงานในชุมชน หมู่บ้าน ตำบล
อำเภอ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
ทีผ่ ่านมานัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรง
จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราช
ดำริต่างๆ หลายแห่ง ในอันที่จะเป็นตัวอย่างการวิจัย
ค้นคว้า แล้วประชาชนโดยรอบนัน้ ก็จะได้รับความรู้
ในเรื ่อ งของการพั ฒ นา ไม่ว่ า จะทางเกษตรกรรม
หรือการเลีย้ งสัตว์ พระองค์ได้ทรงงานในเรื่องเหล่านี้
มากว่า ๖๐ ปีแล้ว โดยทรงศึกษาด้วยพระองค์เอง
และกองทัพ บกก็ ไ ด้ ส นองพระราชดำริ โดยเข้ า ไป
สำรวจพื้นที่ถงึ ความต้องการของหน่วยงานและประชาชน ว่าประสงค์ให้กองทัพบกเข้าไปดำเนินการหรือ
ให้ความช่วยเหลือในเรื่องใดบ้าง ซึ่งกองทัพบกได้ดำเนินการไปหลายส่วน โดยมีจุดประสงค์สำคัญ
คือ ต้องการนำพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ไปให้ถึงพสกนิกรอย่างทั่วถึง โดยยึดหลักว่า
ต้อ งปฏิ บั ต ิภ ารกิ จ ให้ ด ีที ่สุ ด ตามแนวพระราชดำริ ข องสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ น ีน าถ
ทีพ่ ระราชทานแก่กองทัพบกว่า การกระทำในวันนีค้ ือประวัติศาสตร์ในอนาคต ซึ่งเรียกกลับมาอีก
ไม่ได้ หากจะทำอะไรในวันนี้ ต้องทำให้ดีที่สุด เพราะพรุ่งนี้จะเรียกกลับมาเพื่อแก้ตัวใหม่ไม่ได้

ยึดแนวพระราชดำริ สร้างความมั่นคงแนวชายแดน
สำหรับการสนองพระราชดำริในการรักษาอธิปไตยของชาติน้นั กองทัพบกได้ยดึ แนวพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานว่า ต้องพัฒนาและสร้างความสามัคคีในกองทัพ
และคนในชาติ โดยยุทธศาสตร์การพัฒนานั้นมีพระราชประสงค์สร้างความมั่นคงให้กบั พื้นที่ตามแนว
๘๐

ชายแดนของประเทศไทย โดยเฉพาะชายแดน
ด้านตะวันตกและตะวันออกเฉียงเหนือที่ตดิ กับ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และกัมพูชา
ซึง่ มักจะเกิดปัญหากระทบกระทัง่ ต่อความมัน่ คง
ของชาติ ดังนั้น หมู่บ้านตามแนวชายแดนต้อง
มีความเข้มแข็ง เป็นหมูบ่ ้านเพื่อความมัน่ คง
โดยให้ทหารกองหนุน หรือประชาชนทีอ่ าสา
สมัครทำกินในพื้นทีช่ ายแดน ป้องกันหมูบ่ ้าน
ตามแนวชายแดนให้ปลอดภัย
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้หน่วยงานราชการต่างๆ
ดำเนินการช่วยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขาให้มีที่อยู่อาศัยและทำกิน พร้อมกับฝึกและจัดตัง้ ให้เป็น
ผู้ดูแลพื้นที่ชายแดน ที่เรียกว่า “หมู่บ้านยามชายแดน” เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับประเทศ
ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงได้มีพระราชดำริเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงให้กับพื้นที่ตามแนวชายแดน
มากมาย โดยกองทัพบกได้เข้าไปเป็นส่วนสำคัญในการสนองแนวพระราชดำริดังกล่าว เนือ่ งจากมี
กองกำลังและความพร้อมในการปฏิบัตงิ านในพื้นที่ตามแนวชายแดนทั่วทุกภูมิภาค โดยมีหน่วยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลราษฎรชาวไทยภูเขาในด้านต่างๆ อาทิ ด้านสาธารณสุข การเกษตร การพัฒนาที่ดิน
แหล่งน้ำ การคมนาคม การสื่อสาร และการทำบัตรประชาชนไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้ง
สามารถดำเนินชีวิตและดำรงประเพณีเดิมทีเ่ ขาเหล่านัน้ ได้ปฏิบัติมา ทีส่ ำคัญทีส่ ุดคือการให้การศึกษา
ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย
ราษฎรชาวไทยภูเขาเหล่านีจ้ งึ มีสว่ นร่วมอย่างมาก
ในการดูแลรักษาและร่วมมือกับทางราชการในการ
ช่วยเหลือด้านความมัน่ คงของชาติ ตลอดจนช่วย
เสริมสร้างศักยภาพของพื้นทีแ่ ละประชาชนเพื่อให้มี
ความพร้อมในการพัฒนา สามารถดำรงชีพได้อย่าง
ยั่งยืน และมีความสามารถในการปกป้องรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองในระดับ
หนึ่ง รวมทัง้ สามารถแจ้งเตือนหรือให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องได้ ตลอดจนบริหารจัดการ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิง่ แวดล้อ มในลัก ษณะ
คนอยู่ร่วมกับป่า
๘๑

ในการพัฒนาประเทศเพื่อความมัน่ คง
ดั ง กล่า ว พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
มีพระราชประสงค์ให้นายทหารจากทุกหน่วย
ได้มีโอกาสศึกษางานพัฒนาตามแนวพระราช
ดำริ ใ นหลากหลายพื ้น ที ่ เพื ่อ จะได้ ก ลับ ไป
พัฒนาในพื้นที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงทรงจัดตั้งหน่วยทหารพิเศษขึ้นมาหน่วยหนึ่ง
เรียกว่า “หน่วยนายทหารเสริมกำลังพิเศษ”
หรือทีร่ ู้จักกันในนาม “ทหารเสือ” โดยรวบรวมนายทหารทีม่ ีประสบการณ์จากการรบและการพัฒนา
มาเป็นพี่เลี้ยง เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในทุกๆ ด้านให้กับนายทหารรุ่นต่อๆ ไป
ภารกิจหลักของทหารหน่วยนี้ นอกจาก
การถวายอารักขาในขณะเสด็จพระราชดำเนิน
แปรพระราชฐานแล้ว ยั ง มี ห น้า ที ่เ ป็ น ผู ้
ช่วยเหลือหน่วยงานของพระองค์ในกรณีที่มี
ราษฎรเข้าเฝ้าฯ จำนวนมาก โดยจะช่วยใน
การซั ก ประวั ติ แ ละจั ด ระเบีย บ อัน จะทำให้
ทหารเหล่านี้มีความคุ้นเคยกับราษฎร และเข้าใจ
ปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรอย่างแท้จริง
พระองค์ทรงเห็นว่านายทหารเหล่านีจ้ ะเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันและพัฒนาประเทศใน
อนาคตได้ จึงทรงมีรับสั่งว่า งานพัฒนานั้นจะประสบผลสำเร็จต้องเริ่มจากภายในก่อน คือให้ราษฎร
มีความคิดร่วมกันที่อยากจะทำ และเริ่มจากการพัฒนาตนเองให้ค่อยๆ เจริญเติบโตขึ้นด้วยความยั่งยืน
แข็งแรง ตามลำดับ ไม่ใช่เรานำความเจริญจากภายนอกเข้าไป จนพวกเขารับไม่ไหว การพัฒนานัน้
ก็จะล้มเหลว ไม่ยั่งยืน

จากแนวพระราชดำริ... สู่การปฏิบัติของกองทัพบก
จากภารกิจในการสร้างความมัน่ คงให้กับประเทศ และการปฏิบัติหน้าทีใ่ นฐานะนายทหารเสริม
กำลังพิเศษ เมื่อมีพระราชดำริ กองทัพบกซึ่งเป็นผู้ถวายงานอารักขาร่วมกับหน่วยทหารอื่นๆ ที่รบั ผิดชอบ
ได้ติดตามไปยังพื้นทีช่ ายแดน จึงมีบทบาทในการสนองพระราชดำริโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งงาน
๘๒

ด้านความมั่นคง ซึ่งกองทัพบกจะเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก และมีหน่วยงานอืน่ ร่วมดำเนินการ
ในด้า นต่า งๆ เช่ น การจั ด ตั ้ง หมูบ่ ้า นยาม
ชายแดนอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ และการ
พัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงในจังหวัดแนวชายแดน
โครงการธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank)
เป็นต้น
นอกจากนี้ หากเป็นพระราชดำริด้านอืน่ ๆ
เพื่อเสริมสร้างความมัน่ คง กองทัพบกจะเข้าไปช่วย
ตามภารกิจทีไ่ ด้รับมอบหมาย โดยบางโครงการมี
หน้าที่ในการประสานอำนวยการให้หน่วยงานต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องได้เข้ามาร่วมดำเนินการตามแนวพระราชดำริ
ตลอดจนจู ง ใจ กระตุ ้น แนะนำ และเสริ ม สร้ า ง
มนุษ ยสัม พั น ธ์ กั บ ประชาชนในพื ้น ทีใ่ ห้ เข้ า มามี
ส่วนร่วมโครงการ อาทิ “โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่”
ทรงให้ จั ด ตั ้ง โครงการนีข้ ึ ้น เพื ่อ รั ก ษาสภาพป่า
ไม่ใ ห้ ถู ก ทำลาย โดยการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนให้ดีขึ้น มีที่ทำกินถาวร มีอาชีพและรายได้
เพียงพอต่อการเลีย้ งครอบครัว ซึ่งจะทำให้ประชาชนหยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้ และช่วยดูแลรักษา
ป่าไม้ ให้มีสภาพสมบูรณ์ดังเดิม
หากโครงการตามแนวพระราชดำริใดทีม่ ีหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการโดยตรง กองทัพบก
ก็อาจจะเข้าไปมีบทบาทในการชี้แนะยุทธศาสตร์การดำเนินงานตามแนวพระราชดำริทสี่ อดคล้องกับ
พื้นที่เป้าหมายด้านความมั่นคง หรือเป็นหน่วยประสานงาน
จัดระเบียบวิธีการทำงาน เช่น โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ
โครงการฟาร์มตัวอย่างในหมูบ่ ้านต่างๆ เป็นต้น รวมทัง้
ร่วมมือกันดำเนินงาน หรือให้การส่งเสริมสนับสนุนกำลังพล
หรือวัสดุอุปกรณ์ อาทิ “โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด” ซึ่งได้ร่วมมือ
กับมูลนิธิป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
ในพื้นทีเ่ สือ่ มโทรม และปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร
๘๓

ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ รวมทัง้ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถดำรงชีวิตอยูไ่ ด้
โดยได้รบั ประโยชน์อย่างเหมาะสมจากทรัพยากรธรรมชาติ และไม่หวนกลับไปบุกรุกทำลายป่า ตลอดจน
สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าให้คงอยู่ตลอดไป

พัฒนาเพื่อความมั่นคง ควบคู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ด้ ว ยปณิธ านทีม่ ุง่ มัน่ สนองแนว
พระราชดำริ เ พื ่อ ความมัน่ คงของประเทศ
และประโยชน์ส ุข ของประชาชน ขณะนี ้
กองทัพ บกมีโ ครงการอัน เนือ่ งมาจาก
พระราชดำริ ท ดี ่ ู แ ลรั บ ผิด ชอบโดยตรง
แ ล ะ ใ ห้ ก า ร ส น ับ ส น ุน ห น ่ว ย ง า น อ ื ่น ๆ
รวมจำนวน ๑๒๖ โครงการ ซึ ่ง หากแบ่ง
ประเภทของงานแล้ว จะประกอบด้ ว ย
งานพั ฒ นาเพื ่อ ความมัน่ คง งานอนุรั ก ษ์
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ ส ิ ่ง แว ด ล ้อ ม
งานส่งเสริมอาชีพ และงานฟาร์มตัวอย่าง
สำหรับงานพัฒนาเพือ่ ความมั่นคงนัน้ ค่อนข้างเป็นงานทีเ่ ห็นภาพชัดเจน ดังทีก่ ล่าวไว้ข้างต้น
กล่า วคื อ กองทั พ บกเข้า ไปมี ส่ ว นร่ว มตัง้ แต่เริม่ จัด ตัง้ และดำเนิน การ โดยมี ห น่ว ยงานอืน่ ๆ
ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ได้แก่
โครงการหมู ่บ ้า นยามชายแดน
อันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ ซึ่ง
มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นจำนวน
๕ แห่ ง ได้ แ ก่ บ้า นมะโอะโคะ
จั ง ห วั ด ต า ก บ ้า น ป า ง ค อ ง
บ้า นแม่ส ่ว ยอู บ้า นดอยผัก กู ด
และบ้านอาโจ้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โ ด ย ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทาน
พระราชเสาวนีย ์เรื ่อ งการจั ด ตั ้ง
บ้านปางคอง เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๕ ความตอนหนึ่งว่า
๘๔

“...ให้พิจารณาหาแนวทาง ในการดำเนินงานจัดตัง้ หมู่บ้านในรูปแบบบ้านยาม
ชายแดนด้านทิศตะวันตกของตัวเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อพัฒนาราษฎรในพื้นที่ให้เข้มแข็ง
มีส่วนร่วมรักษาอธิปไตยของชาติอย่างมีระบบ ตามแนวพระราชดำริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...”
นอกจากนี ้ ยัง มีโ ครงการพั ฒ นาเพื ่อ ความมัน่ คงพื ้น ที ่
ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ บ้านร่มฟ้าทอง จังหวัดเชียงราย
โครงการพั ฒ นาเพื อ่ ความมัน่ คง ภู ขั ด ภู เ มี่ ย ง ภู ส อยดาว
จั ง หวั ด พิ ษ ณุโ ลก และโครงการสถานีพั ฒ นาการเกษตรทีส่ ูง
ตามพระราชดำริ จำนวน ๑๗ โครงการ ซึ ่ง กระจายอยูใ่ น
๖ จังหวัดทางภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน
พิษณุโลก และกำแพงเพชร
สำหรับงานด้านอืน่ ๆ ส่วนใหญ่เป็นโครงการทีก่ องทัพบก
ได้เข้าไปประสาน หรือให้การสนับสนุนหน่วยงานอืน่ ๆ ทัง้ ในส่วน
ของงบประมาณและกำลังพล เพือ่ เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขนึ้ โดยรู้จักการใช้ประโยชน์ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติใน
บริเวณถิ่นฐานของตนเองอย่างสมดุล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างความผาสุก สร้างรายได้เลีย้ งดู
ตนเองและครอบครัวได้อย่างพอเพียง อันจะนำไปสู่ความมั่นคงของชาติในที่สุด

ทรงพัฒนาเพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน
ในปัจจุบนั นี้ การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมนับเป็นปัญหาความมัน่ คงในรูปแบบใหม่
ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง โดยทรงเล็งเห็นว่า ทรัพยากรธรรมชาติ
ของแผ่นดินเสื่อมโทรมลง ป่าที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารได้ถูกบุกรุกแผ้วถางเป็นที่อยู่อาศัยและ
ไร่เลื่อนลอย ส่งผลให้ความสามารถการดูดซับน้ำฝนลดลงมากกว่าร้อยละ ๔๐ เกิดการชะล้างพังทลายของดิน
ทำให้ธรรมชาติเสียสมดุล ความชุ่มชื้นและปริมาณน้ำจากแหล่งต้นนำลำธารลดลง ทำให้เกิดความแห้งแล้ง
อย่างรุนแรงแก่ระบบนิเวศโดยรวม
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงได้พระราชทานพระราชดำริในการอนุรักษ์ป่าไม้
เพื่อให้เป็นการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารให้คงอยูค่ ู่แผ่นดินไทย ดังกระแสพระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๑๑
สิงหาคม ๒๕๕๐ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ความว่า
๘๕

“...ขอร้องทุกท่านให้ช่วยประเทศไทย ให้ช่วยราษฎรต่อไป ลูกหลานท่านเอง
ในอนาคต อย่างข้าพเจ้าขอร้องเรือ่ งการตัดป่า... มีวธิ ใี ดทีจ่ ะรักษาป่า เพราะว่าไม้แต่ละต้น
ถ้าเป็นพันธุ์ไม้ใหญ่จะเก็บน้ำจืดไว้มากมาย และปล่อยมาเป็นลำธาร และตลอดจนถึง
แม่น้ำ... ธรรมชาติเขาสูงเต็มไปด้วยป่า ซึง่ เวลาฝนตกมากเท่าไหร่ ต้นไม้เหล่านีก้ ็จะ
โดยอัตโนมัติสูบน้ำลงไปใต้ดินหมด ส่วนน้อยเท่านั้นที่จะลงมา แต่ดินนั้นไม่มีวันถล่มลง
มาที่มีต้นไม้และพืชต่างๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่านสอนข้าพเจ้าอย่างนี้...”
พระองค์ท รงสื บ สานแนวทางการบริห ารจัด การอนุร ัก ษ์ท รัพ ยากรธรรมชาติ ป่ า
และสิ ่ง แวดล้ อ ม ๓ แนวทาง ตามพระราชดำริใ นพระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู ่หั ว คื อ
การอนุรักษ์ป่าและสิง่ แวดล้อม การฟื้นฟูสภาพป่าและการปลูกป่า รวมทัง้ การพัฒนาเพื่อให้ชุมชน
อยูร่ ่วมกับป่าได้อย่างยัง่ ยืน ตลอดจนการดูแลสัตว์ป่าให้ปลอดภัยอย่างยัง่ ยืน เช่น ดูแลช้างให้มีพื้นที่
หากินและมีอาหารเพียงพอ อยู่ร่วมกับคนได้อย่างไม่รบกวนซึ่งกันและกัน
กองทั พ บกได้ส นองพระราชดำริง านด้า นการอนุร ัก ษ์ท รัพ ยากรธรรมชาติ และป่ า ไม้
โดยให้ ค วามสำคัญ อย่ า งสู ง ในเรื ่อ งของพื ้น ทีป่ ่า ต้ น น้ำ ลำธาร การปลูก ป่า การลาดตระเวน
การปฏิ บ ัติ ต่ อ ผูล้ ัก ลอบตั ด ไม้ การสร้ า งฝาย และถื อ เป็ น ภารกิ จ สำคัญ ของกองทั พ บก
ม า อ ย่ า ง ต ่อ เ น ื ่อ ง โ ด ย ไ ด้ ป ฏิ บ ัติ ภ า ร กิ จ ใ น โ ค ร ง ก า ร อ ัน เ น ื ่อ ง ม า จ า ก พ ร ะ ร า ช ด ำ ริ
อย่า งเต็ ม ขี ด ความสามารถเพื ่อ ทำให้ ผ ืน ป่า ของประเทศไทยกลับ มาสมบูร ณ์อ ีก ครั ้ง หนึง่ อาทิ
โครงการพระราชดำริหาดทรายใหญ่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการปลูกป่าเสริมป่าธรรมชาติ
รอบภูพานราชนิเวศน์ ครอบคลุมจังหวัดเลยและสกลนคร โครงการป่ารักน้ำ และโครงการราษฎร
อาสาสมัครพิทักษ์ป่า ซึ่งดำเนินการกระจายในหลายจังหวัด

กองทัพบกร่วมสานงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ... พลิกฟื้นป่าไม้และต้นน้ำ
นอกจากนี้ กองทัพบกได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมหลาย
โครงการ อาทิ “โครงการพลิ ก ฟืน้ ผื น ป่ า ด้ว ยพระบารมี ” ดำเนิน การตั ้ง แต่ เ ดื อ นมีน าคม
๘๖

๒๕๕๑ ถึงธันวาคม ๒๕๕๔ โดยการประสาน
ความร่วมมือในการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึก
ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้
สามารถปลูกป่าเพิ่มขึ้น ๓๔,๖๑๓ ไร่ สร้างฝาย
๔๕,๖๗๕ ฝาย และปลูกป่าชายเลน ๒๔,๐๗๐ ไร่
“โครงการ ๘,๔๐๐ คูค ลอง สนอง
พระราชปณิ ธ าน” เริ ่ม ดำเนิน การเมื ่อ
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ ถึงธันวาคม ๒๕๕๔
โดยการขุ ด ลอกคู ค ลองเพื ่อ การกั ก เก็ บ น้ำ
การให้ ค วามรู ้กั บ ชุ ม ชนในเรื ่อ งของการ
จั ด การน้ำ อย่ า งถู ก วิ ธี และการให้ ค วามรู ้ใ นเรื ่อ งการดำรงชี วิ ต ตามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงโดยชุดวิทยากรเศรษฐกิจพอเพียง
“โครงการปลู ก ต้น ไม้ สร้า งฝายขยายคูค ลอง สนองพระมหากรุณ าธิ ค ุณ ” เริ่ ม เมื่ อ
เดือนมีนาคม ๒๕๕๔ ดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการพลิกฟื้นผืนป่าฯ ซึ่งหมดวาระลงในเดือนธันวาคม
๒๕๕๔ และเป็นโครงการทีม่ ีเครือข่ายในทุกภาคส่วนรวมทัง้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชน
ต่างๆ โดยการจัดกิจกรรม เช่น การเพิ่มปริมาณพื้นทีต่ ้นไม้ด้วยการปลูกป่าในพื้นทีป่ ่าเสือ่ มโทรม
ป่าชายเลน ริมถนน และทุกๆ ทีท่ สี่ ามารถกระทำได้ โดยการอนุรักษ์ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
เหล่านี้อย่างถูกวิธี
“โครงการแนวทางการดำเนินงานชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)” กองทัพบกได้จัด
กิจกรรมต่างๆ ภายในหน่วยทหารทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ อาทิ การคัดแยกขยะอย่าง
ถูกวิธี และขายเพื่อแปลงเป็นเงินฝากในธนาคารขยะของหน่วย การเพิ่มมูลค่าขยะด้วยการแปรรูป
เพื่อการค้า รวมทั้งขยะอินทรีย์ที่นำมาแปรรูปเป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM)

ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ... ร่วมเทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี
สำหรับ โครงการที ่ถื อ ว่า เป็ น ภารกิ จ สำคัญ ของกองทั พ บกในปี น ีท้ ี ่ต ัง้ ใจทำถวายคือ
“โครงการฟื้นฟูปา่ ต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” ระยะเวลาดำเนินการ
๕ ปี โดยเริ่มเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา และจะเสร็จสิ้นในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์
เพื ่อ เทิด พระเกี ย รติ แ ละถวายความจงรั ก ภั ก ดี เนือ่ งในมหามงคลสมัย ทีส่ มเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และ ๘๔ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
๘๗

กิ จ กรรมตามโครงการฯ มีก ารปลูก และฟื ้น ฟู
ป่า ในพื ้น ทีต่ ้ น น้ำ ทีเ่ สือ่ มโทรม ปรั บ ปรุ ง ระบบนิเวศ
ต้นน้ำ และประสานงานกับทุกองค์กรในการร่วมมือกัน
ฟื ้น ฟู ดู แ ลให้ ต่ อ เนือ่ ง รวมทัง้ แก้ ไขปัญ หาทรั พ ยากร
ป่าต้นน้ำถูกทำลาย ซึ่งทำให้เกิดปัญหาน้ำป่าไหลหลาก
ดิ น โคลนถล่ ม การขาดแคลนน้ำ ในฤดู แ ล้ง หรื อ
แม้ก ระทัง่ ปัญ หาอุท กภั ย ขนาดใหญ่ ด้ ว ยการฟื ้น ฟู
และพั ฒ นาป่า ต้ น น้ำ ให้ อ ุด มสมบูร ณ์ ตลอดจนการ
สร้างความสมดุลทางธรรมชาติให้กลับคืนมา
การดำเนิน งานได้ ร่ ว มมือ กั บ หน่ว ยงานรั ฐ ที ่
เกี ่ย วข้ อ ง อาทิ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดล้อ ม องค์ ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ ่น ชุ ม ชน
และประชาชนทัว่ ไปร่วมกันฟื้นฟูป่าต้นน้ำ รวมทัง้ สิน้
๔๒ พื้นที่ จำนวน ๖,๔๕๐ ไร่ กระจายไปทัว่ ประเทศ
โครงการทัง้ หมดทีก่ องทัพ บกดำเนิน การนี ้ ล้ว นมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการปลูก จิ ต สำนึก ของกำลัง พลใน
กองทัพบก ตลอดจนประชาชนทัว่ ไป ในการอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรมและยั่งยืน

บรรเทาภัยพิบัติ อีกภารกิจสำคัญเพื่อสนองพระราชดำริ

สมเด็จ พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชิน ีน าถ
ทรงห่ ว งใยในเรือ่ งภั ย พิบั ต ิต ่า งๆ อัน เป็น ปัญ หา
ความมัน่ คงแบบใหม่เ ช่ น กั น ซึ ่ง นับ วั น จะเพิ ่ม
มากยิง่ ขึ้น โดยทรงคอยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
ภั ย ต่า งๆ อยู ่เ สมอ และกองทัพ บกได้ ส นอง
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระองค์ โดยยึด ถื อ
แนวทางการให้ ค วามช่ ว ยเหลือ ผูป้ ระสบภั ย ตาม
พระราชดำรั ส ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
พระราชทานเมือ่ วั น ที ่ ๘ สิง หาคม ๒๕๒๖
ความตอนหนึ่งว่า
๘๘

“...การช่ว ยเหลื อ ผู ้ป ระสบภั ย นัน้ จะต้อ งช่ว ยในระยะสั ้น หมายความว่า
เป็นเวลาที่ฉุกเฉินต้องช่วยโดยเร็ว และต่อไปก็จะต้องช่วยให้ต่อเนือ่ ง... ส่วนเรือ่ งการ
ช่ว ยเหลื อ ในระยะยาวก็ มี ค วามจำเป็ น เหมื อ นกั น ... เป็ น ผลว่า เขาได้ร ับ การดูแ ล
เหลียวแลมาจนกระทั่งได้รับการศึกษา ที่สามารถทำมาหากินได้โดยสุจริตและโดยมี
ประสิทธิภาพเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ...”
กองทัพบกได้น้อมนำแนวทางดังกล่าวมาใช้
ในการช่ ว ยเหลือ ประชาชนผูป้ ระสบภั ย เสมอมา
โดยจะเห็นได้ว่า เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่
ที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงเพื่อให้การช่วยเหลือ
กองทั พ บกซึง่ เป็ น หน่ว ยงานที ่มี ค วามพร้อ มทั ้ง
ทางด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์จะเป็นหน่วยแรก
ที่เข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือเพือ่ รักษาชีวิต
และทรัพย์สิน ตลอดจนบรรเทาความเดือดร้อน
ต่างๆ ของพีน่ ้องประชาชนในระยะแรก ก่อนที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ จะมาช่วยเหลือด้านอื่นๆ
รวมทัง้ ยัง คงทำหน้า ทีใ่ ห้ ค วามช่ ว ยเหลือ ในการ
ฟื ้น ฟู ร ะยะยาวเพื ่อ ให้ พี ่น ้อ งประชาชนได้ ก ลับ มา
ใช้ชีวิตตามปกติต่อไป ดังเช่นการช่วยเหลือพี่น้อง
ชาวไทยในคราวประสบมหาอุทกภัยครั้งใหญ่เมือ่
เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ทีผ่ ่านมา ซึ่งภาพความช่วยเหลือของกองทัพบกทีป่ รากฏตาม
สื่อต่างๆ สามารถยืนยันได้เป็นอย่างดี
สำหรับเรื่องปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ ที่ทวีความรุนแรงตัง้ แต่ต้นปี ๒๕๕๕ สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ประสบภัย และมีพระราชเสาวนียใ์ ห้หน่วยงาน
ทหารเร่งแก้ไขช่วยเหลือประชาชน กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๓ ได้สัง่ การให้หน่วยทหารในพื้นที่

๘๙

๙ จังหวัดภาคเหนือตอนบนเร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้งดการเผาทุกชนิด และสร้างความ
ชุ่มชื้นในค่ายทหารและบริเวณรอบๆ อย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะจังหวัดทีย่ ังมีค่าฝุน่ ละอองสูง เช่น
เชียงราย และแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งเตรียมชุดปฏิบัติการควบคุมไฟป่า และรถบรรทุกน้ำขนาด ๖,๐๐๐
ลิตร สนับสนุนการดับไฟตลอด ๒๔ ชั่วโมง ส่วนเวรยามทีป่ ฏิบัติงานให้เพิ่มความเข้มในการติดตาม
สถานการณ์การเกิดไฟป่าอย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนีก้ องทัพยังได้จัดชุดช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติม
๑ กองร้อย จำนวน ๑๕๐ นาย เพื่อช่วยเหลือประชาชนทีป่ ระสบสาธารณภัยทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ
ภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน เป็นต้น

นอกจากนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว กองทัพภาคที่ ๓ ได้ร่วมกับส่วนราชการและเอกชน
จัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตามโครงการ “ป้องภัยไฟป่า ด้วยพระบารมี”
ทีก่ องพันพัฒนาที่ ๓ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดนิทรรศการเพื่อให้ประชาชนซึ่งเป็น
ต้นเหตุของปัญหาได้เข้าใจถึงสถานการณ์ ปัญหา สาเหตุ และการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
รวมถึงการสาธิตการดับไฟป่า ประการสำคัญ ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง และให้ความร่วมมือ
ในการดับไฟในทุกพื้นที่

ชุดปฏิบัติการพร้อมประสาน
และคุ้มครอง... เพื่อราษฎรปลอดภัย
การประสานงาน หรือให้ความช่วยเหลือ
หน่ว ยงาน ตลอดจนประชาชนในพื ้น ทีต่ ่ า งๆ
กองทัพ บกได้ จั ด ชุ ด ปฏิ บ ัติ ก ารประสานงาน
และคุ ้ม ครองป้อ งกั น ชุ ม ชนประจำในโครงการ ซึ ่ง มีก ำลัง พลกว่ า ๑๐๐ ชุ ด เพื ่อ เป็น กำลัง เสริ ม
และบูรณาการกับทุกหน่วยงานทีเ่ ข้ามาดำเนินโครงการในพื้นที่ ให้สามารถดำเนินการตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๙๐

ชุดปฏิบัติการประสานงานและคุ้มครองป้องกันชุมชนดังกล่าว ได้ดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับ
ผู้นำหมู่บ้านและเยาวชน เพือ่ สร้างความเข้าใจ อันนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตลอดจนแลกเปลี ่ย นข้อ มู ล ข่า วสารที ่เ ป็ น ประโยชน์ต ่อ การพัฒ นา และการกำหนดมาตรการ
ต่อต้านภัยคุกคามต่างๆ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด การค้าแรงงานเถื่อน และปัญหาผูห้ ลบหนี
เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงการติดตามสถานการณ์ต่างๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงของ
ประเทศ ตลอดจนปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ ปลูกฝังอุดมการณ์ ให้ราษฎรมีความสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
โดยเฉพาะการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นการเทิดพระเกียรติในโอกาสวันสำคัญต่างๆ
นอกจากนัน้ ยังจัดการฝึกอบรมราษฎรเรื่องการรักษาความปลอดภัยหมูบ่ ้าน และการรายงาน
ข่าวสาร เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ และตระหนักถึงภัยคุกคามทีจ่ ะเกิดขึ้นกับชุมชน เป็นการป้องกัน
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองได้ รวมทัง้ สามารถแจ้งเตือนภัยให้กับส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันเวลาและมีประสิทธิภาพ

ขยายผลทั่วทุกภูมิภาค... สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
กองทั พ บกได้ข ยายผลและพัฒ นา
โครงการอัน เนือ่ งมาจากพระราชดำริ
ที ่ก ระจายอยู ่ใ นทุ ก ภู มิ ภ าคของประเทศ
ซึง่ ประสบความสำเร็จ หรือ เป็ น โครงการ
ที ่มี ค วามพร้อ ม โดยขยายเป็ น “ศูน ย์ ก าร
เรียนรู”้ ขนาดย่อย ช่วยให้มีผลในทางปฏิบัติ
อย่า งเป็น รู ป ธรรมยิง่ ขึ ้น สามารถขยายผล
แหล่ง เรี ย นรู ้ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ให้ เข้ า ถึ ง ประชาชนได้ ค รอบคลุม ทัว่ ประเทศ เปิด โอกาสให้ ป ระชาชนเข้ า ศึ ก ษาเพิ ่ม เติ ม รวมถึ ง
สร้ า งเครื อ ข่ า ยกั บ กลุม่ เยาวชน นัก ศึ ก ษา มวลชน และประชาชนทีไ่ ด้ ผ ่า นการศึ ก ษาดู ง าน
ฝึกอบรม รวมถึงผูไ้ ด้รับความช่วยเหลือจากโครงการ ให้มีความเข้มแข็งและขยายผลไปยังเครือข่าย
ของภาคส่วนอื่นๆ ด้วย

เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน… คืออุดมการณ์ของทหาร
ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อสนองแนวพระราชดำริดังกล่าวข้างต้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กองทัพบกได้ปลูกฝังอุดมการณ์ในหัวใจของทหารทุกนาย ให้มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา
๙๑

และพระมหากษัต ริย์ อัน เป็ น สถาบั น หลั ก ของ
ชาติที่เราต้องปกป้องและพิทักษ์ไว้ ในส่วนของ
ประชาชนทหารต้อ งเข้า ไปช่ว ยเหลื อ ดูแ ลใน
ทันทีที่เขาได้รับความเดือดร้อน และเป็นทีพ่ ึ่งของ
ประชาชนในทุกโอกาส
ผมเน้น ย้ำ อยูเ่ สมอว่ า เป็น หน้า ทีข่ องทหาร
ทุกนายที่จะต้องยึดถือปฏิบัติ เหมือนที่ผมยึดมั่นและ
ระลึกเสมอมา ไม่ว่าวันเวลาจะเปลีย่ นแปลงไปนาน
แค่ ไ หน และจะเกิ ด อะไรขึ ้น ก็ ต าม เหล่า ทหารต้ อ งสละชี พ “เพือ่ ชาติ ศาสน์ กษัต ริย์
และประชาชน” อัน เป็น คำขวั ญ ของกองทัพ บกทีท่ หารทุก นายยึด มัน่ ว่ า จะทำทุก อย่า ง
เพื ่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย ์ และประชาชน ก่ อ นนึก ถึ ง ตั ว เอง สิง่ ทีผ่ มปลูก ฝัง ให้
ทหารทุก นายระลึก อยูเ่ สมอคื อ เราคื อ ความหวั ง ของประเทศชาติ ต้ อ งพร้ อ มเสีย สละทีจ่ ะทำ
ทุกสิ่งเพื่อแผ่นดินไทยอันเป็นที่รักของเรา
ปัจจุบันเราต้องเผชิญกับภัยคุกคามแบบใหม่ท้งั ในเรื่องของยาเสพติด แรงงานต่างด้าว และภัยพิบัติ
กองทัพบกจึงต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ผมให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร ทหารทุกนายจะต้องเรียนรู้และเข้าใจแนวพระราชดำริ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
อย่างถ่องแท้ เพื่อสามารถน้อมนำมาปฏิบัติทั้งในการดำรงชีวิต และการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็น “ทหารมืออาชีพ” คือไม่ใช่ทหารอาชีพทีท่ ำหน้าทีส่ รู้ บ
ตามภารกิ จ ทีไ่ ด้ รั บ มอบหมายเท่า นัน้ แต่ จ ะต้ อ งใช้ อ งค์ ค วามรู ้ใ นการปฏิ บ ัติ ภ ารกิ จ ในทุก ๆ เรื่ อ ง
สามารถบริหารจัดการและประสานกับกระทรวงอื่นๆ ได้อย่างมั่นใจ ปฏิบัตงิ านอย่างมีสติ นำประสบการณ์
ที่มีอยู่มาใช้ให้มากที่สุด มีจดุ ยืน มีอุดมการณ์ท่มี ่นั คง มีความอ่อนน้อม ทำงานแบบมีเสน่ห์ เข้ากับทุกคนได้
เหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญ

๙๒

พระเมตตาแผ่ไพศาล... สู่ประชาชนทุกหมู่เหล่า
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชิน ีน าถ ทรงให้ ค วามช่ว ยเหลื อ
แก้ไขปัญหา และพัฒนาความเป็นอยู่
ในด้านต่างๆ แก่ประชาชน ด้วยความ
เอือ้ อาทรประดุ จ แม่ห่ ว งใยลูก ทรง
มีพ ระเมตตากั บ ทุก คนเท่า เทีย มกั น
ทุก ครั ้ง ทีเ่ สด็ จ พระราชดำเนิน เพื ่อ
ทรงเยีย่ มราษฎร จะมีรับสัง่ ว่า “ลำบาก
แค่ไหนก็ต้องไป เพราะราษฎรรอความ
ช่วยเหลือจากพวกเราอยู่” เมือ่ เสด็จฯ
ไปในพื ้น ทีก่ ็ พ ระราชทานกำลัง ใจและ
ทุน ทรั พ ย์ ตลอดจนทรงนำราษฎรมา
ฝึกงานเพื่อให้มีอาชีพ มีความหวัง และมีรายได้ไปต่อเติมที่อยู่อาศัย ส่งบุตรเรียนหนังสือ ฯลฯ และทรงดูแล
ในด้านการรักษาพยาบาลให้กับราษฎรที่ยากจน พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อทุกคนนั้นมากมายจริงๆ
สำหรั บ ผม ความประทับ ใจในพระองค์ ม ีม ากมาย ตั ้ง แต่ เ มือ่ ครั ้ง ทีผ่ มเริ ่ม รั บ ราชการเป็น
นายทหารเสริมกำลังพิเศษคนหนึง่ ได้มีโอกาสตามเสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นทีท่ ุรกันดารห่างไกล
ความเจริญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาคใต้ มีป่าพรุทีเ่ ต็มไปด้วยน้ำซึ่งไม่สะอาด ทุกพระองค์ก็ไม่ทรงย่อท้อ
เสด็จพระราชดำเนินผ่านไปจนได้ ทั้งๆ ที่น้ำลึกเป็นเมตร มีกลิ่น และทรงเปียกพระวรกาย พระองค์
ทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้ตามเสด็จตลอดเวลา
สิง่ ทีเ่ ป็นกำลังใจให้เหล่าทหารหาญปฏิบัติภารกิจด้วยความจงรักภักดีตลอดมาคือ พระองค์ทรง
เป็นห่วงข้าราชบริพารของพระองค์ทกุ คน ทุกหน่วย เช่น จะรับสั่งถามเสมอว่า “ได้รบั ประทานหรือยัง”
“อิม่ หรือเปล่า” ซึง่ ยังความปลื้มปิติกับนายทหารและข้าราชบริพารทุกคน เมื่อกลับถึงหน่วยก็มี
ความภาคภูมิใจที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญที่สุดในชีวิต
นอกจากนี้ พระองค์ได้เสด็จฯ เยี่ยมทหารตามแนวชายแดนในพื้นที่ท่มี กี ารสู้รบ เพื่อพระราชทาน
ขวัญและกำลังใจให้กับทหาร โดยมิได้ทรงหวาดหวัน่ ต่อภัยอันตรายใดๆ เลย รวมทัง้ ทรงจัดตั้ง
ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและอาชีพสำหรับทหารทีไ่ ด้รับบาดเจ็บหรือพิการ
และที่ปลดประจำการอีกด้วย
๙๓

ในปัจ จุ บ ัน สมเด็ จ
พ ร ะ นา งเจ้ า ฯ พ ร ะ บร ม
ราชิ นีน าถ ได้ พ ระราชทาน
พระราชทรั พ ย์ส ่ว นพระองค์
เป็น กองทุน ให้ กั บ ครอบครั ว
ผูเ้ สีย ชี วิ ต และบาดเจ็ บ จาก
การปฏิ บ ัติ ร าชการชายแดน
และ ๓ จั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
ตลอดมา

พระมหากรุณาธิคุณอเนกอนันต์... พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกอนันต์ครอบคลุมสาขา
ต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การแพทย์และสาธารณสุข การต่างประเทศ การฟื้นฟู
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ อีกมากมาย จนไม่สามารถจะกล่าวได้หมด
พระมหากรุณาธิคุณมิได้แผ่ปกป้องเฉพาะปวงชนชาวไทยเท่านั้น หากแต่ยังทรงมีพระเมตตา
ไปถึงประชาชนของประเทศเพือ่ นบ้าน เช่น ชาวกัมพูชาอพยพลีภ้ ัยเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร
บริเวณเขตแดนไทยแถบจังหวัดตราด จันทบุรี และสระแก้ว ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ทีจ่ ะทรง
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยาก โดยมิได้ทรงเลือกเชื้อชาติ ศาสนา หรือเผ่าพันธุ์
พระปรีชาสามารถ และพระวิริยะอุตสาหะทีท่ รงทุม่ เทอุทิศกำลังพระวรกาย พระสติปัญญา
และพระราชทรั พ ย์ ในพระราชกรณีย กิ จ ต่ า งๆ เพือ่ เกื ้อ กู ล ประโยชน์สุ ข ของพสกนิก รไทยและ
ผู้ตกทุกข์ได้ยากนั้น ได้สร้างความปลื้มปิติในหัวใจคนไทยทั้งชาติ และหยั่งลึกลงเป็นรากฐานแห่งความ
จงรักภักดีต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ เป็นผลให้เกิดความมั่นคง และนำศานติสุขมาสู่ปวงชนชาวไทย

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ... พระแม่ผู้ประเสริฐของปวงชนชาวไทย
นับได้วา่ เป็นบุญของประเทศและประชาชนชาวไทย ที่มสี มเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะแห่งรัตนนารีโดยแท้ พระองค์มิได้ทรงเป็นสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถทีม่ ีพระสิริโฉมเป็นเลิศเท่านัน้ หากแต่ยังทรงพระปรีชาเชี่ยวชาญในกิจการต่างๆ ซึ่ง
ปรากฏผลเป็นที่ประจักษ์มาโดยตลอด ทรงยึดมั่นในพระบวรพุทธศาสนา พระคุณธรรม พระปัญญาคุณ
๙๔

และพระเมตตากรุณาคุณ ซึ่งทรง
ดำรงไว้มัน่ คงตลอดมา เป็นปัจจัย
ส่ง เสริ ม ให้ พ ระเกี ย รติ คุ ณ ขจาย
ขจรไปทัว่ ทัง้ ในประเทศและนานา
ประเทศทัว่ โลก อาจกล่า วได้ ว่ า
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชิ น ีน าถของชาติ ไ ทย เป็น
พระบรมราชิ น ีน าถทีท่ รงได้ รั บ
การสรรเสริญพระเกียรติคุณจาก
นานาประเทศอย่างกว้างขวางยิ่ง
ในวันนี้ถึงแม้ว่าคนรุ่นหลังๆ จะเกิดไม่ทันในช่วงที่พระองค์ทรงงานอย่างยากลำบาก ถนนหนทาง
ไม่ดีเท่านี้ ขอให้นึกถึงว่าประเทศไทยที่มีวันนีไ้ ด้ เนือ่ งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงงานอย่างหนักในการเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมเยียนประชาชน
ในทุกพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ และทรงศึกษาค้นคว้าหาแนวทางการพัฒนาด้วยพระองค์เอง แล้วทรงนำ
สิ่งต่างๆ เหล่านัน้ มาพัฒนาเพือ่ สร้างความอยู่ดีมีสุขแก่พสกนิกร ด้วยพระองค์ทรงระลึกอยูเ่ สมอว่า
จะทำอย่างไรให้ประชาชนของพระองค์มีความสุข ในวันนีพ้ วกเราก็ควรจะให้พระองค์ทรงมีความสุข
เพราะพระองค์ทรงลำบากตรากตรำมาตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์
ในปีมหามงคลนี้ จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมกันจัดกิจกรรม
ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี การเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และความกตัญญูกตเวที
ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งปวง โดยมิทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนือ่ ยในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ เพื่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งปัญหาด้านความมั่นคง ซึ่งพระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริ
ที่แยบยลในการดำเนินการช่วยเหลือราษฎร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงช่วยเหลือชาวไทยภูเขาในด้านต่างๆ
เพื่อให้ได้อาศัยอยู่ในถิ่นฐานเดิม สามารถดำเนินชีวติ ตามวัฒนธรรมและประเพณีท่ีบรรพบุรษุ ได้ปฏิบัตมิ า
ภายใต้การดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชดิ และสามารถควบคุมได้ ด้วยการให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย
ความรัก ความสามัคคี และให้ความร่วมมือกับทางราชการในการปกป้องแผ่นดินไทย ตลอดจนมีส่วนร่วม
ในการดูแลรักษาป่าต้นน้ำลำธาร เพือ่ อนุรกั ษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให้สมบูรณ์สบื ไป

๙๕

“...ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปพบราษฎรมาทั่วประเทศ
เพราะได้มีโอกาสตามเสด็จพระราชดำเนินทุกหนแห่ง
จึงได้พบความจริงที่ว่า
คนไทยเรานั้นแม้อยู่ห่างไกลความเจริญของเมืองหลวง
ก็มีความสามารถทางด้านศิลปะเป็นอย่างสูง
เช่นผ้าไหมไทย ผ้าไทยต่างๆ ที่เห็นมีสีและลวดลายที่สวยงามนั้น
เกิดมาจากความสามารถของชาวบ้านเองแท้ๆ
ไม่ต้องให้ใครไปออกแบบลวดลายและสีสันให้
คนไทยเหล่านี้เองที่ข้าพเจ้าขอยกย่องว่า
เป็นผู้สืบทอดศิลปะให้แก่ชาติบ้านเมืองของเขาจริง...”
พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ
ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต
๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๑

๒

จากแนวพระราชดำริ
สู่ความสุขของประชาไทย

ส่วนที่ ๒

จากแนวพระราชดำริ... สู่ความสุขของประชาไทย
จากการทีส่ มเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
ไปทรงเยีย่ มเยียนราษฎรทัว่ ทุกภูมิภาคของประเทศ ไม่เว้นแม้แต่ในถิ่นทุรกันดาร เป็นเวลายาวนาน
ต่อเนือ่ งกันหลายสิบปี ทรงพบเห็นสภาพความเป็นอยูอ่ ันยากจน ความอดอยาก เจ็บไข้ ขาดแคลน
และปัญหานานัปการของราษฎร โดยเฉพาะทีอ่ ยูใ่ นชนบทห่างไกล ทั้งสองพระองค์จึงทรงมุ่งมั่น
ประกอบพระราชกรณียกิจทางด้านการพัฒนาประเทศในทุกวิถีทาง เพือ่ ให้พสกนิกรของพระองค์
มีระดับรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยทรงริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานของราษฎร
ส่งเสริมการกินดีอยู่ดี และให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทรงเน้นการช่วยเหลือราษฎรให้สามารถประกอบอาชีพหลัก
อย่างมีคุณภาพ อาทิ การเกษตร น้ำ และการพัฒนาชนบท และทรงมอบหมายให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ปฏิบัติพระราชภารกิจในการดูแลทุกข์สุขและสุขภาพอนามัยของราษฎร ดังพระราช
ดำรัสพระราชทานเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๔ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ความตอนหนึ่งว่า
“...การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า ไม่ว่าจะเป็นงานด้านสุขภาพอนามัย งานด้าน
ศิลปาชีพ และโครงการป่ารักน้ำ ล้วนเกิดมาจากการที่ข้าพเจ้าได้โดยเสด็จพระราช
ดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยีย่ มราษฎร การทรงเยีย่ มราษฎรนีค้ ือ
พระราชภารกิจหลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ในอันจะออกไปรับทราบปัญหา
ของชาวบ้าน และหาวิธีแก้ไข ซึง่ เป็นทางหนึง่ ที่จะทรงช่วยชาติบ้านเมืองและรัฐบาล
ของพระองค์ท่านได้...
พระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู ่หั ว จึง ทรงมอบหมายให้ ข ้า พเจ้า ดูแ ลทุ ก ข์สุ ข
รวมทั้ง สุข ภาพอนามั ย ของครอบครัวชาวนาชาวไร่ เพราะหากเขาเจ็บ ไข้ไ ด้ป่ วย
ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ครอบครัวก็จะประสบความทุกข์ยาก ชาวนาชาวไร่ท่ยี ากจน
อยู่แล้วก็จะยิ่งจนลงไปอีก บางรายถึงกับต้องสูญเสียที่ดินไปก็ม.ี .. ระหว่างที่พระองค์ทา่ น
ทรงพระราชดำเนิน ไปตามไร่น านัน้ ข้า พเจ้า ก็ จ ะอยู ่กั บ ราษฎรที ม่ ารับ เสด็จ ฯ
ได้มีโอกาสพูดคุยซักถามเรื่องสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ต่างๆ ของราษฎร...”
๙๘

ดังนั้น โครงการพัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทีพ่ ระราชทานเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนชาวไทยนัน้ ส่วนใหญ่จึงเป็นโครงการที่มุ่งไปสู่
ความอยูด่ ีมีสุขของพสกนิกร ให้สามารถประกอบอาชีพและพึง่ พาตนเองได้ เกิดจิตสำนึกในการ
หวงแหนถิ่นฐานบ้านเกิด และร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์
เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ จนอาจกล่าวได้ว่า การพัฒนาตามแนวพระราชดำริในสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
จวบจนถึงปัจจุบนั ได้พระราชทานโครงการพัฒนาในหลากหลายด้านเป็นจำนวนเกือบ ๙๐๐ โครงการ
ทีไ่ ด้ช่วยขจัดปัดเป่าปัญหาและบรรเทาความทุกข์ร้อนของราษฎรให้ทุเลาเบาบางลงและหมดสิน้ ไป
หนังสือเล่มนีไ้ ด้อัญเชิญพระราชกรณียกิจที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทาน
แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศมานำเสนอเป็นตัวอย่าง เพื่อให้เห็นถึงประโยชน์สุข
ทีป่ ระชาชนในภาคส่วนต่างๆ ได้รับอย่างถ้วนหน้า พร้อมทัง้ ได้นำเสนอบทสัมภาษณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
และประชาชนในพืน้ ที่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ รวมทั้งผู้ประสบ
เคราะห์กรรมที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือจากพระองค์ รวม ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริม
อาชีพ รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ ด้านการอนุรกั ษ์และฟื้นฟูศลิ ปวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ซึ่งในแต่ละด้านนั้นประกอบด้วยโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
หลากหลายโครงการ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้นำมาเสนอโดยสังเขปเพียงบางโครงการ
จากการสัมภาษณ์ผทู้ เี่ กี่ยวข้อง และประชาชนทีไ่ ด้รับประโยชน์สุขจากโครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดำริ รวมถึงผู้ประสบเคราะห์กรรมที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนี าถ ต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่างหาที่สุดมิได้ ทุกคนบอกว่าปัญหาและความ
เดือดร้อนต่างๆ ได้รับการแก้ไขจนคลี่คลาย มีชีวิตที่อยู่ดีกินดี และได้พบกับความสุขในชีวิตที่มั่นคง
ยั่งยืน และหลายๆ คนบอกว่าโชคดีท่ไี ด้เกิดเป็นคนไทยอยู่ภายใต้ร่มพระบารมี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวแทน
สมาชิกศิลปาชีพที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามยิ่ง ได้มีโอกาสตามเสด็จฯ ไปแสดงผ้าไหมในต่างประเทศ
นับเป็นชีวิตที่เหมือนฝัน อีกทั้งสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างน่าพอใจยิ่ง
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์หลายคนทีเ่ ข้ามีส่วนร่วมกับโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้เรียนรู้และประจักษ์ชดั ว่า “คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าและสัตว์ปา่ ได้อย่างเกื้อกูลกัน” โดย
สามารถใช้ประโยชน์จากผืนป่ามาสร้างอาชีพและรายได้อย่างพอเพียง ที่เคยตัดไม้ทำลายป่าและล่าสัตว์
ก็กลับใจมาช่วยปกป้องและพิทักษ์รักษาป่า และขยายพันธุ์สัตว์ป่าให้คงอยูค่ ู่ประเทศไทยต่อไป ช่วยให้
เกิดความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่แก่ตนเองและชุมชน และเกิดความรักความสามัคคีในชุมชน
๙๙

คนไข้ ใ นพระบรมราชานุเ คราะห์ ท า่ นหนึง่ ทีไ่ ด้ รั บ อุบ ตั ิ เ หตุ เ พราะช่ ว ยผูอ้ นื ่ ถึ ง กั บ กล่า วว่ า
หากไม่ทรงรับเป็นคนไข้ฯ เขาคงไม่มีชวี ติ อยู่ถงึ วันนี้ พระองค์ทรงเปรียบเหมือน “นางฟ้า” ของครอบครัวเขา
ทรงเป็นเสมือน “อากาศ” ทีห่ ล่อเลีย้ งชีวิต หากจะนับพระมหากรุณาธิคุณเหมือนดาวบนฟ้าก็คง
นับไม่ถว้ น ส่วนคุณแม่ของคนไข้อีกท่านหนึ่งบอกว่า พระองค์ทรงเป็น “แสงสว่างจากสวรรค์ สิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์
และพลังอันยิ่งใหญ่” ให้เธอต่อสู้จนสามารถผ่านพ้นเหตุการณ์อันเลวร้ายมาได้ ส่วนแพทย์อาสาท่านหนึ่ง
กล่าวว่า การได้มีโอกาสถวายงานใกล้ชิดทำให้ได้เห็นถึงพระเมตตาที่ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้
วุฒิอาสาธนาคารสมองท่านหนึง่ เล่าว่า การได้เป็นผูช้ ่วยเหลือสังคมหลังเกษียณอายุแล้วนัน้
ช่วยให้เกิดพลังในการดำรงชีวิต อีกทั้งได้นำความรูค้ วามสามารถไปช่วยเหลือชุมชนของตนเอง
ส่วนผูร้ ับความช่วยเหลือจากวุฒิอาสารายหนึง่ กล่าวว่า วุฒิอาสาได้สร้างประโยชน์ให้แก่หน่วยงาน
มากมายเหลื อ เกิ น ด้ ว ยภู ม ิป ัญ ญาและประสบการณ์น นั ้ ต้ อ งสะสมจากการทำงาน จึ ง นับ เป็น
พระอัจฉริยภาพที่พระราชทานเรื่องธนาคารสมอง
ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ของประชาชนทีน่ ำมาเสนอนี้ เป็นเพียงส่วนหนึง่ ของประชาชนทีไ่ ด้รับ
ประโยชน์สุขจากการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทีท่ รงมีพระเมตตาทรงรัก
และดูแลประชาชนประดุจลูกของพระองค์ จนมีบางคนกล่าวว่า “ทรงมีประชาชนอยู่ในพระราชหฤทัยของ
พระองค์” ตลอดเวลา
ในโอกาสนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งได้รบั ประโยชน์สุข
จากแนวพระราชดำริเช่นเดียวกับประชาชนชาวไทย ขอถวายความจงรักภักดีและจารึกไว้ ณ ที่แห่งนี้ว่า
“สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นพระราชินีนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก”

๑๐๐

๑

ด้านการส่งเสริมอาชีพ รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราช
ดำเนินเพื่อทรงเยีย่ มราษฎรทีไ่ ด้รับความทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติต่างๆ ในพื้นทีช่ นบทห่างไกลอย่าง
มิทรงเคยเหน็ดเหนื่อย ด้วยทรงห่วงใยในชีวติ ความเป็นอยู่ของอาณาประชาราษฎร์ พร้อมทั้งพระราชทาน
สิง่ ของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แต่การเสด็จฯ เยีย่ มเพื่อพระราชทานสิง่ ของ
ในแต่ละครั้งนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปรารภกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถว่า การแจกของแก่ผ้ปู ระสบภัยนี้เป็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้า ไม่เพียงพอให้เขาได้อยู่รอด
ควรจะหาวิธีอื่นที่ช่วยให้ราษฎรพึ่งตนเองได้
ด้วยเหตุนี้ เมือ่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทอดพระเนตรเห็นชาวบ้านทีม่ าเฝ้าฯ
รับเสด็จแต่งตัวด้วยผ้าพื้นเมืองทีส่ วยงาม จึงทรงตระหนักว่า คนเหล่านีแ้ ม้จะยากจน แต่เขามีความรู้
และฝีมือในการทำงานศิลปหัตถกรรม เช่น การทอผ้าไหม การสานกระเป๋า การปักผ้า การทำเครื่องปั้นดินเผา
จึงทรงส่งเสริมให้ราษฎรได้ทำงานฝีมือทีค่ ุ้นเคยเป็นอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้กับครอบครัว
จัดทำเป็นโครงการศิลปาชีพ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ
ในพระบรมราชินูปถัมภ์” และภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น “มูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” เพื่อช่วยเหลือราษฎรผูย้ ากไร้ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น
ในระยะยาว
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพบว่ายังมีราษฎรจำนวนมากทีข่ าดความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ ขาดแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิต ประสบปัญหาความยากจน ขาดแคลนทีด่ ินทำกิน
จึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้สว่ นราชการ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ดำเนิน “โครงการหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจ
พอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง ตามแนวพระราชดำริ” และ “ธนาคารอาหารชุมชน” ด้วยการให้ความรู้
ที่ถูกต้องในการประกอบอาชีพ รวมถึงให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตในบางส่วน ตลอดจนติดตามให้คำ
แนะนำอย่างใกล้ชดิ เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้มีอาหารบริโภคตลอดปี
อีกทัง้ ยังทำให้คนยากจนในชุมชนนัน้ ๆ มีงานทำ มีรายได้เสริมเลีย้ งครอบครัว ไม่ต้องละทิง้ ถิ่นฐานไป
ทำงานในต่างถิน่ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวติ ในด้านต่างๆ มากมายเพือ่ ให้เหล่าพสกนิกรมีความเป็นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ
ตลอดจนเป็นขวัญและกำลังใจให้ประชาชนชาวไทยผูท้ ุกข์ยากและประสบความเดือดร้อน มีความหวัง
และพลังในการดำเนินชีวิตต่อไป นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้
๑๐๑

๑.๑ ศิลปาชีพ... ศิลปะเพื่อชีวิตและธำรงมรดกไทย
“...การที่ข้าพเจ้าเริ่มงานศิลปาชีพขึ้นนั้น
ข้าพเจ้าตั้งใจจะสรรหาอาชีพให้ชาวนาที่ยากจน
เลี้ยงตนเองได้เป็นเบื้องต้น
ทั้งนี้ เนื่องจากข้าพเจ้าได้มีโอกาสตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ไปเยี่ยมราษฎรตามชนบทมาหลายสิบปี
ได้พบว่าราษฎรส่วนให- ่เป็นชาวนาชาวไร่ที่ต้องทำงานหนัก
และต้องเผชิญอุปสรรคจากภัยธรรมชาติมากมาย
เช่น ฝนแล้ง น้ำท่วม ศัตรูพืชระบาด เป็นต้น ทำให้ชาวนาชาวไร่มักยากจน...
และได้พบด้วยความยินดีว่าชาวนาชาวไร่เหล่านี้
มีฝีมือทางหัตถกรรมสืบทอดกันมาแต่ครั้งบรรพบุรุษแล้ว
โดยที่หัตถกรรมส่วนให- ่เป็นสิ่งที่เขาใช้สอยอยู่ในชีวิตประจำวัน...
สิ่งนี้จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าเริ่มงานส่งเสริมการทอผ้าไหมขึ้น
เพื่อให้ชาวนาชาวไร่นำความสามารถของเขาเองมายกระดับความเป็นอยู่
รวมทั้งเพิ่มพูนศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจในงานของเขา
จนในที่สุดจึงเกิดเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ...”
พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
๓๐ มกราคม ๒๕๓๕

ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทีท่ รงเห็นศักยภาพ
ของคนไทย และคุณประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับความงดงามของศิลปวัฒนธรรม
อันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น จึงทรงริเริ่มให้ฟื้นฟูและพัฒนางานฝีมือพื้นบ้านในแต่ละภูมิภาค
ขึ้นภายใต้ชื่อ “ศิลปาชีพ” เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีรายได้เสริมนอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรรม
ซึ่งนอกจากช่วยให้พสกนิกรมีความเป็นอยูท่ ีด่ ีขึ้นแล้ว ยังเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรม
พื้นบ้านทัว่ ทุกภูมิภาคไม่ให้สูญหาย ทัง้ ยังเป็นการเผยแพร่ฝีมือช่างของคนไทยให้เป็นทีร่ ู้จักอย่าง
กว้างขวาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๑๐๒

ผ้าฝ้ายเขาเต่า จุดเริ่มต้นศิลปาชีพเพิ่มรายได้แก่ราษฎร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราช
ดำเนินทรงเยีย่ มราษฎรทีห่ มูบ่ ้านเขาเต่า จังหวัดเพชรบุรี ทอดพระเนตรเห็นว่าราษฎรส่วนใหญ่ยากจน
จึงทรงชักชวนหญิงชาวบ้านเขาเต่ามาหัดทอผ้าขาวม้าและผ้าซิ่นขายเป็นอาชีพเสริม และโปรดเกล้าฯ
ให้สร้างโรงทอผ้าง่ายๆ ขึ้นที่ท้ายวังไกลกังวล
ต่อมา ราษฎรบ้านเขาเต่าได้น้อมเกล้าฯ ถวายทีด่ ินเป็นทีต่ ั้งโครงการทอผ้าถาวร โดยสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรงาน และทรงรับซื้อผ้าของชาวบ้านไว้
จึงนับได้วา่ การทอผ้าฝ้ายของชาวบ้านเขาเต่าเป็นพระราชกรณียกิจแรกด้านการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรม
แก่ราษฎร

ผ้าไหมมัดหมี่... ศิลปะบนผืนผ้าแดนอีสาน
ในขณะเสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มราษฎรผูป้ ระสบอุทกภัยทีจ่ ังหวัดนครพนม สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชิ นีน าถได้ ท อดพระเนตรผ้ า ซิ่น ไหมมั ด หมี่ท่ีห ญิ ง ชาวบ้ า นใส่ ม ารั บ เสด็ จ ด้ ว ยความ
สนพระราชหฤทัย จึงโปรดเกล้าฯ ให้คณะเจ้าหน้าที่ออกไปติดต่อรับซื้อผ้าไหมจากชาวบ้าน โดยทรงรับซื้อไว้
ในราคาสูง เพื่อจูงใจชาวบ้านให้มีกำลังใจทีจ่ ะทอผ้าไหมต่อไป อันเป็นการส่งเสริมการทอผ้าไหมมัดหมี่
เป็นอาชีพเสริม ซึ่งเป็นงานฝีมือทีช่ าวบ้านคุ้นเคย ดังพระราชดำรัสเนือ่ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ ความตอนหนึ่งว่า
๑๐๓

“...ข้า พเจ้า บอกเขาว่า ผ้ า ที ่เขาใส่ น สี ่ วยมาก ทอให้ พ ระราชิน ีไ ด้ไ หม
ชาวบ้านก็บอกว่า พระราชินีจะเอาไปทำอะไร เพราะว่าผ้าแบบนีท้ ี่คนเขาจะนุง่ ห่ม
ก็มีแต่คนยากจนเท่านั้น คนใช้ที่กรุงเทพฯ นั่นแหละเขาใส่กัน พระราชินีจะใส่ไปทำไม
ข้าพเจ้าก็ตอบไปว่าทอให้พระราชินีจะใส่ตลอด เขาก็ได้ตกลง มีการเข้าชือ่ กันว่า
ใครบ้างจะรับอาสาทอผ้าไหมมัดหมี่ถวายแบบที่เขาใส่กันลายแปลกๆ ข้าพเจ้าได้
ให้เงินล่วงหน้าไว้กับคนที่จะทอผ้าให้ข้าพเจ้าทุกคน สังเกตเห็นว่าแววตาของเขา
ทั้งหลายมีความหวังว่าเขามีงานทำ...”
นอกจากนี ้ สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชิ น ีน าถ ยัง ทรงส่ง เสริ ม ศิ ล ปะ
การผลิตผ้าแพรวาของชาวภูไท และการผลิต
ผ้าขิดหรือผ้ายกดอก จนได้รับฟื้นฟูให้กลับคืน
มาสูค่ วามนิย มของประชาชนอีก ครั ้ง อย่า ง
กว้างขวาง
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ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา... ศิลปะที่ต้องใช้ความประณีต
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทอดพระเนตรเห็ น ย่า นลิเ ภามีอ ยูท่ วั ่ ไปในป่า
จั ง หวั ด นราธิ ว าส และด้ ว ยทรงตระหนัก ว่ า
ย่า นลิเ ภาเป็น งานจั ก สานชั ้น เยีย่ มทีเ่ คยใช้ กั น
อย่า งแพร่ ห ลายในรั ช สมัย พระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว แต่ศิลปะการจักสาน
ย่านลิเภากำลังสูญหายไป เนือ่ งจากต้องใช้ฝีมือ
ทีม่ ีค วามประณีต ละเอีย ดอ่อ น เป็น งานที ่ต้ อ ง
ใช้เวลาและความมานะพยายามสูง พระองค์จึง
ทรงส่งเสริมอาชีพการจักสานย่านลิเภาทีอ่ ำเภอ
ยี่งอ อำเภอระแงะ อำเภอบาเจาะ และอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ดังพระราชดำรัสเนือ่ งใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๔ ความตอนหนึ่งว่า
“...ย่านลิเภานี้เป็นศิลปะเก่าแก่ของบรรพบุรุษของเรา แล้ววัตถุดิบก็เกิดขึ้นเอง
ภายในประเทศ คือทางภาคใต้ที่ฝนมาก ตัวย่านลิเภานัน่ ก็คือเป็นวัชพืชชนิดหนึง่
ที่ขึน้ เอง รกโดยธรรมชาติใต้ต้นยาง ในสวนยาง ปิดดินให้ชุม่ ชืน้ และที่ภาคใต้ใช้ได้ดี
เพราะว่าฝนตกมากทำให้เกิดความเหนียว ทำให้เส้นเหนียว แล้วก็อยู่ได้เป็นร้อยปี...
ถ้าแม้นว่าทิ้งให้แก่กับต้นแล้วใยของเขาจะเหนียวอยู่ได้เป็นร้อยปี โดยที่ไม่มีตัวแมลง
มากัดกินเลย เพราะฉะนั้นพูดได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเมืองไทย...”
พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดครูไปสอนการจักสานย่านลิเภาให้แก่ราษฎรภาคใต้
โดยมีการออกแบบให้เป็นเครื่องใช้หลายชนิด ซึ่งมีราษฎรสนใจสมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก ทำให้
เครื่องใช้จากย่านลิเภากลับคืนสูค่ วามนิยมของประชาชนอีกครั้ง ดังทีส่ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พระราชนิพนธ์ไว้ในหนังสือ “สมเด็จแม่กับการศึกษา” ความตอนหนึ่งว่า
“...ทางภาคใต้ ในสวนยางมี เ ถาไม้ ช นิด หนึง่ เรีย กว่า ย่ า นลิ เ ภา... เมื ่อ
เสด็จ ภาคใต้ก็ ท รงส่ ง เสริม ให้ ส านกระเป๋ า ชนิด นี ้ เดิม ชาวบ้ า นเขาก็ ท ำกั น บ้ า งแต่
ไม่ละเอียดนัก สมเด็จแม่ไปทรงสอนให้ทำให้ละเอียดขึน้ ไปๆ มาๆ ทำได้ละเอียด
กว่าของโบราณเสียอีก...”
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงฟื้นฟูศิลปหัตถกรรมแขนงต่างๆ ควบคู่ไปด้วย
เช่ น การถมทอง ถมเงิ น คร่ ำ การแกะสลัก หนัง ตะลุง และตุ ๊ก ตาชาววั ง รวมถึ ง โปรดเกล้า ฯ
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ให้มีการจักสานด้วยหวายและไม้ไผ่ ทอเสื่อ
กระจูด การเย็บปักถักร้อย การปลูกหม่อน
เลี้ยงไหม การทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย การปักผ้า
และการปั้นดินเผา ตลอดจนทรงส่งเสริมให้
กลุ่มสตรีในนิคมสร้างตนเอง ตำบลอ่าวน้อย
อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมี
อาชีพปลูกสับปะรดแต่มีรายได้ไม่แน่นอน
ให้ ท ำดอกไม้ป ระดิ ษ ฐ์ โ ดยเฉพาะดอกไม้
ของไทย เช่ น ดอกสารภี ดอกอัง กาบ
ดอกบัว ซึ ่ง ชาวบ้า นสามารถประดิ ษ ฐ์
ได้เหมือนจริง ทำให้จำหน่ายได้ดี และมีรายได้เพิ่มขึ้น จากนั้นจึงได้ขยายไปสู่ราษฎรที่ตำบลดอนขุนห้วย
ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และที่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามด้วย

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ... ช่วยเหลือประชาราษฎร์ ธำรงศิลปหัตถกรรมไทย
สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรม
ราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ตั้ง “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ”
โดยทรงรับเป็นประธานมูลนิธิ และให้
อยูใ่ นพระบรมราชิ น ูป ถั ม ภ์ รวมทัง้
พ ร ะ ร า ช ท า น ท ุน เริ ่ม แร ก เ ป ็น เ งิ น
๑ ล้านบาท ต่อมารัฐบาลได้จัดตั้งกอง
ศิลปาชีพ ในสำนักราชเลขาธิการ ภายหลัง
ได้ เ ปลีย่ นชื ่อ เป็น “มู ล นิธิ ส่ ง เสริม
ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ”
วั ต ถุ ป ระสงค์ ส ำคั ญ ของมูล นิธิ ส ่ง เสริ ม ศิ ล ปาชี พ ฯ คื อ เพื ่อ หาอาชี พ เสริ ม เพิ ่ม รายได้ ใ ห้ แ ก่
ประชาชนทีป่ ระสบปัญหาในการเพาะปลูก หรือประชาชนทีว่ ่างจากฤดูกาลเพาะปลูก ให้ได้มีงานทำ
อยูก่ ับบ้าน ซึ่งจะส่งผลให้ราษฎรไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานของตนเพื่อไปทำงานในเมืองใหญ่ๆ อันจะก่อให้
เกิดปัญหาชุมชนแออัดตามมา นับว่าเป็นการช่วยราษฎรผู้มีรายได้น้อยเหล่านี้ได้อีกทางหนึ่ง และสำหรับ
ชาวไทยภูเขาซึ่งเคยมีอาชีพปลูกฝิน่ ก็ทรงส่งเสริมให้หันไปประกอบงานฝีมือทีม่ ีความชำนาญอยูแ่ ล้ว
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คื อ การเย็บ ปัก ถัก ร้อ ย และการเป็น
ช่างเงินหรือช่างทองแทน นับได้ว่าลด
ปัญหายาเสพติดได้ระดับหนึ่ง
เ ป ้า ห ม า ย ท ี ่ส ำ คั ญ ย ิ ่ง อ ีก
ประการหนึง่ คื อ การธำรงรั ก ษา
และฟื้นฟูหัตถกรรมแบบไทยโบราณ
ซึ ่ง กำลัง จะเสือ่ มสูญ ให้ ส ามารถ
กลับมาแพร่หลาย เช่น การทอผ้าไหม
มัด หมีล่ วดลายโบราณ การทอผ้า
แพรวา การจักสานย่านลิเภา การทำ
เครื่องถมเงินถมทอง และการทำคร่ำ
เป็นต้น เนื่องจากศิลปหัตถกรรมประเภทนี้ต้องใช้ฝีมือ เวลา และความอดทน ทำให้หาผู้สนใจจะสืบทอด
วิชาเหล่านี้เป็นอาชีพได้ยากยิ่ง

ทรงก่อตั้งโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดา และศูนย์ศิลปาชีพทั่วประเทศ
หลังจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถทรงเริ่มพระราชกรณียกิจด้านการ
ส่งเสริมศิลปาชีพมามากกว่า ๑๐ ปี ทรงเห็น
เ ป ็น ก า ร ส ม ค ว ร ท ี ่จ ะ จั ด ตั ้ง โ ร ง ฝึ ก
ศิล ปาชีพ สวนจิต รลดาขึน้ ภายในเขต
พระราชฐานสวนจิตรลดา เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ของการเรี ย นการสอนศิ ล ปาชี พ แขนงต่ า งๆ
และเป็น ศู น ย์ก ลางการผลิต ผลิต ภั ณ ฑ์
ศิลปาชีพจากราษฎรทัว่ ประเทศ โดยสมาชิก
รุ่นแรกคัดเลือกมาจากครอบครัวของข้าราช
บริพารจำนวน ๑๐ คน มาฝึกหัดการทอจกและจักสานไม้ไผ่ ต่อมา จำนวนสมาชิกได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า ๗๐๐ คน ส่วนใหญ่มาจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ
โรงฝึกศิลปาชีพ เปิดสอนงานศิลปาชีพแขนงต่างๆ หลายแผนก ได้แก่ แผนกถมเงินและถมทอง
เครื่องเงินและเครื่องทอง คร่ำเงินและคร่ำทอง จักสานย่านลิเภา จักสานไม้ไผ่ สานเสื่อกระจูด แกะสลักไม้
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แกะสลักหิน แกะสลักหนัง ทอผ้าไหม ทอผ้าฝ้าย ทอผ้าจก ทอผ้าไหมแพรวา ปักซอยแบบไทย ตัดเย็บ
ทอพรม งานปั้น ตุ๊กตาไทย เขียนลาย เครื่องปั้นดินเผา ประดับมุก ตกแต่งด้วยปีกแมลงทับ ดอกไม้ประดิษฐ์
ช่างไม้และช่างหวาย และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งได้ผลิตผลงานออกมามากมาย
ต่อมาจึงได้มกี ารตัง้ ศูนย์ศลิ ปาชีพในภาคต่างๆ ทัว่ ประเทศ อาทิ ศูนย์ศลิ ปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ศลิ ปาชีพบ้านกุดนาขาม อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศลิ ปาชีพ
บ้านจาร อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
ศู น ย์ศิ ล ปาชี พ จั ง หวั ด แม่ฮ ่อ งสอน อำเภอเมือ งแม่ฮ ่อ งสอน จั ง หวั ด แม่ฮ ่อ งสอน ศู น ย์ศิ ล ปาชี พ
เครื่องปัน้ ดินเผาทักษิณราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง
อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น

ผลงานศิลปาชีพเผยแพร่สู่กลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นผูน้ ำในการใช้ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพอยูเ่ สมอ
เพื่อเป็นตัวอย่างแก่คนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้เห็นคุณค่าและความงดงามของผลิตภัณฑ์
ศิลปาชีพ เช่น ทรงฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บจากผ้าไหมแพรวา ผ้าไหมมัดหมี่ และผ้าปักของชาวไทยภูเขา
กระเป๋าถือจากย่านลิเภา หรือทรงใช้เครื่องเงินเครื่องทองฝีมือนักเรียนศิลปาชีพ
ทัง้ นีใ้ นส่วนของการเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพออกสูป่ ระชาชนนัน้ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง
สม่ำเสมอ ภายในประเทศดำเนินการโดยการตัง้ ร้าน “จิตรลดา” ขึน้ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ
การจัด นิท รรศการแสดงผลงานศิล ปาชี พ และการส่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ศ ิล ปาชีพ ไปจำหน่า ยตาม
ห้างสรรพสินค้า และในงานแสดงสินค้า
พระองค์ ม ีพ ระราชดำริ ใ ห้ เ ผยแพร่ ง านศิ ล ปาชี พ แก่ ช าวต่ า งประเทศในรู ป แบบทีส่ ำคั ญ
คื อ การพระราชทานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ศ ิล ปาชีพ เป็ น ของขวัญ แก่ พ ระราชอาคัน ตุก ะ และบุ ค คล
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ที ่เ ป็ น ชาวต่า งประเทศ โดยจะเลือ กผลิต ภั ณ ฑ์ศิ ล ปาชี พ ทีง่ ดงาม เพื่อ ให้ ผู้ท่ีไ ด้ รับ พระราชทาน
เกิ ด ความชื ่น ชมในศิ ล ปะการประดิ ษ ฐ์ ข องไทย และการเผยแพร่ โ ดยการจัด แสดงผลิ ต ภั ณ ฑ์
ศิล ปาชีพ ในโอกาสที ่เ สด็จ พระราชดำเนิน ไปต่า งประเทศหลายครั ้ง เพื ่อ ให้ น ัก ธุ ร กิ จ และ
ประชาชนในประเทศนัน้ ๆ ได้ ม ีโ อกาสชื ่น ชมผลิต ภั ณ ฑ์ศิ ล ปาชี พ ทีท่ ำขึ ้น ด้ ว ยฝีม ือ ของคนไทย
ดังพระราชดำรัส วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๕ ความตอนหนึ่งว่า
“...นับเป็นสิ่งน่าปลื้มใจที่ขณะนีช้ าวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลป
หัตถกรรมเพิม่ ขึน้ เป็นลำดับ โดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือ ซึง่ หากเราร่วมมือกันศึกษา
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่ายิ่งๆ ขึ้น ศิลปหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอด
เป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราในอนาคต...”

ปวงประชาเป็นสุขศานต์
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจส่งเสริมเกี่ยวเนือ่ งกับงาน
ศิลปาชีพอย่างต่อเนือ่ งด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ผลจากการทีท่ รงช่วยเหลือราษฎรผูย้ ากไร้ให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น ช่วยให้เขาสามารถใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านทีม่ ีอยูม่ าเสริมสร้างรายได้ให้ครอบครัว สามารถพึ่ง
ตนเองได้อย่างยัง่ ยืน ดำรงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข และสามารถพัฒนาตนเองตลอดจน
ครอบครัวได้อย่างเต็มศักยภาพนัน้ นับว่าได้ทรงช่วยยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ช่วยลดช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวย ทรงช่วยให้ประชาชนในชนบทสามารถพึ่งตนเอง
ได้ม ากยิ ่ง ขึน้ รวมทั ้ง ทรงช่ว ยให้ มี ก ารสื บ ทอดศิล ปหั ต ถกรรมพืน้ บ้ า นเป็นมรดกของสัง คมไทย
จนปัจจุบัน นับเป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ ต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง ดังบทสัมภาษณ์ของ นางประจวบ
จันทร์นวล สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพบ้านนาโพธิ์ บ้านนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้รับพระราช
ทานความช่วยเหลือจนทำให้มีรายได้และมีชีวิตที่ดีขึ้น
๑๐๙

นางประจวบ จันทร์นวล

สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพบ้านนาโพธิ์
บ้านนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์
จังหวัดบุรีรัมย์
ด้ ว ย ค ว า ม แ ห้ ง แ ล ้ง กั น ด า ร
ของบ้า นนาโพธิ ์ ชาวบ้า นแทบไม่ม ี
ข้ า วประทัง ชี วิ ต ทำให้ น างประจวบ
จั น ทร์ น วล และครอบครั ว ต้ อ ง
นำผ้า ไหมทีท่ อไว้ ใช้ ม าขายแลกข้ า ว
และผ้า ทอทีส่ วยงามนีเ้ อง ทีเ่ ป็น สือ่
ไปถึ ง สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรม
ราชินีนาถ ทรงชื่นชม และทรงเล็งเห็นฝีมือ ภูมิปัญญาของชาวบ้าน จึงทรงสนับสนุนให้ชาวบ้าน
ทอผ้าไหม รวมทัง้ ปลูกหม่อนเลีย้ งไหม ตลอดจนรับเป็นสมาชิกศิลปาชีพผ้าไหม ขายผ้าสร้างรายได้
จนสามารถส่งเสียลูกเรียนจบปริญญาทุกคน นางประจวบและชาวบ้านจึงขอถวายความจงรักภักดีต่อ
พระองค์ตลอดไป

ชีวิตดีขึ้นเพราะสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ต้ น ตระกู ล ดิ ฉ ัน เป็น คนบ้า นนาโพธิ ์ มีอ าชี พ
ทำผ้าไหมตั้งแต่สมัยรุ่นคุณย่า ซึ่งมีชีวิตอยู่สมัยรัชกาล
ที ่ ๕ สมัย ก่ อ นในหมูบ่ ้า นและบริ เ วณใกล้เ คี ย ง
เกิดความแห้งแล้งติดต่อกัน ๖-๗ ปี ทำให้ชาวบ้าน
แทบไม่มีข้าวกิน เนือ่ งจากทำนาไม่ได้และไม่มีอะไรไป
แลกข้าว มีแต่ผ้าไหมทีท่ ำไว้ใช้เอง จึงนำไปแลกข้าว
ต่างถิ่น บังเอิญมีนักศึกษาได้นำผ้าของพวกเราไปเสนอ
ในวัง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงรับ
ซื้อไว้ และรับชาวบ้านเข้าเป็นสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ หลังจากนั้น พระองค์ทรงนำตัวอย่างผ้า
มาให้ชาวบ้านทอ ตั้งแต่ปี ๒๕๑๖ จนถึงปัจจุบนั พระองค์ทรงรับซื้อและให้ราคาดี กลุ่มผ้าไหมของเรา
จึงทอผ้าไหมส่งให้วังตลอดมา

๑๑๐

ทรงสนับสนุนชาวบ้านทอผ้า ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม
นอกจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจะทรง
รับซื้อผ้าไหม และพระราชทานตัวอย่างแบบผ้ามาให้ดิฉันและ
สมาชิกกลุม่ ผ้าไหมทอแล้ว พระองค์ทรงสนับสนุนให้ชาวบ้าน
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และให้นำเส้นไหมไปขายให้พระองค์
อีกด้วย ซึ่งทรงรับซื้อไว้ในราคาสูง และทรงสนับสนุนให้สมาชิก
กลุม่ ทัว่ ๆ ไปได้เลีย้ งไหมด้วย โดยในกลุม่ ของเราจะรับผิดชอบ
ใน ๓-๔ หมู่บ้าน ดิฉันรับหน้าทีน่ ำผ้าทอของชาวบ้านไปส่ง
ในสวนจิตรลดาด้วยตัวเองเป็นประจำ
ก่อนทีส่ มเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจะทรงยืน่ พระหัตถ์เข้ามาช่วยเหลือนัน้ พวกเรา
ยากจนกันมาก ทำแต่นา กันดาร ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ถ้าไม่ได้พระองค์พวกเราคงยังลำบากกันอยู่ และ
ศิลปะการทอผ้าตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายก็คงสูญหายไปแล้ว
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทีท่ รงมีต่อชาวบ้านนาโพธิ์ ทรงช่วยให้การทอผ้ากลายเป็น
อาชีพหลักของชาวบ้านอีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากการทำนา ซึ่งการทอผ้าไหมสามารถสร้างรายได้
ให้ดิฉันหมื่นกว่าบาทต่อเดือน จากที่เคยมีรายได้เพียงเดือนละประมาณสองพันบาท ตอนนีพ้ วกเรา
มีความสุขสบายด้วยเงินจากการทอผ้านีเ้ อง มีเงินส่งลูกเรียนจบปริญญาทุกคน เรียนจบแล้วก็เข้ารับ
ราชการเกือบทั้งหมู่บ้าน นอกจากนี้ สิ่งที่ทำให้ดิฉันรู้สึกภูมิใจที่สุดในชีวิตคือ การได้รับเลือกจากสำนัก
พระราชวังให้เป็นตัวแทนตามเสด็จฯ ไปเผยแพร่วัฒนธรรมเกี่ยวกับการทอผ้าไหม ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี
ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ๒๕๓๔

ชีวิตนี้ขอถวายความจงรักภักดีตลอดไป
ผลจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงช่วยเหลือพวกเรานั้น ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเรา
ดีขึ้นทุกคน ดิฉันและพี่น้องชาวไทยทีเ่ ป็นสมาชิกศิลปาชีพ
กลุม่ ผ้าไหม ซาบซึง้ ในน้ำพระราชหฤทัยของพระองค์เป็นอย่างยิง่
ที่ ท รงช่ ว ยพวกเราได้ ลื ม ตาอ้ า ปากมี ชี วิ ต ที่ สุ ข สบายขึ้ น
จึงขอถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ตลอดชีวิต และขอให้
พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิง่ ยืนนาน เป็นทีพ่ ง่ึ ของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป
๑๑๑

๑.๒ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง... สร้างอาชีพและแหล่งอาหาร
“...ทราบดีจากทางเพื่อนที่คุ้นเคยอยู่กับสหประชาชาติว่า
ต่อไปโลกเราอาหารอาจจะขาดแคลนก็เป็นได้
เลยคิดว่าถ้าแต่ละประเทศสามารถจะผลิตอาหารมากขึ้น
จะช่วยได้มากในอนาคต ที่จะไม่ให้เกิดมีความอดอยากเกิดขึ้น
ข้าพเจ้าเลยมีโครงการฟาร์มตัวอย่าง
แล้วอีกอย่างราษฎรที่มาหาแล้วพูดว่าไม่มีงานจะทำ
เรียนจบก็ไม่มีงานจะทำ ได้มาอาศัยบรรจุเป็นคนงานของฟาร์มตัวอย่าง
ในเวลาเดียวกัน เขาได้ดูว่าการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ
วิธีไหนบ้าง การเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้อง
แล้วเมื่อเขาออกไปแล้ว เขาสามารถที่จะเลี้ยงสัตว์ของเขาได้โดยถูกต้อง”
พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ
ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต
๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๕

พระราชทาน “ฟาร์มตัวอย่าง” สร้างอาชีพ และแหล่งอาหาร
เมือ่ ครั้งทีส่ มเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินนี าถ เสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎรในภาคเหนือ
ทรงพบเห็ น ปัญ หาความยากลำบากของ
ราษฎร ซึ่งขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ
ขาดแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวติ พระองค์ทรง
ห่วงใยและมีพระราชประสงค์ชว่ ยราษฎรให้หลุดพ้น
จากความลำบาก โดยเฉพาะชาวเขา พระองค์
จึ ง มีพ ระราชประสงค์ ท จี ่ ะช่ ว ยเหลือ ชาวเขา
ให้มีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น จึงมีพระราชดำริ
ให้จัดตั้ง “ฟาร์มตัวอย่าง” ขึ้น สำหรับฝึกอาชีพทางด้านการเกษตร เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติ
ได้จริง โดยจัดตั้งเป็นแห่งแรกทีบ่ ้านขุนแตะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ดังพระราชดำรัส
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ ความตอนหนึ่งว่า
๑๑๒

“...ข้า พเจ้า พยายามหาซือ้ ที ่ด ิน เป็ น จำนวนมากเพือ่ ทำฟาร์ม ตัว อย่ า งที ่
บ้านขุนแตะ อำเภอจอมทอง เพราะว่าวันหนึง่ ประชาชนชาวกระเหรีย่ งและชาวไทย
ได้มาหาข้าพเจ้าและบอกว่าเขาเองไม่ติดใจที่จะปลูกฝิ่น หรือว่าเสพฝิ่นอีกต่อไปแล้ว
เขาเชื่อฟังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั แต่เขาบอกว่าขอให้แม่กบั พ่อ
ช่วยหางานให้เขาทำหน่อย เขาอยากมีงานทำจะได้เลี้ยงครอบครัวได้ ซึง่ ข้าพเจ้า
ทราบดีว่าคนเหล่านี้ไม่ได้ต้องการเงินมากมายเลย ที่จะอยู่โดยมีความสุขสบาย เรียกว่า
ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของเขา เขาอยู่ได้อย่างสบาย แม้จะมีงานทำสม่ำเสมอแต่เป็น
งานที่เรียกว่ารายได้ไม่ต้องสูงมาก... สาเหตุที่ว่าเราทำฟาร์มใหญ่เพราะคิดว่าอยาก
หางานทำให้กับพวกชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ยากจนข้นแค้น ก็สมประสงค์ เขามาสมัครงาน
มาทำงานในฟาร์มตัวอย่างนี้ ซึ่งได้รับความช่วยเหลืออย่างมากมายจากองค์การต่างๆ
ของรัฐบาล... มาเทรนการเลี้ยงไก่บ้าน เลี้ยงแกะ เลี้ยงสารพัดอย่าง ทำให้เขามีงานทำ
เขาบอกมีความสุขแล้วเดี๋ยวนี้...”
การจัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งจ้างแรงงาน
และพัฒนาชีวิตความเป็นอยูข่ องราษฎร ด้วยการส่งเสริมให้ราษฎรประกอบอาชีพทีม่ นั่ คง มีรายได้
ทีแ่ น่น อนในการเลีย้ งครอบครั ว ส่ง เสริ ม ให้ เ ลีย้ งสัต ว์ พื ้น เมือ งชนิด ต่ า งๆ เพื ่อ เป็น แหล่ง อาหาร
ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ำ ลำธาร และรักษาความอุดมสมบูรณ์ให้คงอยู่
เพื ่อ ใช้ ป ระโยชน์ต่ อ ไปในอนาคต ตลอดจนเป็น แหล่ง ศึ ก ษาข้ อ มูล และถ่ า ยทอดเทคโนโลยีด้ า น
การเกษตรให้สามารถนำไปใช้ในพื้นที่ได้ นอกจากนี้ พระองค์มีพระราชประสงค์ทรงช่วยเหลือประชาชน
ทีต่ กงานจากเหตุ ก ารณ์วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ เมือ่ ปี ๒๕๔๐พระองค์ จึ ง ทรงให้ ข ยายผลโครงการไปใน
๑๑๓

หลายจังหวัดทุกภาคของประเทศกว่า ๕๖ แห่ง อาทิ บ้านแม่ตุงติง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
บ้านแม่ตำ๋ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง หนองหมากเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โคกปาฆาบือซา
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และบ้านทุ่งคลองชีพ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เป็นต้น

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จัดสรรที่ทำกิน สร้างอาชีพแก่ราษฎร
เมื่อคราวเสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎร
ในพื้นทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัด
สกลนครได้ ม ีร าษฎรขอพระราชทาน
ความช่ วยเหลือ เรื ่อ งการจั ด ทีด่ ิ นทำกิ น
และขอพระราชทานงานทำเป็นจำนวนมาก
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
จึงทรงขอพระราชทานพระบรมราชวินจิ ฉัย
วิ ธี พ ระราชทานความช่ ว ยเหลือ อย่า ง
เหมาะสมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ซึ่งพระองค์มีพระราชดำริว่าควรสอนให้ประชาชนรูจ้ ักการใช้ที่ดินที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
มีผลผลิตพอเลี้ยงครอบครัวโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ น ีน าถ จึ ง มีพ ระราชเสาวนีย ์ข อใช้ ท ีด่ ิ น ว่ า งเปล่า
ของกรมปศุสัตว์ จำนวน ๙๒ ไร่ และให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดทำโครงการ “หมู่บา้ นเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดำริ” ขึน้ ณ บ้านดงยอ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เป็นแห่งแรก โดยสร้างบ้านพักเกษตรกร ๒๐ หลัง และจัดแบ่งที่ดินเพื่อทำการเกษตรครอบครัวละ ๒ ไร่
รวมทัง้ จัดสร้างระบบสาธารณูปโภคให้แก่ราษฎรในโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ใช้ทดี่ ินทีม่ ีอยูจ่ ำกัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยเหลือราษฎรให้มีงานทำ เป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่ทำการเกษตร โดยไม่ใช้ปุ๋ยและ
ยาฆ่าแมลง และเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษ สำหรับเลีย้ งคนในหมูบ่ ้าน และเมือ่ เหลือจาก
การบริโภคสามารถนำไปจำหน่ายเสริมสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย
ผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว สามารถสร้างรายได้ให้กบั ครอบครัวเกษตรกรเฉลี่ย ๓,๐๐๐ –
๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน และมีอาหารทีป่ ลอดภัยสำหรับบริโภค และยังช่วยให้ราษฎรรู้จักการปลูก
ป่าชุมชน ฟื้นฟูสภาพป่าให้มีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น มีป่าไม้สำหรับใช้สอยในการซ่อมแซมบ้านโดยไม่ต้อง
ทำลายป่าไม้ของชุมชน
๑๑๔

ขยายผลโครงการ... เพื่อผู้ประสบภัยจากปัญหาความไม่สงบใน ๓ จังหวัดภาคใต้
นอกจากนี้ ในช่วงทีป่ ระเทศไทยประสบ
ปัญ หาความไม่ส งบในพื ้น ที ่ ๓ จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชิน ีน าถ ทรงเป็ น ห่ ว งครอบครัว ของ
เจ้า หน้า ที ่แ ละประชาชนที ่เ ดือ ดร้อ นจาก
ปัญหาความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ส่ง ผลให้ ต้ อ งสูญ เสีย เสาหลัก ของ
ครอบครั ว ซึ ่ง สร้ า งความลำบากให้ กั บ
ครอบครัวผูส้ ูญเสียเป็นอย่างยิง่ จึงมีพระราชดำริให้จัดตัง้ “โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
และฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ” ขึ้นที่หมู่บ้านรอตันบาตู หมู่ที่ ๗ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส ในพื้นที่ ๖๓๒ ไร่ ดังพระราชดำรัสเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม
๒๕๔๘ ความตอนหนึ่งว่า
“...ต่อ ไปนีก้ ็ มี โ ครงการหมู ่บ้ า น
เศรษฐกิจพอเพียง ตามพระบรมราโชบาย
ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู ่หั ว
ที ่ห มู ่บ้ า นรอตัน บาตู โครงการหมู ่บ้ า น
เศรษฐกิ จ พอเพีย ง บ้ า นรอตัน บาตูที ่
จังหวัดนราธิวาสนัน้ ข้าพเจ้าได้นำเงิน
ที่ท่านทั้งหลายมอบให้ข้าพเจ้าในโอกาส
อายุครบ ๗๒ ปี ไปจัดซื้อที่ดินจำนวน ๗๐๗ ไร่ ที่นราธิวาส และขอให้ทางหน่วยทหาร
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และส่วนราชการต่างๆ ช่วยข้าพเจ้าจัดสร้างบ้าน
๑๕๐ หลัง เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของประชาชน ข้าราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ
ทั้งไทยพุทธ และไทยมุสลิม ที่สูญเสียหัวหน้าครอบครัว เนื่องจากเหตุการณ์ที่เรียกว่า
โดนฆ่ารายวัน ซึ่งเป็นเวลามา ๒ ปีแล้ว...”
ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงขยายผลโครงการดังกล่าวไปพื้นที่อื่นๆ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่เดือดร้อน และผู้ยากไร้ในชนบท
ห่างไกลและทุรกันดาร เช่น บ้านจาเราะปูโงะ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลาและในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ได้แก่ บ้านทางหลวง หมู่ ๘ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เป็นต้น
๑๑๕

ปวงประชาเป็นสุขศานต์
ด้วยพระราชหฤทัยทีท่ รงมุง่ มัน่ ช่วยเหลือราษฎรผูต้ กทุกข์ได้ยาก ได้มีชีวิตความเป็นอยูท่ ดี่ ีขึ้น
อยูใ่ นแผ่นดินไทยอย่างมีความสุข สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงเสด็จฯ ทรงเยีย่ มเยียน
ราษฎรในทุกพื้นทีอ่ ย่างไม่ทรงย่อท้อ ไม่ว่าจะเป็นพื้นทีท่ ุรกันดาร หรือพื้นทีม่ ีปัญหาความขัดแย้งและ
เสี่ยงภัยโดยไม่ทรงหวั่นเกรง ด้วยทรงถือว่าทุกคนคือคนไทยและเป็นราษฎรของพระองค์ ไม่ทรงเลือก
เชือ้ ชาติ ศาสนา ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ราษฎรทัว่ ทุกภูมิภาคมีความกินดีอยูด่ ีแล้ว ยังช่วยสร้างขวัญ
และกำลังใจให้ประชาชนในพื้นทีน่ นั้ เกิดความมัน่ คงด้านอาชีพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดั ง บทสัม ภาษณ์ส มาชิ ก โครงการฟาร์ ม ตั ว อย่า งตามแนวพระราชดำริ ฯ ๓ ราย ที่ ไ ด้ รั บ
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ช่วยให้เขาเหล่านัน้ มีอาชีพ มีรายได้
สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยความพอเพียง ได้แก่ นายมณฑล พิเชฐกุลสัมพันธ์ บ้านขุนแตะ
ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นางหนูเย็น ปะมาคะเต บ้านโนนสวรรค์ ตำบลพังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และนางอาซียะ บินดาโอ๊ะ บ้านรอตันบาตู ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส

นายมณฑล พิเชฐกุลสัมพันธ์

สมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ
บ้านขุนแตะ ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่
ด้ ว ยพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของสมเด็ จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทาน
“โครงการฟาร์ ม ตั ว อย่า งตามพระราชดำริ ”
ที่บ้านขุนแตะช่วยให้นายมณฑล พิเชฐกุลสัมพันธ์
ซึ่งตกงาน ได้มีอาชีพ มีรายได้ จนครอบครัวพ้นจากสภาพความยากจน มีชีวิตสุขสมบูรณ์ขึ้นอย่างมาก
เขาจึงตั้งปณิธานไว้ว่า จะทำความดีและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดไป

ฟาร์มตัวอย่าง... ให้อาชีพ สร้างประสบการณ์ และชีวิตใหม่
ผมเกิดทีอ่ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ยินว่าโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านขุนแตะ
ซึ่งอยูใ่ นพื้นทีใ่ กล้เคียงกัน เปิดรับสมัครเจ้าหน้าทีส่ ัตวบาล จึงไปสมัครและได้ทำงาน ซึ่งช่วยสร้างเสริม
ประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์อย่างมาก
๑๑๖

ทำงานได้ ๖ เดือน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ
ทรงเยีย่ มฟาร์มตัวอย่างฯ ตอนนัน้ ผมรู้สึกตื้นตันใจมากทีม่ ีโอกาสรับเสด็จ
อย่า งใกล้ชิ ด ผมจำได้ อ ย่า งแม่น ยำ พระองค์ ไ ด้ ม ีพ ระราชกระแสว่ า
“ไข่นกกระทามีคอเลสเตอรอลสูงไม่เหมาะกับผูใ้ หญ่ เหมาะสำหรับเด็ก”
เป็นคำที่ผมจำได้จนทุกวันนี้

พระมหากรุณาธิคุณ สร้างความสุขให้ชีวิตอย่างพอเพียง
ทุกวันนีค้ รอบครัวของผมและชาวหมู่บ้านขุนแตะคิดเสมอว่าเป็นเพราะพระบารมีของสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทีช่ ่วยให้เรามีอาชีพ มีรายได้ และมีความสุขอย่างแท้จริง นับเป็น
พระมหากรุ ณาธิคุณ อย่างใหญ่ห ลวงต่ อชาวบ้านห่ า งไกลอย่า งผม พระองค์ พ ระราชทานอาชี พ ให้
ช่วยให้ผมและครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาก จากที่ยากจน ปัจจุบันบ้านมุงด้วยกระเบื้อง มีรถยนต์
ใช้ ๑ คัน พ่อแม่และพี่น้องปลูกผักอยูใ่ นโครงการหลวงบ้านขุนแปะ น้องได้เรียนหนังสือจนจบ ปวส.
และกลับมาทำงานอยูท่ บี่ ้านเป็นสมาชิกของโครงการหลวง ๑ คน และทำงานรับจ้างทีอ่ นื่ อีก ๑ คน
และผมยังได้รับเหรียญพระราชทานจากพระองค์ ซึ่งเปรียบเสมือนทีพ่ ึ่งและกำลังใจของผมตลอด
ชั่วนิรันดร ผมจะมีความจงรักภักดีต่อพระองค์ตลอดไป
นอกจากโครงการฟาร์มตัวอย่างได้ช่วยให้ผมมีอาชีพการงานทีด่ ีแล้ว ยังทำให้เรารูจ้ ักรักษา
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้มีความรูเ้ รือ่ งเศรษฐกิจพอเพียง พออยูพ่ อกิน มีรายได้
จากการทำงาน ได้ความรู้กลับมาใช้ทบี่ ้าน และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไปอีกด้วย

รักป่ารักน้ำ... ถวายความจงรักภักดี
ผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
และทุกๆ พระองค์ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชา และทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง
มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
นอกจากนี้ ผมขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมกันปลูกต้นไม้ สร้างฝายชะลอน้ำในต้นน้ำต่างๆ
เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ ร่วมกันต่อต้านยาเสพติด ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพร และ
ปลูกจิตสำนึกความจงรักภักดีต่อพระองค์ ตลอดจนสร้างความสามัคคีในหมู่คณะเพือ่ ไม่ให้เกิดความ
แตกแยก และอนุรักษ์ธรรมชาติ ประเพณี วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่ประเทศไทยต่อไป
๑๑๗

นางหนูเย็น ปะมาคะเต

สมาชิกโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดงยอ
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๘ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
“โครงการหมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียง” ได้พลิกฟื้นชีวิตใหม่
ให้ แ ก่ น างหนูเ ย็น ปะมาคะเต หลัง จากได้ เ ป็น สมาชิ ก โครงการฯ
คนในครอบครัวมีอาชีพ มีทอี่ ยูอ่ าศัย มีเงินออม สามีเลิกอบายมุข
ครอบครั ว มี แ ต่ ค วามสุข จึ ง เชิ ญ ชวนให้ ค นไทยทุก คนช่ ว ยกั น ทำ
ความดี ดำรงชีวิตอย่างพอเพียงเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระแม่
ของแผ่นดิน

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานบ้านและที่ดินทำกิน
บ้านเกิดของดิฉันอยู่ท่อี ำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ครอบครั ว ของเรามีความลำบากมาตลอดจนกระทัง่ ได้ ม ี
โอกาสเข้าเฝ้าฯ และรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินนี าถ เมือ่ ครัง้ เสด็จฯ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ณ
บ้านฮ่องโจด อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม พระองค์ทรง
ทราบถึงความทุกข์ยากของพสกนิกรในพื้นที่ จึงมีพระราช
เสาวนียใ์ ห้สำนักพระราชวังให้ความช่วยเหลือ ซึ่งดิฉันโชคดี
ทีไ่ ด้รับพระมหากรุณาธิคุณ ทรงรับดิฉันเข้าเป็นสมาชิกใน
โครงการหมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียงดงยอ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และได้ย้ายเข้าไปอยูใ่ น
โครงการฯ สร้างความตื้นตันใจให้ดิฉันและครอบครัวตราบจนทุกวันนี้
เมือ่ ได้เข้ามาเป็นสมาชิกโครงการฯ พระองค์ได้พระราชทานพื้นทีท่ ำกินให้สมาชิกครอบครัวละ
๒ ไร่ สร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยให้ ๑ หลัง พร้อมพระราชทานโครงการเลีย้ งเป็ด เลีย้ งไก่ ปลา พืชผักสวนครัว
และปลูกหม่อนเลีย้ งไหม รวมทัง้ ทรงส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์จากทีด่ ินทีม่ ีอยูอ่ ย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยหน่วยพัฒนาการเคลือ่ นที่ ๒๖ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ เข้ามาช่วยเหลือดูแลสมาชิกในหมูบ่ า้ น

ชีวิตสุขสบายขึ้นเป็นลำดับ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
ภายหลังจากได้รับพระมหากรุณาธิคณ
ุ ดังกล่าว ชีวิตความเป็นอยู่ของดิฉันและครอบครัวดีข้ึน
เรื่อยๆ อยู่ดกี นิ ดี มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพที่พระองค์พระราชทาน ปัจจุบันนี้ดฉิ ันทำการเกษตร
๑๑๘

ปลูกพืชผักสวนครัว เช่น คะน้า บล็อคโคลี่ พริก สลัด
หอม ฯลฯ ปลูกไม้ผล เช่น มะม่วง ชมพู่ เพือ่ ใช้
บริ โ ภคในครั ว เรื อ นและจำหน่า ยเป็น รายได้ ข อง
ครอบครัว ดิฉันเลีย้ งวัว ๕ ตัว เพื่อขยายพันธุ์ และ
นำมูลโคมาใส่พืชผักสวนครัวและผลิตเป็นปุย๋ ชีวภาพ
เลีย้ งเป็ดเลีย้ งไก่ไว้กิน เหลือก็ขาย และปลูกหม่อน
เลีย้ งไหมเป็น อาชี พ เสริ ม เพิ ่ม รายได้ นอกจากนี ้
ยังทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย เพื่อส่งขายให้กบั มูลนิธสิ ่งเสริมศิลปาชีพฯ รวมแล้วจึงมีรายได้เฉลี่ย ๕,๐๐๐ บาท
ต่อเดือน ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนไปอย่างมาก สามีเลิกดืม่ สุรา เลิกเล่นการพนันมีเงินออม
สภาพจิตดี ไม่เครียด มีเวลาให้กับครอบครัวและชุมชน และได้เรียนรูก้ ารใช้ชีวิตและดำเนินชีวิต
แบบพอเพียง ครอบครัวจึงมีความสุขมาก

ถวายความจงรักภักดี ด้วยการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
ดิฉันจึงขอเชิญชาวไทยทุกคนช่วยกันทำความดี ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง บนทางสายกลาง
มีค วามพอประมาณ มีเ หตุ ผ ล มีภู ม ิคุ ้ม กั น พร้ อ มทัง้ มีค วามรู ้ค วบคู ่คุ ณ ธรรม รวมถึ ง มี ค วามรัก
สามั ค คี ร่ว มใจกั น พัฒ นาประเทศไทยให้ เจริญ รุง่ เรือ งยิ ่ง ๆ ขึน้ ไป ถวายสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ และขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

นางอาซียะ บินดาโอ๊ะ

สมาชิกโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง
ตามพระราชดำริ บ้านรอตันบาตู
หมู่ที่ ๗ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
นางอาซียะ บินดาโอ๊ะ ต้องสูญเสียสามีทีเ่ ปรียบเสมือนเสาหลัก
ของครอบครัวจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดภาคใต้
แต่ดว้ ยพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทีเ่ ปรียบเสมือนแม่คนทีส่ องได้พระราชทานบ้านพักและทีด่ ินทำกิน
ให้ใน “โครงการหมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างฯ” ช่วยให้นางอาซียะสามารถดำรงชีวิต
และดูแลครอบครัวได้อย่างมีความสุข และตั้งมัน่ ว่าจะประพฤติตนเป็นคนดี รวมทัง้ ส่งเสริมให้คนไทย
รู้ รัก สามัคคี เพื่อความสงบสุขของประเทศ ตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณพระแม่ผทู้ รงเป็นศูนย์รวม
จิตใจของชาวไทย
๑๑๙

สูญเสียเสาหลักของครอบครัว... อยู่ได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
ดิ ฉ ัน เกิ ด ทีอ่ ำเภอเจาะไอร้ อ ง จั ง หวั ด นราธิ ว าส
สามีซง่ึ รับราชการตำรวจ สังกัดสถานีตำรวจภูธรเจาะไอร้อง
เสียชีวติ ที่ตลาดบ้านยานิง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
แม้จะลำบากยากเข็ญ เนือ่ งจากเสียสามี ซึ่งเป็น
การสูญ เสีย ทีย่ งิ ่ ใหญ่ ขาดผูน้ ำและเสาหลัก ของ
ครอบครัว ลูกๆ ต้องกำพร้าพ่อ แต่ในความโชคร้าย
ก็ ยั ง มี ค วามโชคดีอ ยู ่ เมื ่อ ดิฉ ัน และประชาชนที ่
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชิน ีน าถ พระราชทานที ่ด ิน และจัด ตัง้ โครงการหมู ่บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพีย งและ
ฟาร์ม ตัว อย่ า ง บ้า นรอตั น บาตู พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ในครั ้ง นัน้ สร้ า งความปีติ ย ิน ดี แ ก่ ดิ ฉ ัน
และสมาชิกทุกคนในโครงการเป็นอย่างมาก
โครงการหมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ นอกจากจะช่วยเหลือ ครอบครั วทีป่ ระสบเคราะห์ ก รรม จากการกระทำของ
ผูก้ ่อความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว ยังสร้างงานให้ราษฎรมีอาชีพ มีรายได้ และ
มีก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ทีด่ ี ขึ ้น ตลอดจนสร้ า งหลัก ประกั น ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ส ิน
ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย

ทรงเป็นแม่คนที่สอง และศูนย์รวมจิตใจของครอบครัวชาวไทย
เ ม ื ่อ ดิ ฉ ัน ไ ด้ เข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร ฯ
สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ น ีน าถ
ได้ พ ระราชทานทีด่ ิ น ๒ ไร่ บ้า น ๑ หลัง
ให้ อ ยูอ่ าศั ย รวมถึ ง พระราชทานของใช้
ภายในบ้า น นอกจากนี ้ พื ้น ทีด่ ้ า นนอก
ยัง ได้ จั ด ทำเป็น แปลงนาข้ า ว ๒ แปลง
เล้ า เป็ ด เล้ า ไก่ ๑ หลั ง ร่ อ งน้ ำ สำหรั บ
เ ลี้ ย ง ป ล า ป ลู ก ผั ก ร ว ม ถึ ง แ ป ล ง พื ช ผั ก
สวนครัวด้วย
๑๒๐

ดิ ฉ ัน รู ้ส ึก ซาบซึ ้ง ในน้ำ พระราชหฤทัย และพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ คำๆ แรกที่คิดคือ ขอบพระคุณจากหัวใจจริง ที่พระองค์ทรงเห็นความสำคัญและ
ให้โอกาสแก่พสกนิกรชาวไทยในทุกศาสนา พระองค์เปรียบเสมือนแม่คนที่สอง ถึงแม้ว่าพระองค์
จะต่างศาสนากับดิฉนั แต่พระองค์ทรงให้ความเมตตา ยอมเสียสละพระราชทรัพย์ซอ้ื ทีด่ นิ เพือ่ จัดตัง้ โครงการ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านรอตันบาตู
พระองค์จึงทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจแก่ครอบครัวราษฎรและข้าราชการที่ได้รับผลกระทบและ
สู ญ เสี ย จากการก่ อ การร้า ยในพืน้ ที ่ ๓ จัง หวัด ชายแดนภาคใต้ ช่ว ยให้ ค รอบครัว ของดิฉ ัน
มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขนึ้ จนไม่รู้ว่าจะตอบแทนบุญคุณของพระองค์อย่างไร ดิฉันจึงขอเป็นลูกทีด่ ีของ
พระองค์ เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ

เชิญชวนคนไทยปฏิบัติตนเป็นคนดี รู้ รัก สามัคคี ถวายความจงรักภักดี
ดิฉันในฐานะประชาชนคนไทย ขอถวายพระพรให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
และขอให้ พ ระองค์ อ ัล เลาะห์ จ งคุ ้ม ครองพระองค์ แ ละพระราชวงศ์ ท ุก พระองค์ ทรงพระเจริ ญ
มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน พระพลานามัยแข็งแรง เพื่อเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้พสกนิกรชาวไทย ขอเชิญ
ชวนให้พสกนิกรชาวไทยร่วมถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ และขอให้ประชาชน
ชาวไทยประพฤติตนเป็นคนดี รู้ รัก สามัคคี ถ้อยทีถ้อยอาศัย การปรองดองของคนในชาติ จะช่วย
สร้างความสงบสุขให้ประเทศชาติ

๑.๓ ธนาคารอาหารชุมชน... แหล่งสะสมอาหารตามธรรมชาติ
“...ธนาคารอาหารชุมชน
นอกจากมีพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพรอื่นๆ แล้ว
สัตว์ป่า เช่น ไก่ป่า เขียดแลว
ซึ่งเป็นอาหารโปรตีนของชาวบ้านอย่างหนึ่ง
เราควรส่งเสริมขยายพันธุ์สัตว์เหล่านี้ให้มากขึ้น...”
พระราชดำรัส ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
จากหนังสือรัตนราชินีศรีประเทศ
จัดทำโดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ เผยแพร่ปี ๒๕๔๙

๑๒๑

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีความห่วงใยสภาพแวดล้อมโลก โดยทรงศึกษา
ข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติว่า ในอนาคตโลกจะประสบปัญหาด้านสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ปัญหา
การขาดแคลนอาหาร ดังนัน้ เมือ่ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยีย่ มราษฎรและทรงงานในพื้นทีจ่ ังหวัด
แม่ฮอ่ งสอน ซึง่ เป็นจังหวัดทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์ดว้ ยทรัพยากรธรรมชาติ จึงเป็นแรงบันดาลพระราชหฤทัยให้มี
พระราชดำริเรื่อง “โครงการธนาคารอาหารชุมชน” หรือ Food Bank ขึ้น

จุดเริ่มต้นธนาคารอาหารชุมชน จากป่าสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติท้งั ป่าไม้ สัตว์ป่า โดยเฉพาะแหล่งน้ำธรรมชาติท่มี ีน้ำตลอดปี
ในหลายพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงมีพระราชประสงค์
ให้แม่ฮ่องสอนเป็นแหล่งสะสมอาหารตามธรรมชาติ เป็นธนาคารอาหารชุมชนที่มีความหลากหลาย
ทั้งพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร และสัตว์ป่า ทีร่ วมอยูด่ ้วยกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ ภายใต้
ความร่วมมือของหน่วยงานราชการต่างๆ และชุมชน ซึ่งเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกันระหว่างคนกับป่า
ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน
การดำเนินงานธนาคารอาหารชุมชนนัน้ “น้ำ” เป็นสิง่ สำคัญทีส่ ุด แต่น้ำจะอุดมสมบูรณ์ได้
ต้องอาศัย “ป่า” ที่สมบูรณ์ เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ ดังนั้น จึงต้องมีการใช้ประโยชน์จากป่าอย่าง
เกื้อกูลกัน ให้ป่าเป็นแหล่งสะสมอาหารตามธรรมชาติทรี่ าษฎรสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์พร้อมกับ
ร่วมดูแลรักษา และให้เป็นแหล่งน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศตลอดไป

องค์ประกอบสำคัญของธนาคารอาหารชุมชน
ด้วยพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทีม่ พี ระราชประสงค์ให้ “คน” ได้มีส่วนร่วม
ในการสร้างความสมบูรณ์ของผืนป่าในทุกๆ ด้าน ในขณะเดียวกันก็มีชีวิตและความเป็นอยูท่ สี่ ามารถ
๑๒๒

พึ่งพิงผืนป่าได้ โดยการรักษาหรือเสริมปัจจัยทีเ่ ป็นองค์ประกอบของป่า ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์
ให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารในลักษณะห่วงโซ่อาหาร
การดำเนินการธนาคารอาหารชุมชนจึงมี
องค์ ป ระกอบสำคั ญ คื อ องค์ป ระกอบแรก
การสร้า งแหล่ ง อาหารในผื น ป่ า เพือ่ ให้ เ ป็ น
ธนาคารอาหารของชุม ชน โดยการปลูก พื ช
ทีใ่ ช้เป็นอาหาร ยารักษาโรค ไม้ใช้สอยและพืช
ทีเ่ ป็นอาหารของสัตว์ป่า รวมถึงพืชทีส่ ร้างความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพือ่ ให้เกิดแหล่งพักอาศัย
ของสัต ว์ ต่ า งๆ เกิ ด พื ช ทีอ่ ิง อาศั ย อยูร่ ่ ว มกั น ได้
รวมถึงการปลูกพืชเศรษฐกิจร่วมกับป่า
องค์ประกอบที่สอง การสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและบ้านเรือนที่อยู่อาศัย โดยการปลูกพืช
ที่ใช้เป็นอาหารในชีวิตประจำวันภายใต้หลักการ “ปลูกที่กิน กินที่ปลูก” พืชอาหารหลักของคนและสัตว์
ได้แก่ การทำนา การทำไร่ การเลีย้ งสัตว์ทีใ่ ช้เป็นอาหาร
รอบบริ เ วณบ้า น ภายใต้ ห ลัก การ “เลี ้ย งสั ต ว์ที ่กิ น
กิ น สั ต ว์ที เ่ ลี ย้ ง และสั ต ว์ใ หญ่ ค อื แหล่ ง เงิน ออม”
การสร้ า งแหล่ง เก็ บ ออมอาหารในครั ว เรื อ นและชุ ม ชน
โ ดย ใช้ หล ัก “ ใ ห้ มี กิ น ค ร บ ๑ ๒ เ ด ือ น ” ไ ด้ แ ก่
การเก็บผลผลิตในยุง้ ฉาง การแปรรูป และการถนอมอาหาร
การมีธ นาคารข้ า วประจำชุ ม ชน และการประกอบ
กิ จ กรรมการเกษตรเพื ่อ สร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ ครั ว เรื อ น
โดยเน้นการปลูก ตามศั ก ยภาพของพื ้นทีแ่ ละสภาพตลาด
หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี

ชุ ม ชนบ้ า นนาป่ า แปก ธนาคารอาหารชุ ม ชน
แห่งแรก
จากแนวพระราชดำริเรื่องโครงการธนาคารอาหารชุมชน ทำให้หน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันดำเนิน
โครงการถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ณ บ้านนาป่าแปก ตำบลหมอกจำแป๋ อำเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นแห่งแรก บนพื้นที่ ๑๕๐ ไร่
๑๒๓

กิจกรรมที่สง่ เสริมให้แก่สมาชิกทุกบ้าน อยู่ในรูปแบบของเกษตรทฤษฎีใหม่ คือ “พออยู่พอกิน”
เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ ผักริมรั้ว การปลูกไม้ผล พืชสมุนไพร ดอกไม้ การทำน้ำหมักชีวภาพ
ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้จากการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ หมู ไก่ เป็ด ซึ่งสร้าง
รายได้ เ ป็น ทีพ่ อใจของเกษตรกร โดยเฉพาะการเลีย้ งสัต ว์ ผูเ้ ลีย้ งสามารถใช้ อ าหารแบบ
ผสมผสานกันตามวิถีชาวบ้านได้ เช่น หยวก และเผือก เป็นการลดต้นทุนและโรคทีอ่ าจเกิดในสัตว์
เหล่านัน้ ได้ เพราะพืชส่วนใหญ่ทใี่ ช้เป็นอาหาร มีคุณสมบัติเป็นพืชสมุนไพรด้วย นอกจากนีไ้ ด้ส่งเสริม
ด้านการประมง ได้แก่ การเลี้ยงปลานิลและปลาดุก เป็นต้น

ขยายผลโครงการสู่ชุมชนใกล้เคียงและจังหวัดต่าง ๆ
โครงการธนาคารอาหารชุมชนแม่แบบ
ทีบ่ ้า นนาป่า แปกประสบผลสำเร็ จ ด้ ว ยดี
จ า ก น ั ้น จึ ง ไ ด้ ข ย า ย ผ ล ไ ป ย ัง พื ้น ท ี ่ต่ า ง ๆ
ในจั ง หวั ด แม่ฮ ่อ งสอน ได้ แ ก่ อำเภอเมือ ง
ท ี ่บ ้า น ร ว ม ไ ท ย บ ้า น ห้ ว ย ม ะ เ ขื อ ส ้ม
บ้านใหม่ป่าหมาก บ้านสันติคีรี อำเภอปางมะผ้า
ทีบ่ ้า นแม่ล ัน และในเขตอำเภอแม่ล าน้อ ย
ได้แก่ บ้านแม่ปาง ซึ่งโครงการหลักเป็นการ
ส่งเสริมการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ เน้นการปลูก
ไม้ผลทีเ่ หมาะสมกับสภาพพื้นที่ เช่น ลิ้นจี่ ส้มโอ สาลี อโวคาโด พลับ ท้อ บ๊วย กาแฟ และศุภโชค
ซึ่งเป็นพืชชนิดใหม่รสชาติคล้ายมะม่วงหิมพานต์ นำเข้าจากบราซิล ส่วนพืชไร่จะปลูกตามฤดูกาล เช่น
หน้าฝนปลูกพืชตระกูลถั่ว เป็นต้น
พื ้น ทีป่ ลูก ผัก แบ่ง เป็น ๒ ส่ว น คื อ ส่ ว นหนึง่ ปลู ก ผั ก สวนครัว จำพวกผัก กวางตุ ้ง
ผัก คะน้า และผัก กาดแม้ว อีก ส่ ว นหนึง่ ปลู ก พืช รายได้ เช่ น บร็ อ คโคลี ่ กะหล่ำ ผัก กาดเขี ย ว
โดยเน้นผักปลอดสารพิษ ซึ่งส่วนมากจะมีผู้มาซื้อผักถึงแปลงปลูก และเกษตรกรเองจะแบ่งปันหรือ
แลกเปลี่ยนผลผลิตกันในหมู่บ้าน เช่น นำมะเขือเทศแลกกับผักกวางตุ้ง เป็นต้น
นอกจากนี ้ กรมป่า ไม้ไ ด้ ด ำเนิน การจั ด สร้ า งธนาคารอาหารแห่ ง บ้า นป่ง ไคร้ ขึ ้น ที่ ห มู่ ๕
ตำบลโป่ง แยง อำเภอแม่ริ ม จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เพื ่อ สนองพระราชดำริ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนได้ขยายผลการดำเนินโครงการไปในหลายจังหวัด เช่น บ้านหนองตาดั้ง
ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี บ้านปางพริก หมู่ที่ ๓ และบ้านน้ำคะสานก๋วย หมู่ที่ ๖
ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา เป็นต้น
๑๒๔

ปวงประชาเป็นสุขศานต์
ด้ ว ยพระราชดำริ “ธนาคารอาหารชุม ชน” ช่ วยให้ ร าษฎรในโครงการได้ รั บประโยชน์ท ัง้
ในด้านแหล่งอาหาร และสมุนไพรจากธรรมชาติรอบชุมชน ซึ่งได้สร้างความตระหนักแก่ราษฎรให้เกิด
ความหวงแหนและรักษาป่าไม้ อันนำไปสูก่ ารอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งต้นน้ำลำธารและ
สัตว์ป่า ซึ่งเป็นแหล่งทีม่ าของอาหารในชุมชน อีกทัง้ ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างชุมชนและเจ้าหน้าที่
ของรัฐในเรื่องการจัดการพื้นทีอ่ ยูอ่ าศัย พื้นทีท่ ำกิน และพื้นทีป่ ่าไม้ โดยช่วยให้เกิดการใช้ประโยชน์
อย่างสูงสุด ชุมชนได้แหล่งสะสมอาหารชนิดต่างๆ ทีม่ ีประโยชน์และไร้สารพิษ ซึ่งมีปริมาณเพียงพอ
ที่จะไม่ก่อให้เกิดการขาดแคลนอาหาร ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
การจัดตั้งโครงการธนาคารอาหารชุมชนดังกล่าว จึงเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทีท่ รงช่วยให้คนอยูร่ ่วมกับป่าได้อย่างยัง่ ยืน ดังบทสัมภาษณ์
นางกุ้งนาง หนัน่ ตี้ เกษตรกร สมาชิกโครงการธนาคารอาหารชุมชน บ้านนาป่าแปก ทีป่ ัจจุบันมีชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดขี ้นึ ความสำเร็จทั้งหมดนี้ ไม่ได้เกิดเฉพาะนางกุ้งนางเพียงคนเดียว แต่ได้แพร่กระจายไปถึง
สมาชิกในโครงการอาหารชุมชน และคนอื่นๆ ในพื้นที่โครงการ ซึง่ ต่างล้วนปลื้มปีตใิ นพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ของพระองค์ที่แผ่ขยายไปทั่วหล้า และมาถึงพื้นที่ชนบทห่างไกลในจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วย

นางกุ้งนาง หนั่นตี้

เกษตรกร
สมาชิกโครงการธนาคารอาหารชุมชน
บ้านนาป่าแปก ตำบลหมอกจำแป่
อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการธนาคารอาหารชุมชนตาม
แนวพระราชดำริ สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชิ น าถ ได้ ช่ ว ยให้ น างกุ ้ง นาง
หนั่นตี้ ชาวไทยใหญ่ ฐานะยากจน ไม่มีอาชีพ
ต้ อ งหาเช้ า กิ นค่ ำ สามารถลืม ตาอ้า ปากได้
ชีวิตกลับพลิกผันให้มีทดี่ ินทำกิน มีอาชีพ ความรู้ และรายได้พอควรแก่การดำรงชีวิต นางกุ้งนาง
จึงขอถวายความจงรักภักดีโดยขอให้ปวงชนชาวไทยร่วมกันอนุรักษ์ป่า น้ำ สิง่ แวดล้อม ตลอดจน
วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่คนไทยตราบนานเท่านาน
๑๒๕

ธนาคารอาหารชุมชน... สร้างความหวังใหม่ให้ชีวิต
ดิ ฉ ัน เกิ ด ทีบ่ ้า นหมอกใหม่ รั ฐ ฉานไทยใหญ่ สาธารณรั ฐ
แห่ ง สหภาพเมี ย นมาร์ ปี ๒๕๓๗ ได้ เข้ า มาทำงานรั บ จ้ า งทีโ่ ครงการ
พระราชดำริปางตอง ๒ หรือปางอุ๋ง และแต่งงานกับคนในชุมชน
ต่อมา ดิฉันและครอบครัวจึงมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการธนาคาร
อาหารชุ ม ชน เมื่ อ ปี ๒๕๔๔ ซึ ่ง เป็น หนึง่ ในโครงการพระราชดำริ
จากป่าสูค่ นเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชิ นี น าถ ได้ พ ระราชทาน “บ้ า นพัก ๑ หลั ง ” เพื ่อ เป็น
ทีอ่ ยูอ่ าศั ย และได้ พ ระราชทานที ่ด ิน ทำกิ น ให้ ด ิฉ ัน และครอบครัว
จำนวน ๑ ไร่ สำหรับเป็นพื้นที่ปลูกไม้ดอก เพาะเห็ด ปลูกผักปลอดสารพิษ
สร้างบ่อปลา เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ จึงเป็นความหวังในการเริ่มต้นชีวิตใหม่

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่... พื้นฐานความสำเร็จ
ก า ร เริ ่ม ต้ น ชี วิ ต เ ป ็น เ ก ษ ต ร ก ร ไ ม ่ง่ า ย
อย่ า งที่ คิ ด เพราะดิ ฉ ัน ไม่ม ีค วามรู ้ด้ า นเกษตร
ไม่รู ้แ ม้ก ระทัง่ วิ ธี ก ารปรั บ ปรุ ง บำรุ ง ดิ น หรื อ ดู แ ล
ทีถ่ ู ก ต้ อ ง ผลผลิต ทีไ่ ด้ จึ ง น้อ ยและเสีย หาย
แ ต่ เ ม ื ่อ ไ ด้ ศึ ก ษ า ดู ง า น เ กี ่ย ว กั บ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพี ย ง เกษตรทฤษฎี ใ หม่ และหน่ว ยงาน
ในโครงการพระราชดำริได้เข้ามาช่วยเหลือให้ความรู้
ดูแลเป็นอย่างดี อาทิ กรมพัฒนาที่ดิน สถานีเกษตร
ทีส่ ูงบ้านห้วยมะเขือส้ม กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศูนย์ศิลปาชีพแม่ฮ่องสอน และอีกหลายๆ หน่วยงาน ช่วยให้ปัจจุบันสามารถเพาะปลูกได้ผลเป็นอย่างดี

ธนาคารอาหารชุมชนนำสู่ความอยู่ดีมีสุขอย่างพอเพียง
ภายหลังจากได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้เข้าร่วม
โครงการธนาคารอาหารชุมชนแล้ว ชีวิตความเป็นอยูข่ องดิฉันและครอบครัวดีขึ้นตามลำดับ มีอาหาร
ทุกอย่างบริโภคอย่างพอเพียง ตรงตามหลักการของธนาคารอาหารชุมชนที่ว่า ปลูกที่กิน กินที่ปลูก
๑๒๖

ถ้ า เหลื อ จากกิ น ก็ น ำไปขายเป็ น รายได้
ให้กับครอบครัว ทำให้ตลอดทัง้ ปีมีรายได้
เฉลีย่ ต่ อ เดื อ นประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
จนปัจ จุ บ นั มีท งั ้ บ้า น ที่ ดิ น อาชี พ และ
มีเ งิ น เหลือ เก็ บ ออมไว้ ใ ช้ ส ่ว นหนึง่ ด้ ว ย
เพียงเท่านี้ก็สุขใจแล้ว
ด้ ว ยพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของสมเด็ จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทีพ่ ระราชทาน
ความช่ ว ยเหลือ ให้ แ ก่ ตั ว เอง และสมาชิ ก
โครงการธนาคารอาหารชุมชน ช่วยให้สมาชิก
ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งขึ้น และเมื่อน้อมนำไปใช้แล้วได้ผลจริงตามพระราชดำริ
นอกจากนี้ ความรู้ทไี่ ด้สามารถนำมาประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ และเผยแพร่ให้กับคนในชุมชน
และญาติพี่น้อง ช่วยให้มีรายได้เสริมที่มั่นคง มีน้ำใจ รูจ้ ักการให้ รักใคร่สามัคคี ช่วยเหลือแบ่งปัน
ซึ่งกันและกัน

ร่วมกันรักและอนุรักษ์ป่าและน้ำ เพื่อถวายความจงรักภักดี
ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระสุขภาพ
อนามัยทีแ่ ข็งแรง สมบูรณ์ อยูค่ ู่คนไทยไปตลอดกาล และขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย รักป่า รักน้ำ
ช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติ ประเพณี วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่ประเทศไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป

๑๒๗

๒

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ ทรงเห็นความสำคัญของปัปัญหาความเสือ่ มสภาพของดิน
เนือ่ งจากการใช้ดนิ อย่างไม่ถกู วิธี อันนำไปสูป่ ญ
ั หาความแห้งแล้ง ซึง่ เป็นปัญหาของราษฎรในท้องถิน่ ชนบท
พระองค์จงึ มีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการต่างๆ ในหลายๆ พืน้ ที่ เพือ่ ช่วยบรรเทาความแห้งแล้งและ
สร้างความชุม่ ชืน้ คืนสูผ่ นื ดิน เริม่ จากทรงเป็นห่วงว่าหากยังปล่อยให้มกี ารตัดไม้ใหญ่ไปทำประโยชน์ทไ่ี ม่คมุ้ ค่า
ด้วยความรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ อีกไม่นานอีสานจะต้องกลายเป็นทะเลทราย จึงทรงให้ดำเนิน “โครงการป่ารักน้ำ”
ในจังหวัดสกลนคร โดยทรงปลูกฝังให้ราษฎรรู้สึกรักและหวงแหนป่าไม้ และเพื่อให้ราษฎรเห็นความ
สำคัญของป่าไม้ว่าสามารถรักษาต้นน้ำและนำความสมบูรณ์คืนสู่ผืนดินได้ จึงทรงให้ปลูกป่าทดแทนเพื่อ
“เสริ ม ป่ า ธรรมชาติ ” ในภาคอีส าน ในพื้นที่ร อบพระตำหนั ก ภู พ านราชนิ เวศน์ จั ง หวั ดสกลนคร
รวมทัง้ ขอพระราชทานพืน้ ที่ “โครงการฟาร์มส่วนพระองค์หาดทรายใหญ่” ตามพระราชดำริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มาดำเนินการ “โครงการพระราชดำริหาดทรายใหญ่” จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ เพือ่
เป็นตัวอย่างให้ราษฎรได้ศกึ ษาและเห็นว่า หากปลูกป่าอย่างถูกวิธจี ะสามารถพลิกผืนดินให้กลับมาชุม่ ชืน้
และอุดมสมบูรณ์ได้
การอนุรักษ์และฟืน้ ฟูทรัพยากรป่าไม้
นอกจากนี้ พระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการอนุ
ซึ่งลดน้อยลงทุกขณะ จึงมีแนวพระราชดำริให้การอนุรักษ์ป่าเป็นไปอย่างเกื้อกูลกันระหว่างคนกับป่า
ด้วย “โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่” รวมทั้งทรงมีพระราโชบายทีแ่ ยบยล โดยการให้ชาวบ้านในพื้นที่
ร่วมเป็นผู้ป้องกัน ดูแล และรักษาป่าในชุมชนของตนเอง ภายใต้ “โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทกั ษ์ปา่ ”
รวมถึ ง ทรงรั บ “โครงการอนุร ัก ษ์ท รัพ ยากรป่ า ไม้ แ ละสั ต ว์ป่ า ในพืน้ ที ่ป่ า รอยต่อ ๕ จัง หวัด
(ภาคตะวันออก)” เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยทรงเป็นห่วงว่าป่าผืนใหญ่แห่งนี้กำลัง
ขาดความสมดุลทางธรรมชาติในขั้นวิกฤติ ซึ่งปัจจุบันได้รับการฟื้นฟูกลับคืนสู่สภาพป่าที่สมบูรณ์อีกครั้ง
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงเป็นห่วงสัตว์ปา่ และพรรณไม้ทส่ี ำคัญของไทยกำลังจะ
สูญหาย จึงมีพระราชดำริให้อนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูแหล่งพรรณไม้และสัตว์ให้อดุ มสมบูรณ์ภายใต้ “โครงการคืนชีวติ
สูธ่ รรมชาติ” โดยทรงริเริม่ อนุรกั ษ์สตั ว์หลากหลายพันธุ์ ตลอดจนอนุรกั ษ์พนั ธุไ์ ม้ไทยและไม้หายาก โดยจัดทำเป็น
“สวนป่าสิรกิ ติ ”์ิ รวบรวมพรรณไม้ไทยและพันธุส์ ตั ว์ตา่ งๆ ในท้องถิน่ รวมทัง้ “ฟืน้ ฟูทรัพยากรชายฝัง่ ทะเล”
เพือ่ ให้สตั ว์นำ้ สามารถอยูอ่ าศัยและเติบโตในท้องทะเล เป็นแหล่งสร้างรายได้ทม่ี น่ั คงแก่ชาวประมง
โครงการตามแนวพระราชดำริของพระองค์ลว้ นเกิดจากน้ำพระทัยทีท่ รงมีพระเมตตาต่อทุกชีวติ โดยมี
พระราชดำริให้ดำเนินทุกโครงการอย่างรอบคอบในทุกขัน้ ตอน ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวติ ของคนในพืน้ ที่ ตลอดจนให้ความรูแ้ ละปลูกจิตสำนึกแก่ราษฎรในการร่วมกันฟืน้ ฟูบำรุงรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติให้คงความสมบูรณ์ ซึง่ นอกจากช่ช่วยให้คนอยูร่ ว่ มกับป่าและสัตว์ปา่ อย่างเกือ้ กูลกันแล้ว ยังเป็นแบบ
อย่างของการอนุรกั ษ์เพือ่ การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนของประเทศและเพือ่ ประโยชน์สขุ ของปวงประชาอย่างแท้จริง
๑๒๘

๒.๑ ทรงแก้ปัญหาดินเสื่อมสภาพและแห้งแล้ง คืนความสมบูรณ์แก่ผืนดิน
“...ป่าเป็นจักรกลสำคัญในการผลิตน้ำฝน
ต้นไม้จะรักษาน้ำไว้ในราก ลำต้น และใบ
การทำลายป่ามากขึ้น จะทำให้ฤดูฝนสั้นลงและฝนไม่ตกตามฤดู
และการที่ปล่อยให้มีการทำลายป่าต่อไปเรื่อยๆ
ความชื้นในอากาศก็จะหมดไป
แผ่นดินจะแห้ง แล้วไม่มีต้นไม้ที่จะเก็บน้ำไว้
น้ำใต้ดินก็จะไม่เหลือ
ฉะนั้น จึงจำเป็นต้องรักษาป่าไว้เป็นแหล่งน้ำที่จะหล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศ
ทั้งในปัจจุบันและต่อไปยังลูกหลานของเราในอนาคต...”
พระราชดำรัส ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
จากหนังสือ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จัดทำโดยกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม เผยแพร่ปี ๒๕๔๗

ทรงห่วงใยราษฎรไม่มีที่ทำกิน บนผืนดินอันแห้งแล้ง
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรง
ตระหนักถึงปัญหาดินเสื่อมสภาพและความแห้งแล้งของ
ผืนดิน อันเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบอาชีพของ
ราษฎรในชนบท และทรงเห็นความเหนือ่ ยยากของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ที่ทรงอุทิศพระองค์ในการ
แก้ไขปัญหาดินและจัดหาแหล่งน้ำให้ราษฎรในท้องถิ่น
ห่ า งไกลและทุร กั น ดารมาเป็น เวลานาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในภาคอีสาน พระองค์จึงได้มีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการในพื้นที่ต่างๆ มากมาย เพื่อแบ่งเบา
พระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว และบรรเทาทุกข์ของราษฎร โดยทรงพยายาม
ทุกวิถที างที่จะช่วยให้พสกนิกรของพระองค์มีพ้นื ที่ทำกินอันอุดมสมบูรณ์ ดังโครงการตามแนวพระราชดำริ
ที่ขอยกตัวอย่างมาพอสังเขป จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการป่ารักน้ำ การปลูกป่าเสริมธรรมชาติ
และพระราชดำริหาดทรายใหญ่ โดยแต่ละโครงการมีรายละเอียด ดังนี้
๑๒๙

(๑) โครงการป่ารักน้ำ... พระราชปณิธานคืนความชุ่มชื้นสู่ผืนดิน
สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ น ีน าถ
ได้ทอดพระเนตรเห็นความเสื่อมโทรมของป่าไม้ ที่นำไปสู่
ความแห้งแล้งของแผ่นดินโดยเฉพาะภาคอีสานหลายพื้นที่
ซึ ่ง อยูใ่ กล้กั บ แหล่ง ทีม่ ีก ารสูบ น้ำ เกลือ จากใต้ ดิ น ขึ ้น มา
เพื่อนำไปต้มและใช้ประโยชน์ บริเวณผิวดินนั้นจะปรากฏ
เป็น ส่า เกลือ แผ่ก ระจายเป็น บริ เ วณกว้ า งในขณะที ่
บางแห่งเป็นดินทีม่ ีแต่ฝุน่ ทราย และถูกทิง้ ร้างไว้นับเป็น
สิบๆ ไร่ โดยไม่มีพืชพรรณเติบโตขึ้นได้ ประกอบกับความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของราษฎร ซึ่งได้ตัดไม้ใหญ่
ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ไม้แดง และไม้ประดู่ เพียงเพื่อนำไปใช้ในการต้มเกลือเป็นจำนวนมาก
พระองค์ท รงวิต กว่า หากปล่ อ ยไว้เช่น นี ้ อีส านต้อ งกลายเป็ น ทะเลทรายอย่ า งแน่น อน
จึงทรงศึกษาค้นคว้า และทรงพบว่ารากต้นไม้จะอุม้ น้ำจืดเอาไว้ และน้ำจืดจะไปกดน้ำเค็มทีอ่ ยูใ่ น
พื้นดินใต้รากลงไป ทำให้น้ำเค็มหรือดินเค็มไม่สามารถลอยตัวขึ้นมาข้างบนได้ เมือ่ ต้นไม้ถูกตัดมากๆ
และนานเข้าดินเค็มจะลอยตัวขึ้นมา เมือ่ ดินมีสภาพเป็นดินเค็ม ราษฎรก็จะไม่มีที่ทำกิน และผืนดิน
ก็จะยิ่งแห้งแล้งขาดความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากต้นไม้ไม่สามารถเจริญเติบโตได้

“โครงการป่ารักน้ำ” ให้คนสร้างป่า เพื่อความชุ่มชื้นแก่แผ่นดิน
ดั ง นั้ น พระองค์ จึ ง มี พ ระราชดำริ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยอาศัยความร่วมมือ
ของประชาชน ด้วยทรงตระหนักว่าการรักษา
ป่าไม้ไว้ให้ได้นน้ั จำเป็นต้องสร้างความรูส้ กึ รักและ
หวงแหนที ่มี ต ่อ ต้น ไม้ ข องประชาชนเสี ย ก่ อ น
ให้รักป่าเหมือนเป็นสมบัติของตัวเอง “โครงการ
ป่ารักน้ำ” จึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นแห่งแรก
ณ บ้านถ้ำติ้ว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ตามแนวพระราชดำริทีท่ รงบันทึกไว้ด้วยพระองค์เอง เมือ่ ครั้งทีท่ รงริเริ่มโครงการป่ารักน้ำ เมื่อ ๒๐ ปี
ที่ผ่านมา ความตอนหนึ่งว่า
“…จำเป็นที่จะพยายามรักษาป่าไม้นนั้ ไว้ ก็ถูกต้องกับใจที่จะพยายามให้คนที่ไม่มี
ที่ทำกินทำกินได้อย่างผาสุก ถ้าเราทำสำเร็จสักราย ก็จะรักษาป่าไม้ทั่วประเทศได้…”
๑๓๐

วัตถุประสงค์ของโครงการป่ารักน้ำคือ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้เป็นบริเวณต้นน้ำลำธาร
กักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เดิมไว้ให้ได้ ในเวลาเดียวกันก็ปลูกป่าเสริม
เพื่อควบคุมความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศและประชาชนมีไม้ไว้ใช้สอยและเพิ่มพูนรายได้ ตลอดจน
ราษฎรทีย่ ากจนได้มที ดี่ ินทำกิน มีอาชีพและรายได้เลีย้ งครอบครัว รวมทัง้ เสริมสร้างและปลูกฝังให้
ราษฎรเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้มากยิ่งขึ้น

ปลูกป่าเสริม ตามแนวพระราชดำริ
ในการดำเนินโครงการสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้
พระราชทานเงิ น ของมูล นิธิ ส ง่ เสริ ม
ศิ ล ปาชี พ ฯ และทรั พ ย์ส ิน ส่ว น
พระมหากษั ต ริ ย ์จ ำนวนหนึง่ ตั ้ง เป็น
กองทุนอาชีพสำหรับโครงการป่ารักน้ำ
ทรงมอบหมายให้ ก รมทหารราบที ่
๒๓ เตรียมพื้นที่ ๑ ไร่ ณ บริเวณเชิงเขา
ภู ผ าเหล็ก เพื ่อ ปลูก ป่า อย่า งถู ก วิ ธี
เป็น ตั ว อย่า งแก่ ร าษฎรโดยพัน ธุ ์ไ ม้
ทีท่ รงเน้นให้ปลูกในโครงการนัน้ เป็นไป
ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู ่หั ว ในการปลู ก ไม้ ๓ ประเภท
ได้ แ ก่ ไม้ ใช้ ส อย คื อ ไม้ท ปี ่ ลูก แล้ว ราษฎรสามารถตั ด มาใช้ ป ระโยชน์ไ ด้ ไม้ ผ ล คื อ ไม้ท จี ่ ะให้
ผลผลิตได้ในระยะสัน้ ๆ เป็นพวกไม้โตเร็ว เช่น มะม่วง ขนุน และไม้ยืนต้น คือไม้ทปี่ ลูกไว้ให้เติบโต
เพื่อเป็นป่าให้ความชุ่มชื้นแก่แผ่นดินในอนาคต
สำหรับพันธุ์ไม้ท่ีทรงปลูกเป็นตัวอย่างบริเวณเชิงเขาภูผาเหล็กดังกล่าว เป็นพันธุ์ไม้โตเร็ว บำรุงดิน
และพันธุ์ไม้ท้องถิ่น เช่น กระถินณรงค์ ประดู่แดง และยูคาลิปตัส จำนวน ๑๐๐ ต้น และทรงมอบหมาย
ให้ราษฎรดูแลรักษาโดยพระราชทานเงินเดือนให้ พร้อมกับโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
ปล่อยพันธุ์ปลานิล ปลาไน ปลายีส่ กเทศ และกุ้งก้ามกราม ลงในอ่างเก็บน้ำหลายหมืน่ ตัว เพื่อขยาย
พันธุ์เป็นอาหารแก่ราษฎร และพระราชทานวัว ควาย ไก่ และจัดตั้งธนาคารข้าว เพื่อเก็บรักษาข้าวไว้
บริโภคยามขาดแคลน โดยทรงให้จัดตั้งโครงการดังกล่าวในพื้นที่ต่างๆ ทั่วภาคอีสาน เพื่อฟื้นฟูสภาพ
ป่าไม้ที่เสื่อมโทรมบริเวณต้นน้ำลำธารให้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำของราษฎรในท้องถิ่น
๑๓๑

“ป่ารักน้ำ” เห็นผลเป็นรูปธรรม... ชาวบ้านร่วมขยายผลโครงการ
เมื่อราษฎรต่างพื้นที่ในหลายอำเภอในจังหวัด
สกลนคร ได้ ท ราบถึ ง ความห่ ว งใยของสมเด็ จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงได้ร่วมแรงร่วมใจ
กั น ปลู ก ป่ า ถวายเป็ น จำนวนหลายพัน ไร่ และ
พระองค์ทรงขยายผลโครงการป่ารักน้ำในพืน้ ที่
ต่างๆ อีกหลายแห่ง เช่น บ้านหนองไผ่ บ้านกุดนาขาม
บ้า นจาร และบ้า นทรายทอง จั ง หวั ด สกลนคร
บ้านห้วยไหล่ จังหวัดนครพนม บ้านจาเลาะสโตร์
จังหวัดนราธิวาส เป็นต้น ซึ่งปรากฏว่ามีราษฎรเข้าร่วมโครงการกันอย่างพร้อมเพรียง
การขยายผลโครงการป่ารักน้ำนี้ นับได้ว่าบังเกิดผลเป็นรูปธรรม เห็นได้จากราษฎรบ้านหนองไผ่
เห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ จึงน้อมเกล้าฯ ถวายทีด่ ินจำนวน ๑๓ ไร่ ต่อมาผ่านไปเพียง
๖ เดือน ต้นไม้บางชนิดในพื้นที่โครงการโดยเฉพาะไม้ใช้สอย เช่น ยูคาลิปตัส เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
ทำให้ โ ครงการป่ า รัก น้ำ เป็ น ที ่ส นใจของราษฎรและขยายตัว ออกไปอย่ า งรวดเร็ว มี ช าวบ้ า น
จำนวนมากน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน จำนวนที่ดินในโครงการป่ารักน้ำที่บ้านหนองไผ่จึงเพิม่ ขึน้ จาก
ที่พระองค์ทรงเช่าไว้เดิม ๑๐ ไร่ เป็น ๖๐๐ ไร่

ปวงประชาเป็นสุขศานต์
ผลการดำเนินโครงการดังกล่าว นอกจากจะช่วยเปลีย่ นสภาพหมูบ่ ้านในพื้นทีต่ ่างๆ จากสภาพ
ป่าเสื่อมโทรม กลายเป็นผืนดินที่ฉ่ำเย็นร่มรื่นด้วยร่มเงาของพรรณไม้ ทั้งไม้ที่ปลูกไว้เป็นไม้ใช้สอย และ
ขายเพื่อเป็นรายได้ของครอบครัว พร้อมกับการปลูกใหม่ทดแทนต้นทีถ่ ูกตัดไป ได้ช่วยให้ผืนป่าเล็กๆ
อุดมด้วยต้นไม้และชุม่ ชืน้ ด้วยแหล่งต้นน้ำ ดังแนวพระราชดำริสำคัญประการหนึง่ ว่า การปลูกป่าใน
โครงการป่ารักน้ำไม่จำเป็นต้องมีพ้นื ที่ขนาดใหญ่ ทุกหนแห่งที่วา่ ง ไม่วา่ จะขนาดเท่าใด ทรงให้ปลูกต้นไม้
โดยไม่ทง้ิ แผ่นดินให้โล่งว่าง เพื่อสร้างพื้นที่สเี ขียวให้กบั ผืนดินที่แห้งแล้ง ซึ่งได้ชว่ ยให้ชาวบ้านกลับมา
มีชีวิตใหม่ท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ และพร้อมที่จะรักษา
ป่าอย่างยั่งยืนต่อไป ดังคำบอกเล่าของนางวิราพร ยันตะพันธ์ ราษฎรในพื้นทีโ่ ครงการป่ารักน้ำ
บ้านกุดนาขาม จังหวัดสกลนคร ดังนี้

๑๓๒

นางวิราพร ยันตะพันธ์

ราษฎรบ้านกุดนาขาม
ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
จากเดิมที่คิดทิง้ ถิ่นมาหางานทำในกรุงเทพฯ ด้วยความแร้นแค้น
ในทีท่ ำกิน เมือ่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทาน
“โครงการป่ารักน้ำ” ช่วยให้บา้ นกุดนามขามชุ่มชื้น ชาวบ้านจึงสามารถ
อยูท่ ำกิ น ในบ้ า นเกิ ด และศู น ย์ศิ ล ปาชี พ ฯ ทีส่ ร้ า งอาชี พ ให้ ร าษฎร
ได้ ช่ ว ยให้ นางวิ ร าพร ยัน ตะพั น ธ์ ได้ เ ป็น ช่ า งเขี ย นภาพเซรามิก
สามารถมีเ งิ น จุ น เจื อ ครอบครั ว ส่ง ลูก และตั ว เองได้ เรี ย นสูง ขึ ้น และ
อยูพ่ ร้อมหน้าครอบครัวอย่างมีความสุข ชาวบ้านและนางวิราพรรู้สึกปลาบปลืม้ ในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระองค์ และขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

“โครงการป่ารักน้ำ”... สร้างความชุ่มชื้น เป็นแหล่งต้นน้ำให้ชาวกุดนาขาม
แต่ ก่ อ นทีบ่ ้า นกุ ด นาขามแห้ ง แล้ง จนแทบไม่ม ีน ้ำ ดื ่ม กิ น การเพาะปลูก และการเดิ น ทาง
แสนจะลำบาก พอเสร็จเก็บเกี่ยวแล้วชาวบ้านจะอพยพไป
ทำงานในเมืองใหญ่ เหลือแต่คนแก่และเด็ก จนปี ๒๕๒๕
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ มา พระองค์
ทรงให้ชาวบ้านช่วยกันปลูกต้นไม้ ซึ่งชาวบ้านก็ได้ถวายที่ดิน
แด่พระองค์จำนวน ๔๓ ไร่ ๓ งาน ๓๒ ตารางวา สำหรับจัดตั้ง
“โครงการป่ารักน้ำ” โดยพระองค์ ได้จัดให้ชาวบ้านจำนวน
๑๕ ครัวเรือนเป็นผู้ดูแลป่าที่ปลูก และพระราชทานเงินเพื่อ
เป็นค่าตอบแทนเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท ทำให้ชาวบ้านรู้สึก
ซาบซึ้งในน้ำพระราชหฤทัยมาก
ในปี ๒๕๒๖ พระองค์เสด็จฯ มาอีกและทรงเห็นความทุกข์ยากของชาวบ้าน จึงมีพระราชเสาวนีย์
ให้ จ ัด ตัง้ ศูน ย์ ศ ิล ปาชีพ ขึน้ เพือ่ เป็ น แหล่ ง สร้า งอาชีพ และต่ อ มาพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว
ได้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้าเป็นแหล่งกักเก็บน้ำให้ชาวบ้านได้ทำ
เกษตร ซึ่งชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำในการปลูกข้าว และพืชผักสวนครัว

พระราชทานอาชีพ... ราษฎรไม่ทิ้งถิ่น ร่วมพัฒนาบ้านเกิด
หลังจากสมเด็จแม่ทรงจัดตั้งโครงการป่ารักน้ำ ชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษาป่าอย่างดี ได้เป็น
แหล่งต้นน้ำสร้างความชุม่ ชืน้ ให้กับพืน้ ที่รวมถึงพืน้ ที่ใกล้เคียง และศูนย์ศิลปาชีพของพระองค์
๑๓๓

ได้ช่วยให้ชาวบ้านกุดนาขามและบ้านใกล้เคียงมีอาชีพเสริมหลังเก็บเกี่ยว สำหรับดิฉันเองตอนนัน้
อายุ ๑๕ ใจหนึ่งอยากไปทำงานที่กรุงเทพฯ เมื่อมีศูนย์ศิลปาชีพฯ จึงตัดสินใจฝึกงานที่ศูนย์ฯ เพื่ออยู่กับ
ครอบครัวดูแลพ่อแม่ โดยฝึกเขียนภาพบนเซรามิก ช่วยให้มีรายได้นำไปจุนเจือครอบครัว ส่งเสียให้ลูก
รวมทั้งตัวเองได้เรียนหนังสือสูงขึ้น และอยู่กันพร้อมหน้าอย่างมีความสุข
ดิฉันรู้สึกปลาบปลืม้ และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทีไ่ ด้พระราชทานความ
ช่วยเหลือให้กับบ้านกุดนาขาม ช่วยให้ดิฉันและชาวบ้านคนอืน่ ๆ ได้มีงานทำ ได้อยูก่ ับครอบครัวและ
พัฒนาบ้านเกิดให้เจริญ จึงขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิง่ ยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ประชาชน
คนไทยตลอดกาลนาน

(๒) เสริมป่าธรรมชาติรอบภูพาน... ตัวอย่างสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่ดิน
จากการทรงงานเคียงข้างพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัว และทรงได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา
ผืน ดิ น แห้ ง แล้ง อย่า งยัง่ ยืน จากพระองค์ โ ดยการ
ปลูก ป่า ทดแทนป่า ทีเ่ สือ่ มโทรมและเสริ ม ป่า
ธรรมชาติ เพื ่อ ให้ ผ ืน ดิ น เกิ ด ความชุ ่ม ชื ้น สมเด็ จ
พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ น ีน าถ จึ ง ทรงมั ่น
พระราชหฤทัยและทรงเชือ่ ว่าหากสร้างป่าให้กับ
ภาคอีสานได้ ความชุม่ ชืน้ ก็จะกลับคืนสู่ผืนดินที่
แห้งแล้งได้อย่างแน่นอน อันนำมาสูพ่ ระราชกระแสทีร่ ับสัง่ เสมอว่า “ฉันจะปลูกป่า” และไม่เพียงแต่
จะทรงริเริ่มโครงการป่ารักน้ำในภาคอีสาน เพื่อรวมน้ำใจให้ทุกคนในท้องถิ่นได้เห็นถึงความสำคัญของป่าไม้
เท่านั้น ณ ทุกหนแห่งที่แห้งแล้ง จะมีพระราชเสาวนียใ์ ห้ดำเนินการปลูกป่าทดแทน โดยทรงเริ่มในพื้นที่
รอบพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์เป็นแห่งแรก

เพาะกล้าไม้ เสริมพื้นที่ป่าธรรมชาติรอบภูพานอย่างสมบูรณ์
ในการปลูก ป่า เสริ ม พื ้น ทีธ่ รรมชาติ ต ามพระราชดำริ น ัน้ ทรงให้ ฟ นื ้ ฟูส ภาพป่ า ที ่แ ห้ ง แล้ ง
รอบนอกพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ด้วยการปลูกไม้เนื้อแข็งที่เป็นไม้เศรษฐกิจ เช่น มะค่า ไม้แดง
เป็นพื้นที่ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ และเลี้ยงลูกไม้ตามธรรมชาติ โดยกรมป่าไม้ใช้ระบบการปลูกทดแทน
ในพื้นที่ว่างของป่า ในปีแรกสามารถปลูกป่าเสริมได้ในพื้นที่ ๗๔๗ ไร่ เป็นเนื้อที่ในพระตำหนักประมาณ
๒๐๐ ไร่ โดยใช้กล้าไม้จำนวนประมาณ ๗๐,๐๐๐ ต้น
๑๓๔

การปลูกป่าเพื่อเสริมป่าธรรมชาตินนั้ ยังคงดำเนินการต่อเนือ่ งมาอีกหลายปี โดยได้เพิ่มพันธุ์
กล้าไม้เป็นไม้ท้องถิ่นเดิมของป่าในภาคอีสาน และพันธุ์ไม้ให้ผลทีเ่ ป็นอาหารแก่สัตว์ป่าได้ ซึ่งอุทยาน
แห่งชาติภูพานเพาะชำเอง และได้นำไปปลูกเสริมในป่าธรรมชาติ ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ ต้น รวมแล้วปลูก
ไปทั้งสิ้นเกือบ ๕๐๐,๐๐๐ ต้น

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ป่าอุดมสมบูรณ์ เหล่าสรรพสัตว์มีแหล่งอาหาร
เมื่อความชุ่มชื้นเริ่มแผ่กระจายภายในร่มเงาของต้นไม้ทุกต้น
ซึ่งบางต้นออกดอกออกผล เป็นอาหารแก่สัตว์ป่าได้แล้ว สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงให้ปล่อยสัตว์ป่า อาทิ กวาง
ไก่ฟ้า นกยูง ไก่ป่า บริเวณเขตพระตำหนักฯ ตลอดจนทรงนำช้าง
สำคัญคือ ช้างเผือกจากพระตำหนักสวนจิตรลดา รวม ๔ เชือก
มาเลีย้ งไว้ทีโ่ รงช้างและให้ออกหาอาหารตามธรรมชาติ นอกจากนี้
พระองค์ได้มีพระราชเสาวนีย์ให้กรมป่าไม้ปลูกป่าเพือ่ เป็นอาหาร
สัตว์ภายใต้ “โครงการปลูกไม้อาหารสัตว์ปา่ และนก” ขณะเดียวกัน
ให้ดำเนินการปลูกป่าเสริมในบริเวณพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารเพื่อสร้าง
ความชุม่ ชืน้ อีกด้วย

ลานดุสิตา... เสริมภูมิทัศน์ สร้างความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ
ผลจากการปลูกป่าเสริมพื้นที่ธรรมชาติรอบพระตำหนักภูพาน
ราชนิเวศน์ ได้ช่วยสร้างความเขียวชอุ่มและชุ่มชื้นให้ปา่ ด้วยต้นไม้นับ
แสนต้น เป็นตัวอย่างให้ประชาชนได้เห็นว่า สามารถคืนพืน้ ดินทีแ่ ห้งแล้ง
ให้กลับสู่สภาพสมบูรณ์ได้ด้วยการปลูกป่า อีกทัง้ ได้เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย
ของสัตว์ป่าน้อยใหญ่ ที่พระองค์ได้มีพระราชดำริให้ปล่อย จนสภาพป่า
บริ เวณรอบพระตำหนัก ฯ อุด มสมบูร ณ์ไ ปด้ ว ยป่า ไม้แ ละสัต ว์ ป ่า
นานาพันธุ์ จากนัน้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มี
พระราชดำริที่จะเสริมทัศนียภาพให้กับป่า โดยมีพระราชเสาวนีย์
ให้ว่าจ้างราษฎรทีย่ ากจนด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าแรง
ปลูก ดอกไม้ป ่า เล็ก ๆ หลากพรรณทีพ่ ระองค์ ไ ด้ พ ระราชทานชื ่อ ว่ า
ดอกดุสิตา มณีเทวา สรัสจันทร์ และสร้อยสุวรรณาในบริเวณลานกว้างรอบพระตำหนักฯ นี้ ซึ่งช่วยให้
เกิดความสวยงามยิ่งนัก
๑๓๕

ปวงประชาเป็นสุขศานต์
พระมหากรุณาธิคุณทีม่ ีต่อทรัพยากรป่าส่งผลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ขึ้น ได้ช่วยให้ราษฎรเกิด
ความตระหนักว่า เมื่อป่ามีความอุดมสมบูรณ์แล้ว จะก่อให้เกิดความร่มรืน่ เป็นแหล่งต้นน้ำที่จะ
ช่วยนำพาภาคอีสานให้มีความชุม่ ชืน้ ลดปัญหาภัยแล้งได้อีกทางหนึง่ โดยพระองค์ทรงแสดงให้เห็น
เป็น ตั ว อย่า งทีส่ วนป่า รอบพระตำหนัก ภู พ านราชนิเวศน์ดั ง กล่า ว อัน นำมาซึ ่ง การคื น ความสมดุ ล
สูธ่ รรมชาติ และได้เป็นสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีส่ ร้างอาชีพให้กับชาวบ้าน ได้มีรายได้นำมาเลีย้ งตนเองและ
ครอบครัวอย่างมีความสุขภายใต้ความร่มเย็นในสวนป่าแห่งนีส้ ืบไป ดังเช่น นายสนัน่ จันไตยรัตน์
ซึ่งได้ถ่ายทอดประสบการณ์การร่วมปลูกป่า และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทมี่ ีต่อ
ป่าไม้อันเป็นทรัพยากรสำคัญยิ่งของภาคอีสาน ดังนี้

นายสนั่น จันไตยรัตน์

ผู้แทนชุมชนบ้านดงยอ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ด้วยแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในการปลูกป่าเสริมธรรมชาติเพือ่ สร้างความชุม่ ชื้นแก่ผนื ดินอีสาน ได้ช่วยให้
นายสนัน่ จันไตยรัตน์ ชาวบ้านชุมชนบ้านดงยอ ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ มีรายได้
เสริมจุนเจือครอบครัว รวมทัง้ ได้เรียนรู้วิธีเพาะกล้าไม้ชนิดต่างๆ เป็นความรู้
ติดตัวนำไปประกอบอาชีพเสริม การปลูกป่าเสริมธรรมชาติรอบพระตำหนัก
ภูพานฯ นี้ ได้ช่วยให้ผืนป่าในจังหวัดสกลนครและใกล้เคียง รวมถึงสัตว์ป่าและป่าต้นน้ำที่ทรงให้อนุรักษ์
คืนสูค่ วามอุดมสมบูรณ์ สมดังพระราชปณิธานของพระองค์ทที่ รงริเริ่มขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างและช่วย
ราษฎรให้มีผืนป่าไว้อยู่อาศัยทำกินสืบไป

ร่วมปลูกป่าเสริมธรรมชาติ... สร้างอาชีพ มีรายได้ พื้นที่ป่าคืนความสมบูรณ์
จากการทีร่ าษฎรขาดจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ ทำให้สภาพป่าในจังหวัดสกลนคร
และใกล้เคียงเสือ่ มโทรมลง เมือ่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงริเริ่มโครงการปลูกป่า
เสริมป่าธรรมชาติน้ี ผมและราษฎรในหมู่บา้ นที่อยู่รอบๆ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์เห็นพ้องกับแนว
พระราชดำริ จึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการในการร่วมเสริมพื้นที่ปา่ ต้นน้ำ ประกอบกับต้องการ
หารายได้เสริมนำมาจุนเจือครอบครัวจึงได้เข้าร่วมโครงการนี้ ผมมีหน้าทีด่ ูแลรับผิดชอบการเพาะพันธุ์
กล้าไม้ท่จี ะนำไปใช้ปลูกป่า โดยเพาะพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ เช่น มะค่าโมง นนทรี หว้า ประดู่ พยุง เป็นต้น จากนั้น
นำกล้าไม้ท่เี พาะไว้ไปปลูกเสริมในป่าตามบริเวณที่กำหนดไว้และคอยดายวัชพืช รวมทั้งทำแนวกันไฟรอบๆ
แปลงปลูกป่า เพื่อไม่ให้กล้าไม้เหล่านี้เสียหายหากเกิดไฟไหม้
๑๓๖

จากการเข้าร่วมโครงการ ช่วยให้ผมได้เพิม่ พูน
ความรูเ้ กี่ยวกับการเพาะพันธุ์ไม้ต่างๆ ซึง่ นอกจากเป็น
ความรูน้ ำไปปรับ ใช้ใ นอาชีพ เกษตรกรรมได้แ ล้ ว
ยั ง ช่ว ยให้ มี ร ายได้เ พิม่ ขึน้ ชีว ิต ความเป็ น อยู ่ข อง
ครอบครัวดีขนึ้ ผมและชาวบ้านได้เห็นความสำคัญของ
การอนุรักษ์ป่าไม้ รวมทัง้ โครงการนีไ้ ด้ช่วยให้สภาพป่า
มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึน้ ลดปัญหาภัยแล้ง เพิม่ พืน้ ที่และแหล่งอาหารของสัตว์ป่า นอกจากนี้
ผมยังได้เผยแพร่ความรู้ไปยังชุมชนอื่นๆ ด้วย

ร่วมถวายพระพร ปลูกต้นไม้เสริมสร้างสิ่งแวดล้อม และดำรงตนเป็นคนดี
ผมและชาวบ้านดงยอขอร่วมถวายพระพรชัย โดยจะจัดซุ้มถวายพระพรหน้าหมูบ่ ้าน ทำความ
สะอาดสถานทีส่ าธารณะ เช่น วัด โรงเรียน เป็นต้น จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นพระราชกุศล
และขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยไม่จำกัดแค่ว่าต้อง
เป็นการปลูกป่าเท่านัน้ และดำรงตนเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต สนองพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมทัง้ ร่วมลงนามถวายพระพรตามจุดต่างๆ ที่ได้จัดไว้
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

(๓) พลิกฟื้นคืนความชุ่มชื้นผืนดินหาดทรายใหญ่
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว และสมเด็ จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราช
ดำเนิน มา ณ พื ้น ทีห่ าดทรายใหญ่ ซึ ่ง อยู ่ใ นเขต
รอยต่อระหว่างอำเภอหัวหิน และอำเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระองค์ได้ทอดพระเนตร
เห็นความแห้งแล้งของผืนดิน โดยพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัว มีพระบรมราชวินิจฉัยว่า “บริเวณนี้
แห้งแล้งที่สุดในประเทศไทยภาคกลาง”
ในขณะเดียวกัน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องเร่ง
ปลูก ป่า อย่า งถู ก วิ ธี ใ ห้ ส อดคล้อ งกั บ ระบบนิเวศของป่า ธรรมชาติ และเพื ่อ ป้อ งกั น ภั ย ธรรมชาติ
จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนิน “โครงการพระราชดำริหาดทรายใหญ่” บนพืน้ ที่
“โครงการฟาร์ม ส่ ว นพระองค์ห าดทรายใหญ่ ” ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู ่หั ว เพือ่ เป็ น
๑๓๗

ตัวอย่างให้ราษฎรได้เห็นว่า แม้พนื้ ดินจะแห้งแล้งเพียงใดก็สามารถที่จะพัฒนาให้ดีได้ หากทำ
อย่างถูกวิธี โดยได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่ดงั กล่าวไว้ ๕ ประการ ดังนี้ ๑) ให้ปลูก
ต้นไม้ทดแทนทั้งพื้นราบและบนภูเขา และให้นำสัตว์ป่าที่หายากใกล้สูญพันธุ์มาเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์และ
ปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติต่อไป ๒) ให้ปรับปรุงพื้นที่ทั้งหมดให้มีความสวยงามตามธรรมชาติ และเสริม
ด้วยไม้ดอกชนิดต่างๆ ๓) ให้เป็นเขตพระราชฐานที่สามารถรับแขกเมืองได้ ๔) ให้เป็นสถานที่ตวั อย่างเพื่อ
การศึกษาธรรมชาติในเรื่องของต้นไม้และสัตว์ป่า และ ๕) ให้เป็นสมบัติของชาติที่มีคุณค่าสืบไป

พลิกฟื้นผืนดินทราย คืนสู่ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์
นอกจากนีท้ รงมอบหมายให้
ศู น ย์ก ารทหารราบ กองทัพ บก
เป็น หน่ว ยดำเนิน โครงการ และมี
คณะทำงานเพื ่อ ปฏิ บ ัติ ภ ารกิ จ
ให้ เ ป็น ไปตามพระราชประสงค์
ได้แก่ งานอนุรักษ์ปา่ ไม้ และธรรมชาติ
ในระยะแรกของการดำเนิน งาน
เป็น ไปอย่า งยากลำบากเนือ่ งจาก
พื้นทีร่ าบส่วนใหญ่เสือ่ มโทรมเกือบ
เป็นทะเลทรายส่วนบนภูเขาเป็นหิน
มีดินน้อย แต่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มิได้ทรงย่อท้อ ได้เสด็จฯ ขึ้นบนภูเขาด้วย
พระองค์เอง และพระราชทานคำแนะนำต่างๆ อาทิ บริเวณพื้นทีต่ รงไหนควรจะปลูกต้นไม้อะไร และ
ควรสร้างถังเก็บน้ำฝนไว้ที่ใด
งานอนุรักษ์สัตว์ป่าและสัตว์น้ำ ทรงให้นำสัตว์ป่าทีห่ ายากใกล้สูญพันธุ์แต่ไม่ดุร้ายมาเลีย้ งไว้
เพื่อศึกษาและขยายพันธุ์คืนสู่ธรรมชาติ เมื่อขยายพันธุ์ได้แล้วจึงปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติ และบางชนิด
เลีย้ งไว้ในสถานทีเ่ พาะเลีย้ งเพื่อขยายพันธุ์ต่อไป ต่อมาได้มีพระราชดำริให้เพาะเลีย้ งและขยายพันธุ์
เต่ า ทะเลเพิ ่ม ขึ ้น โดยเมือ่ การเพาะเลีย้ งเต่ า ทะเลเป็น ผลสำเร็ จ ได้ เ สด็ จ พระราชดำเนิน มาทรง
ปล่อ ยลูก เต่ า รุ ่น แรกลงสูท่ ะเลทีห่ าดทรายใหญ่ และได้ เ สด็ จ ฯ มาทรงปล่อ ยเต่ า ทะเล กุ้ ง
และหอยชนิด ต่ า งๆ อีก หลายครั ้ง ทีโ่ ครงการแห่ ง นี ้ ส่ ว นงานก่ อ สร้า งบำรุง รัก ษาและจัด ระบบ
สาธารณูปโภค ได้มีการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเรือนประทับ สถานทีเ่ ลีย้ งสัตว์ป่า ยานพาหนะ
เครื่องจักรกลต่างๆ ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค อาทิ น้ำสำหรับต้นไม้และสัตว์ภายในโครงการ
๑๓๘

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ... ทรงให้พสกนิกรเข้าเยี่ยมชมแม้เป็นเขตพระราชฐาน
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
ทรงวางแผนฟื ้น ฟู ห าดทรายใหญ่ด้ ว ย
พระองค์เอง ตั้งแต่แรกเริ่มจวบจนปัจจุบัน
เป็น เวลากว่ า ๒๙ ปี ทรงพลิ ก ฟืน้
ผื น ด ิน แ ล ะ ธ ร ร ม ช า ต ิที ่ถู ก ท ำ ล า ย
ให้ ก ลั บ คืน ความสมบู ร ณ์ ไ ด้เ ร็ว กว่า ที ่
ธรรมชาติจะฟืน้ ตัวได้ด้วยตัวเอง ดังจะ
เห็นได้จากเมือ่ ครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยูห่ ัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชิ น ีน าถ ได้ เ สด็ จ ฯ มาทอดพระเนตร
การดำเนินงานของโครงการ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ได้มี
พระราชดำรัส ความตอนหนึ่งว่า
“…ที่ตรงนี้แห้งแล้งที่สุดของภาคกลางตอนใต้ ทำได้แค่นี้ก็ดีมากแล้ว...”
โครงการพระราชดำริ ห าดทรายใหญ่ แม้จ ะ
เป็น โครงการส่ว นพระองค์ อ ยูใ่ นเขตพระราชฐาน
แต่ ท รงอนุญ าตให้ ป ระชาชนทัว่ ไปเข้ า ชมเพื ่อ ศึ ก ษา
หาความรู ้ นับ เป็น พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ และเป็น
ประโยชน์อย่างยิง่ ต่อพสกนิกรชาวไทยทีไ่ ด้พระราชทาน
โครงการพระราชดำริ ห าดทรายใหญ่ เป็น โครงการ
ตั ว อย่า งทีพ่ ลิก ฟื ้น คื น สภาพดิ น ทีส่ มบูร ณ์แ ก่ แ ผ่น ดิ น
ไทย ให้ ร าษฎรได้ ใช้ ป ระโยชน์แ ละทำมาหาเลีย้ งชี พ
สมดั ง พระราชประสงค์ ข องสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชิ นีนาถ ทีท่ รงพระวิ ริ ย ะและพระอุตสาหะ
วางแผนฟื ้น ฟู แ ละพั ฒ นาพื ้น ทีจ่ นประสบผลสำเร็ จ
และเป็น บทเรี ย นให้ เ ห็ น ว่ า การปลู ก ป่ า นัน้ ทำได้
แม้ในผืนดินที่แห้งแล้งที่สุด ขอเพียงแต่ทุกคนมีความอดทนและร่วมมือกัน ป่าเสื่อมโทรมก็จะ
กลับคืนเป็นป่าอันอุดมสมบูรณ์ได้ ดังเช่นพื้นที่หาดทรายใหญ่ ณ ปัจจุบันนี้

๑๓๙

๒.๒ ทรงอนุรักษ์ป่า... ให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
“...ข้าพเจ้านึกฝันเสมอว่าจะทำอย่างไร...
ป่าสำหรับประชาชนอาศัยอยู่ได้
โดยไม่ต้องให้คนกับป่าทะเลาะกัน
แม้มีป่าก็ไม่ต้องไล่คนออก...
ซึ่งตอนนี้ก็เห็นทางสำเร็จแล้ว
โดยที่กรมป่าไม้ได้สละพื้นที่ป่าไม้ที่ไม่มีอะไรเลย
แบบว่างเปล่า ไม้โค่นตัดไปหมดแล้ว
ให้ข้าพเจ้าจัดทำหมู่บ้านในป่านั้น
ซึ่งบัดนี้ได้ทำสำเร็จมา ๓ แห่งแล้ว
แล้วก็ได้จัดประชาชนที่ยากไร้ ไม่มีที่อยู่
เข้าไปอยู่ในหมู่บ้านเหล่านั้นหมดแล้ว...”
พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต
๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๔

ทรงให้ชุมชนร่วมรักษาป่า เพื่อคงสภาพป่าที่สมบูรณ์สืบไป
ในขณะทีท่ รงแก้ปัญหาดินเสือ่ มสภาพและผืนดิน
แห้งแล้งในพื้นทีต่ ่างๆ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ ทรงพบว่าผืนป่าในประเทศถูกแผ้วถางทำลาย
ลงอย่างรวดเร็ว พระองค์จึงทรงคิดหาวิธีทจี่ ะอนุรักษ์ป่า
โดยไม่ส ร้ า งความเดื อ ดร้ อ นให้ กั บ ราษฎรทีอ่ าศั ย และ
ใช้ทรัพยากรในป่าเพื่อการเลีย้ งชีพ พระองค์มีพระราช
ดำริที่แยบยลคือ ให้ราษฎรในพืน้ ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการเป็ น ผู ้ป้ อ งกั น ดูแ ล และรัก ษาป่ า ในชุม ชน
ของตนเอง โดยมี ห น่ว ยราชการที ่เ กี ่ย วข้อ งร่ว มกั น
ดำเนิน งานอย่ า งบู ร ณาการ และมีห น่ว ยงานทหารเป็น กองอำนวยการเข้ า ไปดำเนิน การ
๑๔๐

ในลักษณะให้เป็นไปตามวิถีชีวิตของราษฎรทีอ่ ยูม่ าแต่เดิม ดังโครงการตามแนวพระราชดำริในสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ขอยกมาเป็นตัวอย่าง จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการบ้านเล็ก
ในป่าใหญ่ โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า และโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก) โดยแต่ละโครงการมีรายละเอียด ดังนี้

(๑) บ้านเล็กในป่าใหญ่... คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูล
ขณะเสด็จพระราชดำเนินไปทรง
เยีย่ มราษฎรทีบ่ ้า นห้ ว ยหล่อ ดู ก ตำบล
แม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ได้ ท อดพระเนตรเห็ น ราษฎรในพื ้น ที ่
ส่วนใหญ่มีความเป็นอยูย่ ากไร้ พระองค์
จึงพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาคุณภาพ
ชีว ิต ของราษฎรในพืน้ ที ่ใ ห้ อ ยู ่อ ย่ า งมี
ความสุข โดยยึดหลัก ๓ ประการ คือ
รั ก ษาสภาพป่า ไว้ ม ิใ ห้ ถู ก ทำลาย พื้ น ฟู
สภาพป่าให้คืนสูส่ ภาพธรรมชาติ โดยให้
มีทงั้ ป่าธรรมชาติและป่าไม้ใช้สอย และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีอาชีพและทีท่ ำกินถาวร ตามหลักการของพระองค์คือ ให้คนอยู่กับ
ป่าได้อย่างกลมกลืนและเกื้อกูลกัน โดยคนเป็นผู้ดูแลรักษาป่า ในลักษณะของ “บ้านเล็กในป่าใหญ่”
รวมทัง้ ทรงย้ำอยูเ่ สมอว่า การดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดแก่
ราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้นั ดังพระราชดำรัสซึ่งคัดจากวารสารเศรษฐกิจและสังคม หน้า ๙๖ ฉบับพิเศษ
ประจำปี ๒๕๔๕ ความตอนหนึ่งว่า
“...ความจริงชาวเขา เขาเดินอยู่ในป่าในเขาก่อนที่พวกเราจะเข้าไปเสียอีก
เพราะฉะนัน้ ต้องเห็นใจเขา เราต้องช่วยเขา จะไปห้ามเขา ไปกวาดต้อนเขาลงมาอยู่
พื้นล่างนั้น เขาอาจลำบาก ทำมาหากินยาก ดังนั้น จึงควรหาโครงการอะไรสักอย่าง
ที่จะให้อยู่กับที่ ไม่ขยายตัว... ถ้าเราสามารถร่วมกันจัดระบบได้ดี คนกับป่าก็คงจะ
อยู่ร่วมกันได้ โดยไม่ต้องทำลายซึง่ กันและกัน และแผ่นดินที่เสื่อมโทรมผืนนี้ ก็จะ
กลับมาเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลแก่พวกเรา...”
๑๔๑

พัฒนาคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูสภาพป่า เพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันได้
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
จึงมีพระราชดำริให้ “อมก๋อย” เป็นหมูบ่ ้าน
นำร่องในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ทรงให้
ดำเนินการต่างๆ เพื่อแก้ปญ
ั หาความยากจน
เสริมสร้างสภาพแวดล้อม และฟื้นฟูอนุรักษ์
สภาพป่าและต้นน้ำ
ในการรักษาสภาพป่าไม่ให้ถูกทำลาย
กองทัพภาคที่ ๓ และกองอำนวยการรักษา
ความมัน่ คงภายในภาค ๓ ได้จัดชุดปฏิบัติการเข้าประจำจุดต่างๆ ในหมูบ่ ้านทีเ่ ป็นแหล่งลักลอบ
ล่าสัตว์ป่า พร้อมทัง้ ลาดตระเวนป่า โดยเฉพาะเส้นทางทีเ่ คยเป็นทางลักลอบลำเลียงสัตว์ป่า ไม้และฝิน่
และจัดเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งเข้าไปในทุกหมู่บ้าน เพื่ออบรมและสร้างความเข้าใจให้ราษฎรเห็นความสำคัญ
ของป่าไม้และสัตว์ป่า รวมทั้งชักชวนให้ราษฎรยุติการล่าสัตว์และทำลายป่าตามพระราชประสงค์
จากนัน้ จึงเริ่มงานฟืน้ ฟูสภาพป่าโดย
การปลูกป่าทดแทนอย่างเร่งด่วน พร้อมกับ
ปลูกป่าใช้สอยชุมชนในหมู่บ้าน โดยพันธุ์ไม้
ทีน่ ำมาปลูกเป็นพันธุ์ไม้โตเร็ว เหมาะสมกับ
สภาพพื ้น ที ่ ใช้ ป ระโยชน์ไ ด้ ห ลายทางและ
สามารถใช้ เ ป็น วั ต ถุ ดิ บ ในอุต สาหกรรม
ครั ว เรื อ นของราษฎรได้ ด้ ว ย และทำแนว
กันไฟในหมูบ่ ้าน จัดตัง้ และฝึกอบรมแกนนำ
ระดับ หมู ่บ้ า นเพือ่ ร่ว มกั น พัฒ นาสภาพแวดล้ อ มและคุณ ภาพชีว ิต ของราษฎรให้ ด ีข นึ ้ รวมทั ้ง
ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทางด้านงานพัฒนาคุณภาพชีวิต สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงให้พฒ
ั นาแหล่งน้ำ
และทีท่ ำกินสำหรับทุกครอบครัว รวมทัง้ มีโรงเรียนและสถานีอนามัย ตลอดจนให้ขุดสระเพื่อการ
เลีย้ งปลา ปลูกพืชผักสวนครัว และทรงให้ส่งเสริมอาชีพ เช่น จัดตั้งกลุม่ ทอผ้าศิลปาชีพ โดยการ
อบรมการทอผ้า ตั้งกลุม่ แม่บา้ นเพือ่ ร่วมกันทำงาน และบริหารกองทุนกลางของหมูบ่ า้ นในรูปของ
สหกรณ์ เพื่อให้ราษฎรมีอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี
๑๔๒

“บ้านเล็กในป่าให- ่” จากบ้านสู่บ้าน ตามแนวพระราชดำริ
ผลการดำเนินโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ท่อี ำเภออมก๋อย สามารถสร้างความเข้าใจและจิตสำนึก
ในการรักษาป่าให้กับราษฎรที่อาศัยอยู่ในพืน้ ที่ อีกทั้งสามารถโน้มน้าวราษฎรให้ยุติการล่าสัตว์และ
ตัดไม้ทำลายป่า โดยมีราษฎรจำนวน ๕,๐๐๐ ราย นำอาวุธปืน ๑,๓๐๐ กระบอก มาเข้าร่วมในพิธีมอบ
อาวุธและปฏิญาณตนเลิกล่าสัตว์ป่า เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๓๔ พร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้า
พระสาทิสลักษณ์ว่า จะไม่ล่าสัตว์ และจะหันมาช่วยกันดูแลสภาพป่าให้มีความสมบูรณ์ต่อไป
เมื่อการล่าสัตว์ลดน้อยลง สัตว์ป่าที่เคยหลบหนีภยั
เข้าไปอยูใ่ นป่าลึกก็ค่อยๆ เริ่มปรากฏ ออกมาสู่
ป่าโปร่ง โดยสามารถพบเห็นสัตว์ป่าหลากหลายพันธุ์
อาทิ เก้ง ช้าง ไก่ป่า ไก่ฟา้ และนกนานาพันธุ์ ออกมา
หาอาหารตามธรรมชาติ นอกจากนี ้ จากผืน ป่า
ทีซ่ ับซ้อน และเคยใช้เป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติด
หรือลักลอบขนไม้และสัตว์ป่า เมือ่ ราษฎรในพื้นที่
เข้าใจถึงภัยต่างๆ ทีจ่ ะเกิด จึงพร้อมใจกันร่วมปกป้อง สกัดกั้นเส้นทางการลักลอบขนยาเสพติด
ไม้แปรรูป และสัตว์ป่า สภาพป่าจึงกลับคืนความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและทำกินของ
ราษฎรในพืน้ ที่ คนกับป่าได้อาศัยพึง่ พาซึง่ กันและกันสืบไป เมือ่ ผลการดำเนินโครงการบ้านเล็ก
ในป่าใหญ่ประสบผลสำเร็จดังพระราชประสงค์ พระองค์จึงพระราชทานโครงการดังกล่าวในพืน้ ที่
ต่างๆ เกือบทั่วทุกภาคของประเทศ อาทิ บ้านดอยดำ จังหวัดเชียงใหม่ บ้านเย้าหนองห้า จังหวัดพะเยา
บ้านทันสมัย จังหวัดนครพนม บ้านผานาง จังหวัดเลย และบ้านน้อมเกล้า จังหวัดยโสธร เป็นต้น

ปวงประชาเป็นสุขศานต์
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเน้นให้ราษฎรสามารถ
อยูก่ ับป่าได้อย่างเกื้อกูลกันนัน้ ส่งผลให้ราษฎรสามารถดำรงชีวิตได้ด้วยรอยยิ้ม มีความหวัง และ
ความสุขที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ ตามสมควรแก่ฐานะ ในผืนป่าที่กลับมามีความอุดมสมบูรณ์
และร่มเย็นภายใต้ร่มพระบารมี
ราษฎรในพื้นทีแ่ ละบริเวณใกล้เคียงต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทที่ รงห่วงใย
และทรงมีพระเมตตาช่วยเหลือและยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น รวมทั้งทรงพิสูจน์ให้เห็นว่า
“คนสามารถอยู่ร่วมกับป่า ได้อย่างเกื้อกูลกัน” โดยสามารถดำรงชีวิตพร้อมทัง้ รักษาป่าได้อย่างยัง่ ยืน
ถาวร ดังที่ ตรุเจ สถิรกุลพงศ์ ผู้แทนชุมชนบ้านซิแบร และอดีตผู้ใหญ่บ้านซิแบร (ปี ๒๕๓๑ – ๒๕๔๕)
ผู้ที่อยู่ในพื้นที่โครงการ ได้ถ่ายทอดเรื่องราวไว้ ดังนี้
๑๔๓

นายตรุเจ สถิรกุลพงศ์

ผู้แทนชุมชนบ้านซิแบร
ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
จากเดิ ม ทีอ่ ยูก่ ั น อย่า งลำบากบนผืน ดิ น ทีแ่ ห้ ง แล้ง เมือ่ สมเด็ จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทาน “โครงการบ้านเล็ก
ในป่าใหญ่” ผืนดินและผืนป่าบริเวณรอบบ้านซิแบรได้บังเกิดความชุ่มฉ่ำ
มีน ้ำ กิ น น้ำ ใช้ ต ลอดปี นายตรุ เจ สถิ ร กุ ล พงศ์ และชาวบ้า นกลับ มามี
ชี วิ ต ทีส่ ุข สมบูร ณ์ มีคุ ณ ภาพชี วิ ต ทีเ่ ท่า เทีย มกั บ คนไทยทุก คน จึ ง ขอเชิ ญ คนไทยทุก คนตอบแทน
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ โดยการช่วยกันดูแลรักษาสภาพป่า และสัตว์ป่าให้คงอยูต่ ลอดไป
และขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมพรรษายิง่ ยืนนาน เป็นมิง่ ขวัญของปวงชนชาวไทย
ตลอดไป

พระราชทาน “บ้านเล็กในป่าใหญ่” นำความสุขและความสมบูรณ์สู่ชาวบ้านซิแบร
เดิมสภาพพื้นทีป่ ่าไม้รอบบริเวณบ้านซิแบรถูกบุกรุกแผ้วถางเพื่อทำไร่เลือ่ นลอย ทำให้หมูบ่ ้าน
และพื้นที่บริเวณโดยรอบแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำ กระทบต่อการทำเกษตร ได้ผลผลิตไม่เพียงพอบริโภค
นอกจากนี้ หมูบ่ ้านอยูใ่ นถิ่นทุรกันดาร เส้นทางคมนาคมไม่ดี เวลาเจ็บป่วยไม่สามารถเข้ารับการรักษา
ได้ทันท่วงที คนในหมูบ่ ้านไม่สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพอืน่ ได้
นอกจากทำไร่เลื่อนลอย ชาวบ้านจึงมีฐานะยากจนและมีความยากลำบากในการดำรงชีวิต
เมือ่ สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ น ีน าถ
ได้ เ สด็ จ ฯ ทรงเยีย่ มราษฎรทีศ่ ู น ย์อ นุรั ก ษ์ ส ภาพป่า ใน
พื้นที่ตำบลแม่ตื่น ในปี ๒๕๔๒ ชาวบ้านซิแบรจึงเดินทาง
ไปเข้ า เฝ้า ฯ รั บ เสด็ จ เพื ่อ กราบบัง คมทูล ถึ ง ความ
เดือดร้อนและทุกข์ยาก ในครั้งนัน้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานข้าว จำนวน ๕,๐๐๐
กิโลกรัม ให้ราษฎรบ้านซิแบร หลังจากนัน้ ได้เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มราษฎรบ้านซิแบร และมีพระราช
เสาวนีย์ให้จัดตัง้ โรงเรียน สถานีอนามัย รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการส่งเสริมอาชีพ
แก่ราษฎร เช่น ทอผ้า แกะสลัก ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และปล่อยปลาในลำห้วย เพื่อเป็นแหล่งอาหาร
โปรตีน ตลอดจนให้ดำเนินการฟื้นฟูและอนุรักษ์สภาพป่าต้นน้ำ ต่อมากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พชื ได้จดั ตั้งสถานีพฒ
ั นาป่าไม้ข้นึ ในปี ๒๕๔๖ และเปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
บ้านซิแบร” พร้อมทั้งจัดหาแหล่งน้ำให้แก่ราษฎรเพื่อใช้ในการเกษตร
๑๔๔

โครงการดังกล่าวนีไ้ ด้นำสิง่ ดีๆ มาสูบ่ ้านซิแบร ทัง้ ชาวบ้านและตัวผมได้สมัครเป็นสมาชิก
กลุม่ ต่างๆ ในโครงการ อาทิ กลุม่ เลีย้ งสัตว์ เกษตร ทอผ้า และแกะสลัก เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ สิ่งเหล่านีไ้ ด้ช่วยให้ชาวบ้านซิแบรมีอาชีพ มีความมั่นคง และมีชีวิตที่สุขสบายขึน้
รวมทั้งเข้ารับการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า และร่วมกับเจ้าหน้าที่ฟื้นฟูและอนุรักษ์สภาพป่า
เช่น ลดพื้นที่ในการทำไร่เลื่อนลอย และร่วมกับหน่วยงานราชการปลูกต้นไม้ในโอกาสต่างๆ

บ้านซิแบรกลับฟื้นสู่ความสมบูรณ์... พร้อมขยายผลสู่พื้นที่ใกล้เคียง
พืน้ ที ่โ ดยรอบบ้ า นซิแ บรได้
กลั บ ฟืน้ เป็ น สภาพป่ า มี ค วามอุด ม
สมบูรณ์ มีแหล่งไม้ใช้สอยในครัวเรือน
การตัดไม้ทำลายป่าลดลงมาก รวมทั้ง
มีน้ำเพียงพอในการบริโภคและทำการ
เกษตรตลอดปี สามารถทำประปาภูเขา
ให้ ท ุก ครั ว เรื อ น ตลอดจนได้ รั บ การ
สนับ สนุน ระบบไฟฟ้ า พลัง งานแสง
อาทิตย์และพลังน้ำ จากทีอ่ ยูก่ ันอย่าง
ลำบาก จนไม่คิดว่าชีวิตนีจ้ ะสุขสบายขึ้น เดีย๋ วนีม้ ีถนนหนทางช่วยให้การเดินทางสะดวกขึน้ และ
ลูกหลานได้เรียนหนังสือ อ่านและเขียนภาษาไทยได้
นอกจากนี้ ผมยังมีรายได้จากการรับจ้างหน่วยงานราชการในการปลูกป่า บำรุงป่า ฯลฯ และ
รายได้เสริมจากการทอผ้า แกะสลัก ตลอดจนได้รบั การดูแลรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยจากสถานีอนามัย
และการดูแลด้านความปลอดภัยจากหน่วยทหาร รวมทัง้ ชาวบ้านซิแบรได้นำความรู้และประสบการณ์
ต่างๆ จากโครงการไปขยายผลสูห่ มูบ่ ้านใกล้เคียง โดยแนะนำความรู้ และวิธีการเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ป่าไม้ โดยเฉพาะการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำให้มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ เพื่อมีแหล่งน้ำเพียงพอในการอุปโภค
และบริโภค ซึ่งได้ช่วยให้หมู่บ้านต่างๆ บริเวณใกล้เคียงพลอยมีความสมบูรณ์ไปด้วยเช่นกัน

ด้วยพระเมตตา... พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวซิแบรเท่าเทียมคนไทยทุกคน
พระมหากรุณ าธิ ค ณ
ุ ของสมเด็จ พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชิน ีน าถ นัน้ มากล้ น จนเกิ น
จะกล่าวได้หมด ด้วยพระเมตตาของพระองค์ ช่วยให้ชีวิตพวกเรามีความสุขสมบูรณ์ สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ รวมทั้งคืนความชุ่มชื้นแก่ผืนป่า ช่วยให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น
๑๔๕

รวมถึงได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ดีขนึ้ เทียมเท่ากับคนไทยทุกคน จึงขอเชิญชวนให้
คนไทยทุกคนได้ตอบแทนพระคุณของพระองค์ โดยการช่วยกันดูแลรักษาสภาพป่า และสัตว์ป่าให้คงอยู่
ไม่ยุง่ เกี่ยวกับยาเสพติด และเป็นคนดีของพ่อหลวงแม่หลวงสืบไป และราษฎรบ้านซิแบรขอให้ทงั้ สอง
พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

(๒) ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า... ร่วมคืนป่าสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ
นอกจาก “โครงการบ้า นเล็ก ในป่า ใหญ่”
ดังกล่าวแล้ว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ได้ พ ระราชทาน “โครงการราษฎรอาสาสมั ค ร
พิทักษ์ป่า” (รสทป.) เพือ่ ฟืน้ ฟูสภาพป่าให้อุดม
สมบู ร ณ์ ด ัง อดีต ให้ ค นอยู ่ร ่ว มกั บ ป่ า ได้อ ย่ า ง
สันติสุข ด้วยการให้ชุมชนหรือหมูบ่ ้านจัดตั้งกลุม่
ในการร่วมกันดูแลรักษาป่า สภาพแวดล้อม และ
แหล่งต้นน้ำลำธาร โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ฝึกอบรมราษฎร ให้มีความรู้ความเข้าใจในการรักษา
และฟื ้น ฟู ส ภาพป่า ให้ อ ุด มสมบูร ณ์ มีจิ ต สำนึก
ร่วมใจกันอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิน่ ของตน และทรงให้จดั ตัง้ โครงการแห่งแรก
ขึ ้น ทีจ่ ั ง หวั ด อำนาจเจริ ญ พร้ อ มทัง้ พระราชทาน
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการฝึกอบรมราษฎร
อาสาสมัครพิทักษ์ป่า
การฝึก อบรมราษฎรอาสาสมัค รพิ ท ัก ษ์ ป ่า ดำเนิน การโดยความร่ ว มมือ อย่า งใกล้ชิ ด ของ
ฝ่ายปกครอง กรมป่าไม้ กองทัพภาค กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน และภาคเอกชน โดยราษฎร
ทีเ่ ข้ารับการฝึกมาจากครอบครัวละ ๑ คน รุ่นละ ๒ หมู่บ้าน จำนวน ๑๐๐-๒๐๐ คน ผู้เข้ารับการ
ฝึ ก อบรม จะได้ร ับ การถ่ า ยทอดพระราชปณิ ธ านและความห่ ว งใยในทรัพ ยากรธรรมชาติข อง
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบนิเวศวิทยา และการใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างถูกวิธี ขณะเดียวกัน ได้รับการปลูกฝังให้เห็นความสำคัญของป่าไม้และความจำเป็น
ทีต่ ้องดูแลรักษา และแนวทางในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพให้คนอยูร่ ่วมกับป่าได้ รวมทัง้
คอยสอดส่องดูแลแทนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ให้มีการบุกรุกและลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
๑๔๖

ธงและเข็มพระราชทาน “พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต”
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้กลุ่มราษฎร หมู่บ้าน
และชุมชน ที่ได้รับการคัดเลือกว่ามีผลงานดีเด่นเข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทาน “ธงพิทกั ษ์ปา่ เพื่อรักษา
ชีวิต” และถ้าบุคคลใดเป็นผู้นำในการรักษาป่าก็จะได้รับพระราชทาน “เข็มพิทกั ษ์ปา่ เพื่อรักษาชีวิต”
เฉพาะบุคคลนั้นด้วย
“ธงพิ ท ัก ษ์ ป ่า เพื ่อ รั ก ษาชี วิ ต ” จะ
พระราชทานแก่ ห มูบ่ ้า นหรื อ ชุ ม ชน ที่ ไ ด้
ร่ ว มแรงร่ ว มใจกั น อนุรั ก ษ์ ป ่า ไม้ใ นหมูบ่ ้า น
ของตนให้มีสภาพสมบูรณ์ รักษาชีวิตสัตว์ป่า
อนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม ไม่มีการตัดไม้ทำลายป่า
หรื อ บุก รุ ก แผ้ว ถางเพื ่อ ทำไร่ เ ลือ่ นลอย
รวมทัง้ ไม่เข้าไปล่าสัตว์ โดยทำหน้าทีพ่ ิทักษ์
รั ก ษาป่า จนเป็น ทีย่ อมรั บ จากชุ ม ชนระดั บ
ท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ และได้รับการ
คัดเลือกจากคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการกราบบังคมทูลฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เพื่อขอพระราชทานธง
หลังจากได้รับพระราชทานธงไปแล้วจะมีการติดตามตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ หากราษฎร
ไม่สนใจดูแลป่า ปล่อยให้ป่าถูกทำลาย จะถูกยึดธงคืน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการดำเนินโครงการเป็นไป
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้สภาพป่าคงความอุดมสมบูรณ์สืบไป
๑๔๗

จากหนึ่งชุมชนพิทักษ์ป่า... ขยายผลสู่ป่าชุมชนทั่วประเทศ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงติด ตามผลงานของสมาชิก ในโครงการ
รสทป. หมูบ่ ้านใดทีย่ ังไม่ผ่านการฝึกอบรม จะทรง
ให้ดำเนินการฝึกอบรมโดยเร่งด่วน และจะเสด็จฯ
ไปพระราชทานธงและเข็ม “พิทักษ์ป่า รักษาชีวิต”
ตามภาคต่ า งๆ ของประเทศอยูเ่ สมอ รวมทัง้
พระราชทานความช่ว ยเหลื อ ราษฎรด้า นต่า งๆ
อีกด้วย หากทรงพบว่าราษฎรประสบปัญหาในการดำรงชีวิตหรือการทำมาหากิน อาทิ ในคราวเสด็จฯ
ติ ด ตามความก้ า วหน้า โครงการทีจ่ ั ง หวั ด กระบี ่ เมือ่ ทรงพบว่ า ราษฎรบ้า นส้า น ตำบลหน้า เขา
อำเภอเขาพนม ฐานะยากจน มีอ าชี พ ทำสวนยางพาราและปาล์ม น้ำ มัน ได้ ผ ลผลิต ไม่เ พี ย งพอ
พระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้จัดตั้งธนาคารข้าวขึ้น เพื่อให้ราษฎรสามารถซื้อข้าวบริโภค
ได้ในราคาถูก สำหรับผู้ที่ยากจนมากจะได้รับข้าวไปบริโภคโดยไม่คิดมูลค่าคนละ ๕ กิโลกรัม เป็นต้น
จากผลการดำเนิน งานโครงการ รสทป. แห่ ง แรกทีจ่ ั ง หวั ด อำนาจเจริ ญ ได้ ข ยายผลไปสู ่
จังหวัดอุบลราชธานี สกลนคร และภาคต่างๆ อาทิ ภาคใต้เริ่มทีจ่ ังหวัดยะลา นราธิวาส กระบี่ และ
พังงา ภาคเหนือเริ่มทีจ่ ังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ส่งผลให้โครงการ รสทป. ได้ขยายผลไปสู่
พืน้ ที่ป่าทั่วประเทศ ตลอดจนได้มีการจัดตัง้ กลุ่มราษฎรที่ผ่านการอบรมตามโครงการขึน้ เป็นองค์กร
ที่เข้มแข็งในการดำเนินการป้องกันรักษาป่าที่ชัดเจน ภายใต้ความร่วมมือและประสานงานอย่าง
ใกล้ชิดของกองทัพภาค ป่าไม้เขตทุกเขต และป่าไม้จังหวัดทุกจังหวัด

ปวงประชาเป็นสุขศานต์
นับจากวันทีส่ มเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงริเริ่มโครงการราษฎรอาสาสมัคร
พิทักษ์ป่า ทุกฝ่ายทีเ่ กี่ยวข้องได้ประสานแรงกายแรงใจในการสนองตอบพระราชดำริ เพื่อให้ราษฎร
ในหมู ่บ้ า นช่ว ยพิทั ก ษ์ร ัก ษาทรัพ ยากรป่ า ยั บ ยั ้ง การตัด ไม้ ท ำลายป่ า และสามารถดำรงชีว ิต
ในลักษณะคนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ ธงและเข็ม “พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต”
ทีไ่ ด้รับพระราชทานจากพระองค์นนั้ ได้สร้างขวัญ กำลังใจ และความภาคภูมิใจอย่างดียงิ่ อันช่วยให้
สมาชิกราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าทุกคนต่างร่วมมือร่วมใจ ในการพิทักษ์รักษาผืนป่าอันเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่ล้ำค่าให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป ดังคำบอกเล่าของนายทองคำ สายสะอาด
สมาชิกราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในจังหวัดอำนาจเจริญ ดังนี้
๑๔๘

นายทองคำ สายสะอาด

สมาชิกโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า
ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) เป็นโครงการตามแนวพระราช
ดำริท่ปี ระสงค์ให้ชาวบ้านร่วมกันฟื้นฟูและดูแลป่าให้อุดมสมบูรณ์พร้อมกับปกป้อง
ไม่ให้ใครมาบุกรุกทำลาย โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ได้พระราชทาน
ความช่ ว ยเหลือ ด้ า นต่ า งๆ และทรงให้ ค วามสำคั ญ ติ ด ตามผลการดำเนิน งานด้ ว ยพระองค์ เ อง
ดังเช่นได้เสด็จฯ ทรงตรวจงานและพระราชทานธง “พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” แก่ราษฎรชุมชนตำบล
สร้างถ่อน้อยเป็นแห่งแรก ด้วยพระมหากรุณาธิคณ
ุ นี้ได้สร้างขวัญและกำลังใจให้กบั นายทองคำ สายสะอาด
และชุ ม ชนตำบลสร้ า งถ่ อ น้อ ยทีจ่ ะช่ ว ยกั น ดู แ ลรั ก ษาป่า อัน เป็น ทรั พ ยากรทีม่ ีค่ า นีใ้ ห้ ค งความอุด ม
สมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป

ป่าดงใหญ่... จุดเริ่มโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า
แต่เดิมชุมชนตำบลสร้างถ่อน้อยในป่าดงใหญ่ เลีย้ งชีพ
ด้วยการอาศัยแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในป่า ต่อมาชาวบ้าน
ตระหนัก ว่ า หากยัง คงมุง่ ใช้ ท รั พ ยากรโดยไม่ม ีก ารดู แ ล
บำรุงรักษา และป้องกันการลักลอบตัดไม้ อนาคตลูกหลาน
จะไม่ม ีแ หล่ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ ห้ ด ำรงชี วิ ต ได้ ต่ อ ไป
ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันดูแลรักษาป่าตามจารีตประเพณีท้องถิ่น
โดยไม่มีความรู้วิธีการดูแลรักษาป่าอย่างถูกต้อง
ต่อมา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริ “โครงการราษฎรอาสาสมัคร
พิทั ก ษ์ป่ า ” กรมทหารราบที ่ ๖ จึ ง ได้ แ นะนำและอบรมวิ ธี ก ารดู แ ลรั ก ษาป่า แก่ ส มาชิ ก รสทป.
และราษฎรในชุมชน โดยจัดให้มีการดูแลรักษาป่าอย่างเป็นระบบ อาทิ จัดชุดเวรยามออกลาดตระเวนป่า
ทัง้ กลางวั น และกลางคื น จั ด ชุ ด เฝ้า ระวั ง ไฟป่า และทำแนวป้อ งกั น ไฟป่า จั ด แบ่ง แนวเขตในการ
รับผิดชอบของแต่ละหมู่บ้าน ออกสำรวจแนวเขตป่าดงใหญ่เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าดงใหญ่ จัดให้มี
การปลูกป่าทดแทนและฝึกอบรมทบทวนสมาชิก รสทป. จนสามารถฟื้นฟูและรักษาป่าได้สมบูรณ์

ร่วมดูแลป่าคู่ชุมชน... ขยายผลเป็นป่าต้นแบบ
โครงการดั ง กล่า วช่ว ยให้ ช ุม ชนสามารถร่ว มกั น รัก ษาป่ า ได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
อาศัยป่าเป็นแหล่งผลิตอาหารจากธรรมชาติ เป็นทีอ่ าศัยของสัตว์ป่านานาชนิดทัง้ ยังช่วยให้ฝนตกต้อง
๑๔๙

ตามฤดู ก าล และเป็น การลดภาวะโลกร้ อ น
ที ่ส ำคัญ คือ ราษฎรเกิ ด ความสามั ค คีใ นการ
ดูแลรักษาป่าร่วมกัน
เหล่า รสทป. และราษฎรในชุมชนป่าดงใหญ่
ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงได้ร่วมมือ
ร่วมใจกันพิทกั ษ์รักษาพร้อมกับฟื้นฟูสภาพป่า
จนป่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์เป็นที่ประจักษ์ชัด
แก่ผู้ที่ได้พบเห็น และเป็นชุมชนแห่งแรกที่ได้รับพระราชทานธง “พิทักษ์ป่า เพือ่ รักษาชีวิต”
ซึ่งพระองค์ได้เสด็จฯ มาพระราชทานให้ราษฎรในชุมชนตำบลสร้างถ่อน้อย เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน
๒๕๓๘ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิง่ ของเหล่า รสทป. และราษฎร ทัง้ ได้สร้างขวัญและกำลังใจแก่
พวกเราทีจ่ ะร่วมกันดูแลรักษาป่าดงใหญ่ให้อยูค่ ู่กับชุมชนอย่างยัง่ ยืนตลอดไป รวมทัง้ ได้ขยายผลไปยัง
ชุมชนอืน่ ๆ ในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยเป็นป่าต้นแบบในการศึกษาดูงานซึง่ ได้ร่วมกันออกกฎ
ระเบียบและกติกาในการรักษาป่าชุมชนป่าดงใหญ่ เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่ชุมชนอื่นต่อไป

ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ... ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ช่วยให้เกิดผลผลิตจากป่า
ที่เป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้แก่ชุมชน ได้อยู่ดีกนิ ดีภายใต้ปา่ ที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะคงอยู่ค่กู บั ราษฎร
ในชุมชนอย่างยัง่ ยืน เนือ่ งจากราษฎรได้รับการอบรมจากโครงการให้ร่วมกันรักษาและปกป้องป่าอย่าง
ถูกต้อง อันก่อให้เกิดความรักและความสามัคคีภายในชุมชนยิ่งขึ้น ผมจึงขอเชิญชวนให้พสกนิกรชาวไทย
ร่วมถวายความจงรักภักดี โดยร่วมปลูกป่าในชุมชน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้มีความรัก หวงแหนและคงความ
อุดมสมบูรณ์ของป่าอยู่คู่ชุมชนสืบไป

(๓) อนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ปา่ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก)... สูค่ วามยัง่ ยืน
เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงทราบว่าสภาพป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ
๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก) เสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว จึงทรงรับโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่าในพืน้ ที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก) เป็นโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ
เพื่อรักษา ฟื้นฟู และปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์

๑๕๐

ป่ า รอยต่อ ๕ จัง หวัด
(ภาคตะวัน ออก) เดิ ม เรี ย กว่ า
“ป่ า พนมสารคาม” อยูบ่ ริ เวณ
ตอนกลางของภาคตะวั น ออก
เป็นป่าผืนใหญ่มากทีส่ ดุ ของประเทศ
ติ ด ต่ อ กั บ ป่า ในประเทศกั ม พู ช า
มีอาณาเขต ๕ จังหวัด คือ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี
และสระแก้ว ครอบคลุม ๒ เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๓ เขตอุทยาน
แห่งชาติ ซึ่งเดิมเคยอุดมสมบูรณ์
ด้ ว ยต้ น ไม้แ ละสัต ว์ ป ่า นานาพั น ธุ ์ และเนื ่อ งจากเป็น พื ้น ทีร่ อยต่ อ ของระบบนิเวศภาคกลางกั บ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีความหลากหลายทางชีวภาพ แต่ถูกบุกรุกทำลาย พื้นทีป่ ่าจึงลดลง
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะบริเวณทีร่ าบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤ ๅไน ซึ่งเคยมีพื้นทีป่ ่ามากถึง
๕ ล้านไร่ ลดลงเหลือเพียง ๗ แสนไร่
มูลเหตุสำคัญทีส่ ร้างความเสียหายแก่ผืนป่าแห่งนีค้ ือ ได้มีการตัดเส้นทางผ่านทางด้านเหนือ
ของป่า จากอำเภอพนมสารคามไปจั ง หวั ด นครราชสีม า ประกอบกั บ มีก ารตั ด ถนนสายสระแก้ ว
จั น ทบุรี จึ ง ทำให้ ม ีก ารบุก รุ ก แผ้ว ถางป่า และเมือ่ รั ฐ บาลให้ บ ริ ษั ท สัม ปทานทำไม้ใ นพื ้น ทีแ่ ห่ ง นี ้
เป็นเวลา ๓๐ ปี ความเสียหายจึงยิง่ ทวีขึ้น ไม้มีค่าจำนวนมากถูกตัดไปต้นแล้วต้นเล่า ตลอดจน
ราษฎรที่อพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าไปซื้อที่จากผู้มีอิทธิพลหรือรับจ้างนายทุนแผ้วถางป่า
เพื่อทำการเกษตรหรือขายต่อ จึงทำให้ผืนป่าถูกบุกรุกทำลายจนแทบไม่เหลือสภาพป่า ส่งผลให้ขาด
ความสมดุลทางธรรมชาติในขั้นวิกฤต

ทรงห่วงใยผืนป่าและราษฎร... พระราชทานแนวทางอนุรักษ์ร่วมกับพัฒนาอาชีพ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักราชเลขาธิการ
แจ้งไปยังกรมป่าไม้ว่า พระองค์มีพระราชดำริอนุรักษ์ฟนื้ ฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้คืนความ
สมบู ร ณ์ รวมทั ้ง พัฒ นาคุณ ภาพชีว ิต ของราษฎร เพือ่ ให้ พ ืน้ ที ่เขตรอยต่อ ๕ จัง หวัด กลั บ มา
เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำสำคัญทุกสายที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนใน ๕ จังหวัดดังที่เคยเป็นมา
ในอดีต และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมป่าไม้ประสานกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องจัดทำโครงการ
เพื่อสนองพระราชดำริ อาทิ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร
๑๕๑

ในพื้นทีป่ ่าอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ราษฎร โดยเฉพาะอย่า งยิง่ ชุ ม ชนทีอ่ พยพมาจาก
พื้นทีป่ ่ารวมทั้งชุมชนทีอ่ าศัยอยูแ่ ละทำกินใกล้ชิดกับ
แนวเขตป่าให้สามารถดำรงชีวติ อยูไ่ ด้โดยได้รบั ประโยชน์
อย่างเหมาะสมจากทรัพยากรธรรมชาติและไม่หวน
กลับเข้าไปบุกรุกทำลายป่าอีก ตลอดจนให้พยายามลด
จำนวนขบวนการลักลอบทำลายป่าไม้และอิทธิพล
และประชาสัม พั น ธ์ ใ ห้ ร าษฎรมีจิ ต สำนึก ในการ
อนุรักษ์ป่าผืนนี้ให้คงอยู่ตลอดไป
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการดังกล่าว
โดยได้เสด็จฯ ตรวจเยีย่ มโครงการด้วยพระองค์เอง ดังเช่นเมือ่ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๗ ได้เสด็จฯ
ทรงเยีย่ มราษฎรโครงการทีบ่ ้า นเทพประทาน ตำบลคลองตะเกรา กิ ่ง อำเภอท่า ตะเกี ย บ
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยพระองค์ทรงพระกรุณาอธิบายถึง
ความจำเป็น และประโยชน์ใ นการอนุรั ก ษ์ ป ่า พร้ อ มทัง้
ทรงรั บ สมัค รราษฎรทีส่ มัค รใจเป็น สมาชิ ก ศิ ล ปาชี พ
และทรงชัก ชวนกลุ ่ม แม่ บ้ า นให้ เ ดิน ทางไปดูง าน
ที โ่ รงฝึ ก ศิล ปาชีพ สวนจิต รลดา เพือ่ ให้ เ ห็ น ตัว อย่ า ง
ในการนำศิล ปาชีพ มาเสริม สร้า งรายได้โ ดยไม่ ต ้อ ง
ตัดไม้ทำลายป่า ตลอดจนส่งเสริมให้ปลูกหม่อนเลีย้ งไหม
และผลิต เส้น ไหมขายให้ ม ูล นิธิ ศิ ล ปาชี พ ฯ ขณะเดี ย วกั น
มีพ ระราชดำริ ใ ห้ ด ำเนิน กิ จ กรรมต่ า งๆ เพือ่ สร้า ง
ความหลากหลายทางชีว ภาพ คืน ความสมดุล ของ
ระบบนิเวศให้ป่าและสัตว์ป่า

จากแนวพระราชดำริ… สู่การดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
การดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ มีทงั้ การดำเนินการในเขตพื้นทีอ่ นุรักษ์และนอกเขตพื้นที่
อนุรักษ์ ได้แก่ งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ การปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศ
การดูแลแปลงปลูกป่า การจัดตั้งหน่วยพิทักษ์ป่าเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นทีป่ ่าไม้และ
ล่าสัตว์ในจุดทีล่ ่อแหลม งานด้านการสร้างจิตสำนึก อาทิ โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า
(รสทป.) โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาพิทักษ์ป่าและสิง่ แวดล้อม และโครงการฝึกอบรมเครือข่าย
๑๕๒

ประชาชน (ประชาอาสาพิทักษ์ป่า) และงานด้านการ
พัฒนาอาชีพ เน้นการส่งเสริมอาชีพราษฎรเพื่อช่วย
ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น อาทิ ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและผลิต
เส้นไหมขายให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และทรง
มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือ
ราษฎรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นต้น
รวมถึงจัดสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ
เช่น อ่างเก็บน้ำ ฝาย สระ บ่อบาดาล บ่อน้ำตื้น ถนน
สะพาน และโรงเรียน เป็นต้น ตลอดจนปลูกป่าเพื่อ
บำรุงป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไม้ใช้สอยชุมชน ป่าเพื่อการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร และป่าเพื่อการวิจัย เป็นต้น

มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด... ร่วมสานงานอนุรักษ์ป่าอย่างยั่งยืน
แม้ว่ าในปัจจุ บันปัญ หาการบุก รุ ก ป่า ดั ง กล่า วจะไม่รุ นแรงเหมือ น
ในอดี ต ทีผ่ ่า นมา แต่ ย ัง คงพบว่ า มีก ารบุก รุ ก และครอบครองพื ้น ทีป่ ่า
เนื่องจากปัญหาความยากจน ความต้องการที่ดนิ ทำกิน การลักลอบล่าสัตว์ป่า
และการตกเป็นเครื่องมือของนายทุน อีกทัง้ ประสบปัญหาช้างป่าออกมา
หาอาหารนอกพื้นที่ป่าและทำลายพืชผลเกษตรของราษฎร
กองทัพ บกจึ ง ได้ จั ด ตั ้ง “กองทุ น รอยต่อ ๕ จัง หวัด ” ขึ้ น และต่ อ มาได้ ก่ อ ตั ้ง เป็น
“มูลนิธอิ นุรักษ์ปา่ รอยต่อ ๕ จังหวัด ” เพื่อสนองพระราชดำริ และสนับสนุนโครงการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
ป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นทีป่ ่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ด้วยการดำเนินงานต่างๆ อาทิ ส่งเสริม สนับสนุน
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพันธุ์พืชและสัตว์ป่า จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สนับสนุนสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าทีผ่ ูป้ ฏิบัติงานในพื้นทีป่ ่ารอยต่อ
๕ จังหวัด รวมทั้ง ครอบครัว เพื่อการอนุรักษ์ป่าผืนสุดท้ายของภาคตะวันออก จนปัจจุบันป่าไม้ในพื้นที่
เสือ่ มโทรม ได้ รั บ การฟื ้น ฟู แ ละปลูก เพิ ่ม เติ ม เพื ่อ อนุรั ก ษ์ แ หล่ง ต้ น น้ำ ลำธาร และชุม ชนที ่อ พยพ
มาจากพืน้ ที่ป่า รวมทั้งชุมชนที่อยู่อาศัยและทำกินใกล้ชิดกับแนวเขตป่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้
สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่หวนกลับไปบุกรุกทำลายป่าอีก และสามารถขจัดอิทธิพล ขบวนการ
ลักลอบทำลายป่าตามกระบวนการยุติธรรมและกฎกติกาทางสังคมทีช่ าวบ้านได้ร่วมกำหนดขึ้นหลังจาก
ทีไ่ ด้รับการสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้ จนเกิดความรัก หวงแหน และพร้อมที่
จะร่วมปกป้องและอนุรักษ์ผืนป่าแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป
๑๕๓

ปวงประชาเป็นสุขศานต์
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก)
ทีส่ มเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ เปรียบ
เสมือนดั่งศูนย์รวมใจให้ทุกฝ่ายทีเ่ กี่ยวข้องได้ประสานแรงกายแรงใจในการสนองตอบพระราชดำริ
ช่วยฟืน้ ฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้ดำรงไว้ซงึ่ ความสมบูรณ์ กลับมาเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
เพิม่ ความชุม่ ชืน้ ให้แก่ผืนดิน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในชุมชนที่อพยพจากป่าและ
ชุม ชนที ่อ าศัย อยู ่ต ิด แนวเขตป่ า อนุร ัก ษ์ใ ห้ มี ค วามเป็ น อยู ่ที ่ด ีข นึ ้ โดยขอนำเสนอบทสัม ภาษณ์
นายไพบู ล ย์ เศษอาจ หนึง่ ในสมาชิก โครงการทีเ่ ข้ า ร่ วมอนุรั ก ษ์ ผ ืน ป่า แห่ ง นีจ้ นกลับ คื นสูค่ วาม
สมบูรณ์ให้ลูกหลานใช้เป็นแหล่งอาศัยและเลี้ยงชีพได้ต่อไป ดังนี้

นายไพบูลย์ เศษอาจ

สมาชิกโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
บ้านแสงตะวัน ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริให้อนุรักษ์
และฟื ้น ฟู ท รั พ ยากรป่า ไม้แ ละสัต ว์ ป ่า ในพื ้น ทีป่ ่า รอยต่ อ ๕ จั ง หวั ด
(ภาคตะวันออก) เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของราษฎร โดยเฉพาะชุมชนที่อพยพออกจากป่า ด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ ทำให้ นายไพบูลย์ เศษอาจ
ตลอดจนราษฎรอืน่ ๆ ในชุ ม ชนทีอ่ าศั ย และทำกิ น ในป่า และบริ เวณใกล้เ คี ย งได้ รั บ จั ด สรรทีท่ ำกิ น
มีป่าไม้และสัตว์ป่าทีอ่ ุดมสมบูรณ์ สามารถดำรงชีวิตอยูไ่ ด้ และได้รู้ถึงคุณค่าการรักษาทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า รวมถึงความรักและความสามัคคีในชุมชน

อพยพคนออกจากป่า... พร้อมจัดสรรที่ทำกิน และพัฒนาอาชีพ
เมือ่ ก่อนผมอาศัยและทำมาหากินอยูใ่ นผืนป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด แรกๆ ป่าอุดมสมบูรณ์ดี
นานเข้าถูกบุกรุกและลักลอบตัดไม้เรื่อยมา จนพื้นทีป่ ่าและสัตว์ป่าลดลงไปมาก ผมและชาวบ้านต้อง
บุกเบิกเข้าไปอาศัยอยูใ่ นป่าลึกยิง่ ขึ้น เมื่อมี “โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพืน้ ที่
ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก)” ผมจึงอพยพออกจากป่ามาอยู่ในหมู่บ้านที่ทางการจัดตั้งเพื่อ
รองรับการอพยพของราษฎรจำนวน ๕ แห่ง โดยได้รับการจัดสรรทีอ่ ยูอ่ าศัยรายละ ๑ ไร่ ที่ทำกิน
๑๕๔

รายละ ๑๔ ไร่ เงินช่วยเหลือครอบครัวละ ๓,๐๐๐ บาท ตะปู ๕ กิโลกรัม ข้าวสาร ๑ ถัง และผ้าห่ม
๓ ผืน ปลูกสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยให้เป็นเพิงพักพร้อมครัว โดยหน่วยทหารพราน กรมป่าไม้ และเอกชน
นำรถมาช่วยขนย้ายข้าวของเครื่องใช้และบ้านเรือนที่รื้อถอน

คนอนุรักษ์ป่า... ป่าคืนประโยชน์สุขสู่คน ขยายผลอย่างยั่งยืน
นอกจากนี ้ ผมและชาวบ้า น
ทีอ่ พยพมาด้ ว ยกั น ได้ รั บ การฝึก อาชี พ
ตลอดจนได้ รั บ พระราชทานความ
ช่วยเหลือด้านต่างๆ ให้สามารถอยูไ่ ด้
อย่างมีความสุข มีที่อยู่อาศัยที่ทำกิน
และโคพระราชทาน เพือ่ ใช้ในการทำ
เกษตรกรรม โดยมี ห น่ว ยราชการ
สนับ สนุน รวมทัง้ ได้ รั บ การส่ง เสริ ม
อาชีพตามโครงการต่างๆ เช่น โครงการ
ทดลองไร่นาสวนผสมตามแนวทฤษฎีใหม่
โครงการถั ่ว เหลือ งและปุย๋ พระราชทานโครงการศู น ย์ว นเกษตร โครงการปลูก หม่อ นเลีย้ งไหม
และจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิก เป็นต้น ชาวบ้านได้รับประโยชน์มากมาย และโครงการดังกล่าวได้ขยายผล
สู่หมู่บ้านอื่นๆ จากเดิมที่มีเพียง ๕ หมู่บ้าน ปัจจุบันมีมากถึง ๑๑๒ หมู่บ้าน ๒๓ ตำบล ๑๑ อำเภอ

ร่วมใจถวายความจงรักภักดี… แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
นับ เป็นพระมหากรุณ าธิ คุณ อันล้นพ้ นของสมเด็ จพระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นีนาถ ทีท่ รง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก)
เป็นโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ ซึ่งได้ช่วยให้ผมและชาวบ้านที่เดือดร้อน ได้มีที่อยู่อาศัย
และที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง มีอาชีพและมีชีวิตอย่างมีความสุข ผมจึงขอเชิญชวนให้พสกนิกรชาวไทย
ร่วมถวายความจงรักภักดี โดยการร่วมลงนามถวายพระพรทางไปรษณีย์และทางเว็บไซต์ ร่วมกัน
ปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ และเชิญชวนทุกบ้านประดับธงชาติ ธงตราสัญญาลักษณ์
บริ เวณบ้า น หมูบ่ ้า น ประดั บ พระบรมฉายาลัก ษณ์ไว้ ท บี ่ ้า นพั ก อาศั ย หรื อ ทีท่ เี ่ หมาะสม ละ เลิก
อบายมุขทุกประเภท และบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และถวายความจงรักภักดีแด่
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ
๑๕๕

๒.๓ ทรงอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์... คืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ
“...เดี๋ยวนี้ เนื่องจากป่าไม้ถูกทำลายมาก
ก็อยากให้ทุกท่านสนับสนุนการรักษาป่า
ไม่ใช่เพื่อรักษาสัตว์ป่าอย่างเดียว
แต่เพื่อป่าจะได้เป็นที่เก็บน้ำ น้ำฝน ป่าจะได้เก็บน้ำไว้ใต้ดิน
นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งที่เรียกว่ามีพืชต่างๆ นานา
ซึ่งใช้เป็นยาสมุนไพร อะไรก็ได้ที่เราจะค้นคว้าได้
และเป็นที่พึ่งของพืชเศรษฐกิจต่างๆ...”
พระราชดำรัส พระราชทานแก่ชาวไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะพลาซ่า นครนิวยอร์ค
๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๔

ทรงอนุรักษ์พืชและสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินนี าถ ทรงเห็นว่ามนุษย์ใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองโดยมิได้คำนึง
ว่าพืชและสัตว์หลายชนิดใกล้สูญพันธุ์
พระองค์จงึ ทรงให้ดำเนินการตามแนว
พระราชดำริ ม ากมายทัง้ เพาะเลีย้ ง
และขยายพันธุส์ ตั ว์ปา่ ชนิดต่างๆ รวมถึง
รวบรวมพั น ธุ ์ไ ม้แ ละพั น ธุ ์ส ัต ว์ ต่ า งๆ
ในท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์และเป็น
แหล่ง ศึ ก ษาของเยาวชนรุ ่น หลัง
ตลอดจนพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เพื่อเสริมสร้างรายได้แก่ราษฎร ดังโครงการตามแนวพระราชดำริทหี่ ยิบยกมาเป็นตัวอย่าง จำนวน
๓ โครงการ ได้แก่ โครงการคืนชีวิตสูธ่ รรมชาติ โครงการสวนป่าสิริกิติ์ และโครงการฟื้นฟูทรัพยากร
ชายฝั่งทะเล โดยแต่ละโครงการมีรายละเอียด ดังนี้
๑๕๖

(๑) คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ
ตลอดระยะเวลาหลายปีท เี ่ สด็ จ พระราช
ดำเนิน เพื ่อ ทรงเยีย่ มราษฎรในภู ม ิภ าคต่ า งๆ
สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ น ีน าถ ทรง
เห็ น ความเสือ่ มโทรมของทรั พ ยากรธรรมชาติ
จึ ง ทรงห่ ว งใยว่ า หากไม่ม ีก ารแก้ ไขทรั พ ยากร
ธรรมชาติ ย ่อ มสิน้ สูญ ไป จึง มี พ ระราชดำริใ ห้
หน่วยราชการและราษฎรร่วมมือกันฟืน้ ฟูระบบนิเวศ
อย่างครบวงจร เพื่อให้สรรพชีวิตน้อยใหญ่ ทั้งสัตว์และพืชพรรณ สามารถดำเนินชีวิตและขยายพันธุ์
ได้ดังที่เคยเป็นมาในอดีต โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศึกษาและเสาะหาพันธุ์พืชและสัตว์ที่กำลัง
จะสูญพันธุ์มาเพาะและอภิบาลเพื่อขยายพันธุ์ ครั้นเติบโตและแข็งแรงจึงปล่อยสูแ่ หล่งธรรมชาติ
โดยมีโครงการเกี่ยวกับการคืนชีวิตสูธ่ รรมชาติ แยกได้ ๕ ประเภท ได้แก่ การคืนพรรณไม้สูไ่ พรพฤกษ์
การเพาะพันธุส์ ัตว์นำ้ คืนสู่ธรรมชาติ การคืนสัตว์ส่ปู า่ ชายเลน การคืนสัตว์น้ำเค็มสู่ทะเล และการคืนสัตว์ป่า
สู่พงไพร

คืนพรรณไม้สู่ไพรพฤกษ์... อนุรักษ์ดอกไม้และไม้ไทยนานาพรรณ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ ทรงห่วงใยว่ากล้วยไม้ป่า
หลากหลายพัน ธุ ์ข องไทยที ่มี ค วาม
งดงามมากจะสู ญ พัน ธุ ์ อัน เป็น ผล
มาจากการตัดไม้และบุกรุกทำลายป่า
เพื ่อ ใช้ เ ป็น ทีท่ ำกิ น รวมทัง้ ไฟป่า ที ่
เกิ ด ขึ ้น เองโดยธรรมชาติ แ ละฝีม ือ
มนุษ ย์ ซึ ่ง ทำให้ ร ะบบนิเวศของป่า
เปลีย่ นไป รวมถึงการนำกล้วยไม้ป่า
ส่งออกมีปริมาณมากขึน้ จนทำให้กล้วยไม้บางชนิดทีเ่ คยพบอยูท่ ว่ั ไปกลายเป็นของหายากในประเทศไทย
พระองค์จึงมีพระราชดำริให้ช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ปา่ ของไทยไว้ ซึ่งกองทัพบก กรมป่าไม้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และองค์กรเอกชน ได้ร่วมกันสนองพระราชดำริโดยการจัดตั้ง “โครงการคืนชีวิต
กล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษารวบรวมขยายพันธุ์
๑๕๗

และอนุรักษ์สายพันธุ์กล้วยไม้ไทย และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมรับผิดชอบในการอนุรักษ์
มรดกทางธรรมชาติสบื ไป โดยมีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นศูนย์กลางการดำเนินงาน และมีสถานที่ดำเนินการ
๓ แห่งคือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่
และบริเวณดอยหัวแม่สุริน ตำบลแม่อูคอ
อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ก า ร ด ำ เ น ิน โ ค ร ง ก า ร คื น ชี วิ ต
กล้วยไม้ไทยสูไ่ พรพฤกษ์ฯ เริ ่มจากการ
กำหนดพื้นทีป่ ่าทีเ่ หมาะสมจะนำกล้วยไม้
คืนสู่ป่า โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเอกชน
ดู แ ลรั ก ษาภายหลัง การสำรวจป่า แล้ว
ซึ ่ง ตั ้ง แต่ เ ริ ม่ โครงการจนถึ ง ปัจ จุ บ ัน
สามารถนำกล้ว ยไม้คื น สูป่ ่า แล้ว กว่ า
๕๐๐,๐๐๐ ต้ น จาก ๒๕ สกุ ล ๖๐ ชนิ ด และยัง คงดำเนิน การขยายพั น ธุ ์อ ย่า งต่ อ เนือ่ งต่ อ ไป
ขณะเดียวกันได้มีพระราชดำริให้อนุรักษ์กล้วยไม้พันธุ์ต่างๆ ทีใ่ กล้จะสูญพันธุ์ด้วย เช่น กล้วยไม้พันธุ์
เอื้องแซะ รองเท้านารีอีกนับ ๑๐ ชนิด เช่น รองเท้านารีเหลืองตรัง รองเท้านารีขาวสตูล รองเท้านารี
ช่องอ่างทอง เป็นต้น นอกจากนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงให้ศกึ ษาวิจยั รวบรวมและขยาย
พันธุ์ดอกไม้พื้นเมืองต่างๆ อาทิ จัดตั้ง “ศูนย์รวมพรรณไม้บ้านร่มเกล้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ”
จังหวัดพิษณุโลก และมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้พันธุ์ต่างๆ รวมถึงพันธุ์ไม้พื้นเมือง
อีกหลายโครงการ อาทิ “โครงการอนุรักษ์กล้วยไม้พันธุ์เอื้องแซะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ซึ่งทรงให้สกัด
น้ำหอมจากเอื้องแซะโดยไม่ใช้สารเคมีได้สำเร็จ และเอื้องแซะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
“โครงการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารี” พระองค์ทรงห่วงใยว่ารองเท้านารีของไทยจะสูญพันธุ์ จึงทรง
ให้ขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี เพื่อเพิ่มจำนวนและปลูกคืนสู่ป่าต่อไป
“โครงการศึกษาวิจัยรวบรวมและขยายพันธุ์ดอกดาหลา” พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ ศู น ย์ศึ ก ษาการพั ฒ นาพิ กุ ล ทองอัน เนือ่ งมาจากพระราชดำริ ศึ ก ษาวิ จั ย รวบรวมและขยายพั น ธุ ์
ดอกดาหลา ซึ่งปรากฏว่าสามารถขยายพันธุ์และส่งเสริมให้ราษฎรปลูก เพื่อสร้างรายได้ให้ราษฎรได้
เป็นอย่างดี “โครงการพัฒนาแหล่งกล้วยไม้เพือ่ การอนุรักษ์และท่องเที่ยว” ใช้พื้นทีโ่ ครงการอนุรักษ์
สภาพป่าไม้ในพื้นทีอ่ ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นทีโ่ ครงการพัฒนาแหล่งกล้วยไม้ในพื้นที่
เพื่อการอนุรักษ์และการท่องเทีย่ ว โดยทรงให้ทุกหน่วยงานร่วมกันดูแลปกป้องรักษากล้วยไม้ไทย
อย่ า งจริง จัง และต่อ เนือ่ ง เพือ่ ให้ ก ล้ ว ยไม้ ข องไทยที ่ส วยงามและหายากคงอยู ่เ ป็ น สมบั ต ิท าง
ธรรมชาติอันล้ำค่าของประเทศไทยสืบไป
๑๕๘

เพาะพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ... อนุรักษ์ปลาไทยและแหล่งอาหารราษฎร
เมือ่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงทราบว่ า โครงการพั ฒ นาอาชี พ ราษฎรของกรม
ประมงหลายโครงการใช้ พั น ธุ ์ป ลาจากต่ า งประเทศ
เป็น หลัก เช่ น ปลาจี น จากสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
และปลายีส่ ก จากประเทศอิน เดี ย เป็น ต้ น พระองค์
ทรงห่ ว งใยว่ า ปลาไทยจะสูญ พั น ธุ ์ จึง มี พ ระราชดำริ
ให้ มี ก ารเพาะพัน ธุ ์ป ลาไทย เนือ่ งจากทรงเห็ น ว่า
ปลาไทยเลี ้ย งง่า ย ต้า นทานโรคได้ด ีก ว่า ปลาสายพัน ธุ ์จ าก
ต่า งประเทศ และสามารถปรั บ ตั ว ให้ เข้ า กั บ แหล่ง น้ำ ตาม
ธรรมชาติในประเทศ ประกอบกับในปัจจุบันอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวิภาพกำหนดว่า ไม่ควรนำปลาต่างถิ่น
มาปล่อยในธรรมชาติ แสดงให้เห็นถึงสายพระเนตรอันยาวไกล
ที่ทรงให้ฟื้นฟูปลาไทย
กรมประมงจึ ง ได้ จั ด ทำ “โครงการฟืน้ ฟูป ลาไทย”
ตามแนวพระราชดำริ โดยเพาะพันธุ์ปลาที่มีความสำคัญทาง
เศรษฐกิจ เช่น ปลาตะพัด ปลาม้า และปลาบึก เป็นต้น เพื่อให้
ประชาชนนำไปขยายผลเพาะเลีย้ งในเชิ ง ธุ ร กิ จ ต่ อ ไป และเพาะพัน ธุ ์ป ลาเพือ่ ปล่ อ ยในแหล่ ง น้ำ
ธรรมชาติและบ่อเลี้ยงปลาของประชาชนที่อยู่ในโครงการต่างๆ ตลอดจนหาวิธีแพร่พันธุ์ปลาดังกล่าว
ให้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนของราษฎรในท้องถิ่นตาม
พระราชประสงค์ และกำหนดนโยบายไว้ ๔ ประการ
คือ หนึ่ง ปลาไทยชนิดใดที่สามารถส่งเสริมให้ราษฎร
เพาะเลี้ยงได้ ให้ส่งเสริมอย่างกว้างขวาง สอง ปลาไทย
ทีเ่ หมาะสมปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติให้เพาะและ
ขยายพันธุ์ตอ่ ไป สาม ส่งเสริมเยาวชนได้ร้จู กั รักสัตว์น้ำ
รักธรรมชาติ และมีจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์ และ
สี่ จัดตั้งพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตามภาคต่างๆ เพื่อให้เยาวชนได้รู้จักพันธุ์ปลาของแต่ละถิ่นให้มากขึ้น
การดำเนินโครงการฟื้นฟูปลาไทยประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก ซึ่งนอกจากให้ประชาชนนำไป
เพาะพันธุ์เป็นปลาเศรษฐกิจ เกิดการเพาะเลีย้ งในเชิงการค้าเพิ่มรายได้แล้ว ยังนำไปปล่อยสูแ่ หล่งน้ำ
ธรรมชาติและในบ่อเลีย้ งของประชาชน เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนของชาวบ้าน ตลอดจนสามารถ
คืนความหลากหลายของชนิดปลาอันเป็นการรักษาสภาพความสมดุลตามธรรมชาติ
๑๕๙

นอกจากนี้ พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้กรมประมงร่วมกับมูลนิธิกตเวทิน สร้าง “วังปลา”
ขึ ้น ในบริ เวณศู น ย์ศิ ล ปาชี พ พิ เ ศษบางไทร จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นสถานทีแ่ สดงพันธุ์สัตว์น้ำ
โดยรวบรวมพัน ธุ ์ป ลาไทยไปเลี ้ย งไว้เ พือ่ อนุร ัก ษ์
ไม่ให้สูญพันธุ์ และเยาวชนสามารถศึกษาหาความรู้
โดยพระองค์พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
จำนวนหนึ่งในการดำเนินการ ปัจจุบันวังปลาเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ วของศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบางไทรด้วย ตลอดจนมีพระราชดำริให้ราษฎรในศูนย์ศิลปาชีพ
พิเศษบางไทรศึกษาการเลี้ยงและการเพาะฟักลูกกุ้งก้ามกรามด้วย โดยพระองค์ทรงรับซื้อกุ้งก้ามกราม
ด้ ว ยพระราชทรั พ ย์ส ่ว นพระองค์ และทรงปล่อ ยลงสูแ่ ม่น ้ำ เจ้ า พระยาหน้า ศู น ย์ศิ ล ปาชี พ พิ เ ศษ
บางไทรนัน่ เอง เพื่อเป็นแหล่งอาหารของราษฎร ต่อมากรมประมงได้นำพันธุ์กุ้งก้ามกรามปล่อยสมทบ
ติดต่อกัน ๒-๓ ปี ปรากฏว่าแม่น้ำเจ้าพระยากลับมาอุดมด้วยกุ้งก้ามกรามเหมือนดังสมัยก่อน โดยเฉพาะหน้า
บริ เวณศู น ย์ศิ ล ปาชี พ พิ เ ศษบางไทร
ราษฎรจึ ง พากั น เรี ย กกุ ้ง ก้ า มกราม
เหล่านี้วา่ “กุ้งสมเด็จ” และเมื่อพระองค์
เสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎร ณ ที่ใด นอกจาก
ทรงปล่อยปลาที่เลี้ยงง่ายรวมถึงสัตว์น้ำ
ท้องถิ่นนั้นๆ แล้ว พระองค์ได้ส่งเสริม
ให้ ม ีก ารปล่อ ยกบและกุ ้ง ก้ า มกราม
เพื ่อ ให้ ช าวบ้า นทัว่ ไปได้ ม ีโ อกาส
บริโภคด้วย

คืนสัตว์สู่ป่าชายเลน... อนุรักษ์แหล่งหลากหลายทางชีวภาพ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเล็งเห็นความสำคัญของป่าชายเลนเป็นอย่างยิง่
และทรงเกรงว่าหากป่าชายเลนถูกทำลายมากไปกว่านี้ จะทำให้ธรรมชาติเสียสมดุล และประเทศสูญเสีย
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ เนือ่ งจากป่าชายเลนเป็นแหล่งทีป่ ลาหลายพันธุ์มาวางไข่ เป็นแหล่งอนุบาล
และแหล่งอาหารสำคัญของสัตว์น้ำในห่วงโซ่อาหาร สำหรับหอย ปู และหนอนปล้อง รวมถึงสัตว์น้ำ
ที่สำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น กุ้งกุลาดำ ปลากะพงขาว และปลาอื่นๆ
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พระองค์มีพระราชดำริว่า วิธีที่ดีที่สุดใน
การคืนสัตว์สู่ป่าชายเลน คือการปกป้องและ
ฟืน้ ฟูปา่ ชายเลนให้มสี ภาพอุดมสมบูรณ์และรักษา
ความสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่งให้กลับคืนมา
เมือ่ เป็นเช่นนีส้ ตั ว์ตา่ งๆ ทีเ่ คยอาศัยอยูใ่ นป่าชายเลน
ก็จะกลับคืนมาด้วย พระองค์ทรงใช้วิธีการต่างๆ
มากมายในการปกป้องฟื้นฟูให้ป่าชายเลนกลับมา
มีส ภาพทีอ่ ุด มสมบูร ณ์ เช่ น ให้ ม ีก ารฝึก อบรม
ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า การศึกษาวิจัยและขยายพันธุ์สัตว์ทะเล เพื่อให้ราษฎรมีอาชีพเสริมและ
รายได้พอเพียงจนไม่จำเป็นต้องทำลายป่าชายเลน รวมถึงทรงให้จัดตั้งโครงการต่างๆ เช่น “โครงการ
ฟืน้ ฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ” ฟื้นฟูสภาพป่าทุง่ ทะเลให้มีสภาพสมบูรณ์
เพื่อความสมดุลทางระบบนิเวศ โดยศึกษา ค้นคว้า ทดลอง เกี่ยวกับพืชพรรณ และขยายพันธุ์ปลากะรัง
หรือปลาเก๋าในกระชัง เพื่อส่งเสริมเป็นอาชีพของราษฎร รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาและป้องกันรักษาพื้นที่ป่าทุ่งทะเลมิให้เสื่อมโทรม “โครงการศึกษาความหลากหลายและ
นิเวศวิทยาของหิ่งห้อยในประเทศไทยในพระราชดำริ” เพื่อสำรวจและทำการศึกษาวิจัยระบบนิเวศ
ของหิ่งห้อย เนือ่ งจากทรงเห็นว่าหิ่งห้อยไม่เพียงแต่จะให้ความสวยงามในเวลากลางคืน แต่ยังเป็นตัว
บ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์หรือความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ
จากพระราชดำริอย่างต่อเนื่องของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการฟื้นฟูและรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าชายเลนให้เป็นระบบนิเวศทีส่ มบูรณ์เพื่อให้สรรพชีวิตและชุมชนในพื้นทีไ่ ด้อาศัยพึ่งพาเช่น
ในอดีต นับเป็นความสำเร็จของการฟืน้ ฟูป่าชายเลน ซึง่ เป็นบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นการทรงงาน
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่สำคัญทรงเป็นหลักให้หน่วยงานต่างๆ ได้ยึดเหนี่ยว
เพื่อร่วมกันพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมามีสภาพอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง

คืนชีวิตสัตว์น้ำเค็ม... สู่ท้องทะเลเป็นสมบัติของชาติสืบไป
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยเต่าทะเลทีม่ ีจำนวนลดน้อยลงจนเกือบ
สูญพันธุ์ จึงพระราชทาน “โครงการสมเด็จฯ อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล” โดยพระราชทานเกาะมันใน
ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นพื้นที่ดำเนินการ และพระราชทานพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เต่าทะเล
ใช้ในการแพร่ขยายพันธุต์ อ่ ไป โดยทางโครงการได้เสนอกระทรวงพาณิชย์หา้ มส่งกระดองเต่าทะเลเป็นสินค้า
ส่งออก พร้อมทัง้ เสนอให้แก้พระราชบัญญัติการประมงในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับมาตรการอนุรักษ์เต่าทะเล
โดยห้ามครอบครองกระดองเต่าทะเลและผลิตภัณฑ์จากเต่าทะเล ต่อมาโครงการดังกล่าวได้เปลี่ยนชื่อเป็น
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“สถานีอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล” สังกัดกรมประมง
ทำหน้าที่เพิ่มจำนวน เพาะ และขยายพันธุ์เต่าทะเล
ในธรรมชาติให้คงอยู่คู่ท้องทะเลไทยสืบไป
นอกจากนีพ้ ระองค์ ท รงกั ง วลว่ า หอย
ชนิดต่างๆ ของไทยจะสูญพันธุ์ จึงได้มีพระราช
ดำริ ใ ห้ อ นุรั ก ษ์ แ ละเพาะพั น ธุ ์ห อยขึ ้น อาทิ
“หอยตลับ” เนือ่ งจากเป็นหอยทีค่ นนิยมนำมา
ทำเป็นอาหารและเครื่องประดับ จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง “ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” เนือ่ งด้วยเป็นจังหวัดทีม่ ีหอยตลับอยูช่ ุกชุม แต่ปัจจุบันลดจำนวนลงมาก
ซึ่งศูนย์ดงั กล่าวสามารถทดลองเพาะพันธุ์และ
คืนหอยตลับสูธ่ รรมชาติจนประสบผลสำเร็จ
“หอยมือเสือ” เป็นหอยที่หายากอีกชนิดหนึ่ง
จึงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์ไว้ โดยพระองค์
ทรงรั บ “โครงการอุท ยานหอยมื อ เสื อ
ที ่เ กาะเต่า จัง หวัด สุ ร าษฎร์ธ านี” ไว้ ใ น
พระบรมราชินูปถัมภ์ ทีก่ รมประมงได้สนอง
พระราชดำริ จั ด ตั ้ง ขึ ้น เพื ่อ ศึ ก ษาวิ จั ย และ
เพาะพั น ธุ ์ห อยมือ เสือ นำไปปล่อ ยในแนว
ปะการังธรรมชาติ ซึ่งช่วยให้หอยมือเสือยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน
“หอยมุ ก จาน” เป็น หอยอีก ชนิด หนึง่ ทีส่ มเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใย ด้วยเป็นสัตว์เศรษฐกิจ เนือ่ งจากถูกนำมา
ประดับเฟอร์นิเจอร์ส่งออก จนรัฐบาลต้องออกกฎหมายห้าม นอกจากนี้
ยังเป็นหอยทีใ่ ช้ผลิตไข่มุกเลีย้ ง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักวิชาการประมงพยายามเพาะพันธุ์
หอยมุกจานของไทย ซึ่งกรมประมงได้ต้งั “โครงการเพาะพันธุ์หอยมุกจาน”
ขึ้น โดยศูนย์เพาะเลีย้ งสัตว์น้ำชายฝัง่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดำเนินงาน
ซึ่งประสบผลสำเร็จ ได้ลูกหอยมุกจานรุ่นแรกกว่า ๓๐,๐๐๐ ตัว ซึ่งกล่าวได้
ว่าเป็นความสำเร็จครัง้ แรกของโลก เนือ่ งจากแม้จะมีบางประเทศเริ่มเพาะเลีย้ งหอยมุกจานได้แล้ว
แต่ยังเป็นเพียงงานทดลองได้ผลไม่แน่นอนเหมือนของประเทศไทย และเมือ่ การเพาะพันธุ์หอยมุกจาน
ประสบผลสำเร็จ ได้มีภาคเอกชนนำไปเลีย้ งทีเ่ กาะนาคา จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้ผลดีสามารถเลีย้ งไข่มุก
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ได้เม็ดขนาดใหญ่และได้ให้ชื่อว่า “Queen of Thailand” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงอนุรักษ์และสนับสนุนการเพาะเลี้ยงพันธุ์หอยชนิดต่างๆ ในท้องทะเลไทย
นอกเหนือจากการอนุรักษ์และเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเค็มต่างๆ ซึ่งเป็นตัวอย่างเพียงบางส่วนดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงฟื้นฟูทรัพยากรชายฝัง่ ทะเล เพื่อทดแทน
สัตว์น้ำชายฝั่งทะเลที่ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วด้วย

คืนสัตว์ป่าสู่พงไพร... อนุรักษ์ชีวิตสัตว์น้อยใหญ่ สร้างอาชีพให้ราษฎร
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใย
ชีวิตสัตว์ทมี่ นุษย์ล่าและนำมาใช้งานโดยขาดความ
ระมัดระวังในการดูแล พระองค์จ ึง มี พ ระราชดำริ
คืน ชีว ิต สั ต ว์ป่ า สู ่พ งไพร เพือ่ สร้า งความสมดุล
ของธรรมชาติ โดยมีโครงการตามแนวพระราชดำริ
ทีส่ ำคั ญ ๆ เช่ น โครงการคื น ช้ า งสูธ่ รรมชาติ และ
สถานีเ พาะเลีย้ งและขยายพั น ธุ ์ส ัต ว์ เป็น ต้ น ดั ง มี
รายละเอียดโครงการ ดังนี้

“โครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ”
โครงการคืนช้างสูธ่ รรมชาติ เป็นหนึง่
ในโครงการตามพระราชดำริ ท สี ่ มเด็ จ
พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ น ีน าถ ได้
พระราชทานเพื่อคืนชีวิตสัตว์กลับสูธ่ รรมชาติ
โดยพระองค์ ไ ด้ น ้อ มรั บ พระราชกระแส
รั บ สัง่ ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว
ทีท่ รงให้พิจารณาถึงหลักการปฏิบัติว่า หนึ่ง
ต้องไม่ทำลายสภาพแวดล้อม สอง ไม่ทำให้ช้างได้รับอันตราย สาม ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ราษฎร
และ สี่ ไม่ปล่อยให้ช้างออกไปทำลายพืชผลราษฎร โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงยึด
เป็นหลักปฏิบัติตลอดมา ทัง้ นีม้ ีหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือในการดำเนินการ และ
มีพระราชานุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิและพระราชทานชื่อว่า “มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ” เพื่อทำหน้าที่
สนับสนุนและดูแลโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติต่อไปในระยะยาว
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ในการปล่อยช้างคืนสูธ่ รรมชาติมีวิธีดำเนินการตามขั้นตอน คือ จัดหาช้างเข้าร่วมโครงการ
ตรวจสุขภาพ ระวังโรค และปรับพฤติกรรมของช้างให้เกิดการอยู่แบบรวมโขลง และนำช้างคืนสู่ป่าภายหลัง
จากทีพ่ บว่าช้างอยูใ่ นเกณฑ์พร้อมทีจ่ ะปล่อยคืนสูป่ ่าได้ จากนัน้ จะติดตามผล ซึ่งตลอดการดำเนิน
โครงการปรากฏว่าประเทศไทยสามารถช่วยรักษาและอนุรักษ์พันธุช์ ้างไว้ได้ เนื่องจากมีการศึกษาและ
ติดตาม และดูแลช้างทีไ่ ด้รับการปล่อยสูธ่ รรมชาติ
โดยสัตวแพทย์ผ้เู ชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบว่าช้าง
สามารถปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติได้เป็นอย่างดี
ทั้ ง นี้ มูล นิธิ ฯ ได้ ป ล่อ ยช้ า งคื น สูป่ ่า แล้ว
๘๔ เชือก ไม่รวมกับทีพ่ ระองค์เคยทรงปล่อยไป
แล้วกว่า ๑๐ เชือก โดยพื้นที่ดำเนินโครงการมี ๓ แห่ง
ด้วยกัน ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง
และป่าสงวนแห่งชาติแม่ยาว ในจังหวัดลำปาง
เป็นพืน้ ทีส่ ำหรับใช้เลีย้ งดูและปรับพฤติกรรมช้างก่อน
ปล่อ ยคื น สูป่ ่า ธรรมชาติ อุท ยานแห่ ง ชาติแ ก่ ง กระจาน ในจั ง หวั ด เพชรบุรี ราชบุรี
และประจวบคี รี ขั น ธ์ ได้ ป ล่อ ยลูก ช้ า งป่า ชื ่อ “พัง ทุ เรีย น” ให้ ก ลับ เข้ า ไปดำรงชี วิ ต ในป่า แห่ ง นี ้
และอุท ยานแห่ ง ชาติแ ม่ ว ะ-แม่ ม อก ครอบคลุม จั ง หวั ด ลำปางและตาก เป็น พื ้น ทีส่ ำหรั บ
ปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ ซึ่งสามารถรองรับช้างได้ประมาณ ๑๕-๒๐ เชือก

“สถานีเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า”
นอกจากทรงห่วงใยชีวิตสัตว์ทถี่ ูกมนุษย์ล่าและ
นำมาใช้งานแล้ว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
ทรงเล็งเห็นว่าการตราพระราชบัญญัติต่างๆ เพื่อ
คุ้มครองสัตว์ป่าและสงวนแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยให้สัตว์ป่า
เพื ่อ การป้อ งกั น อย่า งเดี ย วนัน้ ไม่ท ัน ต่ อ การไล่ล ่า
พระองค์ จ ึง ทรงหาหนทางที ่จ ะอนุร ัก ษ์สั ต ว์ป่ า
ที ่ห ายากใกล้ สู ญ พัน ธุ ์แ ละมี ค ุณ ค่า ทางเศรษฐกิ จ
ไว้ให้ได้ โดยได้ทรงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ซึ่งขณะนัน้
พระองค์ทรงทราบข้อมูลเรื่องป่าเทือกเขาภูเขียว จึงทรงศึกษาภูมิประเทศป่าภูเขียวจากแผนทีแ่ ละเทป
บันทึกภาพ รวมทัง้ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรด้วยพระองค์เอง และมีพระราชดำริให้พัฒนาป่าภูเขียวนี้
ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า โดยให้จัดเป็น “สวนสัตว์เปิดธรรมชาติ” แห่งแรกของประเทศไทย
๑๖๔

สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ น ีน าถ
ทรงพิจารณาเห็นว่า งานสวนสัตว์เปิดธรรมชาติภูเขียว
จะบรรลุเป้าหมายการอนุรั ก ษ์ พั นธุ์ส ัตว์ต่างๆ ไว้ ไ ด้
จะต้ อ งยุติ ก ารล่า สัต ว์ ป ่า รอบพื ้น ทีภ่ ู เขี ย ว โดยได้
พระราชทานแนวทางการดำเนินงานว่า ประชาชน
ในท้องถิ่นเท่านัน้ ที่จะเป็นผู้ดูแลรักษาป่าไม้และชีวิต
สัตว์ปา่ ในป่าทีเ่ ขาอาศัยอยู่ แต่จะต้องไม่ทำให้ประชาชน
เหล่านัน้ เดือดร้อน ด้วยการหาอาชีพเสริมให้ นั่นก็คือ
การส่งเสริมให้ประชาชนที่เคยล่าสัตว์รจู้ ักการเลี้ยง
สัตว์ป่า เพื่อเป็นแนวทางนำไปสู่การป้องกันไม่ให้ประชาชนล่าสัตว์ป่าในธรรมชาติ
ดังนั้น พระองค์จงึ ทรงให้จดั ตั้ง “ศูนย์เพาะ
เลี้ยงและขยายพันธุ์สตั ว์ปา่ ” ขึน้ ควบคู่กบั การ
ปลูกพืชเป็นอาหารสัตว์ เพื่อราษฎรท้องถิ่นจะ
ได้เรียนรู้และมีอาชีพในการเพาะเลี้ยงและขยาย
พั น ธุ ์ส ัต ว์ ป ่า แทนการเข้ า ไปล่า สัต ว์ จ ากป่า
ธรรมชาติ ด้วยทรงเห็นว่าการเพาะเลี้ยงและ
ขยายพัน ธุ ์สั ต ว์ป่ า เพือ่ นำไปปล่ อ ยตาม
ธรรมชาติให้ได้ขยายพันธุ์ต่อไป เป็นการเพิ่ม
ประชากรสั ต ว์ป่ า ซึง่ นับ เป็ น การอนุร ัก ษ์
ที่ถูกต้องวิธีหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นการช่วยขัดเกลาจิตใจให้ผู้คิดล่า ทำลาย เกิดความเมตตาต่อสัตว์
เมือ่ การอนุรักษ์สัตว์ป่าในสวนสัตว์เปิดธรรมชาติภูเขียว โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์เพาะเลีย้ ง
และขยายพันธุ์สัตว์ป่าดำเนินงานได้ผลดี พระองค์จึงพระราชทานพระราชดำริให้ขยายงานจัดตั้งศูนย์
ดังกล่าวขึ้นในทุกภูมิภาค ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชือ่ เป็น “สถานีเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า” โดย
แต่ละแห่งมีจุดเด่นที่สามารถเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่แตกต่างกันไป ขึน้ อยู่กับภูมิอากาศ
และแหล่งที่มาของสัตว์ โดยปัจจุบัน มีสถานีเพาะเลีย้ งสัตว์ป่าจำนวนทัง้ สิน้ ๒๔ แห่ง กระจายอยู่
ทัว่ ทุกภูมิภาคของประเทศไทย ดังนี้ ภาคเหนือ ๖ แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ แห่ง ภาคใต้
๔ แห่ง ภาคกลาง ๒ แห่ง ภาคตะวันออก ๖ แห่ง และภาคตะวันตก ๓ แห่ง และในแต่ละสถานีได้
มีการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองทีห่ ายากและใกล้สูญพันธุ์ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชนิด อาทิ
กวางผา เลียงผา ละอง ละมั่ง นกปรอดหัวโขน ไก่ป่าตุ้มหูแดง ไก่ป่าตุ้มหูขาว ไก่ฟา้ พญาลอ ไก่ฟา้ หลังขาว
นกยูงไทย ไก่ฟ้าหลังเทา เป็นต้น
๑๖๕

ปวงประชาเป็นสุขศานต์
ด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานอย่างหนักของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เพื่ออนุรกั ษ์ป่าและพันธุ์สัตว์ป่า และพระราชทานให้ราษฎรได้เรียนรู้ถงึ วิธกี ารเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์
สัตว์แทนการล่าสัตว์ปา่ ตามธรรมชาติ นอกจากจะช่วยให้ราษฎรมีอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ท่ดี ีข้ึน
แล้ว ยังได้ช่วยรักษาชีวิตสัตว์ป่าที่กำลังสูญพันธุ์และคืนกลับสู่ถิ่นกำเนิด นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
อันยิง่ ใหญ่ทพี่ ระองค์พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าให้อยูบ่ นผืน
แผ่นดินไทยสืบไป ดังตัวอย่างบทสัมภาษณ์ประชาชนผูไ้ ด้รับประโยชน์จากพระมหากรุณาธิคุณ ได้แก่
นางโสภา บุญโสภณ ผู้แทนชุมชนบ้านทุ่งลุยลาย และนางสมถวิล วอนเก่าน้อย ผู้แทนชุมชนบ้านโนนศิลา
จังหวัดชัยภูมิ ได้บอกเล่าเรื่องราวไว้ ดังนี้

นางโสภา บุญโสภณ

ผู้แทนชุมชนบ้านทุ่งลุยลาย
โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
จากการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ มาใช้ในการดำรงชีวิตของ นางโสภา บุญโสภณ และชุมชน
บ้านทุง่ ลุยลาย โดยการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวอันเนือ่ ง
มาจากพระราชดำริ ได้สร้างความเปลีย่ นแปลงให้เกิดขึ้นกับป่าและสัตว์ป่า รวมถึงผูค้ นในชุมชนและ
ชุมชนบริเวณใกล้เคียงให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอาชีพและรายได้โดยไม่ต้องบุกรุกป่า หรือเข้าไปล่า
สัต ว์ ป ่า เหมือ นแต่ ก่ อ น ด้ ว ยพระเมตตาและพระวิ ส ัย ทัศ น์อ ัน ยาวไกลของสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ นำมาซึ่งความสุขของชุมชนและสามารถอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าให้อยูค่ ู่กับประเทศไทย
ต่อไป

ร่วมปลูกป่า... สร้างความอุดมสมบูรณ์ในบ้านเกิด
เดิมสภาพพื้นที่บริเวณป่าภูเขียวถูกบุกรุกแผ้วถางเป็นที่อยู่อาศัยและทำกิน โดยชาวบ้านในชุมชน
ที่อาศัยอยู่โดยรอบ เพื่อทำไร่ข้าวโพด ล่าสัตว์ป่ามาขายและใช้เป็นอาหาร ทำให้ป่าและสัตว์ป่ามีจำนวน
ลดน้อยลงไปมาก ลักษณะพื้นที่ป่าจากเดิมที่อุดมสมบูรณ์ได้กลายเป็นภูเขาหัวโล้น
ต่อมาชาวบ้านทุ่งลุยลาย ได้น้อมนำแนวพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุ์สตั ว์ปา่ ภูเขียวอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริมาปรับใช้ในพืน้ ที่ เพือ่ สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึน้ กับป่าและสัตว์ป่า
๑๖๖

น้อยใหญ่ในพื้นที่บ้านเกิดของพวกเราเอง ดิฉันซึ่งมีใจรัก
ในธรรมชาติ จึงอยากปลูกป่าเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์
ให้ พื ้น ทีใ่ นบ้า นเกิ ด ตั ว เองจึ ง เข้ า ร่ ว มโครงการอนุรั ก ษ์
พั น ธุ ์ส ัต ว์ ป ่า ภู เขี ย ว โดยปรั บ ปรุ ง สภาพพื ้น ทีป่ ่า ด้ ว ย
การปลูกป่าทดแทนและปลูกพืชสำหรับใช้เป็นอาหารสัตว์ ได้แก่ มะขามป้อม ลูกแหน ใบมะเดื่อ
เพื่อใช้เป็นอาหารสำหรับตระกูลสัตว์กีบ เช่น กวางป่า ละอง ละมั่ง และเก้ง เป็นต้น

ร่วมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า... เพื่อลูกหลานได้รู้จักและเรียนรู้ชีวิตสัตว์อย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ได้เพาะเลีย้ งพันธุ์สัตว์ป่าและปล่อยคืนสู่
ธรรมชาติ เพื่อขยายและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าทีห่ ายากหรือใกล้
สูญพันธุ์ให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น รวมทัง้ จัดแต่งภูมิทัศน์ให้
สวยงามเพื ่อ เป็น แหล่ง ท่อ งเทีย่ ว และปลูก ฝัง จิ ต สำนึก ทีด่ ี
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าให้กับประชาชน
รุ่นหลัง
จากการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระองค์มาปรับใช้
ในชุมชน ได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวดิฉันและคนในชุมชน ตลอดจนชาวบ้านในพืน้ ที่ใกล้เคียง
เป็นอย่างมาก คือช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้ครอบครัว ไม่ต้องบุกรุกป่าหรือล่าสัตว์เหมือนแต่ก่อน
และยังสามารถอนุรักษ์ป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์และสัตว์ป่าไม่ให้สูญพันธุ์ อีกทัง้ ยังใช้เป็นสถานทีพ่ ักผ่อน
หย่อนใจและเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ ซึ่งช่วยให้ลูกหลานเราได้เห็นสัตว์ป่าในขณะที่ยังมีชีวิตจริงๆ
โดยไม่ต้องอาศัยจากภาพถ่ายอย่างเดียว ดังนั้นเราจึงขยายผลไปสูช่ ุมชนใกล้เคียงให้ความรู้กับผูท้ สี่ นใจ
รวมถึงเผยแพร่ความรู้ในการเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์ป่าด้วย

ร่วมทำความดี หยุดตัดไม้และไล่ล่าสัตว์... เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นตัวอย่างให้เรา
ได้เรียนรูแ้ ละปฏิบัติ เราจึงควรหันมาใส่ใจและจริงจังกับการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า โดยงดการล่าสัตว์ป่า
และเผยแพร่ความรู้ในการเพาะเลีย้ งพันธุ์สตั ว์ป่า โดยเฉพาะสัตว์ป่าทีห่ ายากหรือใกล้สูญพันธุ์ และ
ขอเชิญชวนให้พสกนิกรชาวไทยร่วมถวายความจงรักภักดี ด้วยการร่วมกันทำความดีโดยการไม่ตัดไม้
ทำลายป่า หยุดการล่าสัตว์ป่าและนำของป่ามาขาย ช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อสนอง
พระมหากรุณาธิคุณพระราชินีผู้ทรงเป็นที่รักของเราคนไทยทุกคน
๑๖๗

นางสมถวิล วอนเก่าน้อย

ผู้แทนชุมชนบ้านโนนศิลา
โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
“เมือ่ ก่อนสภาพป่าไม้แห้งแล้งมาก หน้าแล้งมีไฟป่าเกิดขึ้นทุกปี
สัตว์ป่าหายากเหลือน้อยลง” จากคำบอกกล่าวของนางสมถวิล วอนเก่าน้อย
ชาวบ้า นชุ ม ชนบ้า นโนนศิ ล า ทีป่ ัจ จุ บ ัน สามารถผ่า นพ้ น วิ ก ฤตมาได้
ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
มาปฏิบัติ โดยเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ ทุกวันนีช้ าวบ้าน
โนนศิลาตลอดจนชุมชนใกล้เคียงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งต่างซาบซึ้งในพระเมตตาที่ทรงห่วงใยพสกนิกร
ตลอดมา จึงขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน

จากป่าอันแห้งแล้ง... สู่ผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์ป่านานาพันธุ์
เมือ่ ก่อนสภาพป่าไม้ในพื้นทีจ่ ังหวัดชัยภูมิ
แห้งแล้งมาก เพราะเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า
ทำไร่เลือ่ นลอย โดยในช่วงหน้าแล้งอากาศจะร้อน
มากและมีไฟป่าเกิดขึ้นทุกปี ดิฉันอยากร่วมอนุรักษ์
ป่าไม้และสัตว์ปา่ จึงเข้าร่วมโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุส์ ตั ว์
ป่าภูเขียว สิง่ ทีด่ ิฉันได้ทำเมือ่ เข้าร่วมโครงการนี้
คือ การเพาะเลีย้ งขยายพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อปล่อยคืน
กลับ สูป่ ่า และปลูก ป่า ทดแทน รวมทัง้ ตกแต่ ง
สถานทีใ่ ห้ ส วยงามเพื ่อ เป็น แหล่ง ท่อ งเทีย่ วและ
แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าแก่ชุมชน

ทรงก่อประโยชน์สู่ชาวประชาและสัตว์ในพนาไพร
โครงการดังกล่าวได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนเป็นอย่างมาก คือ ป่าไม้อุดมสมบูรณ์มากขึ้น
ในป่ามีสตั ว์ปา่ มากขึ้นกว่าแต่กอ่ น เช่น ไก่ฟา้ ไก่ป่า เก้ง กวาง ฯลฯ นอกจากนี้ ยังได้ขยายผลการทำงาน
ไปยังชุมชนอืน่ ๆ คือ การเผยแพร่ความรู้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแก่ชาวบ้าน และช่วยประชาสัมพันธ์
ถึงผลดีต่างๆ ของการอนุรักษ์สัตว์ป่า
๑๖๘

เนือ่ งในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ดิฉันขอเชิญชวนให้พสกนิกรชาวไทยร่วม
ถวายความจงรักภักดี ด้วยการร่วมกันทำความดี รักชาติ บ้านเมือง และร่วมกันปลูกป่า เพื่อสนอง
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระแม่ผทู้ รงเอือ้ อารีต่อพสกนิกร
ช่วยให้สัตว์ป่ายังคงมีชีวิตอยูใ่ นป่าทีอ่ ุดมสมบูรณ์ ช่วยให้ชาวบ้านมีอาชีพ มีรายได้ โดยไม่จำเป็นต้อง
เข้าไปล่าสัตว์ในป่าต่อไป

(๒) สวนป่าสิริกิติ์... ศูนย์ศึกษาพรรณไม้ป่า
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชิ น ีน าถ ทรงปรารภเสมอว่ า
ทรงมี พ ระราชประสงค์เ ห็ น พืน้ ที ่
สั ก แห่ ง หนึง่ เป็ น ที ่ร วบรวมพรรณ
ไม้ ป่ า ของไทยในท้ อ งถิ ่น ต่า งๆ
ไว้ในที่แห่งเดียวกันให้ได้มากที่สุด
เ พื ่อ ใ ห้ เ ย า ว ช น แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น
ได้ ใช้ เ ป็น แหล่ง ศึ ก ษาพรรณไม้ป ่า
ของไทยในอนาคต อีกทัง้ เป็นแหล่ง
ขยายพันธุ์เพื่อมิให้ไม้ไทยสูญพันธุ์ พร้อมทัง้ ฟื้นฟูและรักษาสภาพป่าทีเ่ ป็นไม้ในถิ่นธรรมชาติดั้งเดิม
ภายใต้หลักการ “การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเชิงอนุรักษ์ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาที่เรียบง่าย”
ไม่ขัดกับหลักธรรมชาติ สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของท้องถิ่น

สร้างสวนป่าสิริกิติ์ถวายสมเด็จแม่... สนองพระราชปณิธานการอนุรักษ์ป่า
จากแนวพระราชดำริดงั กล่าว เหล่าข้าราชบริพารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รว่ มกันสร้างสวนไม้
ป่าถวายในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ในปี ๒๕๓๕
เพื่อสนองพระราชปณิธานทีจ่ ะทรงอนุรักษ์ป่าไม้ โดยให้ราษฎรช่วยกันรักษาป่าอันเป็นประโยชน์ต่อ
การดำรงชีพของราษฎรเอง ซึ่งได้พระราชทานนามว่า “สวนป่าสิริกิติ์”
ทัง้ นี้ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้รว่ มแรงร่วมใจดำเนินโครงการสวนป่าสิรกิ ติ ์ถิ วายพระองค์
อีกหลายแห่งในภูมภิ าคต่างๆ ทัว่ ประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีต่อพระแม่
ของแผ่นดินโดยมุ่งหวังให้เป็นแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ไม้หายากที่มีค่าในท้องถิ่น และมีคุณค่า
ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งเพือ่ ฟืน้ ฟูสภาพป่าที่ถูกทำลาย
และสร้างจิตสำนึกในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้แก่ประชาชน นอกจากนีย้ ังเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติตามแนวพระราชดำริของพระองค์
๑๖๙

ไม้ป่านานาพันธุ์ เพื่อการอนุรักษ์ ศึกษา และพัฒนา
สวนป่า สนองพระราชปรารภ
แห่งแรกคือ สวนป่าสิริกิตบิ์ ้านห้วยม่วง
ตั้งอยู่ฝ่งั ซ้ายของแม่น้ำภาชี บ้านห้วยม่วง
ต ำ บ ล ต ะ น า ว ศ รี อ ำ เ ภ อ ส ว น ผ ึ ้ง
จั ง หวั ด ราชบุรี ในบริ เ วณป่า สงวน
แห่งชาติ เนือ่ งจากสภาพดินขาดความ
อุด มสมบูร ณ์ สภาพป่า เสือ่ มโทรม
แห้ ง แล้ง จึ ง ได้ ด ำเนิน การจั ด ทีท่ ำกิ น
ให้ราษฎรในพื้นที่ จัดหาแหล่งน้ำ สนับสนุนพันธุ์ไม้ ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์พืชไร่ และจัดงานศิลปาชีพให้เป็น
อาชีพเสริม รวมทัง้ ปลูกป่าเสริม โดยมีงานสำคัญในการอนุรักษ์สวนป่าสิริกิตคิ์ ือ การฝึกเยาวชน
อาสาพิทักษ์ป่า เพื่อให้เยาวชนในพื้นทีม่ ีน้ำหนึง่ ใจเดียวกันในการดูแลรักษาป่าอันเป็นถิ่นเกิดและ
ทีอ่ ยูอ่ าศัย พร้อมกับดูแลพิทกั ษ์รกั ษาป่าไม้และอบรมอาชีพเสริมจากงานศิลปาชีพเพือ่ ให้เยาวชนมีรายได้
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ เยี่ยมโครงการดังกล่าวหลายครั้ง ซึ่งภายหลัง
ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้เปลีย่ นชื่อเป็น “ศูนย์ศึกษาพรรณไม้ป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต”ิ์
เป็นแหล่งศึกษาพรรณไม้ป่าตามพระราชดำริ โดยในพื้นทีส่ วนป่ามีทงั้ พรรณไม้ท้องถิ่นดั้งเดิม ไม้มีค่า
หายาก และสมุนไพรในประเทศไทยประมาณ ๓๐๐ ชนิด

ขยายผลเป็นศูนย์ศึกษาพรรณไม้ป่า... ขยายพื้นที่จากเหนือจรดใต้
ต่อมา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้พระราชทานโครงการสวนป่าสิรกิ ติ ์อิ ีกหลายแห่ง
ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ อาทิ สวนป่าสิริกติ ์บิ า้ นโม่งหลวง ตำบลคลองแขก พระองค์ทรงกำหนด
ให้พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แจ่มเพื่ออนุรักษ์ต้นน้ำ โดยเริ่มจากพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาแหล่งน้ำ
อาชีพ สังคมและคุณภาพชีวิต ตลอดจนส่งเสริมหัตถกรรมพื้นบ้าน สำหรับสวนป่าสิริกิติ์บ้านขุนแม่นาย
ตำบลแม่ศกึ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการเผยแพร่กจิ กรรมในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เช่นนำกล้าไม้ไปส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูก ส่งเสริมให้ทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง
ส่งเสริมให้แต่ละครัวเรือนมีรายได้เสริมนอกฤดูกาลเกษตรกรรม เช่น การทอผ้ากี่กระตุก เป็นต้น
นอกจากนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานสวนป่าสิริกิติ์ในภาคใต้
อาทิ โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ปา่ สวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้ (สวนป่าสิริกติ ์)ิ โดยได้จดั สร้าง
แหล่งน้ำ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทถี่ ูกทำลายให้กลับคืนสูส่ ภาพความสมบูรณ์ดังเดิม สร้างสิง่ อำนวย
๑๗๐

ความสะดวกเพื่อการศึกษาวิจยั เพาะพันธุ์ ขยายพันธุ์
และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติตามขั้นตอนจัดสร้างและ
ปรับปรุงสิง่ อำนวยความสะดวกในด้านการท่องเทีย่ ว
และพักผ่อนหย่อนใจของราษฎร ตลอดจนจัดสรร
ทีด่ ินทีถ่ ูกบุกรุกให้ราษฎรทีอ่ ยูล่ ึกเข้าไปในสวนป่า
ออกมาทำกินในพื้นทีร่ อบนอก นำไปสูก่ ารจัดตั้ง
“หมู ่บ้ า นรัก สวนป่ า ” ช่ ว ยดู แ ลธรรมชาติ แ ละ
สัตว์ป่าด้วย
สวนป่าพระนามาภิไธย ป่าบาลา – ฮาลา เป็นอีกหนึ่งผืนป่าในโครงการอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า
พระนามาภิไธยภาคใต้ เป็นพื้นที่ใหญ่อุดมสมบูรณ์ท่สี ุดแห่งหนึ่งของประเทศ ประกอบด้วยผืนป่า ๒ ส่วน
คือ ส่วนที่อยู่ในจังหวัดนราธิวาส เรียกว่า “ป่าบาลา” และส่วนที่อยู่ในจังหวัดยะลา เรียกว่า “ป่าฮาลา”
เป็นป่าไม้ทมี่ ีความหลากหลายทางชีวภาพอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ทัง้ พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า โดยสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินปลูกหวายชนิดต่างๆ เพื่อรณรงค์อนุรักษ์
พันธุ์หวายและศึกษาวิจัยขยายพันธุกรรมพืชที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งให้ความรู้แก่ราษฎร
ในท้องถิ่นได้ร้จู ักชนิดของหวาย คุณค่าและประโยชน์ทจี่ ะนำไปใช้เพื่อเป็นการเสริมรายได้แก่ราษฎร
อีกทางหนึ่ง

(๓) ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล... คืนความสมบูรณ์แก่ท้องทะเล
เมือ่ คราวทีส่ มเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเยีย่ มราษฎรบ้า นละเวง ตำบล
ดอนทราย อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
เหล่าราษฎรชาวประมงพื้นบ้านได้กราบ
บังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือ
เนือ่ งจากทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝัง่ ทะเล
ถูกเรือประมงขนาดใหญ่ทำลาย ประกอบ
กั บ การใช้ ป ระโยชน์จ ากทรั พ ยากร
ชายฝัง่ ทะเลทีม่ ีเ พิ ่ม มากขึ ้น เกิ น กำลัง
การผลิต ทดแทนของธรรมชาติ และความเสือ่ มโทรมของระบบนิเวศทางทะเล ส่ง ผลให้ ส ัต ว์ น ้ำ
มีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว จนชาวประมงพื้นบ้านเดือดร้อน
๑๗๑

ทรงฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล ชี้แนวทางทำประมงที่ยั่งยืน
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ได้ทรงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณา
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว ซึ่ ง ได้
พระราชทานคำแนะนำให้ จั ด ประชุ ม หารื อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญทีเ่ กี่ยวข้องด้านต่างๆ โดยเร่งด่วน
แ ล ะ ม ีพ ร ะ บ ร ม ร า ช วิ น ิจ ฉ ัย ใ ห้ จั ด ตั ้ง
“โครงการฟืน้ ฟูท รัพ ยากรชายฝั ่ง ทะเล
อันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี
และนราธิวาส” เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง
โดยฟื้นฟูระบบนิเวศ สร้างปะการังเทียม ฟื้นฟูป่าชายเลน พื้นที่ช่มุ น้ำและแนวหญ้าทะเล มีพ้นื ที่ดำเนินการ
บริเวณชายฝัง่ ทะเลจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสในพื้นที่ ๘ อำเภอ ๖๑ หมูบ่ ้าน เพื่อช่วยเหลือ
ชาวประมงอย่างต่อเนื่องและฟื้นฟูทรัพยากรให้มีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม
นอกจากนี้ พระองค์ทรงห่วงใยในวิถีความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของชาวประมง
ขนาดเล็กที่มฐี านะยากจน มีรายได้น้อย ขาดพื้นที่ทำการประมง จึงโปรดเกล้าฯ ให้ชาวบ้านที่ทำประมง
ทัง้ ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ไ ด้ ท ำความตกลงการแบ่ง เขตการประมงทีช่ ั ด เจนและเกิ ด เป็น สัญ ญา
ประชาคมว่า ประมงขนาดใหญ่จะไม่ล้ำเข้าไปทำประมงในบริเวณ ๓ กิโลเมตรรอบชายฝัง่ ในแนว
ปะการังเทียม เพื่อให้ประมงขนาดเล็กมีพื้นทีท่ ำกินและทุกฝ่ายจะประกอบอาชีพประมงโดยไม่ทำลาย
ทรัพยากรทางทะเล

ปะการังเทียม... บ้านใหม่ของสัตว์น้ำ
สำหรับแนวทางการดำเนินโครงการ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชิ น ีน าถ ทรงให้ จั ด หาพื ้น ทีใ่ นการจั ด ตั้ง สถานี
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อปล่อยลงสู่
ทะเลในบริเวณจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส โดยเฉพาะในเขตบริเวณที่ทำการประมงชายฝั่งของกลุ่ม
ชาวประมงพืน้ บ้านทีม่ ปี ญ
ั หา พร้อมทั้งจัดทำปะการังเทียมให้เกิดเป็นแหล่งชุมนุมและที่อยู่อาศัยของปลา
ตลอดจนฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝัง่ โดยการปลูกป่าชายเลน ป่าชุ่มน้ำ และหญ้าทะเล ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
ให้ ร าษฎร ส่ ว นราชการ และหน่ว ยงานต่า งๆ ได้ส นองพระราชดำริ หาหนทางแก้ ไขปั ญ หา
ที ่เ กิ ด ขึน้ เพือ่ ความเป็ น อยู ่ที ่ด ีข นึ ้ ของราษฎร เช่ น การทำปะการัง เที ย ม ซึ ่ง ได้ รั บความร่ วมมือ
จากหลายหน่ว ยงานให้ ก ารสนับ สนุน และนับ เป็น กิ จ กรรมทีส่ ามารถฟื ้น ฟู ท รั พ ยากรสัต ว์ น ้ำ
๑๗๒

ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างดียิง่ พระองค์
จึง ทรงให้ มี ก ารจัด สร้า งปะการัง เที ย ม
เพิม่ ขึน้ ให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก พืน้ ที ่ช ายฝั ่ง
ทะเลทั่วประเทศ รวม ๑๕ แห่ง รวมทัง้
ชายฝัง่ ทะเลในพื ้น ทีพ่ ิ เ ศษ ๕ จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดสงขลา สตูล
นราธิวาส ยะลา และปัตตานี
นอกจากนี้ ได้มีการจัดสร้างอาคาร
อเนกประสงค์บริเวณบ้านละเวง เพือ่ เป็น
แหล่งเผยแพร่ความรูใ้ ห้แก่ราษฎรบริเวณ
ใกล้ เ คีย ง รวมทัง้ ผูส้ นใจได้ เข้ า ไปศึ ก ษาหาความรู ้จ ากกิ จ กรรมต่ า งๆ ทีก่ รมประมงได้ จั ด ไว้ เช่ น
การปลูกป่าชายเลน การผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยลงสูท่ ะเล ตลอดจนส่งเสริมให้สตรีและแม่บ้าน
ชาวประมง รวมกลุม่ กั น พั ฒ นาผลิต ภั ณ ฑ์ป ระมง โดยนำสัต ว์ น ้ำ ทีจ่ ั บ ได้ ม าแปรรู ป เพื ่อ ช่ ว ย
เพิ ่ม มูล ค่ า แก่ ผ ลผลิต และใช้ ป ระโยชน์จ ากทรั พ ยากรประมงอย่า งคุ ้ม ค่ า ใช้ ภู ม ิป ัญ ญาท้อ งถิ ่น
ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ

คืนความสมบูรณ์ชายฝั่ง คืนแหล่งประกอบอาชีพชาวประมง
หลังจากมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝัง่ ทะเล
ค ว า ม อ ุด ม ส ม บ ูร ณ ์ข อ ง ส ัต ว์ น ้ำ ก ล ับ คื น ม า อ ย ่า ง
รวดเร็ว มีปลาและสัตว์น้ำอืน่ ๆ จำนวนมากขึ้น ส่งผลให้
ราษฎรในเขตการทำประมงทะเลชายฝัง่ พื ้น บ้า นใน
จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ๘ อำเภอ ๗๒ หมู่บ้าน
สามารถจับสัตว์น้ำทะเลได้มากขึน้ ช่วยให้มีรายได้เพิม่ ขึน้
เห็นได้จากชาวประมงพื้นบ้านทีจ่ ั บ สัต ว์ น้ำ ด้ ว ยการใช้ เ บ็ด
เป็นหลัก มีรายได้เฉลี่ย ๒๒,๕๐๐ บาทต่อเดือน ส่วนในช่วง
ฤดูมรสุมไม่สามารถออกไปทำประมงไกลฝัง่ ได้ มีรายได้เฉลีย่ ๑๐,๖๐๐ บาทต่อเดือน นับเป็นการแก้ปญ
ั หา
แก่พสกนิกรอย่างรอบด้านและยั่งยืน ช่วยให้ทุกวันนีช้ าวประมงในพืน้ ที่ดังกล่าวไม่เดือดร้อนดังเช่น
ที ่ผ่ า นมา สามารถลืม ตาอ้า ปาก เลีย้ งครอบครั ว และส่ง ลูก หลานเรี ย นหนัง สือ ได้ อ ย่า งไม่ขั ด สน
มีความเป็นอยูด่ ีขึ้น ช่วยให้ชุมชนแห่งนีก้ ลับมาดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขอีกครัง้ อีกทั้งยังได้คืน
ความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ท้องทะเล
๑๗๓

๓

ด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์

จากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยีย่ มเยียนราษฎรทัว่ ประเทศในทุกภูมิภาค ในระยะแรก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนในสิ่งที่จำเป็นที่สุดก่อน คือด้านการแพทย์ สาธารณสุข และสังคมสงเคราะห์
เพือ่ ช่วยเหลือราษฎรที่เจ็บไข้ได้ป่วยและยากไร้ในพืน้ ที่ทุรกันดารห่างไกล
งไกลให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ
โดยทรงตระหนักว่าการมีสุขภาพอนามัยทีส่ มบูรณ์จะนำไปสูส่ ุขภาพจิตทีด่ ี และสามารถทำประโยชน์
ด้านอืน่ ๆ ต่อไปได้ จึงเป็นทีม่ าของโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริด้านสาธารณสุขและสังคม
สงเคราะห์เป็นจำนวนมาก
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงดำรงตำแหน่ง “องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย”
และทรงดูแลสภากาชาดไทยซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
ต่างๆ ตลอดจนผู้เจ็บป่วย โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ทั้งยามปกติและฉุกเฉิน หรือเมื่อเกิดภัยสงคราม
รวมถึงการรับบริจาคสิ่งของ โลหิต และอวัยวะในร่างกาย เพื่อนำไปบริจาค รักษา หรือต่อชีวิตผู้ที่รอรับ
ความช่วยเหลือ
ในระหว่างที่พระองค์ทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารทั่วประเทศ ได้ทรงรับผู้ป่วยไว้ในพระบรม
ราชานุเคราะห์เป็นจำนวนมาก เพื่อรักษาเยียวยาให้หายจากโรคและมีคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น และทรงรับ
คนดีหรือผูบ้ ริสุทธิ์ทปี่ ระสบเคราะห์กรรมไว้เป็น “คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์” ด้วย นอกจากนี้
พระองค์ทรงก่อตั้ง “มูลนิธสิ ายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์” ขึน้ เพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน
และส่งเสริมอาชีพแก่ทหารและผูอ้ าสาสมัครรับใช้ชาติทีบ่ าดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต รวมถึงครอบครัว
เพื่อตอบแทนบุญคุณของเหล่าผู้เสียสละรักษาและปกป้องแผ่นดินไทย
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงสานต่อ “โครงการหมอหมู่บา้ น” ที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัวมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น โดยคัดเลือกคนในหมูบ่ ้านทีส่ มัครใจและมีความพร้อมทีจ่ ะทำ
หน้าที่หมอหมู่บ้าน เข้าอบรมและนำความรู้กลับไปช่วยเหลือคนในหมู่บ้านในเบื้องต้น
เมือ่ คราวเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในประเทศไทยในปี ๒๕๔๐ ราษฎรจำนวนมากต้อง
เผชิ ญ กั บ ความยากลำบากจนกระทัง่ ไม่ม ีแ ม้แ ต่ เ งิ น ซื ้อ อาหารเพื ่อ ยัง ชี พ สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ จึงได้พระราชทานเงินจัดตั้งเป็นกองทุนอาหารกลางวันเลีย้ งผูต้ กงาน และผูป้ ระสบ
ความทุกข์ยากเดือดร้อนรวมทัง้ ครอบครัว ภายใต้ “โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน” ซึ่งยังคงให้
บริการอาหารและสิ่งจำเป็นอื่นๆ แก่ผู้ยากไร้จนถึงปัจจุบัน
พระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้กก่่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจแก่พสกนิกรของพระองค์ ส่งผลให้สามารถประกอบอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเอง
และครอบครัวอย่างมีความสุข ภายใต้ร่มพระบารมีตลอดไป
๑๗๔

๓.๑ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย... พระเมตตาแผ่ไพศาล
“...สภากาชาดจึงถือเป็นนโยบาย
ที่จะปรับปรุงงานหลักของกาชาด เช่น การป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ
โดยแนะนำประชาชนให้รู้จักรักษาสุขภาพอนามัย
การพยาบาลในเคหสถาน และปฐมพยาบาล เป็นต้น ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
การชุมนุมครั้งนี้เป็นโอกาสให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษานโยบาย
และหาความรู้เพื่อไปปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้งานของเราก้าวหน้าทันสมัย
เข้าแนวของกาชาดสากลยิ่งขึ้น...”
พระราชดำรัส ในโอกาสเสด็จฯ ทรงเปิดชุมนุมกาชาด ครั้งที่ ๑
๗ พฤษภาคม ๒๕๐๘

ทรงดำรงตำแหน่ง “องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย”
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เจ้ า ฯ
พระบรมราชิ น ีน าถ ทรงดำรง
ตำแหน่ง “องค์ส ภานายิ ก า
สภากาชาดไทย” สืบ ต่ อ จาก
สมเด็ จ พระศรี ส วริ น ทิร าบรม
ราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
และทรงปฏิบตั ิพระราชกรณียกิจ
ใ น ห น ้า ที ่อ ง ค ์ส ภ า น า ยิ ก า
สภากาชาดไทย ซึง่ ได้ส ร้า ง
ประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทย
และชาวต่างประเทศนานัปการ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การช่วยเหลือ
ผูเ้ จ็บป่วยโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ทั้งยามปกติและยามฉุกเฉิน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
อาชี พ ความเป็น อยูข่ องบุค คลผูย้ ากไร้ แ ละประชาชนในชนบทห่ า งไกล อีก ทัง้ ทรงใส่พ ระทัย
ในกิจการด้านสาธารณสุขเป็นอย่างยิง่ ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ ก็มักเสด็จฯ
ทอดพระเนตรกิจการกาชาดของประเทศนั้นๆ เพื่อทรงนำมาปรับปรุงภารกิจสภากาชาดไทยอยู่เสมอ
๑๗๕

ภารกิจเพื่อปวงประชาของสภากาชาดไทย
สภากาชาดไทยได้ดำเนินกิจการต่อเนือ่ งมาเป็น
เวลากว่ า ร้ อ ยปี โดยปฏิ บ ัติ ต ามหลัก กาชาดสากล
มีภารกิจหลัก ๔ ด้าน คือบริการทางการแพทย์และสุขภาพ
อนามัย การบรรเทาทุกข์ผ้ปู ระสบภัยพิบัติ การบริจาคโลหิต
และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยได้แบ่งการดำเนินงาน
ออกเป็น ส่ว นต่ า งๆ ได้ แ ก่ โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระราชเทวี ณ ศรีราชา วิทยาลัย
พยาบาลสภากาชาดไทย โรงเรียนรังสีเทคนิค สถานเสาวภา
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ศูนย์ดวงตา และศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงสนับสนุน
ภารกิจของสภากาชาดไทยอย่างต่อเนือ่ ง อาทิ ทรงส่งเสริม
ให้มีการบริจาคโลหิตในหมู่ประชาชนชาวไทยอย่างแพร่หลาย
และทรงยกย่อ งสรรเสริ ญ ผูบ้ ริ จ าคโลหิ ต ว่ า เป็น การเสีย สละที ่
ควรสรรเสริญ เพราะเท่ากับได้ช่วยชีวิตหรือช่วยให้ผเู้ จ็บไข้ได้มี
สุขภาพทีด่ ีดังเดิม และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
เข็มทีร่ ะลึกแก่ผูบ้ ริจาคโลหิตครบตามทีส่ ภากาชาดกำหนด จาก
การทีพ่ ระองค์ทรงดูแลอย่างใกล้ชิดช่วยให้งานบริการโลหิตของ
ประเทศก้าวหน้า เป็นที่เชื่อถือและยอมรับของนานาอารยประเทศ
และมีผู้บริจาคโลหิตเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอ
ปลอดภัย และมีคุณภาพสูงสุด สามารถนำไปใช้รักษาผู้ป่วยได้ทั่ว
ประเทศ
นอกจากนี้ ได้พระราชทานคำขวัญในวันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยมาเป็นเวลาช้านาน อาทิ
คำขวัญพระราชทานประจำปี ๒๕๔๐ ที่ว่า “ดวงตาเราคูน่ แี้ สนมีค่า เกินกว่าจะทิ้งไปให้สูญเปล่า
เราไม่อยู่เราไม่ใช้นัยน์ตาเรา ให้คนเขาเก็บไว้ใช้เราได้บุญ” พระองค์ทรงยกย่องผูบ้ ริจาคดวงตาและ
อวัยวะต่างๆ ว่าเป็นผู้ที่มีจิตอันสูงส่งและถือเป็นทานที่ยิ่งใหญ่
พระองค์ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้ง “กองอาสากาชาด” ขึ้น เพื่อรับสมัครผูม้ ีจิตอาสาเป็น
“อาสากาชาด” ช่วยงานกาชาดในยามคับขันและจำเป็น เช่น ยามเกิดภัยพิบัติต่างๆ ในปัจจุบัน
มีอาสากาชาดจำนวนกว่า ๑๐,๐๐๐ ราย
๑๗๖

ทรงช่วยเหลือชาวกัมพูชาอพยพด้วยน้ำพระราชหทัยที่เปี่ยมคุณธรรม
นอกจากปวงชนชาวไทยแล้ว บรรดาเพื่อนบ้าน
ทีต่ ้องลีภ้ ัยอพยพมายังแผ่นดินไทย ก็ได้รับพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ จากพระองค์ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้สภากาชาดไทยไปปฏิบัติงานร่วมกับกาชาดสากล
ในการช่วยเหลือผูอ้ พยพชาวกัมพูชาทีล่ ภี้ ัยสงคราม
เข้ า มายัง ประเทศไทยบริ เ วณเขาล้า น อำเภอ
คลองใหญ่ จังหวัดตราด ทุกคนต่างอยูใ่ นสภาพที่
ทุกข์ทรมานแสนสาหัส บางคนอดอาหารจนตาย
อีกจำนวนมากกำลังอดอยากหิวโหย และมีเด็กๆ เจ็บหนักเนื่องจากขาดอาหาร น้ำและยารักษาโรค
เ ม ื ่อ ท ร ง ท ร า บ เ รื ่อ ง ดั ง ก ล ่า ว
พระองค์ไ ด้เ สด็จ ฯ ไปทอดพระเนตร
ด้ว ยพระองค์เ อง และได้ท รงอำนวย
การพระราชทานความช่ว ยเหลื อ ทั น ที
โดยทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ ให้ จั ด ส่ง
คณะผูแ้ ทนพิ เ ศษของสภากาชาดไทยและ
อาสากาชาดออกไปช่วยเหลือ จัดหาอาหาร
ให้ผู้อพยพพร้อมน้ำดื่มที่สะอาด ยารักษาโรค
และมีพ ระราชเสาวนีย ์ใ ห้ จั ด ตั ้ง ศู น ย์ส ภา
กาชาดไทยทีเ่ ขาล้าน เพื่อสงเคราะห์ผอู้ พยพ
ตามหลักการกาชาดด้านมนุษยธรรม นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงฝึกอาชีพขึ้นเพื่อ
สอนวิชาชีพแก่ผู้อพยพ พร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งให้สภากาชาดไทย
นำไปปฏิบัติงาน โดยมีพระราชดำรัสว่า
“...ความทุ ก ข์ท รมาน ความเจ็บ ป่ ว ย และความเดือ ดร้อ นแสนสาหั ส นัน้
ไม่สามารถที่จะรอจนกว่าสถานการณ์สงบได้ ฉันเป็นสภานายิกาของกาชาดไทย
จะนิ่งดูดายกระไรได้ นอกจากนั้นประชาชนคนไทยที่อยู่อำเภอคลองใหญ่ก็กำลังอพยพ
หนีกระสุนปืนใหญ่ ถ้าหากฉันไปเยี่ยมก็คงจะทำให้ขวัญดีขึน้ ไม่ต้องอพยพหนี ฉันไป
ที่นัน่ ในฐานะหน่วยกาชาด ชักธงกาชาด ถ้าทหารข้าศึกเขาจะยิงแม้กระทั่งหน่วยงาน
ที่ติดธงเครื่องหมายกาชาดก็ช่างเขาเถอะ...”
๑๗๗

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์สภากาชาดไทย
บ้านเขาล้านอย่างใกล้ชิด และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าหน้าทีก่ องราชเลขานุการในพระองค์ฯ
ผลัด เวรกั น ไปประจำอยูอ่ ีก หลายเดื อ น เพื ่อ ดู แ ลสุข ภาพอนามัย และการฝึก อาชี พ ของผูอ้ พยพ
ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์

“ศาลาราชการุณย์” บันทึกประวัติศาสตร์แห่งพระเมตตา
หลังจากสถานการณ์ของประเทศ
กั ม พู ช า ส ง บ ล ง ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รั ต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
อุปนายิกาผูอ้ ำนวยการสภากาชาดไทย
มีพ ระราชดำริ ใ ห้ จั ด สร้ า ง “ศาลา
ราชการุณย์” ขึ้น เพือ่ เป็นพิพิธภัณฑ์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชิน ีน าถ โดยจั ด แสดง
ภาพถ่ า ยเหตุ ก ารณ์ใ นการเสด็ จ ฯ ไป
ช่วยเหลือผูอ้ พยพ ทุกภาพแสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณด้วยน้ำพระทัยใสสะอาด ความห่วงใย
ทีร่ อบคอบละเอียดถี่ถ้วน รวมถึงความห่วงใยผูป้ ฏิบัติงานและประชาชนทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง พระมหา
กรุณาธิคณ
ุ ในครั้งนั้น ทำให้ชาวต่างประเทศที่มาเยือนศูนย์ราชการุณย์ต่างยกย่องในพระเมตตากรุณา
และน้ำพระราชหทัยที่กล้าหาญเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันสูงส่งของพระองค์

ปวงประชาเป็นสุขศานต์
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทีท่ รงพัฒนากิจการของ
สภากาชาดไทยให้เป็นทีย่ อมรับทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ทรงมีพระเมตตาแก่บุคคลทุกชนชัน้
พระราชทานความช่วยเหลือเพือ่ ให้ทุกชีวิตในโลกมีความเป็นอยู่ที่ดี โดยไม่เลือกว่าเขาเหล่านัน้
เป็นใคร เมื่อยามที่ประชาชนเจ็บป่วยหรือต้องการความช่วยเหลือ สภากาชาดไทยได้ให้ความอนุเคราะห์
ในการบริจาคอวัยวะ ดวงตา และโลหิต ช่วยให้ดำเนินชีวิตยืนยาวต่อไปได้อย่างมีความสุข ดังตัวอย่าง
บทสัมภาษณ์ประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือจำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
และ นายศวีรพงษ์ เกยูรธำรง ได้บอกเล่าไว้ ดังนี้

๑๗๘

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ผู้ได้รับบริจาคดวงตาจากสภากาชาดไทย
ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในการรับบริจาคดวงตาจากสภากาชาดไทย
ทำให้วันนีเ้ ขาสามารถทำงานในหน้าทีแ่ ละช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ
ได้อย่างเต็มที่ จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมบริจาคอวัยวะแก่สภากาชาดไทย
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ได้รับบริจาคดวงตา... กลับมามองเห็นอีกครั้ง
เมื่อปี ๒๕๓๘ ผมเป็นโรคเคอราโต โคนัส ทำให้ตาทัง้
สองข้ า งมองเห็ น ไม่ชั ด และไม่ส ามารถมองเห็ น ได้ ใ นทีส่ ุด
ต้ อ งใส่ค อนแท็ค เลนส์ท ีส่ งั ่ ตั ด เป็น พิ เ ศษจึ ง จะมองเห็ น
เนือ่ งจากผมปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาสิง่ แวดล้อม ต้อง
ออกพื ้น ทีแ่ ละทะเลอยูเ่ สมอ การใช้ ค อนแท็ค เลนส์ท ำให้ ย งุ ่ ยากมาก ถ้ า บำรุ ง รั ก ษาไม่ดี เ ลนส์
จะขูดกระจกตาเป็นรอยได้
ในปี ๒๕๔๔ แพทย์ไ ด้ แ นะนำให้ ผ มขอรั บ บริ จ าคดวงตาทีส่ ภากาชาดไทย ในปี ๒๕๕๑
จึ ง ได้ร ับ บริจ าคดวงตาและผ่ า ตัด เปลี ่ย นตาข้า งซ้า ย ช่ว ยให้ ม องเห็ น ค่อ นข้า งปกติ แต่ ต้ อ งใช้
แว่นสายตาช่วยในการอ่านหนังสือ ต่อมาผมได้ขอรับบริจาคดวงตาอีกครั้งสำหรับตาข้างขวา ซึ่งจะถึง
ลำดับที่ผมจะได้รับบริจาคในเร็วๆ นี้
แม้ว่าผมมีตาข้างซ้ายเพียงข้างเดียวที่มองเห็น แต่ก็สามารถใช้ชีวิตเป็นปกติ ทำงานได้อย่าง
เต็มทีแ่ ละอ่านหนังสือได้ ทุกปีผมได้ไปร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผมู้ ีพระคุณทีไ่ ด้บริจาคอวัยวะที่
สภากาชาดจัดขึ้น ซึ่งทุกครั้งก็จะอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่บริจาคดวงตาให้ผมเสมอ พร้อมรำลึกถึงพระคุณ
ของท่านที่ช่วยทำให้ผมสามารถมองเห็นโลกใบนี้ได้สดใสยิ่งขึ้น

ร่วมสนับสนุนกาชาดไทย... ถวายเป็นพระราชกุศล
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงให้การสนับสนุนการบริจาคอวัยวะของสภากาชาดไทย
มาโดยตลอด ผมรูส้ ึกซาบซึง้ ในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์มีพระราชดำริให้สภากาชาดไทย
รับบริจาคอวัยวะเพื่อช่วยเหลือผู้ปว่ ย การบริจาคไม่เป็นการซื้อหรือบังคับ หากแต่ประชาชนผู้มีจติ เมตตา
๑๗๙

มีความศรัทธาในองค์กรทีส่ มเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธาน
ซึ่งได้ทรงช่วยชีวิตผูป้ ่วยจำนวนมาก ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผมตั้งใจทีจ่ ะทำงานรับใช้สังคม
โดยเฉพาะการช่วยงานของสภากาชาดไทยที่สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างแท้จริง
ผมขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมกันบริจาคอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทย รวมทัง้ สนับสนุน
กิจกรรมการกุศลของสภากาชาดไทย ซึ่งสามารถร่วมสนับสนุนได้ทงั้ กำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย์
และกำลังปัญญา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพร้อมใจกันร่วมถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิง่ ยืนนาน เป็นมิง่ ขวัญของปวงชน
ชาวไทยตลอดไป

นายศวีรพงศ์ เกยูรธำรง

รักษาราชการปศุสัตว์อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ผู้ได้รับบริจาคหัวใจจากสภากาชาดไทย
นายศวีรพงศ์ เกยูรธำรง ได้รบั การปลูกถ่ายหัวใจจากโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทีท่ รงสนับสนุนให้มีการบริจาค
อวัยวะเพื่อรักษาชีวิตคนไข้ ทรงมีพระเมตตาให้ทุกคนได้รับโอกาส
อย่างเท่าเทียมกันในการได้รบั บริจาคอวัยวะ นับเป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ที่ทรงช่วยเหลือพสกนิกรให้มีชีวิตยืนยาวต่อไป

ได้รับการปลูกถ่ายหัวใจ... เหมือนได้รับชีวิตใหม่
เมือ่ ปลายปี ๒๕๕๔ ขณะทีผ่ มปฏิ บ ัติ ร าชการดู แ ลสุข ภาพสัต ว์ ท ีอ่ ำเภอเขาฉกรรจ์
จั ง หวั ด สระแก้ ว ผมเกิ ด อาการแน่น หน้า อก อาเจี ย น และเหนือ่ ยหอบอย่า งรุ น แรง จึ ง ต้ อ ง
หยุด พั ก รั ก ษาตั ว ๒ สั ป ดาห์ ต่ อ มาผมรู ้ส ึก แน่น หน้า อกมากจนหายใจไม่อ อก เพื่อ นร่วมงานได้
นำส่งโรงพยาบาลในตัวเมืองจังหวัดสระแก้ว หลังจากนั้นได้ย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โดยคณะแพทย์ได้วินิจฉัยว่ากล้ามเนือ้ หัวใจของผมทำงานได้น้อยลงและมีเส้นเลือดหัวใจบางส่วนตีบ
ไม่มนั่ ใจว่าจะสามารถเยียวยาได้เนือ่ งจากอาการรุนแรงมาก ซึง่ สันนิฐานว่ามีสาเหตุมาจากผมทำงานหนัก
และขาดการดูแลรักษาสุขภาพ
คณะแพทย์ได้แนะนำให้ครอบครัวของผมยื่นเรื่องขอรับการปลูกถ่ายอวัยวะกับสภากาชาดไทย
ซึ ่ง การรอรั บ การบริ จ าคหั ว ใจนัน้ ต้ อ งอดทนรอคอยด้ ว ยความทรมานมากและไม่ท ราบว่ า จะได้
รับบริจาคหรือไม่ ในทีส่ ุดเหมือนสวรรค์เป็นใจภายหลังจากนอนโรงพยาบาลได้ ๑ สัปดาห์ ก็ได้รับ
แจ้งจากสภากาชาดไทยว่าผมได้รับ “หัวใจ” ที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้แล้ว ผมจึงได้เริ่มต้นชีวิตใหม่
๑๘๐

อีกครั้งการได้รับบริจาคอวัยวะนัน้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่
อย่างใดซึ่งเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่จริงๆ
ผมรู ้ส ึก ซาบซึ ้ง ในพระคุ ณ ของท่ า นผูใ้ จบุญ
ผูน้ นั ้ อย่า งทีส่ ุด และเพื ่อ เป็น การตอบแทนพระคุ ณ
ของท่า น ผมจะพยายามปฏิ บ ัติ ห น้า ทีใ่ ห้ ไ ด้ ป ระโยชน์
สูง สุด ต่ อ ราชการ จะกระทำคุ ณ งามความดี และ
ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้มีพระคุณอย่างต่อเนื่อง

พระมหากรุณาธิคุณ... สภากาชาดไทยรับบริจาคอวัยวะต่อชีวิตผู้ป่วย
นับเป็นพระพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงส่งเสริมให้
สภากาชาดไทยรับบริจาคอวัยวะ และทรงสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการบริจาค
อวัยวะเพื่อช่วยเหลือผู้ปว่ ยจำนวนมากที่ตอ้ งการเปลี่ยนอวัยวะที่ขาดหายหรือสูญเสียไป ที่สำคัญทรงมี
พระเมตตาโดยไม่เลือกว่าเป็นใคร ยากดีมีจนอย่างใด และผมเป็นผูห้ นึง่ ทีไ่ ด้รับความช่วยเหลือนัน้ เพื่อ
ต่อชีวิตให้ยืนยาวจนถึงทุกวันนี้
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผมมุง่ มัน่ ตั้งใจปฏิบัติหน้าทีเ่ ป็นข้าราชการทีด่ ีมีคุณภาพ และ
สร้างคุณงามความดีให้มากทีส่ ดุ จนถึงลมหายใจสุดท้าย ผมขอเชิญชวนชาวไทยร่วมถวายความจงรักภักดีและ
ร่วมกันถวายพระพร ขอให้พระองค์มพี ระชนมพรรษายิง่ ยืนนาน เป็นมิง่ ขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาล

๓.๒ คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์... หายป่วยด้วยพระบารมี
“ ...เรื่องที่ทำให้ข้าพเจ้าชื่นใจเป็นที่สุด เกี่ยวกับนายคริส เบญจกุล
ข้าพเจ้าเองก็ไม่เคยรู้จักเขา แล้วก็อ่านในหนังสือพิมพ์ว่า
เขาจอดรถลงไปช่วยสามี ภรรยาที่จักรยานคว่ำ
ไม่ใช่ว่าเขาผลีผลามลงจากรถไปช่วย เขาเห็นเลือดเต็มตัว
เขาก็ลงไป หยุดไปช่วย แม้จะตั้งตีสามแล้วก็ตาม
ข้าพเจ้าได้อ่านแล้วรู้สึกชุ่มชื่นใจว่า คริสนี่เป็นตัวอย่างของคนไทยรุ่นใหม่... ”
พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๒

๑๘๑

ก่อเกิด “หน่วยแพทย์พระราชทาน”
ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยีย่ ม
ราษฎรในถิ่นทุรกันดาร สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชิ น ีน าถ ทอดพระเนตรเห็ น ว่า
ราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จเป็นจำนวนมาก
มี อ าการเจ็บ ป่ ว ย พระองค์จ ึง ได้มี พ ระราช
เสาวนีย์ให้แพทย์ที่ตามเสด็จในขบวนตรวจ
อาการ จ่ายยา และให้คำแนะนำแก่ราษฎร
ในการดูแลรักษาตนเอง
ต่ อ มาได้ ม ีร าษฎรทีเ่ จ็ บ ไข้ ม าขอรั บ
พระราชทานความช่ ว ยเหลือ เป็น จำนวน
มาก แพทย์ทตี่ ามเสด็จฯ ไม่สามารถจะตรวจ
ได้ ใ นเวลาอันจำกัด พระองค์ก็ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ ให้ จัด คณะแพทย์ตามเสด็ จเพิ ่ม เข้ า มา
ประมาณ ๕-๘ ท่าน เรียกว่า “หน่วยแพทย์พระราชทาน” ซึ่งแพทย์คณะนี้จะให้การตรวจรักษาราษฎร
โดยเฉพาะเพื ่อ ให้ ส ามารถช่ ว ยเหลือ พสกนิก รทีม่ าขอพึ ่ง พระบารมีข องพระองค์ ไ ด้ อ ย่า งทัว่ ถึ ง
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จดั ตั้งหน่วย “ศัลยแพทย์อาสา” ขึ้นอีกกลุ่มหนึ่ง เพื่อผ่าตัดให้แก่ราษฎร
ณ โรงพยาบาลในท้องถิ่นนั้นๆ ช่วยให้ราษฎรผู้เจ็บป่วยไม่ต้องยากลำบากเดินทางเข้ามาในกรุงเทพฯ
หากแพทย์ตามเสด็จฯ ไม่สามารถทีจ่ ะตรวจรักษาคนไข้ได้ทันในช่วงเวลาเสด็จฯ ก็ทรงแก้ไข
โดยโปรดเกล้าฯ ให้เดินทางไปตรวจรักษาล่วงหน้า โดยจะให้การรักษาจนกว่าคนไข้จะหมด ซึ่งบางครั้ง
ก็ดึกดื่น นอกจากนีท้ างสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลประจำจังหวัด ก็ได้ร่วมมือจัดแพทย์และ
ผู้ช่วยไปสมทบด้วยอีกคณะหนึ่ง

ทรงรับคนไข้ที่ป่วยหนักและผู้ประสบเคราะห์กรรมไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์
กรณีทแี่ พทย์ทตี่ ามเสด็จฯ ไม่สามารถวินิจฉัยโรคได้ในขณะนัน้ หรือเป็นโรคทีร่ ้ายแรงต้องส่งตัว
เข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล ซึ่งคนไข้เหล่านีม้ ีฐานะยากจน พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
รับไว้เป็น “คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์” และมีพระราชเสาวนีย์ให้ส่งไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล
ซึ ่ง อยูใ่ กล้ท ้อ งถิ ่น นัน้ โดยพระราชทานหนัง สือ รั บ รองพร้ อ มค่ า เดิ น ทางและค่ า ใช้ จ่ า ยทีจ่ ำเป็น
ส่วนค่ารักษาพยาบาลหรือค่ายานั้นจะพระราชทานแก่โรงพยาบาลโดยตรง หากผู้ป่วยไม่สามารถไปเองได้
จะทรงจั ด เจ้ า หน้า ทีน่ ำไปและพระราชทานค่ า ใช้ จ่ า ยแก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ด้ ว ย กรณี ท่ี โ รงพยาบาล
๑๘๒

ในท้องถิ่นนั้นขาดบุคลากรทางการแพทย์หรือเครื่องมือเครื่องใช้
ในการรักษาก็ให้ส่งไปรับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลในกรุงเทพฯ
โดยพระราชทานค่าเดินทางและค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด
นอกจากนี้ หากพระองค์ทรงได้รับทราบข่าวสาร ว่ามี
บุ คคลผู ้ซ ึง่ ทำความดีแ ก่ สัง คมแต่ต ้องประสบเคราะห์ กรรม
หรือผู้ประสบภัยอันเป็นที่สลดใจ พระองค์ก็จะพระราชทาน
ความช่ว ยเหลื อ โดยรับ บุ ค คลผู ้น นั ้ ไว้เ ป็ น คนไข้ใ นพระบรม
ราชานุเ คราะห์ ซึ ่ง ทรงดู แ ลค่ า ใช้ จ่ า ยในการรั ก ษาพยาบาล
ในทุกขั้นตอนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ยึดมั่นกระทำความดีต่อไป

ทรงห่วงใยและทรงดูแลคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ประดุจลูก
เมือ่ ทรงรั บ คนไข้ ไว้ ใ น
พระบรมราชานุเ คราะห์ แ ล้ว
กองราชเลขานุการในพระองค์ฯ
จะรั บ ผิด ชอบดู แ ลผูป้ ่ว ยตั ้ง แต่
การจั ด ทำประวั ติ ค นไข้ เ พื ่อ ใช้
พิ จ ารณาพระราชทานความ
ช่ ว ย เ ห ล ือ ด้ า น ก า ร เ งิ น แ ก่
ครอบครัวผูป้ ่วย หากเป็นผูป้ ่วย
ทีม่ าจากต่างจังหวัดก็จะนำเข้า
พักในบ้านพักผูป้ ่วยทีอ่ ยูใ่ นซอยสุคันธาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ ซึ ่ ง จั ด เจ้ า หน้า ทีค่ อยดู แ ลผูป้ ่ว ย
ทัง้ กลางวันและกลางคืน และพระราชทานอาหารจากห้องเครื่องของสวนจิตรลดาแก่ผปู้ ่วย เมือ่ ถึง
ขั้นตอนการพบแพทย์ กองราชเลขานุการในพระองค์ฯ จะนัดหมายแพทย์โดยมีเจ้าหน้าทีค่ อยอำนวย
ความสะดวกพาไปพบแพทย์ด้วย
สมเด็จ พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชิน ีน าถ ทรงจำได้ว ่า มี ค นไข้ร ายใดบ้ า งที ่มี อ าการ
ไม่ ค ่อ ยดี พระองค์ท รงเป็ น ห่ ว งมาก ทรงสอบถามถึ ง อาการอยู ่เ สมอ โปรดเกล้า ฯ ให้ จั ด
นางสนองพระโอษฐ์และอาสาสมัครเวียนกันไปเยีย่ มเยียนคนไข้เหล่านีต้ ามโรงพยาบาลต่างๆ ทุกวัน
โดยมีพระราชเสาวนีย์ให้ทำตัวประดุจญาติของเขา ทีเ่ ขาจะไว้ใจบอกเล่าทุกข์สุข เผือ่ จะสามารถปัดเป่า
บรรเทาความทุกข์ของเขาได้
๑๘๓

พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ทรงดูแลครอบครัวของคนไข้
การพระราชทานพระบรม
ราชานุเ คราะห์ ม ิไ ด้ จ ำกั ด อยูเ่ ฉพาะตั ว
ผ ู ้ป ่ว ย เ ท ่า น ั ้น พ ร ะ อ ง ค ์ท ร ง มี
พระเมตตาแผ่ ข ยายไปถึ ง ครอบครัว
ของผู ้ป่ ว ยอีก ด้ว ย เช่ น ผู้ ป่ ว ยที่
ต้ อ งเข้ า มารั บ การรั ก ษาในกรุ ง เทพฯ
บางรายมีบ ิด ามารดาทีแ่ ก่ ช ราหรื อ
มีล ูก เล็ก ๆ ก็ ท รงจั ด การให้ ม ีผ ูด้ ู แ ล
บุค คลเหล่า นัน้ แทนผูป้ ่ว ย โดยส่ง เงิ น
พระราชทานค่าเลี้ยงดูไปให้เป็นรายเดือน
หรื อ ฝากเจ้ า หน้า ทีไ่ ปเยีย่ มเยีย นดู แ ล
ที่บ้าน หากผู้ป่วยต้องอยู่ที่โรงพยาบาลนานๆ ก็ทรงจัดให้ญาติเดินทางมาเยี่ยมเป็นครั้งคราว นอกจากนี้
หากผู้ป่วยมีบุตรที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนก็ได้รับพระราชทานการศึกษาตามสมควรอีกด้วย

ปวงประชาเป็นสุขศานต์
ด้วยพระเมตตาที่ทรงรับคนไข้เหล่านี้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ได้ช่วยให้ราษฎรที่ยากจน
ได้มโี อกาสหายจากโรคร้าย สามารถกลับไปมีความสุขกับครอบครัว น้ำพระราชหทัยทีท่ รงช่วยเหลือราษฎร
ผู้ไร้ที่พึ่ง นอกจากจะยังความปลาบปลืม้ แก่คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และครอบครัวของพวกเขา
แล้ว หน่วยแพทย์อาสายังเกิดความปีติยินดีและความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาท โดยได้ร่วม
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชาวชนบท
ดังจะขอยกตัวอย่างบทสัมภาษณ์ราษฎรผูซ้ าบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทีท่ รงรับ
ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ได้แก่ นายคริสโตเฟอร์ เบญจกุล และเด็กชายพัชรพล เจริญศิลป์
หรือน้องฮ่องเต้ ผูป้ ระสบเคราะห์ร้ายตั้งแต่วัยเพียง ๔ ขวบ ซึ่งนางวาสนา เจริญศิลป์ ผูเ้ ป็นมารดา
ได้มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวในครั้งนั้นด้วย รวมทั้งแพทย์อาสาผู้ได้รว่ มถวายงานในหน่วยแพทย์พระราชทาน
ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ปริญญา สากิยลักษณ์ และ พลเอก สหชาติ พิพิธกุล
แต่ละท่านได้เล่าถึงพระมหากรุณาธิคุณไว้ดังนี้

๑๘๔

นายคริสโตเฟอร์ เบญจกุล
คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

ด้ ว ยจิ ต สำนึก แห่ ง การเสีย สละ คริ ส โตเฟอร์
เบญจกุ ล ได้ ล งจากรถเพื ่อ ช่ ว ยเหลือ ผูบ้ าดเจ็ บ จน
ตั วเองต้ อ งได้ รั บบาดเจ็ บสาหั ส คุ ณ งามความดี นัน้
ทำให้ ค ริ ส ได้ รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ จากสมเด็ จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับเป็นคนไข้
ในพระบรมราชานุเคราะห์ เนือ่ งจากทรงชื่นชมใน
ความมีน้ำใจช่วยเหลือผูอ้ ืน่ ทำให้คริสได้รับการดูแล
จากแพทย์ทมี่ ีความเชี่ยวชาญ สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติและมีครอบครัวทีอ่ บอุน่ เขากล่าวว่า
พระองค์ทรงเปรียบเสมือน “นางฟ้า” ทีเ่ นรมิตให้เขามีวันนี้ พระมหากรุณาธิคุณต่อคนไข้ทุกคนหาก
จะนับเทียบกับดาวบนท้องฟ้าก็นับไม่ถ้วน น้ำพระราชหทัยของพระองค์เปรียบเสมือน “อากาศ”
ที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เขายืนหยัดต่อสู้ ทำความดี และช่วยเหลือสังคม ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทต่อไป

พระมหากรุณาธิคุณ... ทรงรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์
ผมได้รับการปลูกฝังจากคุณพ่อและคุณแม่ให้เป็นคนมีน้ำใจ มีจิต
สาธารณะช่วยเหลือผู้อ่นื มาตั้งแต่เด็ก ในวันเกิดเหตุเมื่อเห็นคนถูกรถชนนอน
รอความช่วยเหลืออยูร่ ิมถนน ผมจึงตัดสินใจลงจากรถไปช่วยผูบ้ าดเจ็บ
ทันที ซึ่งทำให้ผมต้องกลายเป็นเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายจากรถจักรยานยนต์ชน
อย่างแรงเพราะคนขับเมา จนต้องนอนเป็นเจ้าชายนิทราอยู่หลายสิบวัน
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
รับผมไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ผมและครอบครัวรู้สึกซาบซึ้ง
และปลืม้ ปีติ เ ป็น อย่า งมาก ผมฟื ้น ขึ ้น มาด้ ว ยสมองทีว่ ่ า งเปล่า และขาทีถ่ ู ก กระแทกอย่า ง
รุนแรงเคลือ่ นไหวไม่ได้ ต้องได้รับการผ่าตัดถึง ๘ ครั้ง และต้องพยายามฝึกเดิน เรียนรู้และฝึกพูดใหม่
ต้องอยู่โรงพยาบาลนานถึง ๒ ปี ๘ เดือน จึงกลับมารักษาตัวที่บ้านได้
ผมผ่า นวั น เวลาเลวร้ า ยมาได้ เ นือ่ งจากได้ ก ำลัง ใจจากคนในครอบครั ว แต่ ส ิง่ ทีเ่ หนือ ความ
คาดหมายกว่ า นัน้ คื อ กำลัง ใจจากทัว่ โลกทีส่ ่ง มาทางอีเ มล์ร วมทัง้ โปสการ์ ด และจดหมายกว่ า
๗,๐๐๐ ฉบับ บางฉบับเป็นลายมือเด็กๆ เขียนมาให้ผมสู้ชวี ติ ต่อไป แต่ท่สี ุดของที่สุดก็คอื น้ำพระราชหฤทัย
จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผมได้เข้าเฝ้าฯ พระองค์ตัง้ แต่ช่วงรักษาตัวอยู่ที่
๑๘๕

โรงพยาบาลศิริราช ปีแรกนั่งรถวีลแชร์ไป ปีท่ีสองใช้เครื่องช่วย
เดินวอล์คเกอร์ ปีท่ีสามใช้ไม้เท้าได้แล้ว ปีตอ่ มาสามารถเดินเองได้
ทุ ก ครัง้ ทรงลู บ ศีร ษะผมแล้ ว ตรัส ว่า “หายไวๆ นะจ๊ะ ”
ซึง่ นับ เป็ น พลั ง ที ่อ บอุน่ อย่ า งยิ ่ง ถ้ า ไม่ ป ระสบอุบั ต ิเ หตุ
ผมคงไม่ได้มีโอกาสนี้

ซาบซึ้งในน้ำพระราชหฤทัย... เสมือนอากาศที่หายใจเพื่อต่อชีวิต
พระองค์ ไ ด้ พ ระราชทานค่ า ใช้ จ่ า ยในการรั ก ษาพยาบาลให้ ผ ม
ทัง้ หมด และปัจจุบันผมยังเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ซึ่งใช้
อุปกรณ์ทางการแพทย์ทที่ ันสมัย ได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนือ่ งจาก
แพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญ ณ โรงพยาบาลศิริราช พระองค์ทรงเปรียบเสมือน
“นางฟ้า” ของครอบครัวเรา เนื่องจากเมื่อผมบาดเจ็บสาหัสและไม่ว่าจะ
ป่วยด้วยโรคใด คุณพ่อป่วยด้วยโรคมะเร็งและคุณแม่ป่วยเป็นนิว่ ก็ทรงมี
พระเมตตาพระราชทานความช่วยเหลือในการรักษาเช่นกัน
ถ้ า สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ น ีน าถ ไม่ท รงช่ ว ย ผมคงไม่ส ามารถดำรงชี วิ ต อยูไ่ ด้
เพราะค่ารักษานัน้ สูงเหลือเกิน ผมอาจจะพิการหรือตายไปแล้ว พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่
ทรงช่วยผมและคนไข้อื่นๆ จำนวนมาก ถ้านับเป็นจำนวนดวงดาวบนท้องฟ้าว่ากี่ดวง คงนับไม่ถ้วน
พระองค์เปรียบเสมือนอากาศให้ผมและครอบครัวได้หายใจเพื่อต่อชีวิต ในวันนี้ผมจึงได้มีครอบครัวเล็กๆ
ที่อบอุ่น และมีความสุขมากครับ

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ...
ตั้งใจทำความดี
ใ น ว า ร ะ ค ล ้า ย วั น พ ร ะ ร า ช ส ม ภ พ เ ฉ ล ิม
พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ผมตัง้ ใจที ่จ ะสนอง
พระมหากรุณ าธิ ค ุณ ด้ว ยการทำความดีใ ห้ ม ากที ่สุ ด และจะทำดีต ลอดไป ผมได้ เข้ า ร่ ว ม
โครงการ “เมาไม่ขับ” เพื่อช่วยรณรงค์ให้ขับขี่ปลอดภัย โดยไปบรรยายตามโรงเรียน มหาวิทยาลัย
และชุ ม ชนต่ า งๆ อย่า งต่ อ เนือ่ งเป็น เวลากว่ า ๑๓ ปีแ ล้ว นอกจากนี ้ ผมยัง ร่ ว มโครงการ
“คิด ส์ (เด็ก )...ห่ ว งหั ว ” รณรงค์ ใ ห้ เ ด็ ก ร่ ว มสวมหมวกกั น น็อ ก เพราะจากสถิ ติ ม ีเ ด็ ก
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซด์ปีหนึ่งกว่า ๕,๐๐๐ คน เนื่องจากไม่สวมหมวกกันน็อก
๑๘๖

ผมขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมกันทำความดี ไม่เห็นแก่ตวั ไม่เห็นแก่ได้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
พร้อมทัง้ มีน้ำใจในการขับรถและการดำเนินชีวิตประจำวัน อดทน สูช้ ีวิตและมองโลกในแง่ดี พร้อมให้
กำลังใจตนเองและคนรอบข้าง เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ร่มเย็นผาสุกของประเทศไทย

นางวาสนา เจริญศิลป์

คุณแม่ของเด็กชายพัชรพล เจริญศิลป์
(น้องฮ่องเต้) คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

เด็กชายพัชรพล เจริญศิลป์ หรือน้องฮ่องเต้
ได้รบั บาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ระเบิดทีส่ นามบิน
หาดใหญ่ นับเป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่างหาที่สุด
มิได้ ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึง่
เปรียบเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของครอบครัว ได้ทรงมี
พระเมตตารับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์
ทำให้น้องฮ่องเต้ได้รับการรักษาพยาบาลและดูแลจากแพทย์ผชู้ ำนาญจนมีอาการเป็นปกติ และจากนัน้
ทรงรับเป็นนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ นางวาสนากล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ให้เธอ
ผ่านวิกฤตของชีวิต และทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทยให้รักและช่วยเหลือกัน จึงโชคดีที่เกิดเป็นคนไทย
อยูภ่ ายใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ซึ่งหาที่เปรียบไม่ได้อีกแล้วในโลกนี้

ทรงรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์...
ช่วยให้รอดชีวิต
จากเหตุ ก ารณ์ค วามไม่ส งบในจั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต้ เ มือ่ ปี ๒๕๔๘ ได้ เ กิ ด เหตุ ร ะเบิด ทีส่ นามบิน
หาดใหญ่ ทำให้ คุ ณ พ่ อ ของน้อ งฮ่อ งเต้ เ สีย ชี วิ ต ส่ ว น
น้อ งฮ่อ งเต้ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ สาหั ส ซึ ่ง ขณะนัน้ อายุเ พี ย ง
๔ ขวบ (ปัจจุบันอายุ ๑๑ ขวบ) ช่วงแรกๆ แพทย์ไม่
ได้ให้ความหวังว่าน้องฮ่องเต้จะรอดชีวิต ทำให้ดิฉัน
รูส้ ึกกังวลและเป็นห่วงลูกมาก ไม่มนั่ ใจว่าจะสามารถ
หาแพทย์ทมี่ ีความชำนาญเฉพาะทางมารักษาลูกได้ รวมทัง้ เมือ่ คำนึงถึงภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาล
ทำให้ดิฉันต้องขอพรและความเมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อรักษาชีวิตของลูก
๑๘๗

เมือ่ ความทราบถึงใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเกี่ยวกับเหตุการณ์ทเี่ กิดขึ้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระเมตตารับน้องฮ่องเต้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ขณะนั้น
น้องฮ่องเต้ยังนอนไม่รู้สึกตัวในห้องไอซียูของโรงพยาบาลหาดใหญ่ ช่วยให้ดิฉันหมดความกังวลและ
รู้สึกปลื้มปีติอย่างยิ่ง มีความหวังที่ลูกจะมีชีวิตรอดอย่างเต็มเปี่ยม ๑๐๐ เปอร์เซนต์ ด้วยความมั่นใจ
ในพระบารมีของพระองค์ ดิฉันได้กระซิบบอกลูกทุกวันว่า “น้องฮ่องเต้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
พระราชินี ลูกจะต้องหายแน่นอนนะลูก”
อาการของน้องฮ่องเต้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆ ด้วยความช่วยเหลือของคณะแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาล
หาดใหญ่ ทุกคนในครอบครัวต่างดีใจ มีพลังทีจ่ ะยืนหยัดในโลกนีต้ ่อไป เสมือนมีแสงส่องสว่างจาก
สวรรค์ประทานเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และดิฉันมั่นใจว่าสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดิฉันได้ขอความเมตตาไว้
ครอบครัวและญาติของดิฉันได้รับความปลาบปลื้มใจอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่ง เมื่อได้รับแจ้งว่า สมเด็จ
พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ น ีน าถ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ดิ ฉ ัน และครอบครั ว เข้ า เฝ้า ฯ
ในวั น ที ่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ พระองค์ ท รงให้ ก ำลัง ใจให้ เข้ ม แข็ ง และมีพ ระราชดำรั ส ว่ า
“ขอให้เลี้ยงดูลูกทั้งสองคนให้ดี” พระสุรเสียงนัน้ เปรียบเสมือนเสียงจากสวรรค์ที่ก้องอยู่ในหูของ
ดิฉัน สร้างความอบอุ่นและพลังที่เข้มแข็ง อดทน เพื่อทำหน้าที่ท่พี ระองค์ได้ทรงแนะนำไว้ ดิฉันปฏิบัติ
ตามทีพ่ ระองค์พระราชทานคำแนะนำทุกอย่าง เพื่อตอบแทนทีพ่ ระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อน้องฮ่องเต้
และครอบครัว

ทรงมีพระเมตตา... รับเป็นนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์
การทีพ่ ระองค์ทรงรับน้องฮ่องเต้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ทำให้นอ้ งฮ่องเต้ได้รับการ
รั ก ษาพยาบาลจนหายเป็น ปกติ และทรงมี พ ระเมตตารับ น้อ งฮ่อ งเต้แ ละพีส่ าวเป็ น นัก เรีย นใน
พระบรมราชานุเคราะห์ พระราชทานทุนการศึกษาจนถึงปริญญาตรี หรือเท่าที่จะสามารถเรียนได้
๑๘๘

โดยมีธนาณัติพระราชทานให้ทุกปี พร้อมทัง้ ทรงสอบถามความเป็นอยู่ และทรงแนะนำให้ใช้จ่าย
อย่างประหยัด
ทุก วั น นีด้ ิ ฉ ัน คอยดู แ ล สัง่ สอน ให้ ค วามรั ก ความอบอุน่ กั บ ลูก ๆ
เป็นอย่างดี มีบางครั้งที่น้องฮ่องเต้ด้อื บ้าง ดิฉันก็จะเตือนเขาว่า “พระราชินี
ทรงมีพระเมตตาต่อลูก เพราะฉะนั้นลูกควรเป็นเด็กดี ตั้งใจเรียนเป็นการ
ตอบแทนพระองค์” ทำให้ น ้อ งฮ่อ งเต้ พ ยายามปรั บ ปรุ ง ตั ว ที่ บ้ า นมี
พระบรมฉายาลัก ษณ์ข องพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว และสมเด็ จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จำนวนมาก หากลูกๆ ทำอะไรไม่ถูกต้อง
ดิฉันก็จะหันไปทางพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อเตือนสติพวกเขา และทุกครั้ง
ทีพ่ บพระบรมฉายาลักษณ์ตามสถานทีต่ ่างๆ เราจะแสดงความเคารพด้วยความซาบซึ้งในพระมหา
กรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

พระมหากรุณาธิคุณ... สร้างชีวิตใหม่ให้น้องฮ่องเต้และครอบครัว
ครอบครัวของเรามีความสุข ถึงแม้ว่าจะขาดพ่อทีเ่ ป็นเสาหลักของครอบครัวไป แต่ดิฉันได้
พยายามทำหน้าทีท่ ดแทนให้ดีทสี่ ุด ดิฉันบอกลูกๆ เสมอว่า “คุณแม่ต้องทำได้ เพราะได้รับพลัง
อัน ยิ ่ง ใหญ่ จ ากพระราชิน ีใ นวัน ที ่ค ุณ แม่ เข้า เฝ้ า ฯ” ดิ ฉ ัน เฝ้า สอนลูก ๆ เสมอว่ า เราใช้ เ งิ น ส่ว น
พระองค์ในการเรียน ขอให้ใช้อย่างคุ้มค่าทีส่ ุด ดิฉันระลึกอยูเ่ สมอว่า หากดิฉันไม่ได้รับพลังอันยิ่งใหญ่
จากพระองค์ ในช่วงที่พบเหตุการณ์สูญเสียนั้น คงไม่สามารถจะนำพาครอบครัวมาได้อย่างทุกวันนี้
เพราะหากดิฉันท้อแท้ หมดหวัง ก็คงไม่มีเรี่ยวแรงที่จะดูแลลูกๆ ได้ อนาคตของลูกๆ ก็คงจะมืดมน
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อัน ยิง่ ใหญ่น ไี ้ ด้ เ ปลีย่ นสีด ำเป็น สีข าว จากการตายเป็น ไม่ต ายได้
เหมือนดั่งพระราชกรณียกิจมากมายทีม่ ีพระราชดำริเพื่อพวกเราชาวไทย สำหรับโครงการคนไข้ใน
พระบรมราชานุเคราะห์ ช่วยให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บโดยตรงได้รับพลังใจในการรักษาเยียวยาและ
รูส้ ึ ก ว่า พวกเขาไม่ ถู ก ทอดทิ ้ง รวมทัง้ ครอบครั ว และญาติ ม ีก ำลัง ใจในการดู แ ลช่ ว ยเหลือ
และช่วยให้การรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึน้ ขณะเดียวกัน สังคมก็ย่นื มือช่วยเหลือ เปรียบเสมือน
พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ทำให้เกิดการช่วยเหลือจุนเจือกัน สร้างความรัก
ความผูกพัน ห่วงใยซึง่ กันและกัน เกิดความอบอุน่ ปีติแก่ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ
ได้อย่างยั่งยืน

ทำหน้าที่คนไทยที่ดี... ร่วมถวายความจงรักภักดี
ดิฉันอยากจะบอกคนไทยทุกคนว่าเป็นความโชคดีที่ได้เกิดเป็นคนไทย ไม่เพียงแต่ครอบครัว
ของดิฉันเท่านั้นที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ยังมีคนไทยใน
๑๘๙

ทุกๆ ภูมิภาคทีไ่ ด้รับการดูแลช่วยเหลือจากพระองค์เป็นอย่างดี ทุกคนได้อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย
อย่ า งผาสุ ก ร่ม เย็ น ภายใต้ก ารดูแ ลและห่ ว งใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ซึ่งหาที่เปรียบไม่ได้แล้วในโลกนี้
เนือ่ งในโอกาสอัน เป็น มงคลยิง่ นี ้ ดิ ฉ ัน ขอเชิ ญ ชวนชาวไทยร่ ว มถวายพระพรชั ย มงคล
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิง่ ยืนนาน และพวกเราชาวไทยขอพร้อมใจกันร่วมถวายความจงรักภักดีต่อ
พระองค์ โดยการทำหน้าทีข่ องคนไทยทีด่ ี มีความรัก ความสามัคคี ไม่แตกแยก เพื่อเป็นพลังในการ
ปกป้องประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์ ปริญญา สากิยลักษณ์

อดีตหัวหน้าสาขาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เป็นเวลาเกือบ ๔๐ ปี ทีศ่ าสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์ ปริญญา สากิยลักษณ์ ได้มีโอกาสถวายงานใน
ฐานะศัลยแพทย์อาสา และแพทย์ประจำพระองค์สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทำให้ตระหนักถึงพระราช
ปณิธานอันแน่วแน่ของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยให้อยู่ดีกินดีและมีสุขภาพแข็งแรง ทรงทุ่มเท
พระวิริยะอุตสาหะอย่างเต็มเปี่ยมในการทรงงานโครงการต่างๆ ให้บรรลุผลสำเร็จ ในฐานะแพทย์ผู้ถวาย
งานมีความรู้สึกปลาบปลื้ม และสำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระราชทานโอกาสให้ได้
ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน และมีสว่ นช่วยสนองพระราชปณิธานของพระองค์

โครงการ “ศัลยแพทย์อาสาเพื่อช่วยผู้ป่วยยากไร้”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับยังพระตำหนักภูพงิ คราชนิเวศน์
เป็นครั้งแรกในปี ๒๕๐๕ เพื่อทรงเยีย่ มเยียนราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดาร
ภาคเหนือ และต่อมาได้เสด็จฯ ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์และ
พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรในภาคใต้และภาคอีสาน
โดยเสด็จฯ ต่อเนือ่ งเป็นประจำทุกปี ราษฎรที่ไปเฝ้ารอรับเสด็จยังที่ต่างๆ จะได้รับการตรวจรักษา
โดยแพทย์ประจำพระองค์ในขบวนเสด็จฯ ผูป้ ่วยทีม่ ีโรคซับซ้อนหรือต้องรับการรักษาโดยวิธีผ่าตัด
ก็จะได้รับการส่งไปยังโรงพยาบาลประจำจังหวัดเพื่อตรวจรักษาเท่าที่จะทำได้
๑๙๐

ในเดือนกันยายน ๒๕๑๗ ผมได้
เข้าร่วมในโครงการศัลยแพทย์อาสา
ของคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
ซึ่งประกอบด้วยศัลยแพทย์ผ้เู ชี่ยวชาญ
เฉพาะทางหลายสาขา วิสัญญีแพทย์
และพยาบาลห้องผ่าตัด เดินทางไป
ปฏิบัตงิ านที่โรงพยาบาลนราธิวาสเป็น
เวลา ๒ สัปดาห์ ผูป้ ่วยจากพื้นทีจ่ ะ
ถู ก ส่ง มายัง โรงพยาบาลเพื ่อ คั ด แยก
ผู้ท่สี ามารถรักษาโดยการผ่าตัด เช่น โรคปากแหว่ง เพดานโหว่ คอหอยพอก ฯลฯ ก็จะได้รบั การผ่าตัดโดย
ศัลยแพทย์อาสาที่โรงพยาบาลนราธิวาส หากเหนือบ่ากว่าแรงก็จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ
ในแต่ละวันจะมีผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดประมาณ ๔๐ – ๕๐ ราย ผู้ป่วยทั้งหมดอยู่ในพระบรมราชา
นุเคราะห์ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาล รายไหนที่ทรงสนพระราชหฤทัยเป็นพิเศษ แพทย์กจ็ ะต้อง
ถวายรายงานการรักษาทุกวัน เมื่อหายป่วยก็จะได้รบั การส่งตัวกลับภูมิลำเนาพร้อมนัดหมายให้มาติดตาม
ดูแลต่อด้วย ช่วยให้ราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารได้รับการรักษาอย่างดีและต่อเนือ่ ง และไม่ต้องจาก
บ้านไปรับการผ่าตัดถึงในกรุงเทพฯ ผูป้ ่วยทีต่ ้องรับการผ่าตัดทีซ่ ับซ้อนก็จะส่งตัวไปยังโรงพยาบาลใน
กรุงเทพฯ โดยกองราชเลขาฯ จะเป็นผู้ประสานงานกับแพทย์ที่โรงพยาบาลต่างๆ เมื่อรับตัวไปรักษาจน
หายดีแล้วก็จะส่งตัวกลับภูมิลำเนา ระหว่างพักรักษาในโรงพยาบาลก็จะมีเจ้าหน้าทีจ่ ากกองราชเลขาฯ
ไปติดตามเยี่ยมเป็นระยะและถวายรายงานให้ทรงทราบตลอด
ต่อมาโครงการนีไ้ ด้ขยายไปทีจ่ ังหวัดสกลนครและจังหวัดเชียงใหม่ และราชวิทยาลัยศัลยแพทย์
แห่งประเทศไทยได้รับโอนกิจกรรมนีไ้ ปดำเนินการ มีการจัดทีมศัลยแพทย์อาสาจากโรงพยาบาลต่างๆ
เป็นผลัดละ ๒ สัปดาห์ หมุนเวียนปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาเสด็จแปรพระราชฐาน ผมได้มีโอกาส
ปฏิบัติงานในโครงการของศัลยแพทย์อาสาของราชวิทยาลัยฯ เป็นเวลาติดต่อกันกว่า ๑๐ ปี และเคย
ดำรงตำแหน่งประธานโครงการศัลยแพทย์อาสาของราชวิทยาลัยฯ ระหว่าง ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๒
ต่อมาได้มีการจัดทีมแพทย์ในขบวนเสด็จฯ เพิ่มขึ้นให้ครอบคลุมเป็นแพทย์เฉพาะทางหลาย
สาขา ผมได้มีโอกาสถวายงานในลักษณะทีแ่ ตกต่างไปจากเดิม คือเข้าไปเป็นแพทย์ในขบวนเสด็จฯ
เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จแปรพระราชฐานยังภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคอีสาน
รวม ๓ แห่ง เป็นเวลากว่า ๖ เดือน คณะแพทย์ตามเสด็จฯ ก็จะหมุนเวียนกันไปปฏิบัติงานยังที่ต่างๆ
ผลัดละ ๑ สัปดาห์ ผมได้มีโอกาสตามเสด็จฯ ไปถวายงานปีละประมาณ ๑๐ ครั้ง โดยได้ปฏิบัติหน้าที่
เป็นหัวหน้าทีมแพทย์ตามเสด็จตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ ถึงปัจจุบัน
๑๙๑

ภารกิจในหน้าทีน่ ีแ้ ตกต่างไป
จากเดิมคือ ออกตรวจผูป้ ่วยทีโ่ อพีดี
หน้าวัง และส่วนหนึ่งเดินทางล่วงหน้า
ไปยังพื้นที่ท่จี ะเสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎร
เพื ่อ ตรวจผูป้ ่ว ยก่ อ นเสด็ จ ฯ ไปถึ ง
อีก ส่ว นหนึง่ อยูป่ ระจำขบวนเสด็ จ ฯ
และเดินทางไปพร้อมพระองค์ คณะ
แพทย์ทไี่ ปตรวจผูป้ ่วยล่วงหน้าก็จะให้
การรักษาพยาบาล และคัดเลือกผู้ป่วย
บางส่วนโดยเฉพาะผูท้ ปี่ ฏิบัติงานใน
โครงการศิลปาชีพให้เข้าเฝ้าฯ พร้อมกับถวายงาน จักษุแพทย์ต้องทำงานหนักในการตรวจตา และ
จัดแว่นสายตาพระราชทานให้

ทรงมีพระวิริยะในการช่วยเหลือประชาชน
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงงานในศาลาทรงงานเป็นเวลาหลายๆ ชั่วโมง
ทรงสัมภาษณ์ราษฎรทีเ่ ข้าเฝ้าฯ เพือ่ ตรวจงานศิลปาชีพทีป่ ระชาชนนำมาถวายอย่างละเอียด พระราชทาน
ข้อแนะนำและพระราชทรัพย์เป็นการตอบแทนตามทีท่ รงเห็นสมควร พระองค์ทรงงานอย่างจริงจัง
แม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าใดก็ไม่ทรงย่อท้อ บางครัง้ ประทับนัง่ ทรงงานกับพืน้ เป็นเวลาหลายชัว่ โมง
และเมื่อเสด็จฯ กลับถึงพระตำหนัก บางครั้งยังทรงงานต่อและเตรียมงานในวันต่อๆ ไปด้วย
ส่วนมากมักทรงงานเพลินจนราชองครักษ์ประจำพระองค์และฝ่ายรักษาความปลอดภัยต้อง
ถวายคำแนะนำให้เสด็จฯ กลับ บางครั้งกว่าจะออกจากพื้นที่กเ็ ป็นเวลาดึก พระองค์ทรงใส่พระราชหฤทัยถึง
ความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชบริพารในขบวนเสด็จฯ รับสัง่ ให้วิทยุติดตาม
ตลอดเวลาจนกว่าคณะจะเดินทางกลับเข้าทีพ่ ักในพระตำหนักเรียบร้อย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นพ้น
ในการตามเสด็จฯ ทรงเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการเมือ่ ปี ๒๕๔๕ เมือ่ เครื่องบินพระทีน่ งั่
ใกล้จะถึงกรุงเทพฯ คณะแพทย์ได้เข้าไปกราบถวายบังคมลา และได้กราบบังคมทูลว่าไม่ได้ปฏิบัติงาน
ถวายการรักษาใดๆ เลย พระองค์รบั สั่งว่าการที่หมอตามเสด็จฯ อยู่ใกล้ๆ ก็ทำให้ทรงมั่นพระราชหฤทัย
และมีกำลังใจที่จะปฏิบัติพระราชภารกิจต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ คณะแพทย์ตามเสด็จฯ รู้สึกซาบซึ้ง
ในพระราชดำรัสและพระเมตตาของพระองค์ และขอกราบถวายบังคมแทบเบือ้ งพระยุคลบาทด้วย
ความจงรักภักดี
๑๙๒

พลเอก สหชาติ พิพิธกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ในฐานะแพทย์อาสา
พล.อ.สหชาติ พิพิธกุล ถวายงานเป็นศัลยแพทย์
อาสาในระหว่างทีเ่ สด็จฯ แปรพระราชฐานเพื่อทรง
เยีย่ มราษฎรในชนบทห่างไกลโดยให้การรักษาผูป้ ่วย
ที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จฯ ซึ่งต่างมีความศรัทธาว่าพระองค์
ทรงนำแพทย์ทีด่ ีทีส่ ุดมารักษาราษฎรเพื่อให้มีสุขภาพ
แข็ ง แรงสามารถประกอบอาชี พ เลีย้ งตนเองและ
ครอบครั ว พล.อ.สหชาติ กล่า วว่ า มีค วามสุข ทีไ่ ด้ ถ วายงานโดยการช่ วยเหลือ ประชาชนผูย้ ากไร้
พระองค์ทรงสร้างพลังศรัทธา ทรงสร้างขวัญและกำลังใจ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทัง้ ชาติ
และทรงสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติอย่างแท้จริง

สนองพระราชดำริ... ร่วมโครงการศัลยแพทย์อาสาช่วยผู้ยากไร้
ในปี ๒๕๑๙ ผมสำเร็จการอบรมแพทย์ฝึกหัด บรรจุเป็นนายทหาร
และไปราชการสนามทีก่ องทัพภาคที่ ๒ ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร ซึ่ง
นับเป็นความโชคดีและมงคลแก่ชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ แปรพระราชฐานไป
ประทับที่พระราชวังภูพานราชนิเวศน์ ผมปลาบปลืม้ มากทีไ่ ด้ประจำการที่
กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย
ต่อมาปี ๒๕๒๕ ผมสำเร็จการศึกษาเฉพาะทางเป็นศัลยแพทย์โรคกระดูก และได้สมัครเข้าร่วม
โครงการศั ล ยแพทย์อ าสาเพื ่อ สนองพระราชดำริ ใ นการดู แ ลสุข ภาพของราษฎรในยามทีเ่ สด็ จ ฯ
แปรพระราชฐานไปทรงงานในจังหวัดต่างๆ โดยศัลยแพทย์อาสาจะทำหน้าที่ผ่าตัดช่วยเหลือผู้ป่วย เพื่อ
ไม่ให้ต้องเดินทางไปรักษาตัวในกรุงเทพฯ ในการทำงานจะใช้สิง่ อำนวยความสะดวกของโรงพยาบาล
ประจำจังหวัดเพื่อการรักษา โดยแพทย์ในขบวนเสด็จฯ ตรวจวินิจฉัยและส่งต่อให้ เมือ่ ผูป้ ่วยได้รับการ
ผ่าตัดแล้วก็จะให้โรงพยาบาลประจำจังหวัดดูแลต่อไป หรือถ้าเกินขีดความสามารถ ก็จะแนะนำให้ย้าย
เข้ า รั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาลส่ว นกลาง ครั ้ง แรกทีผ่ มได้ ร่ ว มงานคื อ ปี ๒๕๒๖ ขณะเสด็ จ ฯ
แปรพระราชฐานไปที่ทักษิณราชนิเวศน์ ในสมัยนั้นที่เป็นปัญหากันมาก ได้แก่ โรคสมองพิการ โปลิโอ อัมพาต
วัณโรค รวมทั้งการผิดรูป แขน ขา กระดูกสันหลัง เป็นต้น ผมจำได้ว่าตรวจรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยตั้งแต่
เช้ายันค่ำทุกวัน วันละหลายสิบราย ได้ทั้งกุศลและประสบการณ์
๑๙๓

ทรงสร้างพลัง... ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทยทั้งชาติ
ประชาชนทุ ก คนที ่ม ารับ
การรักษา ดีใจ และภูมิใจที่ได้รับ
การรักษาจากแพทย์อาสา เพราะ
เชือ่ มั ่น ว่า พระองค์ท รงนำสิ ่ง ที ่ด ี
ที ่สุ ด มามอบให้ ต่ า งมีค วามหวั ง
ทีจ่ ะได้ รั บ การรั ก ษาจากแพทย์
อาสาทีม่ ีค วามชำนาญเฉพาะโรค
และทีส่ ำคัญได้เป็นคนไข้ในพระบรม
ราชานุเคราะห์และได้กินยาพระราชทานซึ่งประชาชนมีความเชื่อถือศรัทธาว่าเป็นยาดี
ในฐานะที่ผมเป็นแพทย์อาสา และแพทย์ในขบวนเสด็จฯ ผมรู้สึกภูมิใจมากที่ได้ถวายงานพระองค์
และได้รักษาประชาชนในชนบทห่างไกล ผมมีความสุขมากทุกครั้งทีไ่ ด้ถวายงานโดยการช่วยเหลือ
ประชาชนผูย้ ากไร้ในท้องถิ่นทุรกันดาร พระองค์ทรงสร้างพลังในการทำงานให้ผม ผมมีความประทับใจ
ในพระราชจริยาวัตรอันงดงาม พระองค์มีความประเสริฐสูงสุด ทรงพระเมตตาคุม้ ครองราษฎรทุก
หมู่เหล่า ทรงสร้างขวัญ กำลังใจ ความศรัทธาเชือ่ มั่นให้แก่ราษฎร ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทย
ทั้งชาติ พระองค์ทรงงานเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติอย่างแท้จริง

ทรงเป็นพระแม่แบบแห่งความอดทน
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงงานหนักใน
ขณะเสด็จฯ เยีย่ มราษฎรในพื้นทีห่ ่างไกลเพื่อทรงดูแลทุกข์สุข
ของราษฎรด้วยความห่วงใย ในการทรงงานพระองค์ทรงตรวจ
งานอย่างละเอียดและทรงให้กำลังใจชาวบ้านให้มีการพัฒนา
พร้อมให้เงินทุนสำรองเพื่อใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
ดียิ่งขึ้น เพื่อนำงานมาถวายในปีต่อไป โดยทรงใช้เวลาตรวจสอบทุกงานจนหมดแม้จะดึกเพียงใด
ก็ไม่ทรงย่อท้อ ทรงเป็นต้นแบบแห่งความอดทน
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นพระแม่และเป็นครูของพสกนิกรชาวไทยมา
โดยตลอด ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ผมขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมกันทำหน้าที่
เป็นครูท่ดี ีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ช่วยกันชี้แนะให้ตระหนักถึงสาเหตุของความสำเร็จ ความล้มเหลว
ความสุข ความทุก ข์ สัง คมจะดี ขึ ้น ด้ ว ยการปฏิ บ ัติ ต นเป็น ตั ว อย่า งทีด่ ี เป็น พ่ อ เป็น แม่ท ีด่ ี ข องลูก
เป็นครูที่ดีของศิษย์ เป็นพี่ที่ดีของน้อง เป็นแพทย์ที่ดีของคนไข้ เป็นต้นแบบที่ดีของสังคม เพื่อถวายเป็น
ราชสักการะแด่พระองค์ และขอเชิญร่วมถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๑๙๔

๓.๓ สายใจไทย... ช่วยเหลือผู้เสียสละเพื่อแผ่นดินไทย
“...ผู้สูญเสียทุกคนล้วนอยู่ในวัยที่เป็นกำลังแข็งแกร่งของประเทศชาติ
หลายคนมีลูกเล็กๆ ที่ยังไร้เดียงสา ซึ่งจากนี้ผู้เป็นแม่ก็คงต้องรับหน้าที่
เป็นทั้งพ่อและแม่ต่อไปให้ดีที่สุด แต่กรณีนี้เข้าใจว่า
ทางราชการคงดูแลครอบครัวของบุคคลเหล่านี้อย่างเต็มที่
เพราะทุกท่านปฏิบัติหน้าที่
อันสืบเนื่องมาแต่ภารกิจปกป้องผืนป่าของประเทศไทย
ชาวไทยทั้งหลาย จึงควรระลึกถึงความดีของท่าน...”
พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคล ที่เข้าเฝ้าฯ
ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

มูลนิธิสายใจไทยฯ... ช่วยเหลือผู้ปกป้องอธิปไตยของชาติ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว และ
สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ น ีน าถ
มีพระราชดำริให้จัดตัง้ “มูลนิธิสายใจไทย
ในพระบรมราชูป ถั ม ภ์ ” ขึน้ เมื ่อ วัน ที ่ ๒
เมษายน ๒๕๑๘ ซึ ่ง เป็น วั น คล้า ยวั น
พระราชสมภพในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานความ
ช่วยเหลือแก่เหล่าสมาชิกของมูลนิธิฯ คือ ทหาร ตำรวจ และราษฎรอาสาสมัคร ที่ได้รับบาดเจ็บ
และพิการ ไม่สามารถกลับไปรับราชการหรือทำงานได้ดังเดิม ให้ได้รับเงินช่วยเหลือเป็นรายเดือน
ตลอดชีพ และส่งเสริมให้มีอาชีพ
ด้ ว ยพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ต่ อ ปวงชนชาวไทย สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ น ีน าถได้
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งเป็นทุนแรกเริ่ม และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ ดำเนินงานตามแนว
พระราชดำริมาจนถึงปัจจุบัน
๑๙๕

สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ น ีน าถ
มี พ ระราชดำริใ ห้ ผู ้ที ่ทุ พ พลภาพจากการต่อ สู ้
ป้ อ งกั น ประเทศ มี ค วามภาคภู มิ ใจในตนเองว่า
สามารถดูแ ลตนเองและครอบครัว รวมทั ้ง ทำ
ประโยชน์ต่อสังคมได้ มูลนิธิฯ จึงได้สนองพระราช
ดำริดว้ ยการจัดตัง้ หน่วยฝึกอาชีพขึน้ มาอบรมงานฝีมอื
ให้สมาชิกตามกำลังความสามารถ
มู ล นิธิ ฯ ได้จ ัด สรรให้ ส มาชิก ที ่ไ ม่ มี ที ่ด ิน
ทำกินอีกจำนวนหนึง่ ได้กลับภูมิลำเนาเดิมหรือไปอยู่
ในทีด่ ิ น ทีจ่ ั ง หวั ด สุโขทัย ซึ ่ง มีผ ทู ้ ูล เกล้า ฯ ถวาย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๑๐๐ แปลงๆ ละ ๖ ไร่ โดยมูลนิธิ
สายใจไทยฯ ได้ขอรับบริจาคพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ต่างๆ จากหน่วยราชการและเอกชนในท้องถิ่น
ให้สมาชิกนำไปปลูกและเลี้ยงเพื่อการยังชีพและประกอบอาชีพ

ให้สวัสดิการ ดูแลสุขภาพ... สนับสนุนสมาชิกสายใจไทย
นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ได้จัดสวัสดิการเพือ่ ให้ความช่วยเหลือแก่
สมาชิก ให้กู้เงินโดยไม่เสียดอกเบีย้ ถึง ๑๕ เท่าของเงินเดือน และ
องค์ ก ารทหารผ่า นศึ ก ได้ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลือ โดยผูท้ ถี ่ ื อ บัต รของ
องค์การทหารผ่านศึกชั้นที่ ๑ สามารถทีจ่ ะเบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้
เต็มจำนวน ส่วนผูท้ ีถ่ ือบัตรชั้นอืน่ ๆ จะต้องมีการสอบชิงทุนการศึกษา
ซึ่งจะได้รับทุนปีละ ๕,๐๐๐ ถึง ๑๖,๐๐๐ บาท ตามระดับการศึกษา
และจัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือเมื่อมีความจำเป็นเร่งด่วน
สามารถใช้คืนโดยหักจากเงินเดือนในจำนวนที่ไม่ทำให้เดือดร้อน
ด้านสุขภาพ ทางมูลนิธิฯ ได้จัดคณะแพทย์ร่วมกับเจ้าหน้าทีด่ ้าน
สมาชิกสัมพันธ์เดินทางไปทั่วประเทศปีละ ๓ - ๔ ครั้งเป็นประจำทุกปี
เพื่อตรวจสุขภาพ ฟื้นฟูสมรรถภาพ ดูความพิการ และสำรวจข้อมูลสภาพความเป็นอยู่ของสมาชิก
เพือ่ จะได้พิจารณาให้เงินและความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ตามสภาพความเป็นจริง รวมทัง้ การมอบทุน
การศึกษาเล่าเรียนให้แก่บุตร ธิดาของสมาชิก การช่วยเหลือเหล่านี้ทำให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้าเกิด
ความอบอุน่ ใจว่ายังมีแนวหลังคอยห่วงใย เมือ่ บาดเจ็บล้มตายจะไม่ถกู ทอดทิง้ ให้เผชิญชีวติ อยูเ่ พียงลำพัง
๑๙๖

ปวงประชาเป็นสุขศานต์
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทีพ่ ระราชทานกำเนิด
มูลนิธสิ ายใจไทยฯ ขึน้ เพื่อเป็นสื่อกลางให้บุคคลในชาติได้รว่ มกันช่วยเหลือทหาร ตำรวจ และอาสาสมัคร
ป้องกันประเทศทีบ่ าดเจ็บจากการต่อสู้ โดยในปัจจุบันได้ให้ความช่วยเหลือครูที่พิการจากเหตุการณ์
ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทัง้ ทรงสนับสนุนให้กำลังใจต่อบุคคลทีไ่ ปปฏิบตั หิ น้าที่
จนเสียชีวติ หรือทุพพลภาพ ดังคำบอกเล่าของ สิบโทพรมมา พสุนนท์ หนึง่ ในสมาชิกสายใจไทยฯ ดังนี้

สิบโท พรมมา พสุนนท์

อายุ ๕๕ ปี สมาชิกสายใจไทย
ด้วยแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชิ น ีน าถ ให้ จั ด ตั ้ง มูล นิธิ ส ายใจไทย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ขึ ้น
สิบโทพรมมา พสุนนท์ ข้าราชการทหารเกณฑ์ ซึ่งประสบอุบัติเหตุรถทับ
กับระเบิดจากการปฏิบตั ริ าชการทีช่ ายแดน จนทุพพลภาพไม่สามารถกลับไปรับ
ราชการได้ดงั เดิม ทำให้เกิดความท้อแท้ส้นิ หวังในชีวติ แต่ดว้ ยพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือผ่านทางมูลนิธิสายใจไทยฯ มาเกือบตลอด ๓๐ ปี เหมือนพระองค์ทรง
ช่วยชุบชีวิตให้ใหม่ จึงรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และเกิดความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง
ว่าได้ใช้ชีวิตและประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวเหมือนคนทั่วไปได้

ประสบอุบัติเหตุรถทับกับระเบิด... มูลนิธิสายใจไทยฯ ให้ความช่วยเหลือ
เมื่ อ ปี ๒๕๒๒ ตอนอายุ ๒๑ ปี ผมเป็น ทหารเกณฑ์เ ดิ น ทางไปปฏิ บ ัติ ร าชการทีช่ ายแดน
อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ พวกผมซึ่งเป็นทหารช่างไปขุดคลอง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รุกรานข้ามมาได้
ขณะที่เดินทางกลับด้วยรถจีเอ็มซี รถได้ไปแล่นทับกับระเบิดที่ฝังไว้ตรงแนวชายแดน ผมได้รับบาดเจ็บ
อาการหนักมากคือกระดูกขาช่วงบนหัก มูลนิธสิ ายใจไทยฯ ได้เข้ามาดูแลและสอบถามอาการในขณะที่
ผมเข้ามารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พร้อมทั้งให้เงินช่วยเหลือในการรักษาจนหายดี แต่ไม่
สามารถกลับไปรับราชการทหารได้ดังเดิม
ตอนประสบอุบัติเหตุใหม่ๆ ผมมีความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังในชีวิต แต่เมื่อได้รับพระราชทานความ
ช่วยเหลือรูส้ ึกมีกำลังใจ มีความหวัง และไม่ท้อแล้วครับ เมือ่ ไม่สามารถกลับไปรับราชการทหารได้
ทางมูลนิธิฯ จึงรับเข้าเป็นสมาชิกชมรมทำงานด้านช่างไม้ตั้งแต่ปี ๒๕๒๕ เป็นต้นมา
จากการที่ผมได้รบั บาดเจ็บจนทุพลภาพทางมูลนิธฯิ ได้ให้เงินบำนาญ รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล
เมื่อเจ็บป่วย และให้ทุนการศึกษาแก่ลูกของผมทั้ง ๒ คน จนสำเร็จการศึกษานอกจากนี้ ยังรับภรรยาของ
ผมเข้าทำงานที่มูลนิธิฯ ด้วย
๑๙๗

เหมือนทรงช่วยชุบชีวิตให้ใหม่
ผมซาบซึ้ง และขอกราบขอบพระคุณ ในพระมหากรุ ณ าธิ คุณ
แทบเบื้องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรง
มีพ ระเมตตาให้ ค วามช่ ว ยเหลือ รั ก ษาพยาบาลผมรวมถึ ง ทหารที ่
บาดเจ็ บ จากการสูร้ บต่ า งๆ ได้ พ ระราชทานความช่ ว ยเหลือ ให้ พ วกเรามีชี วิ ต ความเป็น อยูท่ ดี ่ ี ขึ ้น
และดูแลครอบครัวของผมมาเป็นระยะเวลาเกือบ ๓๐ ปี ทำให้มีความเป็นอยูท่ ดี่ ีแม้ว่าจะทุพพลภาพ
เหมือนพระองค์ทรงช่วยชุบชีวิตใหม่ให้ทำให้มีความรูส้ ึกว่าได้ใช้ชวี ิตและประกอบอาชีพเลี้ยงดู
ครอบครัวเหมือนคนทั่วไปได้ ทุกวันนีผ้ มมีความภาคภูมิใจทีพ่ ระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือ
ซึ่งสมาชิกมูลนิธิสายใจไทยฯ ทุกครอบครัวล้วนแต่มีความรู้สึกเช่นเดียวกัน
เนือ่ งในโอกาสทีส่ มเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
ผมขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมกันถวายความจงรักภักดีแด่พระแม่ของแผ่นดินไทย ทำความดีอะไร
ก็ได้ที่เราจะสามารถทำถวายพระองค์ได้ และร่วมกันถวายพระพรให้พระองค์มีพระชนมพรรษายิง่ ยืน
นาน มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่กับพสกนิกรชาวไทยไปตลอดกาลนานครับ

๓.๔ หมอหมู่บ้าน... ที่พึ่งด่านแรกของชาวบ้าน
“...เราสามารถที่จะฝึกหัดหมอหมู่บ้านเหล่านี้
แล้วพาขึ้นไปดูคนไข้พร้อมกับหมอของโรงพยาบาลประจำจังหวัด
ให้เห็นถึงการดูแลคนไข้
แล้วก็หนุ่มๆ สาวที่มาสมัครเรียนหมอหมู่บ้านนั้น
เขาก็จะได้เบี้ยเลี้ยงจากมูลนิธิศิลปาชีพฯ เป็นประจำ
นับว่าเราได้สร้างคนที่สามารถช่วยตนเองและช่วยหมู่บ้านได้อีกพอใช้...
แล้วพอเสด็จฯ คราวหน้า... เราก็จะกลับเอาสมาชิกหมอหมู่บ้าน
เข้ามาทบทวนเพิ่มวิชาเข้าไปอีก เพราะฉะนั้นที่สถานีอนามัย
ก็จะมีคนที่มีความสามารถที่จะช่วยพยาบาลซึ่งมีจำนวนน้อยนิด
ตามสถานีอนามัยต่างๆ ขึ้นอีก หรือที่ห่างไกลกันดาร...”
พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ
ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต
๑๐ สิงหาคม ๒๕๒๗

๑๙๘

อบรมหมอหมู่บ้าน... สร้างความรู้สาธารณสุขมูลฐาน
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินนี าถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ จ ัด อบรม “หมอหมู ่บ้ า น” ขึน้
เพือ่ ให้ราษฎรได้เรียนรูว้ ิธีการดำเนิน
ชีวิตอย่างถูกสุขอนามัยและการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น รู้จกั ยาและการใช้ยา
การรั ก ษาอนามัย แม่แ ละเด็ ก การ
ประสานงานเพื ่อ จั ด ส่ง ผูป้ ่ว ยหนัก ไป
โรงพยาบาล และวิ ธี ก ารติ ด ต่ อ กั บ
หน่วยราชการ เพื่อสามารถช่วยเหลือ ให้คำแนะนำญาติพี่น้องเพื่อนบ้าน และประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนในด้านการสาธารณสุขเบื้องต้น
สำหรับผู้ท่ีจะเข้ารับการอบรมเป็น “หมอหมู่บา้ น” พระองค์ทรงให้คัดเลือกราษฎรที่อยู่ในหมู่บา้ น
ท้องถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกลจากสถานบริการของรัฐที่สมัครใจและมีความพร้อม ซึง่ จะต้องมีความรู้
อ่านออกเขียนได้ และทรงมอบหมายแพทย์และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยดำเนินการฝึกอบรมหมอหมู่บ้าน
รุ่นละประมาณ ๓๐-๔๐ คน ซึ่งจะได้รับพระราชทานอาหาร ที่พัก และเบี้ยเลี้ยง และผู้ที่ผ่านการอบรม
จะได้รับกระเป๋ายาสามัญประจำบ้าน และเวชภัณฑ์สำหรับการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นนำกลับไปปฏิบัติ
หน้าที่ ณ หมู่บ้านของตน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพื้นที่ส่วนหนึ่งของศาลารวมใจเป็นห้อง
พยาบาล และพระราชทานยาพื้นฐานไว้ชว่ ยเหลือชาวบ้าน โดยติดฉลากที่เขียนให้ชาวบ้านอ่านเข้าใจได้งา่ ย
โครงการหมอหมู่บ้านได้เปิดอบรมขึ้นครั้งแรกที่โรงพยาบาลค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี ๒๕๒๔
ต่อมาเปิดอบรมในจังหวัดสกลนคร นราธิวาส และขยายไปยังจังหวัดใกล้เคียง เมือ่ เข้าอบรมแล้ว
หมอหมูบ่ ้านจะได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานและทำความรู้จักกับเจ้าหน้าทีส่ ำนักงานสาธารณสุขระดับ
ตำบลและอำเภอ เพื่อการติดต่อขอรับบริการและการประสานงานต่อไป
พื้ น ที่ ที่ มี ก า ร อ บ ร ม ห ม อ ห มู่ บ้ า น รุ่ น ใ ห ม่
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงให้หมอหมูบ่ า้ น
รุ่ น เก่ า เข้ า รั บ การอบรมทบทวนเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ เพิ่ ม พู น
ความรู้ ช่วยให้หมอหมู่บ้านได้รับความรู้ความเข้าใจใหม่ๆ
รวมทัง้ ได้ ม ีโ อกาสสอบถามปัญ หาความต้ อ งการยา
และเวชภัณฑ์ของชาวบ้าน และได้แลกเปลีย่ นประสบการณ์
และข้ อ มู ล ข่ า วสารจากความต้ อ งการที่แ ท้ จ ริ ง ของชาวบ้ า น ซึ่ง เป็ น ประโยชน์ ท้ัง แก่ ห มอหมู่บ้า น
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รุ่นใหม่ และผู้ท่ที ำการอบรม นอกจากนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัลแก่หมอหมู่บา้ น
รุ่นเก่าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ซึ่งได้สร้างกำลังใจให้แก่หมอหมู่บ้านเป็นอย่างยิ่ง

พระราชทานหมอหมู่บ้าน...
พื้นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ปัจจุบันมีหมอหมู่บ้านอยู่เป็นจำนวนมากทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศ สามารถช่วยเหลือชาวบ้านด้าน
สาธารณสุขมูลฐานได้อย่างทันท่วงที เช่น การทำคลอด
ทำแผล การปฐมพยาบาล เป็นต้น ช่วยให้ประชาชนที่
อยู่ในพื้นที่หา่ งไกลเข้าถึงบริการสาธารณสุขมูลฐานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น สอดคล้องกับพระราชประสงค์ของ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงเน้นให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
สุ ข ภาพและจัด การปั ญ หาสุ ข ภาพของตนเองได้อ ย่ า งเข้ม แข็ง และยั ่ง ยื น พระเมตตาและ
พระมหากรุณาธิคุณในความห่วงใยราษฎรนีไ้ ด้ช่วยสนับสนุนทางราชการในด้านบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุข ที่สำคัญยิ่งคือได้ช่วยให้ราษฎรในท้องถิ่นเป็นจำนวนมากมีสุขภาพที่ดีขึ้น

ปวงประชาเป็นสุขศานต์
ประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลต่างซาบซึ้งในน้ำพระทัยของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ที่พระราชทานโครงการหมอหมู่บ้าน เพื่อเป็นแหล่งความรู้และการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ชาวบ้าน
พระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง มีความรู้ รัก สามัคคี
ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ดังบทสัมภาษณ์ นางแมะฮาวอ มะสาแม ผูป้ ่วยทีไ่ ด้รับการรักษาจาก
หมอหมู่บ้าน ดังนี้

นางแมะฮาวอ มะสาแม

หมู่ที่ ๒ ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลจากหมอหมู่บ้าน
นางแมะฮาวอ มะสาแม ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
และโรคไต เมือ่ มีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ได้พึ่งหมอหมูบ่ ้านในการรักษา
พยาบาลเบื้องต้น ช่วยให้อาการทุเลาและสามารถรักษาโรคที่เป็นอยู่ได้ผลดีย่งิ
ขึน้ จึงซาบซึ้งในน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทีพ่ ระราชทานหมอหมูบ่ ้านไว้ดูแลรักษาประชาชนในท้องถิ่นทีห่ ่างไกลและทุรกันดารโดยเฉพาะในพื้นที่
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๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากดูแลทางกายด้วยยาแล้ว น้ำพระราชหฤทัยของพระองค์ยังเป็นยาใจที่
จะสร้างพลังให้เกิดความเข้มแข็งต่อสูท้ งั้ ด้านสุขภาพอนามัยและภัยจากสถานการณ์ความไม่สงบอีกด้วย
นับเป็นกำลังใจให้พวกเขาได้พึ่งพระบารมีและรับความอบอุ่นเสมือนได้รับการดูแลใกล้ชิดจากพระองค์

ยาพระราชทานเหมือนยาวิเศษ... เป็นกำลังใจให้ผู้ป่วย
ก่อนที่จะมีหมอหมู่บ้าน เมื่อสมาชิกในครอบครัวของดิฉันเจ็บป่วยก็จะไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล
สุคิริน ซึ่งไกลจากบ้านพักประมาณ ๘ กิโลเมตร ถ้าเจ็บป่วยช่วงเวลากลางคืนก็ต้องรอให้ถึงเช้าก่อนจึง
จะไปโรงพยาบาลได้ เมื่อมีหมอหมู่บ้านแล้วทำให้พวกเราสะดวกขึ้น เวลาเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ส่วนใหญ่
พวกเราก็จะไปหาหมอหมูบ่ ้านก่อน เพราะอยูใ่ กล้บ้าน เวลากลางคืนก็สามารถติดต่อและสือ่ สารกัน
ได้อย่างรวดเร็ว
ดิฉันเองมีโรคประจำตัวหลายอย่างทัง้ โรคความดัน
โลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคไต หากเกิดอาการผิดปกติ
หมอหมูบ่ ้านจะให้การช่วยเหลือรักษาพยาบาลในเบือ้ งต้น
แต่ถ้าดิฉันมีอาการป่วยรุนแรงหรือกินยาทีห่ มอหมูบ่ ้านให้
แล้วไม่หาย จึงให้ญาติพาไปรับการรักษากับแพทย์ทโ่ี รงพยาบาล
ซึ่งชาวบ้านในหมูบ่ ้านและหมูบ่ ้านใกล้เคียงส่วนใหญ่จะมารับยาจากหมอหมูบ่ ้านเสมอ เนือ่ งจาก
รู้สึกว่ารับประทานยาของหมอหมูบ่ ้าน ซึง่ เป็นยาพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ เป็นเหมือนยาวิเศษ กินแล้วหายไว เพราะมั่นใจว่าดีกว่ายาของที่อ่นื แน่นอน และหมอหมู่บ้าน
จะให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยาการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับโรคที่มีอาการอยู่

พระมหากรุณาธิคุณ... พระราชทานหมอหมู่บ้าน
ดิฉันเห็นว่าโครงการหมอหมูบ่ ้านนีเ้ ป็นโครงการทีด่ ีมีประโยชน์มาก เป็นทีพ่ ึ่งของชาวบ้าน
ได้เป็นอย่างดี อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเมือ่ มีการเจ็บป่วยฉุกเฉิน อีกทัง้ ช่วยลดเวลาและ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปยังสถานบริการสาธารณสุข เป็นการเปิดโอกาสให้ผ้ดู อ้ ยโอกาสได้ใช้บริการและ
ขอให้มีโครงการหมอหมู่บ้านในพื้นที่ต่างๆ มากยิ่งขึ้นค่ะ
หมอหมู่บ้านจึงนับเป็นความหวังของประชาชนในด้านสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สถานการณ์
ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วยลดความเสีย่ งต่อชีวติ และทรัพย์สนิ จากการเดินทางอีกด้วย
ที่สำคัญคือการที่ประชาชนได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ พระราชทานยามารักษา ช่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ
ซึง่ นอกจากดูแลทางกายด้วยยาแล้ว น้ำพระราชหฤทัยของพระองค์ยงั เป็นยาใจที่จะสร้างพลังให้เกิด
ความเข้มแข็งต่อสู้ทั้งด้านสุขภาพอนามัยและภัยจากสถานการณ์ความไม่สงบอีกด้วย
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ดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจและดีใจ ที่ได้เกิดเป็นประชาชน
ข อ ง พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด ็จ พ ร ะ เจ ้า อ ยู ่หั ว แ ล ะ ส ม เ ด ็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีโอกาสรับประทาน
ยาพระราชทานและได้ รั บ การรั ก ษาพยาบาลจาก
หมอหมูบ่ ้าน ซึ่งพระองค์พระราชทานมาให้รักษาพวกเรา
ในโอกาสที่พระองค์มีพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา ดิฉัน
และเพื ่อ นบ้า นขอเชิ ญ ชวนประชาชนชาวไทยร่ ว มกั น
ถวายพระพรชัยมงคล ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมพรรษายืนยาว
เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาตลอดไป

๓.๕ น้ำพระทัยพระราชทาน... บรรเทาทุกข์แก่ปวงชน
“...ขอให้ช่วยเป็นแกนกลางจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงาน
และผู้ตกทุกข์ได้ยาก เพราะอาหารมื้อกลางวันถือเป็นมื้อสำคัญ
ที่คนเราต้องใช้พลังงานกันมาก
หากทุกคนมีความอิ่ม ไม่ต้องหิวโหยอาหาร ก็จะมีกำลังใจต่อสู้ชีวิต
เป็นการช่วยลดปัญหาสังคม และปัญหาอาชญากรรมไปได้ทางหนึ่ง...”
พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๑

น้ำพระทัยพระราชทาน... แก่ผู้ตกงานและผู้ทุกข์ยาก
ในช่ ว งทีเ่ กิ ด วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ประชาชนเกื อ บ ๓ ล้า นคน ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ภาวะตกงาน
ส่งผลกระทบถึงครอบครัวทีต่ ้องเดือดร้อนต่อเนือ่ งกันเป็นลูกโซ่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมและ
อาชญากรรมตามมา ด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปีย่ มล้นของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงห่วงใย
ต่อสถานการณ์ดังกล่าวจึงได้พระราชทานแนวทางบรรเทาปัญหาตามโบราณวิธีเช่นสมัยพุทธกาล
ด้วยการตั้งโรงทานเลีย้ งอาหารแก่ผขู้ ัดสนไม่ให้อดอยาก ซึ่งจากพระราชดำรัสทีอ่ ัญเชิญมาข้างต้น
พระองค์ได้พระราชทานเงินทีค่ ณะกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติถวายเงินรายได้จากการขายดอกมะลิ
ในงานวันแม่แห่งชาติจำนวน ๒ ล้านบาท คืนให้แก่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อจัดตัง้ เป็นกองทุนเพือ่
เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ราษฎรที่ตกทุกข์ได้ยาก และให้เป็นแกนกลางดำเนินการร่วมกับหน่วยงาน
และองค์กรต่างๆ ต่อไป
๒๐๒

ส ภ า ส ัง ค ม ส ง เ ค ร า ะ ห์ ฯ
ได้ น ้อ มรั บ พระราชเสาวนีย ์จั ด ตั ้ง
“โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน”
จั ด เลีย้ งอาหารกลางวั น แก่ ผ ตู ้ กงาน
และผู้ตกทุกข์ได้ยาก รวมทั้งครอบครัว
ณ บริเวณสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ทุกวัน
เว้นวันหยุดราชการ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เป็นต้นมาจน
ถึงปัจจุบันนี้

บรรเทาทุกข์ราษฎร... พร้อมฟันฝ่าวิกฤต
นอกจากให้บริการอาหารกลางวัน
แล้ว สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับ
หน่ว ยงานต่า งๆ ทั ้ง ภาครัฐ และ
เอกชนให้ บ ริก ารและสงเคราะห์
ด้า นอืน่ ๆ ด้ว ย อาทิ แจกถุ ง ยัง ชี พ
บริ ก ารตั ด ผมตรวจสุข ภาพและ
ให้ ก ารรั ก ษา ให้ ค ำปรึ ก ษาด้ า น
สุขภาพจิต ด้านวิชาชีพด้านกฎหมาย
สาธิ ต อาชี พ พร้ อ มให้ ท ุน ประกอบ
อาชี พ รั บ สมัค รและจั ด หางาน
ให้ทุนการศึกษา และให้บริการสงเคราะห์เฉพาะหน้าแก่ผูม้ ีความเดือดร้อน ไม่ว่าจะตกงานหรืออืน่ ใด
หากได้เข้ามารับบริการโครงการน้ำพระทัยพระราชทานแล้วจะได้รับการบรรเทาทุกข์ให้ผ่อนคลาย
ได้มีชีวิตความเป็นอยูแ่ ละคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้นทัง้ ร่างกายและจิตใจ พร้อมทีจ่ ะต่อสูฟ้ ันฝ่าอุปสรรคต่อไป
อย่างไม่ย่อท้อ
อาหารกลางวันทีป่ ระชาชนได้รับพระราชทานนีไ้ ม่ได้เป็นเพียงเครื่องประทังความหิวโหยเท่านัน้
ประชาชนผูเ้ ดือดร้อนยังถือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเนือ่ งจากเป็น “ข้าวของพระราชินี” ทำให้ตระหนัก
อยู่เสมอว่า พระองค์ไม่เคยทรงลืมประชาชนของพระองค์ ทรงห่วงใยทุกข์สุข สภาพความเป็นอยู่
ของประชาชน ที่ทรงถือเสมือนว่าเป็น “ลูก” ของพระองค์
๒๐๓

ทรงติดตามช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง... สร้างความผาสุกแก่สังคมไทย
นอกจากนี ้ สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรม
ราชิ น ีน าถ ได้ พ ระราชทานเงิน เพิม่ เติม ให้ อ ีก
หลายครัง้ รวมจำนวนทั้ ง สิ้ น ๑๒ ล้ า นบาท
แ ล ะ ท ร ง ติ ด ต า ม ก า ร ด ำ เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทรงสอบถามปั ญ หาและอุป สรรค
ในการดำเนิน งานตลอดจนพระราชทานผลไม้
ต่างๆ ตามฤดูกาลมาให้แก่ผตู้ กงานและผูต้ กทุกข์ได้
ยากในโครงการฯ นับ เป็น พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
อย่างหาทีส่ ุดมิได้ ด้วยพระเมตตาของพระองค์เป็นแรงขับเคลือ่ นให้หน่วยงานต่างๆ และประชาชน
ผูม้ ีจิ ต ศรั ท ธาบริ จ าคเงิ น สมทบกองทุน จนปัจ จุ บ ัน (มกราคม ๒๕๕๕) มีย อดเงิ น บริ จ าครวม
๕๗.๔๐ ล้านบาท
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ยังได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
ให้ความช่วยเหลือแก่ผตู้ กทุกข์ยากตามโครงการน้ำพระทัย
พระราชทาน จัดเลีย้ งอาหารกลางวันแก่ผูป้ ระสบความเดือด
ร้อนในชุมชนต่างๆ ในโอกาสสำคัญๆ เพื่อเป็นการขยายพื้นที่
ให้บริการออกไปอย่างกว้างขวาง
เป็นเวลากว่า ๑๔ ปี ทีโ่ ครงการน้ำพระทัยพระราชทาน
ยังคงให้บริการประชาชนผู้เดือดร้อนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
มีผไู้ ด้รับความช่วยเหลือไปแล้วรวมจำนวนเกือบ ๑ ล้านคน
พระเมตตาของสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ น ีน าถ
ทีท่ รงห่ ว งใยประชาชนทีต่ กทุก ข์ ไ ด้ ย าก จนบางครั ้ง ต้ อ ง
ลัก ทรั พ ย์เ พื ่อ ดำรงชี วิ ต เกิ ด ความสำนึก ในพระมหา
กรุ ณ าธิ คุ ณ ได้ ร่ ว มกั น กล่า วคำปฏิ ญ าณต่ อ หน้า พระบรม
สาทิส ลัก ษณ์ว่ า จะไม่ล ัก ทรั พ ย์ห รื อ ประกอบมิจ ฉาชี พ อืน่ ใดอีก ต่ อ ไป และอีก หลายครอบครั ว
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นผลให้เกิดสันติสุขในสังคมไทยอย่างยั่งยืน

๒๐๔

๔

ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงตระหนักว่า ผ้าไทยมีความงดงามและมีเอกลักษณ์
ควรแก่การอนุรักษ์ พระองค์จึงทรงส่งเสริมและฟืน้ ฟูการทอผ้า ทั้งผ้าไหมและผ้าพืน้ บ้านของภาค
ต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น จนเป็นที่รู้จักและนิยมอย่างกว้างขวาง รวมทั้งมีพระราชดำริให้จัดตั้ง
“พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับผ้าไทย และประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายของคนไทย ซึ่งมีทงั้ ฉลองพระองค์ชุดไทยเมือ่
ครั้งทีโ่ ดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา
และยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรก และ “ชุดไทยพระราชนิยม” ซึ่งเป็นชุดประจำชาติไทยในปัจจุบัน
ทำให้ผ้าไหมรวมถึงผ้าไทยทีท่ รงนำมาตัดฉลองพระองค์และทรงสวมใส่เป็นแบบอย่าง เป็นทีน่ ิยมอย่าง
แพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นอกจากนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ยังสนพระราชหฤทัยศึกษาด้านประวั
ประวัติศาสตร์
และโบราณคดี โดยทรงเล็งเห็นว่า การเรียนรู้ประวัติศาสตร์จะช่วยให้คนไทยเข้าใจและเห็นคุณค่ามรดก
ทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ท่บี รรพบุรษุ ได้รกั ษาไว้ให้อนุชนรุน่ หลัง พระองค์จงึ ทรงส่งเสริมให้คนไทยรักชาติ
ด้วยการประยุกต์ใช้บทเพลง ละคร และภาพยนตร์ โดยสอดแทรกเนื้อหาให้คนไทยเกิดความภาคภูมิใจ
ทีเ่ กิดเป็นคนไทย ทรงสนับสนุนการบูรณะซ่อมแซมและปฏิสงั ขรณ์โบราณสถาน โบราณวัตถุตา่ งๆ รวมถึง
การสร้างพระบรมราชานุสาวรียว์ ีรบุรุษและวีรสตรีของไทย เพื่อทรงเป็นแบบอย่างของการแสดงความ
กตัญญู และให้ชาวไทยได้ตระหนักและรำลึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษที่รักษาแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลาน
จนทุกวันนี้ ตลอดจนทรงบูรณะ “พระที่น่งั วิมานเมฆ” สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าเพื่อจัดทำเป็นพิพธิ ภัณฑ์
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว และทรงบูรณะ “พระที่นงั่ อภิเศกดุสิต”
เพื่อจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปาชีพถาวรแห่งแรกในประเทศไทย
และเมื่อทรงทราบว่าการแสดง “โขน” ซบเซาลง จึงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูและอนุรักษ์ “โขน”
ซึง่ เป็นศิลปะชัน้ สูงของไทยไว้ โดยพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อทรงสนับสนุนกรมศิลปากรในการ
จัดแสดงโขนตามแบบแผนในอดีต และมีพระราชเสาวนีย์ให้จัดแสดง “โขนในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ” และ “โขน ศาลาเฉลิมกรุง” โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้กับการ
แสดงโขน ตลอดจนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จดั การแสดงโขน นาฏศิลป์ และดนตรีไทย พระราชทาน
ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการ หรือในโอกาสทรงรับรอง
พระราชอาคันตุกะ หรือจัดเลีย้ งในโอกาสต่างๆ ส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ด้านการแสดงโขน นาฏศิลป์ และดนตรีของไทยให้คงอยู่เป็นมรดกแก่ลูกหลานไทยสืบไป
๒๐๕

๔.๑ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ :
แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมการทอผ้าและเครื่องแต่งกายไทย
“...ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปพบราษฎรมาทั่วประเทศ
เพราะได้มีโอกาสตามเสด็จพระราชดำเนินทุกหนแห่ง
จึงได้พบความจริงที่ว่า
คนไทยเรานั้นแม้อยู่ห่างไกลความเจริญของเมืองหลวง
ก็มีความสามารถทางด้านศิลปะเป็นอย่างสูง
เช่น ผ้าไหมไทย ผ้าไทยต่างๆ ที่เห็นมีสีและลวดลายที่สวยงามนั้น
เกิดมาจากความสามารถของชาวบ้านเองแท้ๆ
ไม่ต้องให้ใครไปออกแบบลวดลายและสีสันให้
คนไทยเหล่านี้เองที่ข้าพเจ้าขอยกย่องว่า
เป็นผู้สืบทอดศิลปะให้แก่ชาติบ้านเมืองของเขาจริง...”
พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ
ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต
๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๑

ทรงพัฒนาผ้าไทย นำผ้างาม... สู่พิพิธภัณฑ์
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดย
เสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
เพื่อทรงงานและทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาค ทรง
พบเห็นและตระหนักในฝีมอื ทอผ้าไทยของชาวบ้านว่า
เป็นผ้าที่งดงามและมีเอกลักษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผ้าไหม ซึง่ พระองค์ทรงตระหนักว่าไม่ใช่แค่การทำเครือ่ ง
นุ่งห่ม แต่เป็นการทำงานศิลปะตามแบบชาวบ้านที่
ถักทอความรักมอบให้คนในครอบครัว ตามแบบอย่าง
ประเพณีท แี ่ ม่ท อผ้า ไหมให้ ล ูก ชายลูก สาวยามมีง านสำคั ญ ๆ พระองค์ จึ ง ทรงสนับ สนุน และฟื ้น ฟู
การทอผ้าไหมและผ้าพื้นบ้านของภาคต่างๆ จนกระทั่งผ้าไทยเป็นที่รู้จักและนิยมอย่างแพร่หลายมาเป็น
ระยะเวลากว่า ๔๐ ปี
๒๐๖

นอกจากนี้ พระองค์ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยโดยใช้ผ้าไทย
ในการตัดเย็บ ซึ่งไม่พียงแต่สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพใน
การสร้างสรรค์และสืบสานการแต่งกายทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของชาติ
ยังสะท้อนถึงน้ำพระราชหฤทัยทีท่ รงห่วงใยทุกข์สุขของพสกนิกร
โดยทรงส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างรายได้แก่ราษฎร
ตลอดจนทรงตระหนักว่าศิลปะบนผืนผ้ากับวัฒนธรรมไทยทีเ่ กี่ยว
เนือ่ งกั บ การทอผ้า เป็น สิง่ ล้ำ ค่ า ทีต่ ้ อ งอนุรั ก ษ์ ไว้ พระองค์ จึ ง มี
พระราชดำริให้จัดตั้ง “พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ” เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับผ้าไทยและประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายของคนไทย

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ... แหล่งเรียนรู้คุณค่าวัฒนธรรมการทอผ้าและเครื่องแต่งกายไทย
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ์ผ ้า ใ น ส ม เ ด็ จ
พระนางเจ้ า สิริ กิ ติ ์ พระบรม
ราชิ น ีน าถ จึ ง ได้ รั บ การจั ด ตั ้ง ขึ ้น
ในหอรั ษ ฎากรพิ พั ฒ น์ พระบรม
มหาราชวั ง ซึ ่ง พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ า อยูห่ ั ว ทรงพระกรุ ณ า
โ ป ร ด เ ก ล ้า ฯ พ ร ะ ร า ช ท า น
พระบรมราชานุญ าตให้ ป รั บ ปรุ ง
เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ภายใต้
การดูแลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงเป็นองค์ประธานทีป่ รึกษา
คณะกรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ และเสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ฯ เมื่อวันที่ ๒๖
เมษายน ๒๕๕๕
ปัจจุบัน พิพธิ ภัณฑ์ผ้าฯ เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้มูลนิธสิ ่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ
พระบรมราชินีนาถ เป็นศูนย์กลางการเก็บรักษาและจัดแสดงผ้าประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นสมบัติทาง
วัฒนธรรมของชาติรวมทัง้ จัดแสดงฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทีท่ รงนำ
ความเป็นไทยสู่สากล และก่อให้เกิดรายได้กลับมาสู่ผู้ผลิตในประเทศ มีพ้นื ที่รวบรวมและจัดแสดงผ้ากว่า
๓,๐๐๐ ตารางเมตร โดยภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงเป็นห้องนิทรรศการรวม ๔ ห้อง ได้แก่ ห้องที่ ๑
“ราชพัสตราจากผ้าไทย” ห้องที่ ๒ “ไทยพระราชนิยม” และห้องที่ ๓ และ ๔ เป็นห้องทีก่ ำหนด
จัดนิทรรศการหมุนเปลี่ยนทุกปี โดยครั้งแรกจัดเรื่อง “พระหัตถ์ที่ทรงงานเพื่อแผ่นดิน”
๒๐๗

ห้องนิทรรศการ ๑ “ราชพัสตราจากผ้าไทย”
จากการทีส่ มเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงส่งเสริม พัฒนา
และปรับปรุงการทอผ้าไหมตลอดจน
พระราชทานความรู้ในการปลูกหม่อน
เลีย้ งไหมและการปักลวดลายของผ้าต่างๆ
ซึ่ ง ได้ ช่ ว ยสร้ า งรายได้ ใ ห้ แ ก่ ร าษฎร
เป็นอย่างดี รวมทั้งทรงให้ฟ้นื ฟูการทอผ้า
พื้นบ้านของภาคต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะถิ ่น เช่ น ภาคใต้ มีผ ้า ลาย
ดอกพิ กุ ล ลายดอกมะลิ ภาคเหนือ
มีล ายปัก ต่ า งๆ ของชาวไทยภู เ ขา
ภาคอีส าน มีผ ้า ไหมแพรวา ผ้า ไหม
ลายมัดหมี่ และผ้าขิดลายต่างๆ นอกจากนี้ ทรงส่งเสริมการประกวดผ้าแบบโบราณที่ผลิตขึ้นใหม่ ช่วยให้
การทอผ้ า ของไทยกลั บ ฟืน้ คืน มาเป็ น ที ่น ิย มอย่ า งแพร่ห ลาย และการแต่ง กายแบบไทยที ่
ตัดเย็บจากผ้าไทยมีความหลากหลายยิ่งขึ้น
ด้ ว ยสายพระเนตรทีแ่ หลมคม
และพระวิ ส ัย ทัศ น์อ ัน กว้ า งไกลของ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทีท่ รงส่ง เสริ ม พั ฒ นา และปรั บ ปรุ ง
การทอผ้า ไทยต่ า งๆ ของชาวไทย และ
เปิด โอกาสให้ ค นไทยได้ แ สดงฝีม ือ
และความสามารถได้ น ำมาซึ ่ง ผ้า ทอ
ทีส่ วยงาม ขณะเดี ย วกั น ทรงใช้ ผ ้า ที ่
ชาวบ้า นทอมาตั ด เป็น ฉลองพระองค์
ตลอดจนทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ ให้จัดนิทรรศการ และการเดินแบบแสดงเครื่องแต่งกายทีใ่ ช้
ผ้าไหมและผ้าฝ้ายขึ้นในโอกาสต่างๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ ส่งผลให้การทอผ้าของไทยที่ชาวชนบท
เคยทอใช้เ องภายในครัว เรือ นได้ก ลายเป็ น งานศิล ปะที ่น ำรายได้ม าสู ่ช นบท และวัฒ นธรรม
การแต่งกายไทยได้เป็นที่ปรากฏแสดงความงดงามโดดเด่น เป็นความพอใจและภูมิใจของผูส้ วมใส่
และผู้สร้างสรรค์ ตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศให้ขจรขจายไปทั่วโลก
๒๐๘

ดังฉลองพระองค์ชุดสากลในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชิ น ีน าถ ทีพ่ ระราชทานให้ จั ด แสดงในห้ อ ง
นิทรรศการ ๑ “ราชพัสตราจากผ้าไทย” ซึ่งมีทงั้ หมด
๑๖ องค์ โดยเป็น ฉลองพระองค์ ท ที ่ รงพระกรุ ณ า
โปรดเกล้าฯ ให้นักออกแบบชาวไทยและชาวต่างประเทศ
นำผ้า ไหมและผ้า ไทยทีท่ อจากฝีม ือ คนไทยทุก ภาค
มาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ในวาระสำคัญต่างๆ อันเป็น
ส่วนสำคัญที่ชว่ ยให้ผ้าไทยที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นที่ร้จู กั อย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริ
ในการเผยแพร่และส่งเสริมผ้าไทย รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมด้านการแต่งกายของสตรีไทย ช่วยเชิดชู
ให้ผ้าไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติและเป็นที่รู้จักในระดับสากล

ห้องนิทรรศการ ๒ “ไทยพระราชนิยม”
เมือ่ ครั้งทีส่ มเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
จะโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว เสด็จฯ ไปทรง
เยือ นประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าและยุโรปอย่า งเป็น ทางการ
ครั้งแรก เมื่อปี ๒๕๐๓ เพื่อทรงเจริญทางพระราชไมตรี
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริว่า
สตรีไทยในขณะนัน้ ไม่มีเครื่องแต่งกายทีเ่ ป็นชุดไทยหรือชุด
ประจำชาติเหมือนสตรีชาติอนื่ ๆ เช่น ส่าหรีของสตรีอินเดีย
หรือกิโมโนของสตรีญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
สมเด็จ พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชิน ีน าถ จึง ทรงสอบถามผู ้ร แู ้ ละมี ป ระสบการณ์
รวมทั ้ง ทรงศึก ษาจากประวัต ิศ าสตร์อ ย่ า งละเอีย ดถี ่ถ้ ว น และมีพ ระราชเสาวนีย ์ใ ห้ ผ เู ้ ชี ่ย วชาญ
ค้นคว้าประวัติศาสตร์ธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณ และทรงให้ออกแบบ
ฉลองพระองค์ชุดไทยแบบต่างๆ โดยนำรูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในอดีตมาผสมผสานกับ
วิธีการตัดเย็บปัจจุบันได้อย่างลงตัว เพื่อให้ง่ายต่อการสวมใส่และเหมาะสมกับยุคสมัย แต่คงความเป็น
ไทยไว้อย่างกลมกลืนและสง่างาม สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่ได้พบเห็น จนกระทั่ง “โว้ก” (Vogue)
นิตยสารระดับโลก ซึ่งชื่นชมในพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในฉลองพระองค์ชุดไทย จึงได้ส่งช่างภาพมาขอพระราชทานฉายพระฉายาลักษณ์ และเผยแพร่ในโว้ก
ฉบับเดือนกรกฎาคม ๒๕๐๕ ส่งผลให้ผ้าไหมไทยมีชื่อเสียงอย่างมาก และเกิดความนิยมสวมใส่ทงั้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ
๒๐๙

ต่อมาพระองค์ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดพิมพ์สมุดภาพ
“หญิงไทย” เผยแพร่การแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมที่ทรงให้ออกแบบ
สร้างสรรค์ จำนวน ๕ แบบ และหลังจากชุดไทยพระราชนิยม ๕ แบบ
ดังกล่าวได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
สร้างสรรค์ขึ้นอีก ๓ แบบ ดังนี้ ไทยเรือนต้น เป็นชุดที่ใช้ได้หลายโอกาส
ใช้ เ ป็น ชุ ด ลำลองในงานเลีย้ งทีไ่ ม่เ ป็น พิ ธี ก าร ไทยจิต รลดา เป็น
ชุดไทยสำหรับพิธีกลางวัน ใช้ในงานพิธีการมากกว่าชุดไทยเรือนต้น
ไทยอมริน ทร์ ไทยบรมพิม าน
ไทยจักรพรรดิ และไทยดุสติ เป็นชุด
สำหรั บ งานพิ ธี ต อนค่ ำ งานเลีย้ ง
รั บ รอง โดยไทยจั ก รพรรดิ แ ละไทยดุ ส ิต เป็น ชุ ด สำหรั บ สตรี
สวมสายสะพายในงานพระราชพิ ธี ท กี ่ ำหนดให้ แ ต่ ง กายเต็ ม ยศ
ไทยจัก รี ใช้ ส ำหรั บ งานกลางคื น ทีอ่ ากาศไม่เ ย็น มากนัก โดยเป็น
ชุดไทยห่มสไบ เปิดไหล่ขา้ งหนึ่ง และไทยศิวาลัย เป็นชุดที่ใช้ในพิธกี าร
ใช้ ไ ด้ ท งั ้ กลางวั น และกลางคื น เหมาะกั บ ช่ ว งเวลามีอ ากาศเย็น
ชุดไทยทัง้ ๘ แบบนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เผยแพร่
ให้สตรีไทยทัว่ ไปสามารถนำไปแต่งกายได้และได้เป็นแบบมาตรฐาน
ซึง่ มีการประยุกต์เป็นชุดไทยอีกหลายแบบ ปรากฏเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายและถือเป็นชุดประจำชาติไทย
สืบมาจนถึงปัจจุบัน
สำหรับชุดไทยพระราชนิยมทีส่ มเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงในโอกาสโดยเสด็จ
ไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับสหรัฐอเมริกาและยุโรปเมื่อปี ๒๕๐๓ พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้จัดแสดงในห้องนิทรรศการ ๒ “ไทยพระราชนิยม” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของ
พระองค์ในการสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้ชดุ ไทยอย่างเหมาะเจาะลงตัว รวมถึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้นำผ้าและเครื่องแต่งกายในราชสำนักทีม่ ีอายุกว่า ๑๐๐ ปี จากพระคลังในพระบรมมหาราชวัง
และพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ ตำหนักพระองค์เจ้าอรไทยเทพกัญญา ในพระราชวังดุสิต มาร่วมจัดแสดง
เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ไทยที่เป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยในปัจจุบัน

ชุดไทยพระราชนิยม... เอกลักษณ์ไทยสู่สากล
อาจกล่า วได้ ว่ า ชุ ด ไทยพระราชนิย มทีท่ รงศึ ก ษา ค้ น คว้ า และสร้ า งสรรค์ เป็น จุ ด เริ ่ม ต้ น
แรงบันดาลใจ และพลังสนับสนุนที่ย่ิงใหญ่ให้นกั ออกแบบเสื้อผ้าสานสร้างและประยุกต์ชดุ ไทยที่ใช้ผ้าไหม
๒๑๐

เป็นพื้นฐานให้มีความสวยงาม แปลกตา และสามารถใช้
แทนชุดสากลได้อย่างสง่าภาคภูมิ ดังนั้น การทอผ้าของไทย
ทีช่ าวชนบททอใช้เองภายในบ้าน จึงได้กลายเป็นงาน
ศิลปหัตถอุตสาหกรรมทีน่ ำรายได้มาสูช่ นบทโดยยังคง
สืบทอดวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่
นอกจากนี้ ได้มีการนำชุดไทยพระราชนิยมไป
ใช้อย่างแพร่หลายในองค์กรและโอกาสต่างๆ กัน โดย
บางองค์กรนำไปใช้เป็นเครื่องแบบเพื่อเผยแพร่ความ
เป็นไทย เช่น เป็นชุดพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และ
โรงแรมระดับมาตรฐานสากล ชุดผู้เชิญเหรียญรางวัลหรือ
ถือป้ายชื่อประเทศในการแข่งขันกีฬานานาชาติ ตลอดจน
สตรีไทยใช้แต่งกายในหน่วยงานไทยทีต่ ั้งอยูต่ ่างประเทศ
เช่น สถานเอกอัครราชทูต สำนักงานการพาณิชย์ สำนักงาน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยนิยมแต่งกายในงานเลี้ยงทีเ่ ป็นทางการ และยังเป็นทีน่ ิยมของ
คู่บ่าวสาวอย่างยิ่ง
จึงเป็นที่ประจักษ์วา่ ชุดไทยพระราชนิยมและการแต่งกายของไทย เป็นที่ร้จู ักกันอย่างแพร่หลาย
ก็ด้วยพระวิสัยทัศน์และพระราชวิริยะอุตสาหะในการทรงงานมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีของ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทีท่ รงสรรค์สร้างและสืบสานมรดกวัฒนธรรมการแต่งกาย
ของไทยให้คงอยู่คู่เมืองไทยสืบไป

ห้องนิทรรศการ ๓ และ ๔
“พระหัตถ์ที่ทรงงานเพื่อแผ่นดิน”
สำหรับส่วนที่ ๓ และ ๔ เป็นการแสดงนิทรรศการ
ซึ่งกำหนดให้หมุนเปลี่ยนทุกปี โดยนิทรรศการครั้งแรกนี้คอื
“พระหัตถ์ทท่ี รงงานเพือ่ แผ่นดิน” บอกเล่าเรือ่ งราวต้นกำเนิด
แห่งศิลปาชีพ ตั้งแต่ปี ๒๕๑๓ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จฯ ทรงเยีย่ มราษฎรทีป่ ระสบอุทกภัย ทีอ่ ำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม อันเป็นต้นกำเนิดของ
พระราชดำริการพระราชทานอาชีพเสริมแก่ราษฎร และจุดเริ่มต้นของการสำรวจ ศึกษา และค้นคว้า
เพื่อการอนุรกั ษ์และพัฒนาผ้าทอไทย ดังพระราชเสาวนีย์ท่ที รงเคยกำชับว่า “แม้ผา้ ถูเรือนก็อย่าละเลย”
เพราะอาจพบผ้าลายโบราณ ซึ่งจะสืบไปถึงช่างทอและเรื่องราวต่างๆ ได้
๒๑๑

นอกจากนี้ ยังมีห้องปฏิบัติการเพื่องานอนุรักษ์
และลงทะเบียนโดยจะสงวนรักษาและจัดเก็บฉลองพระองค์
และผ้า รวมถึงวัตถุต่างๆในพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ตามมาตรฐาน
สากล โดยจะต้องศึกษาประวัตแิ ละโครงสร้างของวัตถุรว่ มกับ
ภั ณ ฑารั ก ษ์ (ผูด้ ู แ ล จั ด หา จั ด หมวดหมูแ่ ละจั ด แสดง
วัตถุที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ รวมถึงการดูแล ซ่อมแซม
และวางแผนจัดการและแผนการให้บริการ) วางแผนกำหนด
แนวทางในการจัดเก็บและป้องกันไม่ให้วตั ถุเกิดการเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วด้วยการปรับอุณหภูมิภายใน
ห้องจัดเก็บให้มีความเหมาะสมป้องกันเชื้อรา ควบคุมแสงสว่างไม่ให้ผ้าซีดจางหรือแห้งกรอบ เพื่อให้
คงสภาพเป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของ
ผ้าไทย วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ รูปแบบการแต่งกาย และอารยธรรมไทยทีแ่ ฝงอยูไ่ ปพร้อมๆ กัน
ตลอดจนได้ตระหนักในฝีมือการทอผ้าของคนไทยที่มีความประณีตงดงามไม่แพ้ชนชาติใดในโลก

๔.๒ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย... สู่ความรักชาติ
“...วินาทีแรกที่ข้าพเจ้าได้พบการต้อนรับของประชาชนตอนที่แต่งงานใหม่ๆ
ได้เห็นเขากอดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
ข้าพเจ้ารู้สึกว่าบรรพบุรุษของเราได้กระทำสร้างบุญบารมีในฐานะที่ว่า
คงจะเป็นที่เป็นคนที่ปกป้องให้ความสุข ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนเป็นแน่...
ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้า
รู้สึกว่าทำงานเท่าไหร่ก็ยังไม่คุ้ม
ยังไม่สมกับที่บรรพบุรุษของเผ่าไทยทั้งหลายผู้มีพระคุณ
ผู้ที่ได้ปกป้องยึดผืนแผ่นดินนี้ได้มาตลอด
ดูตามประวัติศาสตร์แล้ว
ท่านทั้งหลายได้ประสบความทุกข์ยากอย่างมากมาย
แต่ท่านทั้งหลายก็แน่วแน่ในปณิธานที่จะทำนุบำรุงผืนแผ่นดินนี้ไว้
เป็นแผ่นดินที่ร่มเย็น เป็นแผ่นดินที่ทุกคนมีอิสระเสรี...
มีความสงบสุขอยู่ในศาสนาของตนโดยที่ไม่มีการข่มเหงรังแกบีบคั้น
อันนี้เป็นลักษณะประเสริฐของบรรพบุรุษของไทยทั้งหลาย...”
พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ
ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต
๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๒
๒๑๒

เรียนรู้ประวัติศาสตร์สานต่อความเจริญรุ่งเรืองของไทย
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ ทรงสนพระราชหฤทัยและ
ทรงสนับ สนุน ให้ ค นไทยศึ ก ษาหา
ความรู ้ด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ เนือ่ งจาก
ช่ ว ยให้ ค นไทยรู ้จั ก ตั ว เอง รู ้จั ก ความ
เป็นไทย เข้าใจและเห็นคุณค่าในมรดก
ทางวั ฒ นธรรมอัน ยิง่ ใหญ่ ตลอดจน
ส ำ น ึก ใ น พ ร ะ คุ ณ ข อ ง บ ร ร พ บ ุรุ ษ
โ ด ย เ ฉ พ า ะ บ ูร พ ก ษั ต ริ ย ์ข อ ง ไ ท ย
ทีท่ รงธำรงรักษาไว้เพื่อคนรุ่นต่อไปได้
สืบต่อความเจริญรุ่งเรือง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงทรงสนับสนุนให้แต่งเพลง
จั ด แสดงละคร และจั ด ทำภาพยนตร์ อ ิง ประวั ติ ศ าสตร์ เพื ่อ ให้ อ นุช นรุ ่น หลัง สำนึก ในความ
กล้า หาญของบรรพบุรุ ษ ทีป่ กป้อ งแผ่น ดิ น ให้ ล ูก หลานไทยได้ อ ยูก่ ั น อย่า งมีค วามสุข ตราบจน
ทุกวันนี้ รวมถึงทรงสนับสนุนให้บูรณปฏิสังขรณ์ โบราณสถาน โบราณวัตถุต่างๆ ทรงจัดสร้างพระบรม
ราชานุสาวรีย์ของบูรพกษัตริย์ ตลอดจนทรงปรับปรุงพระทีน่ ัง่ วิมานเมฆและพระทีน่ ัง่ อภิเศกดุสิต
ให้เป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ และรูปแบบสถาปัตยกรรมที่งดงามประณีต อันบ่งบอกถึงความ
เจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยในอดีต

ส่งเสริมให้คนไทยรักชาติด้วยเพลง ละคร และภาพยนตร์
สมเด็จ พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชิน ีน าถ
มีพระราชเสาวนีย์ให้แต่งเนือ้ และทำนองเพลงประเภท
ส่ ง เสริม ให้ เ กิ ด ความรัก ชาติ รำลึ ก ถึ ง บุ ญ คุณ ของ
บรรพบุรษุ และชาติบา้ นเมืองหลายเพลง โดยพระราชทาน
แนวคิ ด ของเพลงแต่ ล ะเพลง รวมถึ ง ทรงพระกรุณ า
โปรดเกล้ า ฯ ให้ จ ัด แสดงละครและผลั ก ดัน ให้ เ กิ ด
การสร้า งละครและภาพยนตร์อ ิง ประวัต ิศ าสตร์ที ่ส ำคัญ หลายเรือ่ ง เช่ น ละครเรื ่อ ง
นางเสือ ง ศรี ธ รรมมาโศกราช สมเด็ จ พระนเรศวรมหาราช และพระสุพ รรณกั ล ยา รวมทัง้
ภาพยนตร์ เ รื ่อ งสุริ โ ยไท และตำนานสมเด็ จ พระนเรศวร เพือ่ เตือ นใจให้ ค นไทยรำลึ ก ถึ ง
บุ ญคุณของบรรพบุร ุษที ่รักษาแผ่ นดินให้ ช าวไทยมี ช ีวิตอยู ่อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ความเจริญรุง่ เรือ ง
มาจนถึงทุกวันนี้
๒๑๓

บูรณะพระเจดีย์ สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชิ น ีน าถ ทรงให้ ค วามสำคั ญ กั บ วี ร กรรมของสมเด็ จ
พระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระสุริโยไททีท่ รงเสียสละพระองค์
เพื่อกอบกู้บ้านเมือง และเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ ซาบซึ้ง และ
เกิดความรักชาติ จึงโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะหรือจัดสร้างอนุสรณ์สถาน
และพระสถู ป เจดี ย ์ต่ า งๆ หลายแห่ ง ในจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุธ ยา
อาทิ มีพระราชดำริให้บูรณะพระเจดีย์ศรีสุริโยทัยที่สมเด็จพระมหา
จัก รพรรดิท รงสร้า งไว้เ ป็ น อนุส รณ์ และทรงสนับ สนุน การสร้า ง
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ณ ทุง่ มะขามหย่อง เพื่อเป็น
อนุสรณ์สถานที่สร้างประโยชน์แก่พสกนิกรได้อย่างอเนกอนันต์ เป็นทั้งสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ
และอำนวยประโยชน์แก่พื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบ
นอกจากนี้ ทั้งสองพระองค์ทรงตระหนักว่าสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชทรงเป็น พระมหากษั ต ริ ย ์น ัก รบ
ผู้ ยิ่ ง ใหญ่ ทรงอุท ิศ พระองค์ ก อบกู ้เ อกราชของชาติ
ในโอกาสครบ ๔๐๐ ปี แห่งการครองราชสมบัติของ
สมเด็ จ พระนเรศวรมหาราช ในปี ๒๕๓๓ พระองค์
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระบรมราชา
นุสาวรียส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราชขึน้ ณ ทุ่งภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นทุ่งประวัตศิ าสตร์
ที่สมเด็จพระนเรศมหาราชทรงนำกองกำลังออกรบกับข้าศึกหลายครั้งหลายหน

บูรณะพระที่นั่งวิมานเมฆสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเห็น
คุณค่าทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัตถุของไทยเป็นอย่างยิง่
พระองค์ทรงสำรวจพบว่า พระที่น่งั วิมานเมฆ เป็นพระที่น่งั ที่มี
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่ประณีตงดงามหาที่เปรียบได้ยาก
และภายในพระที่น่งั มีศลิ ปวัตถุล้ำค่าที่มิอาจประเมินค่าได้เป็น
จำนวนมาก พระองค์จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
บูรณะซ่อมแซม เพือ่ จัดเป็นพิพธิ ภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั โดยทรง
เล่าถึงที่มาของการบูรณะซ่อมแซมพระที่นั่งวิมานเมฆ พระราชทานแก่คณะนักข่าวหญิง และคณะบุคคล
ต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ณ พระที่นั่งวิมานเมฆ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๕ ความตอนหนึ่งว่า
๒๑๔

“ ...เหตุที่ฉันคิดขอพระราชทานซ่อมแล้วจะให้เป็นพิพิธภัณฑ์สถานส่วนพระองค์
เพราะว่าของของพระพุทธเจ้าหลวงนี่ท่านมีมากมายเหลือเกิน ที่เมื่อได้ไปต่างประเทศ
ได้ไปดูตามพิพิธภัณฑสถานทั้งหลาย จะเห็นได้ว่าของพระพุทธเจ้าหลวงนีไ่ ม่แพ้เลย...
ตอนนีต้ ่างประเทศนิยมไม้มาก เพราะว่าไม้นหี่ ายากเข้าทุกที แล้วนีเ่ ป็นไม้สักซึง่ เป็น
ผลผลิตในเมืองไทยแท้ๆ เป็นของไทยแท้ๆ แล้วใหญ่เป็นที่หนึง่ ของโลก ใหญ่มาก
ทีเดียว เพราะว่าไม่เคยเห็นพิพิธภัณฑ์หรือตึกอะไรที่ไหนที่รับเสด็จที่จะเป็นไม้ทั้งหลัง
แล้วที่ใหญ่โตมโหฬารอย่างนี้ ก็คิดว่าอาจจะนำเงินเข้ามาสู่ประเทศ...”
การบูรณะซ่อมแซมพระทีน่ ัง่ วิมานเมฆเป็นงานหนักและยากลำบาก
มาก แต่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มิได้ทรงย่อท้อ ทรงทุ่มเท
เวลาและทรงร่วมเตรียมการด้วยพระองค์เอง โดยมีพระราชเสาวนีย์
ให้ ร ัก ษาองค์พ ระที ่น งั ่ ในสภาพเดิม มากที ่สุ ด ทรงดูแ ลการซ่อ มแซม
และอนุร ัก ษ์ค รัง้ นีอ้ ย่ า งใกล้ ช ิด และ
ทรงคัด เลื อ กสิ ่ง ของสำหรับ จัด แสดง
ตามห้องต่างๆ ด้วยพระองค์เอง และ
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ ให้ ส มเด็ จ
พระเทพรั ต นราชสุด าฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงรับพระราชภาระในการอำนวยการต่างๆ เช่น ศึกษา
ค้นคว้าจัดหาเครือ่ งใช้สว่ นพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ ัว และทรงให้จัดห้องต่างๆ ภายในพระทีน่ ัง่ วิมานเมฆให้เป็น
พิพธิ ภัณฑ์ทม่ี บี รรยากาศใกล้เคียงกับลักษณะของเดิมในอดีตมากทีส่ ดุ
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิง่ ที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงบูรณะซ่อมแซมพระทีน่ งั่ วิมานเมฆ และจัด
เป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม ซึ่งนอกจากจะช่วยคืน
ชีวติ แก่องค์พระที่น่งั แล้วยังเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูโบราณสถานที่
สำคัญยิ่งองค์หนึง่ ให้เป็นที่รจู้ ัก และเชิดหน้าชูตาให้กับประเทศ
นำความภาคภูมิใจสูช่ าวไทย ความประณีตบรรจงในการก่อสร้าง
ได้สร้างสรรค์ให้พระทีน่ งั่ วิมานเมฆงดงามจนมีผกู้ ล่าวขานว่าเป็น
“วิมานบนดิน” ชาวไทยและชาวต่างประเทศหลัง่ ไหลเข้ามาชม
ความงดงามขององค์ พ ระทีน่ ัง่ จาก ๕๑๘,๔๖๔ คนในปี ๒๕๕๒
เป็น ๗๔๖,๙๓๗ คนในปี ๒๕๕๔ ซึ่งต่างล้วนพึงพอใจและกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า นอกจากจะได้ชม
ความงดงามขององค์พระทีน่ งั่ แล้วยังได้เรียนรูป้ ระวัติศาสตร์จากศิลปวัตถุล้ำค่าจำนวนมากจาก
๒๑๕

ทุกมุมโลกที่ได้รับการจัดแสดงอย่างมีศิลปะ ซึง่ สามารถบอกเล่าเรือ่ งราวถึงวิถีชีวิต ประเพณี
และวัฒนธรรมไทยในสมัยก่อน อันควรค่าแก่การศึกษาหาความรู้ในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย
และสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นตลอดไป

พระที่นั่งอภิเศกดุสิต... สู่การเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปาชีพ
ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบ เมื่อปี ๒๕๓๕ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้บูรณะตกแต่งพระทีน่ งั่ อภิเศกดุสิต ซึ่งเดิมเคยใช้เป็น
ห้องท้องพระโรงในสมัยรัชกาลที่ ๕ จัดเป็นพิพิธภัณฑ์
ศิ ล ปาชี พ ถาวรแห่ ง แรกในประเทศไทยโดยพระองค์
เสด็ จ ฯ ไปทรงเปิด “พิพ ิธ ภั ณ ฑ์ ศ ิล ปาชีพ พระที ่น งั ่
อภิ เ ศกดุสิ ต ” เมื่ อ วั น ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๓๖ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้กราบบังคมทูลความตอนหนึ่งว่า
“...พิพ ิธ ภั ณ ฑ์ ศ ิล ปาชีพ นี ้ จัด แสดงผลงานศิล ปาชีพ
แขนงต่า งๆ ของสมาชิก ศิล ปาชีพ จะเปิ ด ให้ ป ระชาชน
ทั ่ว ไปชมได้ทุ ก วัน ผู ้เ ข้า ชมจะได้เ ห็ น ผลงานศิล ปวัต ถุ
อัน สร้า งความประณี ต บรรจงของสมาชิก ศิล ปาชีพ ซึง่ สมเด็จ พระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เยาวชนลูกชาวนา
ชาวไร่มารับการฝึกฝนและผลิตงานเหล่านีอ้ อกมาตามพระราชประสงค์ทรงอนุรักษ์
ศิลปหัตถกรรมไทยและมีพระราชดำริให้ทำขึน้ ใหม่ ชาวต่างประเทศที่ไม่เคยเฝ้าฯ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถเลย ก็จะได้ตระหนักในพระปัญญาบารมีท่ที รงบันดาลให้มขี ้นึ
เป็นการเล่าปากต่อปากกันเองในนานาประเทศพระเกียรติคณ
ุ จะกำจรกำจายไปไม่สน้ิ สุด..”
ภายในท้องพระโรงใหญ่ได้จัดแสดงผลงานของมูลนิธิส่งเสริม
ศิลปาชีพฯ ซึ่งมีทั้งงานจักสาน เช่น กระเป๋าย่านลิเภา เครื่องเงิน และ
เครื่องทอง ศิลปะการทำคร่ำซึง่ เกือบจะสูญหายไปแล้ว เครื่องถมเงิน
ถมทอง ผ้าทอมือ และหุ่นแสดงฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชิน ีน าถ และยัง มีง านปั ้น แกะสลั ก หิ น สบู ่ หนัง ตะลุง
รวมถึ ง งานไม้ แ กะสลั ก เป็น เรื อ พระทีน่ งั ่ สุพ รรณหงส์จ ำลองจากไม้
ขนาดใหญ่ที่งดงามยิ่ง
๒๑๖

ทรงอนุรักษ์งานศิลป์ไทย... สืบทอดเป็นสมบัติของชาติและลูกหลานไทย
ด้ ว ยพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯพระบรมราชิ น ีน าถ ทีพ่ ระราชทานแนว
พระราชดำริในการบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานต่างๆ ได้ช่วยปลูกจิตสำนึกให้ปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะ
เยาวชนไทย ได้มีสถานทีท่ นี่ ่าสนใจ สามารถเข้าศึกษาและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมอันทรง
คุณค่า และภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยที่เหล่าบรรพชนได้สร้างสรรค์งานฝีมือและศิลปหัตถกรรม
ต่างๆ เพื่อให้ชาวไทยและชาวโลกได้ตระหนักว่า ประเทศไทยเป็นแหล่งที่มีโบราณสถานและโบราณ
วัตถุอันสวยงามและล้ำค่ามากมาย ไม่แพ้ชาติใดในโลก

๔.๓ สืบสานศิลปะการแสดงของไทย
“...การจัดแสดงโขนไม่ใช่เรื่องง่าย
คณะครูผู้เชี่ยวชาญการโขน ศิลปินแห่งชาติ ผู้แสดง และผู้จัดการแสดง
ต่างก็ทุ่มเทฝีมือ ความคิด และแรงกายแรงใจ อย่างสุดกำลัง
ทำให้โขนออกมาสนุก ตื่นเต้น และสวยงามมาก มีฉากที่สร้างอย่างยิ่งใหญ่…
ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขน คณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่
มาเป็นผู้สร้างร่วม เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝน
ศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรง
เมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดี สืบทอดวิชาต่อไป
ขณะเดียวกัน ต้องมีการจัดสร้างเครื่องแต่งกาย และฉากใหม่ๆ
ทำให้ได้ช่างฝีมือที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับ
รวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ ผู้ขับร้อง และผู้พากย์บทด้วยเช่นกัน
ขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่า
โขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป...”
พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ
ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

๒๑๗

ทรงทำนุบำรุงนาฏศิลป์ชั้นสูงและดนตรีไทย
สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิริ กิ ติ ์
พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริ
ในการทำนุบำรุง อนุรักษ์ สืบสาน
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประจำ
ชาติ ด้ า นนาฏศิ ล ป์แ ละดนตรี ไ ทย
ให้ ด ำรงอยูอ่ ย่า งยัง่ ยืน ให้ ค นไทย
โดยเฉพาะอย่า งยิง่ เยาวชนไทย
ได้ ภ าคภู ม ิใ จ พร้ อ มทัง้ ซาบซึ ้ง
ในคุ ณ ค่ า แห่ ง นาฏศิ ล ป์ไ ทย และ
เผยแพร่สปู่ ระคมโลกแสดงให้เห็นถึงเกียรติภูมิของประเทศไทย พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้กรมศิลปากรจัดการแสดงโขนในโอกาสต่างๆ และพระราชทานพระราชดำริให้อนุรักษ์ศิลปะการ
แสดงโขนและเครื่องแต่งกายโขนไว้ ซึ่งต่อมาได้เกิดเป็น “โขนในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ”
และ “โขน ศาลาเฉลิมกรุง”

ทรงอนุรักษ์การแสดงโขนและลวดลายบนชุดโขน... ศิลปะชั้นสูงของไทย
เมือ่ สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรม
ราชินีนาถ ทรงทราบว่านาฏศิลป์ไทยโดยเฉพาะ
“โขน” ซบเซาลงจึง มี พ ระราชดำริใ ห้ ฟ ืน้ ฟู
และอนุรักษ์ “โขน” ซึง่ เป็นศิลปะชัน้ สูงของไทย
และเครือ่ งแต่ง กายของโขน ด้ว ยทรงเห็ น ว่า
ลวดลายปักมีความประณีตงดงาม ควรแก่การ
อนุร ัก ษ์หั ต ถศิล ป์ ไ ทยไว้ จึ ง ทรงพระกรุ ณ า
โปรดเกล้า ฯ ให้ ก รมศิ ล ปากรจั ด การแสดงโขน
ในโอกาสทีท่ รงแปรพระราชฐานไปประทับ ณ พระตำหนัก ภู พ านราชนิเวศน์ จั ง หวั ด สกลนคร
โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้กรมศิลปากรนำไปปรับปรุงเครือ่ งแต่งกายโขน
ตามพระราชดำริ
นอกจากนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จฯ ไปทอด
พระเนตรการแสดงของคณะโขนธรรมศาสตร์หลายครั้ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เยาวชนทีม่ ุง่
อนุรักษ์และสืบทอดการแสดงโขนของไทยไว้ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน
๒๑๘

โขนในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า ฯ พ ร ะ บ ร ม ร า ชิ น ีน า ถ
ทรงสนับ สนุน การแสดงโขน โดยมี พ ระราชเสาวนีย์ ใ ห้ จ ัด
สร้างเครือ่ งแต่งกายโขนขึน้ ใหม่อย่างประณีตงดงาม พร้อมทั้ง
ให้ ป รั บ ปรุง วิธี ก ารแต่ง หน้า
ตัว ละครโขนกั บ ตัว แสดง
ที ่ส ว ม ช ฎ า ที ่เ ปิ ด ใ ห้ เ ห็ น
ใบหน้าให้เหมาะกับเทคโนโลยี
ก า ร แ ส ด ง ส ม ัย ใ ห ม ่แ ล ะ
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ ให้ จั ด แสดงในชุ ด “พรหมมาศ”
ณ ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย และชุด “นางลอย” ในเวลาต่อมา
ซึ่งทั้งสองชุดได้รับความสนใจอย่างมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้จัดการแสดงชุด “ศึกมัยราพณ์” ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
การจัดแสดงโขนแต่ละครั้งต้องใช้บุคลากรผูเ้ ชี่ยวชาญ ใช้เวลาเตรียมการยาวนานและใช้กำลัง
ทรัพย์จำนวนมาก แต่เป็นสิ่งที่น่ายินดีและนับว่าคุ้มค่า เนือ่ งจากการแสดงทุกครั้งสามารถผลิตและ
สร้างงานให้เยาวชนรุ่นใหม่ ทั้งช่างปัก ช่างเขียนฉาก ช่างทำหัวโขน ช่างทำเครื่องประดับ การร้อง การรำ
รวมถึงได้มีการคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นผูส้ ืบทอดศิลปะการแสดงโขน เป็นการส่งเสริม
ให้เยาวชนรุ่นหลัง ได้ร่วมอนุรักษ์รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยสืบไป
นอกจากนี ้ สิง่ ทีพ่ ระองค์ ท รงปลาบปลืม้ พระราชหฤทัย เป็น อย่า งยิง่ คื อ สัง คมไทยให้
ความสนใจการแสดงโขน ผู้ชมมีต้งั แต่ร่นุ เยาว์จนถึงผู้สูงอายุรวมทั้งมากันเป็นครอบครัว ดังพระราชดำรัส
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ความตอนหนึ่งว่า
“...เครื่องแต่งกายโขนเมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วสวยงามเหลือเกิน... การแสดงโขน
ครัง้ นีไ้ ม่ใช่จะประสบความสำเร็จเพียงแค่ได้เผยแพร่ศิลปะการแสดงชัน้ สูงของไทยเรา
เท่านัน้ แต่ยังเกิดสิ่งที่มีคุณค่าเพิม่ ขึน้ มาอีก คือพวกเราได้สร้างช่างฝีมือรุน่ ใหม่เอีย่ ม
ขึน้ มา รุน่ ใหม่ ที ่เข้า ใจถ่ อ งแท้ ถึ ง ศิ ล ปะการสร้า งเครือ่ งแต่ง กายโขน และได้เ ห็ น
ความผู ก พัน อย่ า งใกล้ ช ิด แบบสั ง คมไทยสมั ย โบราณ ลู ก หลานจูง พ่อ แม่ ปู่ ย่ า
ตา ยาย คนแก่ในบ้าน ไปดูโขนครัง้ นี้ ได้เห็นการแสดงความรัก เอือ้ อาทรต่อกัน
ในครอบครัวก็เป็นภาพที่สร้างความสุขใจแก่ผู้พบเห็นทุกคน...”
๒๑๙

โขนเฉลิมกรุง... นาฏกรรมชั้นสูงสู่สายตาประชาคมโลก
แนวพระราชดำริ ด้ า นการอนุรั ก ษ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยของ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถดังกล่าว ได้จุดประกายให้บุคคล
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมฟืน้ ฟูศิลปะการแสดงและวัฒนธรรมไทย
อาทิ สำนัก งานทรั พ ย์ส ิน ส่ว นพระมหากษั ต ริ ย ์ มูล นิธิ ศ าลาเฉลิม กรุ ง
และการท่อ งเทีย่ วแห่ ง ประเทศไทย ร่ ว มกั น จั ด ทำโครงการ “โขน
ศาลาเฉลิมกรุง” ขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองเนือ่ งในมหามงคลสมัยทีพ่ ระบาท
สมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว ทรงครองสิริ ร าชสมบัติ ค รบ ๖๐ ปี และ
เพื ่อ ร่ ว มทำนุบ ำรุ ง นาฏศิ ล ป์ชั ้น สูง ของไทยให้ เ ป็น ทีป่ ระจั ก ษ์ ส ูส่ ายตา
ประชนชาวไทยและประชาคมโลก รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติอีกด้วย โดยจัดแสดง
ณ ศาลาเฉลิมกรุงซึ่งเป็นโรงมหรสพหลวงที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ เป็น
เสมือนสัญลักษณ์แห่งการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ ซึ่งยังคงจัดแสดงจนถึงปัจจุบัน

ทรงเผยแพร่ศิลปะการแสดงของไทยสู่ต่างประเทศ
นอกจากนี ้ ในโอกาสทีส่ มเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชิ น ีน าถ เป็น ผูแ้ ทนพระองค์ พ ระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวเสด็จฯ ไปทรงเยือนสาธารณรัฐ
ประชาชนจี น อย่า งเป็น ทางการทรงจัด การแสดง
พระราชทานแก่ประเทศเจ้าภาพ ซึ่งเป็นการแสดง
ที่ย่งิ ใหญ่สวยงามตระการตา แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง
ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมของไทยตั ้ง แต่ อ ดี ต ถึ ง ปัจ จุ บ ัน
อาทิ การฟ้อนลาวดวงเดือนตามพระราชนิยม การแสดงวิวัฒนาการเครื่องแต่งกายของคนไทยตั้งแต่
สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยปัจจุบัน แสดงความประณีตงดงามในการออกแบบพัสตราภรณ์ด้วยผ้าไหมไทย
ของช่างไทย และการแสดงชุดกวนเกษียรสมุทรหรือ “การเล่นชักนาคดึกดำบรรพ์” เนือ่ งจากทรง
ตระหนักว่า เป็นการแสดงที่เก่าแก่สืบทอดมายาว
นาน เที ย บเคีย งกั บ จีน ได้ และมี ค วามสวยงามไม่
ยิ่งหย่อนกว่าศิลปะการเชิดสิงโตและการเชิดมังกร
และได้พระราชทานการแสดงชุดกวนเกษียรสมุทรนี้
ให้คนไทยได้ชื่นชมอีก ๒ ครั้ง คือ ในงานประกวดผ้าไหม
ณ จังหวัดสกลนคร และงานพระราชทานเลีย้ งลูกเสือ
ชาวบ้าน ณ จังหวัดเชียงใหม่
๒๒๐

ปวงประชาเป็นสุขศานต์
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทีท่ รงอุปถัมภ์โขน นาฏศิลป์
และดนตรีไทย นอกจากจะยังความปลืม้ ปีตแิ ก่เหล่านาฏศิลปินแล้ว ยังได้พระราชทานพระราชดำริให้ปรับปรุง
ศิลปะการแสดง เครื่องแต่งกาย และศิลปะแขนงต่างๆ ให้เหมาะสม สวยงาม และทรงคุณค่าอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นการทำนุบำรุงรักษาศิลปะการแสดงอันทรงคุณค่า ซึ่งนับเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรษุ ที่ชาวไทย
ควรอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานไทยได้ภาคภูมิใจดัง นายปกรณ์ พรพิสุทธิ์ ผูอ้ ำนวยการสำนักการสังคีต
กรมศิลปากร และนักแสดงโขนและนาฏศิลป์ผู้มีชื่อเสียงของประเทศไทยได้ให้สัมภาษณ์ไว้ ดังนี้

นายปกรณ์ พรพิสุทธิ์

ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต กรมศิลปากร
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระวิสัยทัศน์กว้างไกล
ในการส่งเสริมศิลปะการแสดงของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงอุปถัมภ์คำ้ จุน
“โขน” ให้กลับมาเป็นที่นิยม นายปกรณ์ พรพิสุทธิ์ ศิลปินผู้เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด กล่าวว่า พระองค์ทรงปลุกกำลังใจของศิลปิน
ให้พองโต พร้อมเดินหน้าพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่
การแสดงโขน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกความเป็นไทย เผยแพร่ส่เู ด็กรุ่นใหม่ให้ร้จู กั ซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรม
ไทย และชาวต่างประเทศได้ประจักษ์ในความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทยตราบนานเท่านาน

พระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ช่วยอนุรักษ์โขนไทย
สถาบั น พระมหากษัต ริย์ ไ ด้ใ ห้ ค วามอุป ถั ม ภ์ ค ้ำ ชูแ ละทำนุ
บำรุงงานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “โขน” ตลอดมา
ตั ้ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปัจ จุ บ ัน โขนเป็ น จุด ศูน ย์ ร วมของศาสตร์แ ละศิล ป์
หลากหลายแขนง เช่น วรรณกรรม วรรณศิลป์ นาฏศิลป์ คีตศิลป์ และ
หัตถศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงรักในศิลปวัฒนธรรม
จึงเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงโขนของกรมศิลปากรหลายครั้ง
ซึ ่ง เราภาคภู ม ิใจมาก เช่ น ในโอกาสทรงต้ อ นรั บ พระราชอาคั น ตุ ก ะ
นอกจากนี้ พระองค์มีพระราชประสงค์ให้ “โขน” ซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงนี้
ดำรงอยู่ ทั้งเรื่องของท่ารำ เครื่องแต่งกาย รวมทั้งเพลงและดนตรี เพื่อให้
ประชาชนชาวไทยรู ้ว่ า แผ่น ดิ น ไทยเรานีด้ ำรงอยูไ่ ด้ ส ่ว นหนึง่ เพราะ
ศิลปวัฒนธรรม
๒๒๑

เมื่อปี ๒๕๔๗ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ได้มีโอกาสแสดงถวาย
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทีค่ ่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่
พระองค์ได้พระราชทานราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้สำนักการสังคีต จำนวน
๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อนำไปสร้างเครื่อง (ชุดโขน) ความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ลึกซึ้ง
ยิง่ กว่ า คื อ พระองค์ไ ด้ท รงปลุ ก กำลั ง ใจของเราให้ พ องโตขึน้ มาว่า
เราจะต้องเดินหน้า และคิดว่าเมื่อพระองค์ทรงเป็นห่วงเรา แล้วเราจะอยู่
เฉยได้อย่างไร ทุกคนต้องลุกขึน้ มาพัฒนาศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะ
การแสดงโขน จุดนีเ้ องทำให้สำนักการสังคีตมีการพัฒนาการแต่งกาย
การแต่งหน้า และการแสดงโขนอย่างต่อเนื่อง

โขนในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และโขนเฉลิมกรุง
นอกจากพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ทีท่ รงให้ ก รมศิ ล ปากรอนุรั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาการแสดงโขนแล้ว
สมเด็จ พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชิน ีน าถ มี พ ระราชประสงค์ใ ห้ เ ด็ก รุน่ ใหม่ มี โ อกาสได้ด ูโขน
จึงมีพระราชดำริให้จัดแสดง “โขนในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” และ “โขนเฉลิมกรุง” ขึน้
โดยปรับวิธีการเดินเรื่องให้สั้นกระชับ พัฒนาฉากและแสง สี เสียง ให้ดึงดูดใจ ส่วนโขนของกรมศิลปากร
ยังคงอนุรักษ์การแสดงส่วนใหญ่ตามแบบแผนในอดีต ซึ่งโขนในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
และโขนเฉลิมกรุงนั้น นักแสดงตัวเอกส่วนมากมาจากกรมศิลปากรซึ่งเป็นศิลปินอาชีพ
พระองค์ทรงมีพระวิสัยทัศน์กว้างไกลมาก เพราะนอกจาก “โขนเฉลิมกรุง” จะช่วยให้นักแสดง
ต่างๆ ได้มีโอกาสทำงานและแสดงวิชาความรู้ทไี่ ด้ร่ำเรียนมาแล้ว ในขณะเดียวกันโรงละครเฉลิมกรุง
จะมีแขกต่างประเทศมาชม นับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำนุบำรุง อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
การแสดงโขนของไทยเราด้วย

ส่งเสริมการแสดงโขน... พัฒนาศาสตร์และศิลป์หลายแขนง
การอนุรักษ์และส่งเสริมการแสดงโขน
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ได้ก่อให้เกิดการพัฒนาศิลปะหลายแขนง
ตามมา ทัง้ ในเรื่องการเย็บปักถักร้อย และ
การแต่งหน้า ส่วนการแต่งกายยังคงพัฒนา
โดยยึดหลักหรือแบบแผนที่มีอยู่ เช่น ทศกัณฑ์
ซึ ่ง เป็น ยัก ษ์ ย ัง ต้ อ งใส่ส ีเขี ย ว แต่ จ ะพั ฒ นา
๒๒๒

เรื่องลวดลายในการปักชุด โดยผูเ้ กี่ยวข้องได้ร่วมประชุมกันนำลายจากช่างสิบหมูม่ าเลือกและนำมา
สร้างสรรค์ให้ลายสวยงามขึ้น มีความเหมาะสมกับตัวละคร พิจารณาแม้กระทัง่ ช่องไฟในการปักลาย
ความนูน ช่องว่างระหว่างลายกับดิ้น เป็นต้น ทำให้ต้องใช้ช่างปักทีม่ ีฝีมือทัง้ ในสำนักการสังคีตและ
เอกชนจำนวนมากเป็นผู้ปัก เพราะการปักชุดโขน ๑ โรง ต้องทำชุด ๖๐-๗๐ ตัว ใช้เวลาในการทำนาน
พอสมควร นับเป็นการพัฒนาฝีมือช่างปักด้วย

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ต่างประเทศ แสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทย
สมเด็จ พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชิน ีน าถ มี
พระราชประสงค์ให้ชาวต่างชาติได้เห็นศิลปวัฒนธรรม
อัน มี เ อกลั ก ษณ์ เ ฉพาะของไทยเรา จึ ง ทรงพระกรุ ณ า
โปรดเกล้าฯ ให้นำโขนและศิลปะการแสดงอื่นๆ ไปแสดง
ด้วยหลายครั้ง อาทิ งานฉลองมิตรภาพ ๕๐๐ ปี ความ
สัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส ทีร่ ัฐบาลไทยได้มอบศาลาไทยให้
ประเทศโปรตุเกส
ผมอยากให้ เ ยาวชนรุ ่น หลัง ๆ ตระหนัก ว่ า การจะมาเป็น ศิ ล ปิน อาชี พ และมีชื ่อ เสีย งได้ ต้ อ ง
มีความอดทน และขอให้ตระหนักถึงคุณค่ามหาศาลของศิลปวัฒนธรรมของเรา ทั้งนี้เพราะองค์ประกอบ
ของการแสดงมีความหลากหลาย ตั้งแต่กระบวนท่าการรำ แสง สี เสียง การแต่งตัว ซึ่งหัวใจสำคัญ
คือดนตรีและการขับร้อง จะเห็นได้ว่าศิลปวัฒนธรรมของเรามีความละเอียดอ่อนและยากลำบากในการ
แสดง ต้องผสมผสานไปในทิศทางเดียวกัน เพราะฉะนัน้ ถ้าทุกคนให้ความสำคัญ เชือ่ ว่าสิ่งเหล่านี้
จะยังคงอยู่บนผืนแผ่นดินไทยอีกยาวนาน

ภาคภูมิใจที่เกิดมาเป็นข้าแผ่นดิน
ด้วยความจงรักภักดีและเทิดทูนในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชิ น ีน าถ ในฐานะศิ ล ปิน และผูอ้ ำนวยการสำนัก การสัง คี ต กรมศิ ล ปากร ซึ ่ง งานหลัก
ของเราคือรับใช้เบือ้ งพระยุคลบาท ทุกขณะจิตของพวกเรามีความภาคภูมิใจที่เกิดมาเป็นข้าแผ่นดิน
ของพระองค์ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
จึงได้จัดการแสดงละครเรื่อง “ขุนช้างขุนแผน” ณ โรงละครแห่งชาติเพือ่ สนองพระราชดำริและ
พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงทำนุบำรุง อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลป์ การขับร้อง
และดนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงโขน อันเป็นศิลปะชั้นสูงของไทยทีม่ ีเอกลักษณ์โดดเด่น
บ่งบอกอารยธรรมที่รุ่งเรือง ให้เป็นความภาคภูมิใจของปวงชนชาวไทยตลอดไป
๒๒๓

๕

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ซึ่งก็คือ “ราษฎร” ของพระองค์ ให้มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนือ่ ง จึงทรงมุ่งมั่นสนับสนุนให้คนไทยทุกคนมีความรูแ้ ละมีการศึกษาให้มากที่สุด เนือ่ งจากเป็น
ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาความคิด และสติปัญญา นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีศศาสนาเป็
าสนาเป็นเครื่อง
ยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้มีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม และพระองค์ททรงเห็
รงเห็นถึงคุณค่าของผู้ที่เกษียณ
อายุ ให้ได้มีโอกาสนำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมายาวนานมาร่วมพัฒนาสังคม
และประเทศชาติ
ด้านการศึกษา
ษานั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ
โรงเรียน อาทิ ทรงสร้างโรงเรียนนให้แก่เด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร พระราชทานทุนการศึกษา
แก่นักเรียนยากจนทีข่ าดโอกาสทางการศึกษาทีท่ รงพบระหว่างเสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มราษฎร หรือ
ทรงทราบจากแหล่งต่างๆ โดยทรงรับเป็น “นักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์” รวมทั้งพระราชทาน
ทุนการศึกษาแก่เด็กพิการ ให้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ส่วนการศึ
การศึกษานอกระบบ
อาทิ ทรงสร้าง “ศาลารวมใจ” ให้เป็นห้องสมุดอเนกประสงค์ของชุมชน เพื่อใช้ศกึ ษาหาความรู้ในด้านต่างๆ
ได้ตลอดเวลา
นอกจากนี้ พระองค์ทรงตระหนักว่าศาสนาเป็นเครือ่ งยึดเหนีย่ วจิตใจที่สำคัญของมนุษย์ให้
ประพฤติแต่คุณงามความดี จึงทรงเป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนที่ดี โดยทรงนำหลักธรรมเป็นแนว
ปฏิบัติ ทรงส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างรอบด้าน และทรงส่งเสริมให้ราษฎรนำหลักธรรมคำสอนใน
พระพุทธศาสนามายึดถือปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ตลอดจนทรงให้ความสำคัญในการอุปถัมภ์ศาสนา
ทุกศาสนา ทั้งยังทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจด้วยความเคารพในประเพณีของศาสนานั้นๆ อย่างดียิ่ง
และนับเป็นพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทีมีม่ พี ระราชดำริให้จัดตั้ง
“ธนาคารสมอง” ให้เป็นศูนย์รวมของผู้เกษียณอายุ เพื่อร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ซึ่งในปัจจุบัน
วุฒิอาสาธนาคารสมองกว่า ๔,๐๐๐ คน ได้เป็นพลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ
จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่างหาที่สดุ มิได้ ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงให้
ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรของชาติให้มีคุณภาพและศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมี
ความสุขในปัจจุบัน และมีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างรู้เท่าทัน
๒๒๔

๕.๑ ส่งเสริมการศึกษาพร้อมพัฒนาจิตใจด้วยหลักธรรม
“...การที่เรียนวิชาธรรมะทุกระดับทุกสาขา
ย่อมเป็นประโยชน์โดยตรงในทางพระศาสนา
คือทำให้ได้ทราบว่าพระธรรมนั้นลุ่มลึกกว้างขวางเพียงไร
จะศึกษาทราบได้จากที่ใดโดยวิธีใด
เพื่อจักได้ฝึกฝนตนเองต่อไปให้เหมาะ
แก่อัธยาศัยและความประสงค์ตามอัตภาพ
ส่วนวิชาอื่นนั้นก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
สำหรับศึกษาโลก ศึกษาสังคม เพื่อมนุษยสัมพันธ์
และเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์
ผู้ที่จะต้องเกี่ยวข้องคบหาสมาคมด้วยตลอดชีวิต
จึงขอให้ช่วยกันคิดช่วยกันจัดการศึกษา
ทั้งนี้ให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึงยิ่งขึ้น...”
พระราชดำรัส ในโอกาสเสด็จฯ ในพิธีเปิดการประชุมของมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย
ณ สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร
๗ เมษายน ๒๕๑๘

พระราชปณิธานมุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา... เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรม
ราชิ น ีน าถ ทรงเล็ง เห็ น ว่ า การศึ ก ษามี
ความสำคั ญ อย่า งยิง่ ต่ อ การพั ฒ นาชี วิ ต
ความเป็น อยูข่ องประชาชนและต่ อ
การพัฒนาประเทศ จึงมีพระราชปณิธาน
ทีจ่ ะส่งเสริมการศึกษาแก่ประชาชนอย่าง
ทัว่ ถึ ง และมี คุ ณ ภาพทัง้ ในเมือ งและ
ในชนบทห่ า งไกลทุร กันดาร โดยเฉพาะ
แก่เด็กยากจนและด้อยโอกาส ดังพระราช
ดำรัสเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ ความตอนหนึ่งว่า
๒๒๕

“...การพัฒนาคนเป็นสิ่งสำคัญเท่ากับชาติ ถ้าไม่พยายามพัฒนาคนให้อยู่ในสภาพ
ที่อยู่ดีกนิ ดี มีการศึกษาและอาชีพ คนก็ไม่สามารถพัฒนาชาติให้เจริญได้ การพัฒนาคน
จึงเท่ากับการพัฒนาประเทศ...”
พระองค์ จึ ง ได้ พ ระราชทานพระราชทรั พ ย์
เพื ่อ สร้ า งโรงเรี ย นในท้อ งถิ ่น ทุร กั น ดารหลายแห่ ง
อาทิ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ ๑ เป็นโรงเรียน
สำหรั บ ชาวไทยภู เ ขาเผ่า เย้า ทีบ่ ้า นห้ ว ยขาน
ตำบลแม่ง อน อำเภอฝาง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ และ
โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ ๒ ได้พระราชทาน
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่
ให้แก่โรงเรียนชายแดนสงเคราะห์ ๑๔ ของชาวไทย
ภูเขาเผ่าม้ง ตำบลแม่รมิ อำเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จฯ
ทรงเปิดอาคารและพระราชทานนามว่า “โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ ๒”

ทรงเป็นครูของแผ่นดิน... ถ่ายทอดความรู้คู่คุณธรรม
นอกจากนี้ พระองค์ทรงโปรดการเป็นครูย่งิ นัก โดยจะทรงสอนให้พระราชโอรสและพระราชธิดา
อ่านหนังสือวรรณคดีต่างๆ เช่น พระอภัยมณี อิเหนา รามเกียรติ์ รวมถึงทรงวางแผนการสอนอย่างเป็น
ระบบ มีวิธีการสอนทีส่ นุกสนาน โดยมีความสมดุลทัง้ หลักวิชาการและหลักปฏิบัติ รวมถึงการพัฒนา
ด้านจิตใจและสุขภาพอนามัย รวมทัง้ เมือ่ เสด็จฯ แปรพระราชฐานไปยังต่างจังหวัด หากมีโอกาส
จะทรงสอนหนัง สื อ ราษฎรด้ว ยพระองค์เ อง ซึ ่ง นอกจากทรงสอนตามแบบเรี ย นแล้ว พระองค์
จะทรงแทรกความรูท้ างพระพุทธศาสนา จริยธรรม สุขภาพอนามัย และความรักชาติรักแผ่นดิน
ตลอดจนเหล่าข้าราชบริพารพระองค์ก็ทรงส่งเสริมให้มีความรู้ในเรื่องต่างๆ อย่างรอบด้านและทันยุค
ทันสมัย โดยบทความใดทีท่ รงอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ควรรู้ ก็ทรงพิมพ์สำเนาแจกจ่าย หรือทีเ่ ป็น
ภาษาต่างประเทศก็ทรงแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยพระราชทาน

“ศาลารวมใจ” ศูนย์รวมเพื่อการเรียนรู้ การศึกษา
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ส่วนประชาชนทัว่ ไป พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ ส ร้ า ง “ศาลารวมใจ” ซึ ่ง อาจเรี ย กได้ ว่ า เป็น ศาลาอเนก
ประสงค์ ด้ ว ยพระองค์ ม ีพ ระราชประสงค์ ใ ห้ เ ป็ น สถานที ่
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ซ ึ ่ง ช า ว บ้ า น ส า ม า ร ถ ศ ึก ษ า ห า ค ว า ม ร ู ้
ด้ว ยตนเองจากหนัง สือ ประเภทต่ า งๆ ที่
พระองค์ ไ ด้ พ ระราชทานไว้ ท ีศ่ าลารวมใจ
และเป็น ทีซ่ ึ ่ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ
ให้ราษฎรเข้าเฝ้าฯ และทรงบรรยายเรือ่ งราว
ที่เป็นความรู้ต่างๆ ด้วยพระองค์เอง รวมถึง
ทรงให้ ม ีห้ อ งปฐมพยาบาลทีใ่ ห้ ก ารรั ก ษา
พยาบาลเบือ้ งต้นด้วยยาพระราชทาน และมี
เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “หมอหมู่บ้าน” เป็นผู้ดูแล
ศาลารวมใจจึ ง เปรี ย บเสมือ นศู น ย์ร วมชาวบ้า น เป็น ทัง้
ห้ อ งสมุด ห้ อ งพยาบาล และห้ อ งประชุ ม ในคราวเดี ย วกั น ศาลา
รวมใจหลายแห่งจึงสร้างใกล้วัด เพื่อดึงดูดให้ชาวบ้านทีม่ าวัดสนใจ
ศึกษาหาความรู้จากศาลารวมใจด้วย ปัจจุบันมีศาลารวมใจกระจาย
อยูใ่ นภูมิภาคต่างๆ เช่น ภาคเหนือ ศาลารวมใจบ้านกาด บ้านขุนดง
บ้า นวั ด จั น ทร์ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ภาคใต้ ศาลารวมใจวั ด พระพุ ท ธ
จังหวัดนราธิวาส ศาลารวมใจวัดสารวัน จังหวัดปัตตานี เป็นต้น

พระราชทานทุนการศึกษา… พัฒนาเยาวชนทุกกลุ่มทุกวัย
สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ น ีน าถ
มีพระราชดำริว่า การศึกษานัน้ ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็น
การศึ ก ษาตามระบบเสมอไป ดั ง นั้ น หากเด็ก คนใด
มี ม านะพยายามและประสงค์จ ะศึก ษาต่อ พระองค์
จะทรงส่ ง เสี ย ให้ เ รีย นไปตามความสามารถของ
เด็กคนนั้น แต่หากเด็กคนใดมีอายุมากเกินกว่าจะกลับมา
เข้ า เรี ย นชั ้น เดี ย วกั บ เด็ ก อืน่ ๆ ได้ ก็ จ ะทรงส่ง เสริ ม ให้
เรี ย นวิ ช าชี พ ตามความสนใจและความสามารถ
โดยพระองค์ จ ะทรงรั บ นักเรียนยากจนขาดโอกาสทาง
การศึ ก ษาไว้ ใ นพระบรมราชานุ เ คราะห์ ใ นโอกาสทีท่ รงพบขณะเสด็ จ ฯ ทรงงานตามทีต่ ่ า งๆ
หรื อ เมือ่ ทรงทราบผ่า นทางกองราชเลขานุก ารในพระองค์ ฯ โดยทรงไม่เ ลือ กว่ า ต้ อ งเป็น เด็ ก
ที่เรียนเก่งเท่านั้น
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การพระราชทานทุนนัน้ รวมถึงชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และค่าใช้จ่ายทัง้ หลายระหว่าง
เรียน พร้อมกับทรงให้กองราชเลขานุการในพระองค์ฯ ติดตามดูแลความเป็นอยูอ่ ย่างใกล้ชิด เพื่อให้
รู้สึกอบอุ่นและให้ความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา ดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ “สมเด็จแม่กับการศึกษา” ความตอนหนึ่งว่า
“...เวลาเสด็จพระราชดำเนินไปที่ไหน ก็จะพระราชทานทุนการศึกษาแก่คนที่ฐานะไม่ดี
ไม่ ส ามารถส่ ง ลู ก ให้ เรีย นชัน้ สู ง ได้ ทุ น พระราชทานนัน้ มี ทุ ก ระดับ ชัน้ และทุ ก ภาค
จำนวนเงินที่พระราชทานเพียงพอเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา บางครัง้ พอทีจ่ ะจุนเจือ
ครอบครัวในด้านอืน่ ๆ ด้วย เพราะมีพระราชประสงค์ให้นักเรียนผู้นนั้ อยู่ในฐานะที่จะ
เล่ า เรี ย นต่อ ได้จ ริง ๆ นัก เรีย นที ่ไ ด้ร ับ ทุ น พระราชทานจะมี ท ะเบี ย นประวัต ิข ้อ มู ล
ส่วนตัว ข้อมูลครอบครัว ข้อมูลในการศึกษาอย่างเป็นระเบียบ เมื่อรับพระราชทาน
เงินทุกครั้งจะต้องมีจดหมายติดต่อรายงานผลการศึกษา เล่าความทุกข์สุขของตนและ
ครอบครัวมาที่แผนกนักเรียน กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ทุกๆ ครั้ง...”
นอกจากนี ้ พระองค์ ท รงห่ ว งใยในเด็ ก และ
ประชาชนที่พิการ โดยมีพระราชดำริว่าผู้พิการควรได้รับ
ความเอาใจใส่ ด ูแ ลและได้ร ับ การบำบั ด รัก ษาเมื ่อ
เจ็บ ป่ ว ยเช่น เดีย วกั บ บุ ค คลทั ่ว ไป และควรได้ร ับ
การอบรมให้ มี อ าชีพ ตามความถนัด เพือ่ สามารถ
ดำรงชีพ ได้ด ้ว ยตนเอง ไม่เ ป็น ภาระแก่ ค รอบครั ว
และสังคม พระองค์จึงได้พระราชทานทุนการศึกษาแก่
เด็กพิการให้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนการศึกษาพิเศษที่
กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งมีทั้งโรงเรียนสอนคนตาบอด
โรงเรียนสอนคนหูหนวก-หูตงึ โรงเรียนสอนคนปัญญาอ่อน
และโรงเรี ย นสอนคนพิ ก ารแขนขาและลำตั ว โดยพระองค์ ม ีพ ระราชเสาวนีย ใ์ ห้ ก องราชเลขา
นุก ารในพระองค์ ฯ ปฏิ บ ัติ เ ช่ น เดี ย วกั บ นัก เรี ย นสามัญ ทัว่ ไปคื อ ติ ด ตามดู แ ลอย่า งใกล้ชิ ด
จนจบการศึกษาและสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ในที่สุด

ทรงนำหลักธรรมพัฒนาจิตใจควบคู่การให้การศึกษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงตระหนักด้วยว่าคนเราแม้จะได้รับการศึกษา
ทีด่ ีครบถ้วน หากขาดศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนีย่ วจิตใจ ก็ไม่อาจเรียกว่าได้เป็นผูท้ มี่ ีการศึกษาอย่าง
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แท้จริง เนือ่ งจากยังขาดศีลธรรมและปัญญา
ทีจ่ ะเป็น เครื ่อ งส่อ งนำทางให้ ป ระพฤติ แ ละ
ปฏิ บ ัติ ช อบ ประกอบกั บ ทรงเล็ง เห็ น ว่ า
สัง คมไทยเริ ่ม เปลีย่ นไปตามสภาพแวดล้อ ม
ทางเศรษฐกิจทีเ่ น้นความเจริญด้านวัตถุมากขึ้น
ละเลยต่ อ การพั ฒ นาทางด้ า นจิ ต ใจ ศี ล ธรรม
และค่ า นิย มอัน ดี ง ามของไทยทีม่ ีม าแต่ อ ดี ต
พระองค์จึงมีพระราชดำริว่า การนำหลักธรรม
คำสอนในพระพุทธศาสนามาให้ราษฎรถือปฏิบัติในชีวิตประจำวัน จะช่วยให้ราษฎรสามารถเลือก
ระบบเศรษฐกิจสังคมสมัยใหม่ผสมผสานเข้ากับวิถีชีวิตและค่านิยมอันดีงามของสังคมไทยได้อย่าง
เหมาะสม โดยทรงย้ำเรื่องคุณธรรมว่าเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวติ และการปฏิบัตธิ รรมจะช่วยให้เป็น
ผู้มีความอดทน ขยันขันแข็ง รู้จักพึ่งตนเอง รู้จักความพอดี และอยู่ในสังคมร่วมกันได้อย่างสันติสุข
พระองค์จ ึง ทรงพยายามทุ ก วิถี ท างและทุ ก
โอกาสที่จะทรงแนะนำให้พสกนิกรเห็นว่า ความเจริญ
ทางด้านจิตใจเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญที่สุด ไม่น้อย
ไปกว่าความเจริญทางด้านวัตถุ เพราะจะช่วยให้ชีวิต
มนุษย์สมบูรณ์และมีค่า ซึ่งเท่ากับการพัฒนาประเทศ
สัมฤทธิผลอย่างแท้จริง ดังพระราชดำรัสในคราวเดียว
กับข้างต้น ความตอนหนึ่งว่า
“...เมื่อคนเรามีวิชาความรู้ พร้อมทั้งศีลธรรมจรรยาอันดีงาม ย่อมสามารถทำงาน
หาเลี้ยงชีพและดำรงชีวิต อยู่ได้โดยสวัสดีและมั่นคง ยังสามารถเผื่อแผ่ความดี ความเจริญ
ของตัวให้เป็นประโยชน์ถึงส่วนรวมได้ด้วย...”

บ้านแม่ตะไคร้... จุดเริ่มต้นโครงการปลูกฝังคุณธรรม
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงทรงริเริม่ โครงการปลูกฝังคุณธรรมขึน้ โดยดำเนิน
การครั้งแรกที่วัดในหมู่บ้านแม่ตะไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระราชดำริว่าการปลูกฝังคุณธรรมให้ได้
ผลนัน้ จำเป็นต้องกระทำอย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง ทัง้ ในเด็กและผูใ้ หญ่ จึงทรงให้อบรมสัง่ สอนธรรม
จัดแต่งวิหารของวัดเพื่อเป็นสถานประกอบพิธกี รรมทางศาสนาและการปฏิบัตธิ รรม เป็นต้น ตลอดจนทรง
ส่ ง เสริม อาชีพ และพัฒ นาด้า นอืน่ ๆ ควบคูไ่ ปด้ว ย เพือ่ เสริม สร้า งให้ ร าษฎรเป็ น ผู ้มี จ ิต ใจ
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เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม พร้อมกับมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขนึ้ อันจะเป็นแบบอย่างของการพัฒนา
ทีส่ มบูร ณ์แ ละเป็น รู ป ธรรมแก่ ร าษฎรในหมูบ่ ้า นอืน่ ๆ และขยายผลไปสูส่ ัง คมเมือ ง ซึ ่ง จะ
ช่วยให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาสังคมและประเทศไทยยิ่งขึ้น

ทรงส่งเสริมพระพุทธศาสนา และทรงเป็นแบบอย่างพุทธศาสนิกชนที่ดี
นอกจากนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินนี าถทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
ในหลายด้าน อาทิ ทรงอนุเคราะห์พระภิกษุสงฆ์
ที ่อ าพาธ โดยทรงถวายปัจ จั ย เป็น ค่ า รั ก ษา
พยาบาล หรื อ พระราชทานพระราชทรั พ ย์
แก่ โ รงพยาบาลเป็น ทุน ในการบริ ก ารและ
อำนวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ทมี่ ารับการรักษา
ทรงรั บ “สถาบั น แม่ ช ีไ ทย” ไว้ ใ นพระบรม
ราชิ น ูป ถั ม ภ์ ด้ ว ยทรงเล็ง เห็ น ว่ า เป็น สถาบัน
ของสตรีกลุม่ ใหญ่ทมี่ งุ่ รักษาศีล บำเพ็ญธรรม เพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของสัง คมและทรงรั บ “มู ล นิ ธิ ส่ ง เสริ ม พระพุ ท ธศาสนาวั น อาทิ ต ย์ ” ของสภาการศึ ก ษา
มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลัย ไว้ ใ นพระบรม
ราชิ น ูป ถั ม ภ์ โ ดยมูล นิธิ แ ห่ ง นีไ้ ด้ จั ด ตั ้ง
“ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์”
ให้ ก ารศึ ก ษาอบรมประชาชนโดยเฉพาะ
กลุม่ เด็ ก และเยาวชนเพื ่อ ความเข้ า ใจ
ในหลัก คำสอนทางพระพุ ท ธศาสนา
และน้อ มนำไปประพฤติ ป ฏิ บ ัติ ใ นชี วิ ต
ประจำวั น รวมทัง้ ช่ ว ยสืบ ทอดพระพุ ท ธ
ศาสนาต่อไป
ตลอดจนทรงปฏิ บั ต ิพ ระราชกรณี ย กิ จ ในวัน สำคัญ ทางศาสนาเพือ่ เป็ น แบบอย่ า งแก่
พุท ธศาสนิก ชน อาทิ ทรงเสด็ จ ฯ วั ด ต่ า งๆ เพื ่อ สดั บ ธรรมเทศนาอยูเ่ ป็น นิต ย์ และในโอกาสที ่
วันวิสาขบูชาในปี ๒๕๕๕ นี้ เป็นปีเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
พระองค์ได้เสด็จฯ ทรงร่วมพิธี ณ มณฑลพิธที อ้ งสนามหลวง ท่ามกลางความปลื้มปีตขิ องพุทธศาสนิกชน
ที่รอเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จกันอย่างล้นหลาม
๒๓๐

ทรงอุปถัมภ์ทุกศาสนา... ด้วยทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดี
นอกจากพุ ท ธศาสนาแล้ว สมเด็จ พระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงทำนุบำรุงทุกศาสนาในประเทศไทย
ไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์ อิสลาม พราหมณ์ ฮินดู และซิกข์
ด้วยทรงตระหนักว่า ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี และเป็น
แนวทางให้มนุษย์ประพฤติปฏิบัตใิ นสิ่งที่ดงี ามเช่นเดียวกัน พระองค์
จึงทรงให้ความสำคัญและทรงให้การอุปถัมภ์ศาสนาทุกศาสนา
โดยคราวใดทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวเสด็จฯ ไปในงานพิธี
หรือทรงประกอบพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับศาสนาต่างๆ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
จะโดยเสด็จด้วยเสมอ และทรงไม่เลือกว่าจะเป็นพิธีของศาสนาใด ทั้งยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ด้วยความเคารพในประเพณีของศาสนานั้นๆ อย่างยิ่ง

ปวงประชาเป็นสุขศานต์
ด้ ว ยทรงตระหนัก ถึ ง ความสำคั ญ ของการศึ ก ษาและศาสนาทีส่ ามารถพั ฒ นาคนให้ เ ป็น ผูม้ ี
ความพร้อมทีจ่ ะร่วมพัฒนาประเทศให้เจริญรุง่ เรืองยิง่ ขึน้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ จึงทรงอุปถัมภ์
และส่งเสริมสถาบันการศึกษาและพุทธศาสนาควบคูก่ ันเสมอมา โดยการศึกษาจะเป็นเครื่องมือให้
คนได้นำความรูแ้ ละวิชาการมาพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ ในขณะทีห่ ลักธรรมจะช่วยกล่อมเกลา
จิตใจ ช่วยให้ประชาชนมีความรัก เอื้ออาทร และเกื้อกูลต่อกัน ตลอดจนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ดังนั้น พระองค์จึงทรงพยายามทุกวิถีทางที่จะให้คนไทยได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
ดังกล่าวข้างต้น พร้อมทัง้ ให้ได้การอบรมบ่มเพาะดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นคนดีและร่วมสร้างสรรค์
สังคมไทยต่อไป ดังตัวอย่างทีไ่ ด้พระราชทานทุนการศึกษาแก่ นายนันทิศักดิ์ ไตรยสุทธิ์ ช่วยให้
ได้รับการศึกษา สามารถประกอบอาชีพ และสานต่อพระราชปณิธานในการช่วยเหลือสังคมเพื่อความ
ผาสุกของชาวไทยตลอดไป
๒๓๑

นายนันทิศักดิ์ ไตรยสุทธิ์

อดีตนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์
นายนันทิศักดิ์ ไตรยสุทธิ์ เกือบต้องหยุดพักการเรียน เนือ่ งจากปัญหา
ครอบครั ว และไม่มี ท ุน ทรั พ ย์ แต่ ด้ ว ยตระหนัก ในพระเมตตาของสมเด็ จ
พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ น ีน าถ จึ ง ได้ ข อพระราชทานความช่ ว ยเหลือ
ซึ่งทรงมีพระเมตตารับเป็นนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ เขาจึงได้เรียน
จนจบและมีงานทำ โดยตั้งใจไว้ว่าจะให้ความช่วยเหลือสังคมและเด็กทีด่ ้อยโอกาสได้เรียนเหมือนตน
ตามที่พระองค์ทรง “ให้” แก่ประชาชนจำนวนมากอย่างไม่มีท่สี ้นิ สุดและไม่หวังสิ่งตอบแทน สมดั่งทรงเป็น
“สมเด็จแม่” ของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

ครอบครัวแตกแยก... ทรงรับเป็นนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์
ในช่ ว งทีผ่ มเรี ย นหนัง สือ อยูช่ ั ้น มัธ ยมศึ ก ษาปีท ี ่ ๔ เกิ ด ปัญ หา
ครอบครัวแตกแยก ผมและน้องๆ จึงมีปัญหาทางการเงินสำหรับศึกษาต่อ
ขณะนัน้ เองผมได้ม องไปยั ง พระฉายาลั ก ษณ์ ข องสมเด็จ พระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถบนฝาผนังบ้าน เห็นพระพักตร์ที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา
จึงตัดสินใจเขียนจดหมายกราบบังคมทูลฯ ให้ทรงทราบถึงปัญหาและความ
มุ่งมั่นของผมที่จะศึกษาต่อ
ภายหลังจากทีส่ ่งจดหมายไปเพียง ๓ วัน ผมได้รับการติดต่อจาก
กองราชเลขานุการในพระองค์ฯ แจ้งว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระเมตตา
รับเป็นนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ โดยเจ้าหน้าทีไ่ ด้ถ่ายทอดให้ทราบถึงพระราชเสาวนีย์ว่า
“ขอให้ ส บายใจและตัง้ ใจเรีย น” ณ วิ น าทีน นั ้ ผมดี ใจและปลาบปลืม้ ใจมากทีส่ ุด ในชี วิ ต ทีไ่ ด้
รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ผมจึงมุมานะเรียนและสอบเข้าศึกษาต่อทีค่ ณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ นอกจากพระราชทานทุนการศึกษาแล้ว พระองค์ได้
พระราชทานค่าใช้จา่ ยต่างๆ อาทิ ค่าสมุด หนังสือ เครื่องเรียน เสื้อผ้า ตลอดจนค่าใช้จา่ ยในชีวติ ประจำวัน
ผมจึงสัญญากับตัวเองว่าจะตั้งใจเรียน ประพฤติปฏิบัติดี และใช้จ่ายเงินทีไ่ ด้รับพระราชทานอย่างมี
คุณค่าที่สุด เพื่อไม่ให้พระองค์ทรงผิดหวัง

ทรงให้การดูแลเหมือนแม่ดูแลลูก
ในระหว่ า งศึ ก ษาหากมี ปั ญ หาสามารถเดิน เข้า ไปในกองราชเลขานุก ารในพระองค์ฯ
ในเขตพระตำหนักสวนจิตรลดาเพือ่ หารือได้ตลอดเวลาและทุกครัง้ ที่ผมเข้าไปจะมีความรูส้ ึกว่า
๒๓๒

เหมือนได้กลับไปหาพ่อแม่ที่คอยให้ความอบอุน่
และคอยดูแลเกื้อหนุน และในยามป่วยไข้ พระองค์
จะทรงส่งข้าราชบริพารไปเยีย่ มถามทุกข์สุขถึงที่
โรงพยาบาล ทำให้ชวี ติ ของผมดำเนินต่อไปได้อย่างมี
ความสุข โดยพระองค์ไม่ทรงกดดันเกี่ยวกับผลการ
เรียน เพียงแต่ทรงขอให้เรียนจนสำเร็จ จนสามารถ
ประกอบอาชีพและพึ่งตนเองได้ในที่สุด
พระองค์จะพระราชทานทุนการศึกษาจนถึงระดับสูงสุดเท่าทีส่ ามารถเรียนได้ แต่ผมไม่ต้องการ
เป็นภาระของพระองค์มากเกินไป เพราะคนอืน่ ทีล่ ำบากกว่าและต้องการได้รบั โอกาสและน้ำพระราชหฤทัยของ
พระองค์อีกจำนวนมาก เมื่อสำเร็จปริญญาตรี ผมจึงสมัครทำงานเป็นลูกเรือที่บริษัท การบินไทย จำกัด
(มหาชน) และเมือ่ ทำงานเก็บเงินได้จำนวนหนึง่ จึงนำไปทูลเกล้าฯ ถวายพระองค์ ด้วยความรู้สึกอยาก
ตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ และรู้สึกเสมือนว่าพระองค์ทรงเป็นแม่ของผม ซึ่งพระองค์ทรงปลืม้ ปีติ
และทรงตอบขอบใจกลับมา

ทรงเป็นที่พึ่งของพสกนิกร... เป็นต้นแบบแห่งการ “ให้”
ผมตั ้ง ใจมัน่ ทีจ่ ะสานต่ อ พระราชปณิ ธ านแห่ ง การให้ ข องพระองค์ ท ีไ่ ม่ท รงหวั ง สิง่ ตอบแทน
ผมจึงวางแผนสร้างความมัน่ คงให้กับชีวิต เพื่อทีจ่ ะสามารถช่วยเหลือผูอ้ ืน่ ได้เมือ่ มีโอกาส โดยได้
อุปถัมภ์ให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนผูด้ ้อยโอกาส พร้อมอบรมปลูกฝังให้เป็นคนดีเพื่อช่วยเหลือสังคม
ต่อไป ผมเชือ่ มั่นว่าผลที่ได้รับจากการ “ให้” คือ ความสุข ดังสายพระเนตรที่ฉายแววแห่งปีติใน
การให้ของพระองค์ ซึ่งผมยึดเป็นแบบอย่างเสมอมา
ทุกครัง้ ทีม่ องพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ ผมรูส้ กึ ได้ถงึ ความอบอุน่ ความเอือ้ อาทร และพระเมตตา
ที่ทรงเป็นที่พ่งึ ของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า พระองค์ทรงเป็นสมเด็จแม่ของชาวไทยอย่างแท้จริง ทรงสร้าง
คนจำนวนมากให้มีโอกาสที่ดีในชีวิต ทรงมีพระราชจริยาวัตรอันงดงาม และทรงเสียสละเพื่อประเทศ
ชาติตลอดมา ผมรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น ความจงรักภักดีต่อพระองค์นนั้ เหนือ
คำบรรยาย ผมรู้แต่ว่าชีวิตนี้ขออุทิศให้กับพระองค์ ที่ผมทั้งเคารพและบูชา และจะขอมีความกตัญญู
ต่อพระองค์และประเทศชาติ รวมทั้งจะตอบแทนแผ่นดินเพื่อสร้างสังคมให้เป็นสุขตลอดไป
ผมขอเชิญชวนชาวไทยร่วมสืบทอดพระราชปณิธานแห่งการ “ให้” ด้วยการปลูกต้นไม้คนละ ๑
ต้น ลงในแผ่นดินผืนนี้ และร่วมปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีจติ สำนึกแห่งการอดทน มีความกตัญญูกตเวที เดิน
สายกลางด้วยวิถเี ศรษฐกิจพอเพียง เสียสละเพื่อแผ่นดิน พร้อมใจกันถวายความจงรักภักดี ร่วมกันคิดดี
ทำดี มีความสามัคคี เกื้อกูลและจริงใจต่อกัน มอบความรัก ความหวังดี และมีเมตตาธรรมต่อกัน
๒๓๓

๕.๒ ธนาคารสมอง... ธนาคารแห่งภูมิปัญญา
“...ความจริงหกสิบแล้ว ถึงแม้จะเป็นเวลาที่สมควร
ที่จะให้ผู้ที่มีอายุน้อยเข้ามาได้ทำหน้าที่ของเขาบ้าง มีโอกาสทำหน้าที่
เราก็ยังเป็นกองหนุนที่คอยปกป้องคุ้มครองบ้านเมือง...
เรียกว่าเบรนแบงก์ (Brain Bank) ธนาคารสมอง...
เรียกว่าคณะกลุ่มที่คอยจ้องดู เพื่อว่าจะทำประโยชน์ให้บ้านเมืองได้อย่างไรบ้าง
คล้ายๆ เป็นผู้ช่วยของคนหนุ่มสาวซึ่งเป็นกำลังของแผ่นดินเรา
ถึงแม้ว่าเราจะหกสิบกว่า แต่เราก็ยังช่วยได้ เราจะคอยเพ่งพิจารณาทุกเรื่อง
ที่ต่อไปจะเป็นปัญหาที่น่าห่วงใยของประเทศ...”
พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ
ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต
๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๓

ทรงเห็นคุณค่าผู้เกษียณอายุ... ร่วมเป็นพลังพัฒนาประเทศ

สืบ เนือ่ งจากพระราชดำรั ส ในสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ น ีน าถ ทีไ่ ด้ อ ัญ เชิ ญ
มาดั ง กล่า วข้ า งต้ น มี ป ระเด็ น รั บ สั่ ง เกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง “ธนาคารสมอง” โดยทรงเล็ง เห็ น ถึ ง คุ ณ ค่ า
ของผูเ้ กษี ย ณอายุแ ล้ว และทรงเปิด โอกาสให้ ไ ด้ น ำความรู ้ ความสามารถ ความเชี ่ย วชาญ และ
ประสบการณ์ท สี ่ งั ่ สมมายาวนานนัน้ มาเป็น “พลัง ” ในการพั ฒ นาประเทศอีก พลัง หนึง่
ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลที่ทรงเล็งเห็นว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในเวลาต่อมา
๒๓๔

คณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
โดยมีมติมอบหมายให้หน่วยงานราชการทุกแห่งสำรวจทรัพยากรบุคคลทีเ่ กษียณอายุจากการทำงาน
ซึ่งยังมีสุขภาพดี มีความรู้ความสามารถในการประดิษฐ์ คิดค้น การวิจยั หรือการพัฒนาประเทศ มีความพร้อม
และสมัครใจสมัครเป็น “วุฒิอาสาธนาคารสมอง” โดยให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นหน่วยทะเบียนกลางธนาคารสมอง มีหน้าที่รวบรวมข้อมูล และ
จัด ทำบั ญ ชีห รือ ทำเนีย บวุฒ ิอ าสาธนาคารสมอง จำแนกเป็น สาขาตามความสามารถและ
ประสานกั บ เครื อ ข่ า ยต่ า งๆ เพื ่อ จั ด ให้ วุ ฒ ิอ าสาได้ น ำความรู ้ ประสบการณ์ และความเชี ่ย วชาญ
มาช่ ว ยงานเพื อ่ ประโยชน์ส ่ว นรวม ตลอดจนเสนอแนะมาตรการต่ อ คณะรั ฐ มนตรี ในอัน ทีจ่ ะนำ
วุฒิอาสาเหล่านี้มาช่วยงานพัฒนาประเทศต่อไป
แนวคิ ด เรื ่อ งธนาคารสมองนีส้ อดคล้อ งกั บ สัง คม
และวั ฒ นธรรมไทยทีใ่ ห้ ค วามเคารพนับ ถื อ ต่ อ ผูอ้ าวุ โ สที ่
เกษี ย ณอายุแ ล้ว ซึ่ ง ถื อ เป็ น ทุ น มนุษ ย์ ที ่มี ศ ัก ยภาพและ
ทรงคุณค่าสำหรับสังคมไทย สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญา
ความรู้ และประสบการณ์สู่คนรุน่ ใหม่ เพือ่ สร้างสรรค์สิ่ง
ที่ดีงามเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติในช่วงชีวิต
หลังเกษียณอายุได้เป็นอย่างดี

กำหนดวิสัยทัศน์... วางระบบการทำงานอย่างครบวงจร
ธนาคารสมองดำเนินงานภายใต้วสิ ัยทัศน์ “วุฒิอาสาธนาคารสมองเป็นคลังปัญญาของประเทศ
ที่พร้อมอาสามาร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ในลักษณะการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน
ด้วยการมุ่งสร้างความอยู่ดีมีสุขแก่ประชาชน โดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนตนแต่มุ่งถึงประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศ เพือ่ ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน อันเป็นการสนองพระราชดำรัสของ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการจัดตั้งธนาคารสมอง”
ดังนั้น เพื่อให้วุฒิอาสาธนาคารสมองสามารถช่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างกว้างขวาง
และสนับสนุนให้ธนาคารสมองทำหน้าทีเ่ ป็นคลังปัญญาของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สศช. จึงได้
กำหนดบทบาทและภารกิจการดำเนินงานไว้ ๕ ประการ คือ ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวุฒิอาสา
ได้จัดเก็บข้อมูลของวุฒิอาสาในระบบฐานข้อมูล เพื่อให้ผทู้ จี่ ะขอความช่วยเหลือสามารถเรียกใช้ข้อมูล
ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ทได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งในปัจจุบัน (มิถุนายน ๒๕๕๕) มีผู้ที่เกษียณ
อายุสมัครเป็นวุฒิอาสารวม ๔,๐๕๗ คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิใน ๒๑ สาขา โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์
๒๓๕

ของ สศช. ที่ http://brainbank.
nesdb.go.th และได้จัดพิมพ์ทำเนียบ
วุ ฒ ิอ าสาแจกจ่ า ยให้ ห น่ว ยงานและ
องค์ ก รต่ า งๆ ใช้ ป ระโยชน์ใ นการขอ
ความช่วยเหลือต่อไป
ด้านการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน เน้นการสร้างเครือข่ายกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
และจัดประชุมวุฒิอาสาในภูมิภาคต่างๆ เพื่อแลกเปลีย่ นประสบการณ์และความคิดเห็นในการกำหนด
แนวทางการดำเนินงานเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีการรวมกลุ่มของวุฒิอาสาที่มี
ความสนใจในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ อาทิ กลุ่มสุขภาพ กลุ่มเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรส่วน
ท้องถิน่ กลุม่ การศึกษา ฯลฯ
ด้านการนำปัญญาความรู้ของวุฒิอาสามาร่วมในการพัฒนาอย่างกว้างขวาง สศช. มุ่งประสาน
ให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทัง้ ในระดับกระทรวงและระดับพื้นทีท่ ราบถึงศักยภาพของวุฒิอาสาซึ่ง
สามารถให้ความช่วยเหลือในการเป็นที่ปรึกษา แนะนำ เป็นวิทยากร หรือติดตามประเมินผลในด้านต่างๆ
ได้เป็นอย่างดี ด้านการเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์ของวุฒิอาสา สศช. ได้จดั ทำสื่อเพื่อเผยแพร่
ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของวุฒิอาสาอย่างหลากหลาย ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สารคดีเผยแพร่
ทางวิทยุและโทรทัศน์
สำหรับ ด้า นการให้ ค วามช่ว ยเหลื อ
ทั้งในลักษณะเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อให้การ
ดำเนินงานของธนาคารสมองเกิดประโยชน์
ต่ อ ส่ว นรวมอย่า งเต็ ม ประสิท ธิ ภ าพนัน้
วุ ฒ ิอ าสาได้ ใ ห้ ค วามช่ว ยเหลื อ ลั ก ษณะ
เชิงรุก (Proactive) โดยเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาทีห่ น่วยงาน ชุมชน สังคม และประเทศเผชิญอยู่
เช่น วุฒิอาสากลุม่ สุขภาพได้ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กด้วยอาหาร
และโภชนาการ เป็นต้น การให้ความช่วยเหลือลักษณะเชิงรับ (Reactive) ให้ความช่วยเหลือตาม
คำขอของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ

วุฒิอาสาขับเคลื่อนแผนฯ ๑๑... ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สศช. ได้ ส นับ สนุน ให้ ว ุฒ ิอ าสาที ่มี ค วามรูแ้ ละประสบการณ์ ร ่ว มเป็ น พลั ง ขับ เคลื ่อ นการ
พัฒ นาประเทศในช่ว งแผนฯ ๑๑ ภายใต้ห ลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย ง โดยวุ ฒ ิอ าสา
๒๓๖

ทำหน้า ทีใ่ ห้ ค ำปรึ ก ษา ให้ ค วามรู ้ และผลัก ดั น แผนฯ ๑๑
สู่การปฏิบัติในจังหวัดของตนเอง ด้วยการนำสาระและแนวทาง
ในแผนฯ ๑๑ ไปประกอบการจัดทำแผนชุมชน ก่อนจะเชื่อมโยง
กับแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
สำหรั บ การส่ ง เสริม บทบาทของวุ ฒ ิอ าสาในการ
ขับ เคลื ่อ นการพัฒ นาผ่ า นกระบวนการแผนชุม ชน
ทีผ่ ่า นมา สศช. ได้ คั ด เลือ กพื ้น ทีน่ ำร่ อ งจำนวน ๑๐ หมูบ่ ้า น ใน ๔ ภู ม ิภ าค ให้ วุ ฒ ิอ าสา
และชุ ม ชน/ท้อ งถิ ่น แลกเปลีย่ นเรี ย นรู ้ร่ ว มกั น โดยใช้ อ งค์ ค วามรู ้แ ละประสบการณ์ม าประยุก ต์
ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา และความต้องการของแต่ละพื้นทีบ่ นพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งได้สร้างความเชื่อมโยงการทำงานระหว่างวุฒิอาสากับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานราชการในจังหวัดเกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ทีเ่ ป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายในการดำเนินงาน
พั ฒ นาทัง้ ด้ า นการเกษตรแหล่ง น้ำ สิ่ ง แวดล้ อ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต และการแก้ ไขปัญ หาความยากจน
ทำให้ภาคส่วนต่างๆ เห็นความสำคัญและยอมรับในความรู้ ความสามารถของวุฒิอาสาและร่วม
เป็นภาคีเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น นอกจากนี้ วุฒิอาสาร่วมขับเคลือ่ นแผนฯ ๑๑
ผ่านการชี้แจงสร้างความเข้าใจกับภาคีเครือข่าย อาทิ สถาบันการศึกษาในพื้นทีท่ ุกระดับ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา องค์กรชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน รวมทั้งปราชญ์ชาวบ้าน
สำหรั บ การทำงานในระยะต่ อ ไปนัน้
จะมุง่ ขั บ เคลือ่ นแผนฯ ๑๑ ไปสูก่ ารปฏิ บ ัติ โ ดย
นำองค์ความรู้และกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
มาใช้ ใ นเวทีป ระชาคมเพื ่อ ปรั บ ปรุ ง แผนชุ ม ชน
ให้มีคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริมวุฒิอาสาที่มีองค์ความรู้
และมีความสนใจในการดำเนินชีวิตตามปรัชญาฯ
เข้าร่วมในการทำประชาคม และสนับสนุนให้วฒ
ุ ิอาสา
เข้ า มามีบ ทบาทในการทำงานร่ ว มกั บ ชุ ม ชน ท้อ งถิ ่น รวมทัง้ เชื ่อ มโยงการทำงานกั บ หน่ว ยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้องในระดับจังหวัดให้มากขึ้น ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายการทำงานของวุฒิอาสาระดับ
จังหวัด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป

น้อมนำแนวพระราชดำรัส... สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน
นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการธนาคารสมองเมือ่ ปี ๒๕๔๓ จวบจนถึงปัจจุบัน เหล่าวุฒิอาสาทัง้
ในส่วนกลางและต่างจังหวัดได้ให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงาน องค์กร โรงเรียน และชุมชนต่างๆ
๒๓๗

ด้วยการเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา กรรมการ และคณะทำงานต่างๆ รวมทั้งสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงการ
ทำงานที่เป็นประโยชน์ตอ่ สังคม ทั้งในระดับพื้นที่ ชุมชน และจังหวัดโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัตงิ านด้านต่างๆ อย่างหลากหลายด้าน อาทิ ด้านการเกษตร การปกครอง
การศึกษา สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา การคมนาคมและการสื่อสาร พลังงาน การวางแผนพัฒนา
ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่สร้างประโยชน์สุขให้แก่ปวงชนชาวไทย เพราะ “ความรูไ้ ม่มีวันเกษียณ” ไปกับ
การเกษียณอายุราชการหรือการทำงาน

ปวงประชาเป็นสุขศานต์
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระวิสัยทัศน์และพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ทีท่ รงเล็งเห็นความสำคัญในการเปิดโอกาสให้ผทู้ เี่ กษียณอายุ ซึ่งยังมีความรู้ ความสามารถมาร่วมเป็น
พลังของแผ่นดิน เพื่อพัฒนาประเทศสร้างความอยู่ดีมีสุขแก่ประชาชนชาวไทย ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมา
“วุฒิอาสาธนาคารสมอง” ได้พิสจู น์ให้ประจักษ์แล้วว่าพระราชดำรัสในครั้งนั้น มีคุณปู การต่อประเทศ
ชาติอย่างใหญ่หลวง เพราะวุฒิอาสากว่า ๔,๐๐๐ ท่าน ได้อุทิศแรงกายแรงใจนำความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์เข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ เพื่อสนองพระราชดำริ สร้างความ
อยูด่ ีกินดีของปวงชนชาวไทย ดังตัวอย่างบทสัมภาษณ์ของวุฒิอาสาและผูท้ ไี่ ด้รับความช่วยเหลือจาก
วุฒิอาสาใน ๓ เรื่อง ได้แก่ (๑) สร้างสุขภาพเด็กไทย... สร้างอนาคตประเทศไทย ซึ่งได้รบั ความช่วยเหลือ
จากวุฒิอาสาธนาคารสมอง กลุ่มสุขภาพ (๒) พัฒนามหาวิทยาลัย... สู่ความเจริญของชุมชนและท้องถิ่น
ได้รับความช่วยเหลือจากวุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งทำงานในลักษณะปัจเจกบุคคล
(๓) วุฒิอาสานนทบุรี... รวมพลังสร้างเมืองนนท์เจริญน่าอยู่ ได้รบั ความช่วยเหลือจากวุฒิอาสาธนาคาร
สมอง กลุ่มจังหวัดนนทบุรี

(๑) สร้างสุขภาพเด็กไทย... สร้างอนาคตประเทศไทย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ มนตรี ตู้จินดา

ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมอง กลุ่มสุขภาพ
ที่ปรึกษาภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อดีตรองอธิการบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิอาสาธนาคารสมอง กลุม่ สุขภาพได้ร่วมกันขับเคลือ่ นการพัฒนา
สุข ภาพของเด็ ก และเยาวชนไทยอย่า งเป็น รู ป ธรรม เพื ่อ สร้ า งอนาคต
ของชาติ ส นองพระราชปณิธ านอัน มุง่ มัน่ ของสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ทีท่ รงพระวิริยะอุตสาหะทรงงานเพื่อให้ชาวไทยมีสุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรง
อัน เป็น สิง่ สำคั ญ ทีจ่ ะช่ ว ยให้ ม ีค วามพร้ อ มในการร่ ว มกั น พั ฒ นาและสร้ า งสรรค์ ส ัง คมไทยให้ เจริ ญ
ก้าวหน้าสืบไป
๒๓๘

มุ่งมั่นพัฒนาสุขภาพเด็กไทยด้วยอาหารและโภชนาการ
วุ ฒ ิอ าสาธนาคารสมอง กลุม่ สุข ภาพ
ต่างตระหนักว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ ทรงสนพระราชหฤทัยและให้ความ
สำคัญ กั บ การพัฒ นาศัก ยภาพและคุณ ภาพ
ของประชาชน เราจึง มุ ่ง ให้ ค วามสนใจกั บ
การพัฒ นาและเสริม สร้า งสุ ข ภาพในกลุ ่ม เด็ก
ซึ ่ง เราถื อ ว่ า เป็น การสร้ า งอนาคตของชาติ โดย
ขับเคลือ่ นการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารในสถานศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจาก
โรงเรี ย นหลายแห่ ง ทัว่ ทุก ภู ม ิภ าคร่ ว มเป็น เครื อ ข่ า ย และหน่ว ยงานต่ า งๆ ร่ ว มดำเนิน การ อาทิ
กระทรวงสาธารณสุข ศึกษาธิการ และกรุงเทพมหานคร
เริ ่ม แรกวุ ฒ ิอ าสาได้ จั ด ทำ “โครงการ
พัฒนาเด็กไทยให้เต็มศักยภาพด้วยอาหารและ
โภชนาการ” โดยได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงาน
จั ด ทำเกณฑ์ม าตรฐานด้ า นโภชนาการและ
สุข าภิ บ าลอาหารในสถานศึ ก ษาขึ ้น ในโรงเรี ย น
ทีก่ ระจายอยูท่ ัว่ ประเทศ โดยเฉพาะในถิ ่น
ทุรกันดาร จากนัน้ ได้จัดสัมมนาเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้าน
อาหารและโภชนาการ และให้ความรู้แก่ผเู้ กี่ยวข้อง โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานเปิดการสัมมนา ผลการสัมมนาดังกล่าวได้นำมา
ซึ่งการสร้างมาตรฐานทางด้านโภชนาการและสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและการป้องกันภาวะ
การขาดสารอาหาร หรือป้องกันภาวะโภชนาการเกิน เด็กอ้วนในวัยเรียน และแนวทางการแก้ไขปัญหา
โครงการต่างๆ อาทิ โครงการอาหารกลางวันและนมในโรงเรียน ฯลฯ

เด็กไทยสุขภาพดี ขยายผลต่อในช่วงแผนฯ ๑๑
นอกจากนี้ วุฒิอาสาได้ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในภูมิภาค คือมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ และมหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ รวมทัง้
วิ ท ยาลัย แพทย์พ ระมงกุ ฎ เกล้า ไปแนะนำในสถาบัน การศึ ก ษา ๙๗ แห่ ง รวมนัก เรี ย นทีอ่ ยูใ่ น
๒๓๙

โครงการประมาณกว่าแสนคน เพือ่ ให้นักเรียนได้มีความรู้
ความเข้าใจด้านสุขาภิบาลและโภชนาการนำไปสู่การปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่ครบหมู่ ถูกหลักโภชนาการ
ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กออกกำลังกายควบคู่ไปด้วย
สำหรับหลักสำคัญคือการให้เยาวชนได้ใช้ความรู้และ
ความคิดของตัวเองในการแก้ปัญหา รวมถึงลงมือทำเอง ซึ่งช่วยส่งผลให้เยาวชนสามารถจดจำเรื่องราว
ต่างๆ ได้ดี อันเป็นการวางรากฐานช่วยให้เด็กและเยาวชนไทยมีการพัฒนา รูจ้ ักคิด วิเคราะห์
ถึงสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยโภชนาการและสุขาภิบาลอาหารที่ดี
รวมทัง้ มีการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม
เมือ่ ได้ ติ ด ตามผลการประเมิน ภาวะโภชนาการ
ของนัก เรี ย น ๕ โรงเรี ย นนำร่ อ งในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ในระหว่ า งปี ๒๕๔๗-๒๕๕๑ พบว่ า นัก เรี ย นทีอ่ ยู ่
ในเกณฑ์ผอมมีจำนวนลดลงจากร้อยละ ๘.๗ เหลือเพียง
ร้อยละ ๐.๗ และนักเรียนทีค่ ่อนข้างผอม ลดลงจาก
ร้อยละ ๑๓.๗ เหลือเพียงร้อยละ ๔.๕ เท่านั้น
นอกจากนี้ วุฒิอาสาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ปัจจัยและกระบวนการสู่ความสำเร็จ
ในการพัฒนาเด็กไทยให้เต็มศักยภาพด้วยอาหารและโภชนาการ” เพื่อเผยแพร่และนำเสนอสรุปผล
การดำเนินงาน ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ด้วย

ต่อยอดงานพัฒนา สืบสานพระราชปณิธาน
ด้วยพระราชปณิธานอันมุง่ มัน่ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเปรียบเสมือน
แสงสว่างนำทางให้วุฒิอาสาธนาคารสมอง กลุม่ สุขภาพ ได้ใช้ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ
ร่วมกันขับเคลือ่ นและผลักดันให้ผทู้ เี่ กี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการร่วมเป็น
เครือข่ายและดำเนินโครงการต่างๆ จนประสบความสำเร็จ ส่งผลให้ทุกวันนีเ้ ด็กและเยาวชนไทยใน
หลายภูมภิ าคได้รับประทานอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการ มีสขุ ภาพอนามัยที่ดีและร่างกายแข็งแรง
นอกจากนี้ ทางกลุ่มยังได้วางโครงการต่อเนือ่ ง โดยมุ่งขยายผลไปยังกลุ่มผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิม่
มากขึ้น รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร
แก่หน่วยงาน องค์กรต่างๆ โดยเฉพาะสถานศึกษาให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒๔๐

ส ำ ห รั บ ป ัญ ห า เ กี ่ย ว กั บ ส ุข ภ า พ ข อ ง ค น ไ ท ย
หลายประการทีค่ นส่ว นใหญ่ไ ม่ไ ด้ ต ระหนัก ถึ ง หรื อ
คิ ด ว่ า เป็น ปัญ หาเล็ก น้อ ย ซึ ่ง ในปัจ จุ บ ัน ได้ ก ลาย
เป็น ปัญ หาทีห่ นัก หน่ว งยากจะหาทางเยีย วยาได้ เช่ น
โรคหัวใจ โรคอ้วน โรคความดันโลหิต และโรคเบาหวาน
จึ ง จำเป็น ต้ อ งสร้า งแนวความคิด และค่า นิย มใหม่ ใ ห้ กั บ คนไทยว่า การแก้ ปั ญ หาที ่ด ีที ่สุ ด คือ
การรู้จักป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ... ผู้เกษียณอายุร่วมพัฒนาประเทศ
ผมรูส้ กึ ซาบซึง้ ในน้ำพระราชหฤทัยและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
พระองค์ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกล ในการที่จะส่งเสริมสุขภาพของชาวไทยให้สมบูรณ์ แข็งแรง
รวมถึงสุขภาพจิตใจที่ดี ซึง่ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะย่อมช่วยให้ประชาชนมีร่างกายและจิตใจ
ที่พร้อมจะพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มศักยภาพ จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่างยิ่งที่ได้มีพระราชดำรัส
เรื่องธนาคารสมอง
เนือ่ งในโอกาสมหามงคลนี้ ผมขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมถวายความจงรักภักดี และ
ร่วมกันปฏิบัติตามแนวพระราชดำริ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูซ้ ึ่งเกษียณอายุราชการทีย่ ังมีกำลังแข็งแรง
มีความรู้ความสามารถ และมีจิตอาสาอยากช่วยเหลือสังคม ร่วมสมัครเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง
อันจะเป็นการระดมพล เพื่อมาช่วยกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญยั่งยืนยิ่งขึ้นต่อไป

นางสาวนุชจรีย์ จิรวัฒน์จรรยา

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม
โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมได้รับการพัฒนาด้านสุขาภิบาลอาหารจาก
วุฒิอาสาธนาคารสมองกลุม่ สุขภาพ ทีไ่ ด้มงุ่ มัน่ สนองพระราชดำริในสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน
โดยเริ่มจากการช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพดี และสามารถนำองค์ความรู้เรื่อง
สุขาภิบาลอาหารจากการเรียนรู้แบบบูรณาการไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างต่อเนือ่ ง เป็นตัวอย่างทีด่ ี
แก่บุคคลในครอบครัว เพื่อนบ้าน และชุมชนให้ปฏิบัติตาม

วุฒิอาสากลุ่มสุขภาพ... เสริมสร้างสุขภาพนักเรียน
ก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือจากวุฒิอาสากลุ่มสุขภาพโรงเรียนวัดประชาระบือธรรมมีปัญหา
ในเรื่องสุขาภิบาลอาหารทีไ่ ม่ถูกสุขอนามัย เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะในการประกอบอาหาร
๒๔๑

ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ภาชนะอลูมิเนียม เขียงและ
มีดไม่ได้ใช้แยกตามประเภทของอาหารส่วนผูเ้ ตรียมและ
ผูป้ รุงอาหารไม่เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับการสุขาภิบาล
อาหาร จึงปฏิบัติตนไม่ถูกสุขอนามัยในหลายด้าน อาทิ
ไม่สวมถุงมือ ไว้เล็บยาว วางถังแก๊สและเตาโดยไม่คำนึงถึง
ความปลอดภั ย ตลอดจนไม่ม ีม าตรการควบคุ ม สัต ว์
และแมลง ด้านนักเรียนยังไม่ตระหนักในการเตรียมตัวทีถ่ ูกต้องก่อนรับประทานอาหาร เช่น ไม่ล้างมือ
และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร
โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วม “โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านสุขาภิบาลอาหาร”
ได้รับความช่วยเหลือจากวุฒิอาสาและคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการตลอดจนจัดอบรมให้ความรู้
แก่ผทู้ ีเ่ กี่ยวข้องทุกฝ่าย และติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด โดยมีการประเมินผลงานเป็นระยะๆ
ทำให้โรงเรียนได้รบั การพัฒนาด้านสุขาภิบาลอาหารอย่างต่อเนือ่ งเป็นเวลา ๒ ปี ปัจจุบันมีการ
พัฒนาที่ดีขนึ้ มาก สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทัง้ ผูป้ กครอง อาจารย์ นักเรียนตลอดจน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานต้นสังกัด นอกจากนีว้ ุฒิอาสายังได้จัดทำคู่มือ
การใช้ ม าตรฐานงานสุข าภิ บ าลอาหารในสถานศึ ก ษา
เพื่อเป็นแนวทางให้โรงเรียนจัดบริการอาหารให้แก่นักเรียน
อย่างมีคุณค่า สะอาด ปลอดภัย
วุ ฒ ิอ าสาได้ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลือ แก่ โ รงเรี ย นใน
ด้านต่างๆ อาทิ จัดประชุมผูบ้ ริหารเพื่อรับทราบนโยบาย
จัดทำแผนปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหาร จัดประชุมเชิง
ปฏิบัตกิ ารผู้บริหารโรงเรียน ครูผ้รู บั ผิดชอบ และคณะทำงาน เพื่อกำหนดนโยบาย แผนงาน และกิจกรรม
จัดอบรมผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียน แม่ครัวที่ประกอบอาหารของโรงเรียน และนักเรียนอาสาสมัคร
เพื่อให้มีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารและนำมาปฏิบัติอย่างถูกต้อง

พระมหากรุณาธิคุณ... วุฒิอาสาช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพจิตและกายที่ดี
จากการช่วยเหลือของวุฒิอาสาช่วยให้นักเรียนทีเ่ จ็บป่วยได้รับประทานอาหารกลางวันทีถ่ ูก
สุขอนามัย รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ สะอาด และปลอดภัย
และทีเ่ ห็นอย่างชัดเจน คือ จำนวนเด็กนักเรียนทีเ่ ป็นโรคอ้วนลดลง เนือ่ งจากการรณรงค์เด็กไทยไร้พุง
รวมทัง้ รู้จักเลือกรับประทานอาหารทีม่ ีคุณค่าและประโยชน์ในปริมาณทีพ่ อเพียง ช่วยให้นักเรียน
มีสขุ ภาพสมบูรณ์ แข็งแรง นำสู่การมีสขุ ภาพจิตที่ดี และสามารถนำองค์ความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหาร
๒๔๒

จากการเรีย นรูแ้ บบบู ร ณาการทุ ก กลุ ่ม สาระการ
เรีย นรู ้ ไปใช้ใ นชีว ิต ประจำวัน ได้อ ย่ า งต่อ เนือ่ ง
เป็นตัวอย่างให้แก่บุคคลในครอบครัวได้เป็นอย่างดี
จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ ที่พระราชทานวุฒิอาสา
ธนาคารสมองมาช่ ว ยพั ฒ นาเพื ่อ ประโยชน์ข อง
ส่วนรวม

ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมถวายพระพร
เนือ่ งในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ ดิฉันขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมถวายพระพร ขอให้
พระองค์ทรงพระเจริญยิง่ ยืนนาน ซึ่งทางโรงเรียนฯ ได้จัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและ
พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนผลงานอันเนื่องมาจากพระราช
ดำริเกี่ยวกับโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านสุขาภิบาลอาหาร โดยได้รับความร่วมมือจากวุฒิอาสา
ธนาคารสมองกลุ่มสุขภาพ ได้มาให้ความรู้และความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง

(๒) พัฒนามหาวิทยาลัย... สู่ความเจริญของชุมชนและท้องถิ่น
นายวารินทร์ บุษบรรณ

วุฒิอาสาธนาคารสมอง

ภายหลังเกษียณอายุราชการ นายวารินทร์ บุษบรรณ ได้สมัครเป็น
วุฒอิ าสาธนาคารสมองทันที ด้วยใจทีม่ งุ่ มัน่ เดินตามรอยเบือ้ งพระยุคลบาทใน
การสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชน โดยเป็นที่ปรึกษาโครงการ
อันเนือ่ งมาจากพระราชดำริและมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ช่วย
แก้ปัญหาและพัฒนาการวิจัยโดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างบุคลากร
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานธนาคารสมองร่วมเป็นพลังพัฒนาประเทศ

สนองพระราชดำริ... อุทิศตนเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง
นับเป็นบุญทีผ่ มได้ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวและสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทุกครั้งทีพ่ ระองค์เสด็จฯ แปรพระราชฐานมาทีพ่ ระตำหนักทักษิณ
๒๔๓

ราชนิเวศน์ ผมได้มีโอกาสถวายงาน
ใกล้ชิดตั้งแต่เป็นเกษตรอำเภอเมือง
ก่ อ นทีผ่ มจะเกษี ย ณอายุร าชการ
ได้ เ ข้ า เฝ้า สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชิ น ีน าถ พระองค์
มีพ ระราชดำรัสว่า “คุณ วาริน ทร์
พระเจ้า อยู ่หั ว รับ สั ่ง ถามมาว่า
ราชการเกษียณฯ แล้ว แต่งานยังไม่
เกษียณฯ ขอให้ช่วยงานกันต่อไปได้
ไหมจ๊ะ”
เมือ่ ผมเกษียณฯ แล้ว จึงได้สนองพระราชดำริสมัครเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมองคนแรกของ
จังหวัดนราธิวาสและได้ชกั ชวนเพื่อนๆ ให้มาร่วมทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริในหลายๆ
ด้ า นโดยเริ ่ม งานแรกในโครงการเด็ ก ขาดสารอาหารและเป็น ทีป่ รึ ก ษาโครงการอัน เนือ่ งมาจาก
พระราชดำริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ อาทิ โครงการธนาคารอาหาร โครงการฟาร์ม
ตัวอย่าง และช่วยงานอื่นๆ ของจังหวัดมาโดยตลอด
สำหรับโครงการธนาคารอาหารนัน้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชิ น ีน าถ มี พ ระราชประสงค์ใ ห้ ป ระชาชนทุ ก คน
บริโภคอาหารที่มปี ระโยชน์ เพื่อจะได้มสี ขุ ภาพพลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง และให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลกจึงทรง
จัดตั้งธนาคารอาหารขึ้นในประเทศไทย ซึ่งผมและวุฒิอาสาธนาคาร
สมองจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน ผมได้เป็นทีป่ รึกษาของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กรรมการของสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการอื่นๆ อีกจำนวนมาก ซึ่งมีผลให้โครงการวิจัยและหลักสูตรต่างๆ
ได้ร ับ การพัฒ นาให้ ส ามารถรองรับ ความต้อ งการของท้ อ งถิ ่น ได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยเป็น
ผูร้ วบรวมข้ อ มูล ของชาวบ้า นเพื ่อ นำมาประกอบการพิ จ ารณาในการจั ด ทำหลัก สูต รการเรี ย น
การสอน การทำวิ จั ย ของคณะต่ า งๆ ตรวจสอบจำนวนนัก ศึ ก ษาในภาคเกษตรทีม่ าเข้ า เรี ย น
และประกอบอาชี พ ในพื ้น ที ่ โดยเน้น ให้ ม ีก ารฝึก อบรมและดู ง านทีศ่ ู น ย์ศึ ก ษาการพั ฒ นา
พิ กุ ล ทองฯ เพื ่อ ศึ ก ษาโครงการอัน เนือ่ งมาจากพระราชดำริ ท ีเ่ ป็น วิ ช าพื ้น ฐานหลัก ของ
มหาวิทยาลัยด้วย
๒๔๔

ร่วมถวายความจงรักภักดี... ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชิ น ีน าถ ทรงเป็น ตั ว อย่า งของผูม้ ี
ความวิริยะเป็นเยีย่ ม ทุกครั้งทีเ่ สด็จฯ
มานราธิ ว าส ผมจะเห็ น พระองค์
ประทับ นัง่ ทรงงานตั ้ง แต่ เช้ า จนค่ ำ
เสวยพระกระยาหารข้าวกล่องเหมือน
กั บ ทุก คนในขบวนเสด็ จ ฯ และ
แม้เ ส้น ทางจะทุร กั น ดาร พระองค์
ไม่ท รงเคยย่อ ท้อ พระองค์ท รงเป็ น
ศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทุกคน ไม่ทรงถือชัน้ วรรณะ ทรงให้ความเสมอภาคแก่ประชาชนของ
พระองค์ ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรของพระองค์มาโดยตลอด ถ้าใครช่วยเหลือตนเองไม่ได้ พระองค์
จะพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนการศึกษาและยังชีพ ผมรู้สึกสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ พระองค์เปรียบเสมือนพระแม่ของปวงชนชาวไทย ทรงดูแลและช่วยเหลือทุกครั้งเมือ่
มีเหตุเดือดร้อน
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ผมขอเชิญชวนชาวไทยร่วมกันจุดเทียนชัยถวาย
พระพร และร่วมถวายความจงรักภักดี ด้วยการทำหน้าทีข่ องตนเองให้ดีทีส่ ุด ช่วยกันทำความดีคนละ
๑ อย่าง เพื่อให้ได้ความดี ๖๓ ล้านอย่าง และร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ ๑ ต้น เพื่อให้มีต้นไม้เพิ่มขึ้น
๖๓ ล้านต้น เมื่อได้ทำหน้าที่พสกนิกรของพระองค์ให้ดีท่สี ดุ แล้ว ก็ถอื ได้ว่าพวกเราได้ตอบแทนบุญคุณ
ของแผ่นดินได้อย่างดียิ่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย
อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับความช่วยเหลือในด้าน
การบริหารงานองค์กรจากนายวารินทร์ บุษบรรณ ทีไ่ ด้ทมุ่ เทแรงกายแรงใจ
ในฐานะวุฒิอาสาธนาคารสมอง ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
มีพระราชดำริขึ้น โดยการนำความรู้และประสบการณ์ทสี่ งั่ สมมายาวนานใน
ชีวิตราชการและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาการเกษตรในพื้นที่ สนองพระราชปณิธานในการพัฒนาอาชีพของประชาชน
ที่ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรในแผ่นดินของพระองค์มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขอย่างยั่งยืน
๒๔๕

มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ... มุ่งพัฒนาพื้นที่
ในช่วงเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เมื่อปี ๒๕๔๘ นั้น ต้องพบปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะ
การบริหารงานบุคลากรที่มาจากต่างสถาบันต่างวัฒนธรรม
องค์กร ประกอบกับสถานการณ์ไม่สงบอย่างต่อเนื่องในพื้นที่
มหาวิทยาลัยฯ จึงได้เชิญอาจารย์วารินทร์ บุษบรรณ
วุฒ ิอ าสาซึง่ เป็ น ผู ้ที ่มี ค วามรูแ้ ละประสบการณ์ ด ้า น
การเกษตรและการบริหารงานในจังหวัดนราธิวาสมายาวนานมาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยฯ

วุฒิอาสาธนาคารสมอง... นำประสบการณ์พัฒนาท้องถิ่น
ต่ อ มามหาวิ ท ยาลัย ฯ ได้ แ ต่ ง ตั ้ง ให้ ท ่า นเป็น
ประธานคณะกรรมการส่ง เสริ ม การศึ ก ษาของชุ ม ชน
ท้อ งถิ ่น เพื ่อ ร่ ว มพั ฒ นาการวิ จั ย การเรี ย น การสอน
และการพั ฒ นาหลัก สูต รทีต่ อบสนองความต้ อ งการ
ของพื้นที่ ท่านได้ใช้ความเชีย่ วชาญทางด้านการเกษตร
ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งจนสามารถพัฒนา
เครือ่ งสี ข ้า วหอมกระดัง งา ซึ ่ง เป็น ข้ า วพั น ธุ ์พื ้น เมือ ง
ของอำเภอตากใบ จั ง หวั ด นราธิ ว าส ได้ ส ำเร็ จ เนือ่ งจากเมล็ด ข้ า วมีข นาดเล็ก กว่ า ข้ า วพั น ธุ ์อ นื ่
หากใช้เครื่องสีข้าวทัว่ ไปจะทำให้เมล็ดแตกหัก ทีผ่ ่านมาชาวบ้านจึงใช้วิธีตำข้าว ทำให้ได้ผลผลิตน้อย
มหาวิทยาลัยฯ ได้นำคำแนะนำของอาจารย์วารินทร์และองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมมา
ประกอบกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ช่วยให้สามารถผลิตเครื่องสีข้าวที่มีขนาดเล็ก
กะทัดรัด และมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับเมล็ดข้าวหอมกระดังงา อีกทัง้ ช่วยให้เมล็ดข้าวสวยงาม
ผลิตข้าวได้ปริมาณเพิ่มขึน้ ชาวบ้านจึงมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย จากการติดตามประเมินผล พบว่าเป็นที่
พึงพอใจของชาวบ้านอย่างมาก มหาวิทยาลัยฯ จึงต้องเพิม่ จำนวนการผลิตเครื่องสีข้าวอย่างต่อเนือ่ ง
ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
นอกจากนี้ อาจารย์วารินทร์ได้ให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและแนวทางที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ โดยเฉพาะด้านการจัดการศึกษาและการดำเนินการเกี่ยวกับ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ส่วนในตำแหน่ง
คณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย ท่านได้ทำหน้าที่อย่างดียิ่ง
๒๔๖

วุฒิอาสาธนาคารสมอง จึงนับเป็นทรัพยากร
บุ ค คลที ่ท รงคุณ ค่า ยิ ่ง แม้อ ยูใ่ นวั ย เกษี ย ณอายุ
ก็สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์มาสร้างประโยชน์
ในการพั ฒ นาชุ ม ชน ท้อ งถิ ่น และประเทศชาติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระราชทานวุฒิอาสาธนาคารสมอง
มาช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวม

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ... ร่วมถวายความจงรักภักดี
ตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจในโครงการพระราชดำริต่างๆ เป็นจำนวนมาก โดยมุ่งหวังให้พสกนิกรในแผ่นดิน
ของพระองค์มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขอย่างยั่งยืน
เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลนี้ ผม คณะอาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ จึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกคนร่วมถวายความจงรักภักดี พร้อมใจกันถวายพระพร
ให้พระองค์ทรงมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน และร่วมทำความดีถวายเป็นราชสักการะ

(๓) วุฒิอาสานนทบุรี... รวมพลังสร้างเมืองนนท์เจริญน่าอยู่
ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ อนันต์ ตัณมุขยกุล
ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมอง กลุ่มจังหวัดนนทบุรี

วุ ฒ ิอ าสาธนาคารสมอง กลุม่ จั ง หวั ด นนทบุรี มุง่ มัน่ พั ฒ นาถิ ่น
อาศัยด้วยโครงการอันหลากหลายทีล่ ้วนสร้างประโยชน์สุขให้แก่ชุมชน
ทัง้ การให้ ค วามรู ้แ ก่ เ ยาวชนเพื ่อ สร้ า งอาชี พ และแก้ ไขปัญ หาในชุ ม ชน
การแก้ไขปัญหาจราจรอย่างได้ผล รวมทั้งให้แนวคิดป้องกันน้ำท่วมใหญ่เมื่อ
ปลายปี ๒๕๕๔ จนเป็นที่กล่าวขานถึงความสำเร็จ แสดงให้เห็นถึงพระวิสัย
ทัศน์อนั กว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทีท่ รงนำประสบ
การณ์และความเชี่ยวชาญของวุฒิอาสามาช่วยพัฒนาประเทศและชุมชน

วุฒิอาสานนทบุรี... มุ่งส่งเสริมอาชีพแก่เยาวชน

ภายหลังเกษียณอายุราชการจากโรงพยาบาลศิริราชผมได้เข้าร่วมเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง
ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วุฒิอาสาธนาคารสมองกลุม่ จังหวัด
นนทบุรี ได้ร่วมกันจัดทำโครงการทีส่ ำคัญๆ อาทิ “โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบมีส่วนร่วม
๒๔๗

ของชุมชน ในการนำชีววิถีมาประยุกต์ใช้เพื่อการ
พัฒ นาอย่ า งยั ่ง ยื น ” ในช่ ว งปี ๒๕๕๑-๒๕๕๓
เพื ่อ ส่ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชนดำเนิน ชี วิ ต บนพื ้น ฐาน
ของการพึ ่ง ตนเองและการพึ ่ง พาซึ ่ง กั น และกั น
ในท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพ
ชุ ม ชนให้ เ ข้ ม แข็ ง ด้ ว ยการเรี ย นรู ้อ ย่า งเป็น
ระบบ เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา
ให้เยาวชนมีจติ สำนึกที่ถกู ต้องด้วยการพัฒนาตนเอง
วุฒิอาสาได้วางแผนการดำเนินงานโดยวิเคราะห์ถึงปัญหาและอาชีพที่เหมาะสมกับพืน้ ที่ต่างๆ
ในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเห็นว่าควรจะสอนการเพาะเห็ดฟางและการเลีย้ งไส้เดือนดิน นอกจากนีเ้ ห็นว่า
น้ำในลำคลองต่างๆ มีไขมันปนเปือ้ นอยูม่ ากจึงควรสอนการประดิษฐ์เครื่องมือดักไขมัน จากนัน้ ได้
ขอการสนับสนุนงบประมาณในการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยสำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนนทบุรี ให้ความร่วมมือคัดเลือกเยาวชน
และดูแลการอบรม ส่วนวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากปราชญ์ชาวบ้านทีม่ ีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านช่วยเป็นแหล่งเรียนรู้และร่วมเป็นวิทยากรกับวุฒิอาสา
ผลปรากฏว่าโครงการนีป้ ระสบความสำเร็จอย่างดี และมีบทบาทต่อการขยายโอกาสทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการดำเนินชีวติ อย่างพอเพียงของเยาวชนเป็นอย่างมาก จากการประเมินผลพบว่า
เยาวชนมีความพึงพอใจมากทีไ่ ด้รบั ความรูจ้ ากการเข้ารับการอบรม เพราะมีการสอนอาชีพทีเ่ หมาะสม
กับท้องถิ่น รวมทั้งสอนการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นอีกด้วย ซึ่งสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพ เช่น การเพาะเห็ดขาย และส่วนใหญ่ได้เพาะเห็ดไว้กนิ เองเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน

จราจรคล่องตัว... เมืองนนท์ก้าวไกล
นอกจากนี ้ วุ ฒ ิอ าสาซึ ่ง เป็น อดี ต รองอธิ บ ดี
กรมทางหลวง ได้เป็นผูน้ ำในการดำเนินการโครงการต่างๆ
เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร อาทิ โครงการแยกแคราย โครงการ
ปรับปรุงถนนแยกจากสายใหญ่เป็นทางลัดการจราจรใน
พื ้น ทีส่ ีแ่ ยกแคราย โครงการการบริ ห ารจัด การบรรเทา
การจราจรติดขัดบริเวณสีแ่ ยกพงษ์เพชร โครงการสร้าง
ทางเลีย้ วกลับชิดทางด่วนบริเวณถนนงามวงศ์วานและทางด่วน
โครงการสร้างทีจ่ อดรถบริเวณห้างเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์
๒๔๘

โดยปรั บ ปรุ ง อาคาร ๔ ชั้ น ทีเ่ คยจอดรถได้ เ พี ย ง ๔๕๐ คั น เป็น ๑๐ ชั้ น จอดรถได้ ถึ ง
๑,๑๒๕ คัน ซึ่งโครงการที่กล่าวมานีไ้ ด้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยและได้ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจร
ติดขัดได้อย่างมาก ส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างการจัดทำแผนงานคือ โครงการเจาะเส้นทางของโครงการ
ทางรถไฟสายสีชมพู ทวาย-สุวรรณภูมิ ให้มีทางลงทีต่ ลาดปากเกร็ดหรือชัยพฤกษ์เพื่อเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวบริเวณเกาะเกร็ด

ปากเกร็ดโมเดล... ป้องกันน้ำท่วม และโครงการอื่นๆ
ในกรณีเกิดอุทกภัยเมือ่ ปลายปี ๒๕๕๔
เทศบาลนครนนทบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ด
สามารถป้องกันภาวะน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนือ่ งจากวุฒิอาสาได้จัดทำแผนเสนอให้เทศบาล
เสริมคันกั้นน้ำโดยการก่อกำแพงให้ฐานกว้างมาก
ขึ้นจึงสามารถกั้นน้ำไว้ได้อย่างดียิ่ง ซึ่งเป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวางว่า “ปากเกร็ด โมเดล” นอกจากนี้
ยังได้หาแนวทางให้ อบต.ท่าอิฐทำเขื่อนระหว่า ง
วัดเชิงเลนกับวัดท่าอิฐ เพื่อป้องกันน้ำท่วมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวบริเวณเกาะเกร็ดด้วย
ขณะนี้ ผมกำลังเร่งระดมความคิดและดำเนินการเกี่ยวกับ การพัฒ นาสายพัน ธุ ์ไ ก่ น นทบุ ร ี
ซึ่งเป็นสายพันธุ์ท่ผี สมขึ้นใหม่ สำหรับเลี้ยงภายในครัวเรือนจังหวัดนนทบุรี โดยได้รบั ความร่วมมือจาก
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนนทบุรี
ช่วยพัฒนาเพื่อต่อยอดเพื่อเป็นสินค้า “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์”ส่งออกไปขายต่างประเทศ
นอกจากนีย้ ัง มีโ ครงการอืน่ ๆ อาทิ
“โครงการดัก ไขมั น ” เพื ่อ แก้ ไขน้ำ เน่า เสีย ใน
คู ค ลอง โดยวุ ฒ ิอ าสาได้ ค้ น คิ ด ออกแบบถั ง ดั ก
ไขมัน นำเสนอแก่ อบต. นำมาใช้ แ ล้ว ได้ ผ ลดี
จึงมีการขยายผลอย่างกว้างขวาง โดยดักไขมัน
มาทำลายแล้ว ใส่อ ีเ อ็ม ลงไปช่ ว ยให้ น ำ้ ใน
คู ค ลองมีคุ ณ ภาพดี ขึ ้น วุ ฒ ิอ าสายัง ได้ จั ด
“โครงการธรรมะ ทำมะ ๒,๖๐๐ ปี แห่ ง การตืน่ ๒๖ วัน เปลี ่ย นชีว ิต ” โดยได้ ด ำเนิน การ
นำร่องทีโ่ รงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ให้การอบรมธรรมะแก่เด็กด้อยโอกาสเพื่อเสริมสร้าง
๒๔๙

ให้ มีคุ ณ ธรรม จริยธรรม ฝึก ให้ เ ด็ ก มีจิตสาธารณะ มีค วามเมตตาต่ อ เพื ่อ นมนุษ ย์ และช่ วยเหลือ
ซึ่งกันและ กันเพื่อร่วมฉลองวาระพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี

พระมหากรุณาธิคุณ... ให้ชาวไทยสร้างบุญกุศลร่วมกัน
จากการทีผ่ เู ้ กษี ย ณอายุแ ล้ว ได้ ม ารวมพลัง กั น สร้ า งประโยชน์ใ ห้ แ ก่ ส ่ว นรวมนี ้ นับ เป็น
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ทีพ่ ระองค์ ม ีพ ระราชดำรั ส ให้ จั ด ตั ้ง ธนาคารสมองขึ ้น ช่ ว ยให้ เ กิ ด การรวมตั ว
ของผู้เกษียณอายุราชการ โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงที่มีฝีมือมาทำงานให้กับสังคม เห็นได้จาก
ผลงานต่างๆ ของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง กลุม่ จังหวัดนนทบุรี ทีต่ ง้ั ใจสนองเบือ้ งพระยุคลบาทมาโดยตลอด
นอกจากนี้ ภายหลังเกษียณอายุราชการ ผมได้สมัครเป็นแพทย์อาสาของคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าช
พยาบาลในขบวนเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทีเ่ สด็จฯ แปรพระราชฐาน
ณ วังไกลกังวล ผมรู้สึกประทับใจในพระราชจริยาวัตรอันงดงามของพระองค์เป็นอย่างยิ่ง ทรงเป็นเหมือน
“แม่พระที่ให้ความอบอุน่ แก่มวลมนุษย์” ทรงให้เกียรติทุกคนว่ามีความสำคัญเท่ากัน พระองค์ให้
การยอมรับในความสามารถที่แตกต่างของแต่ละคน ทรงให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกหมู่เหล่า
ด้วยพระทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา
ในโอกาสมหามงคลนี้ ผมขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันถวายพระพร ขอให้พระองค์
ทรงพระเจริญ และขอให้ปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะผูท้ ีเ่ กษียณอายุราชการ ร่วมทำความดีเพื่อแผ่นดิน
และถวายเป็นพระราชกุศล และโดยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ชุมชน ใช้ชีวิตให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคม

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์

ผูอ้ ำนวยการสำนัก งานส่ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดนนทบุรี
กศน. จั ง หวั ด นนทบุรี ได้ ร่ ว มมือ กั บ วุ ฒ ิอ าสาธนาคารสมอง
กลุม่ จั ง หวั ด นนทบุรี จั ด โครงการอบรมอาชี พ เพื ่อ พั ฒ นาเยาวชนและ
ประชาชนผู้ด้อยโอกาส นำไปสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว ตามแนวพระราช
ดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงให้วฒ
ุ ิอาสาธนาคาร
สมองนำความรู้และประสบการณ์ท่สี ่งั สมมาจากการทำงานก่อนวัยเกษียณฯ
ร่วมกันเป็นพลังพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ช่วยให้ผูเ้ ข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ
และลดรายจ่ายในครอบครัวสร้างความอยู่ดีมีสุขแก่ชาวนนทบุรี
๒๕๐

ร่วมมือวุฒิอาสา... จัดนักเรียน กศน. อบรมแกนนำฝึกอาชีพ
วุ ฒ ิอ าสาธนาคารสมอง กลุม่ จั ง หวั ด นนทบุรี
ได้ขอความร่วมมือจาก กศน. จังหวัดนนทบุรีให้เข้าร่วม
“โครงการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์ แ บบมี ส่ ว นร่ว ม
ของชุม ชน ในการนำชีว วิถี ม าประยุ ก ต์ใช้เ พือ่ การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยการคัดเลือกนักศึกษา กศน.
ในพื้นทีท่ ีม่ ีลักษณะเป็นผูน้ ำ ว่างงาน หรือยังไม่มีอาชีพ
ที่ม่นั คง ให้เข้ารับการฝึกอาชีพ เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการประกอบอาชีพและขยายผลให้เครือข่ายในพื้นที่ของตนต่อไป ซึง่ กศน. จังหวัดนนทบุรี ได้ให้ความ
ร่วมมือคัดเลือกนักศึกษา กศน. ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาเข้ารับการอบรมรุ่นละ ๑๒๐ คน โดยได้จัดไปแล้ว ๓ รุ่น ในช่วงปี ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๓
จากการอบรมปรากฏว่ า นัก ศึ ก ษาจากอำเภอบางใหญ่
และอำเภอบางกรวย ส่วนใหญ่เลือกเรียนเพาะเลีย้ งไส้เดือนดิน
เนือ่ งจากเหมาะสมกับพื้นทีเ่ กษตรกรรมส่วนนักศึกษาอำเภอเมือง
สนใจเรี ย นเพาะเห็ ด ฟางภายหลั ง การอบรม แกนนำจาก
อำเภอบางใหญ่ แ ละอำเภอบางกรวยได้ ก ลั บ มาขยายผล
โดยการตั้งศูนย์เพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับ
ผู้ ส นใจ และสามารถถ่ า ยทอดและสร้ า งเครื อ ข่ า ยต่ อ ไป
ส่ว นแกนนำจากอำเภอเมื อ งบางราย ได้น ำความรูจ้ ากการ
เพาะเห็ ด ฟางมายึ ด เป็ น อาชีพ สร้า งรายได้อ ย่ า งน่า พอใจ
รวมทั ้ง มี ก ารถ่ า ยทอดความรูแ้ ก่ ค นในชุม ชนจนเป็น ที ่
นิย มเพาะเห็ ด ฟางกั น อย่า งแพร่ ห ลายจึ ง เห็ น ได้ ว่ า โครงการ
ของวุ ฒ ิอ าสาธนาคารสมองเป็น โครงการที่มีคุณ ภาพมาก เนื่อ งจากวิ ท ยากรมี ค วามรู้แ ละ
ประสบการณ์สูง

พระมหากรุณาธิคุณ... ทรงนำพาวุฒิอาสาพัฒนานนทบุรี
นับเป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่างยิ่ง ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระวิสัยทัศน์
อันกว้างไกลในการมีพระราชดำริให้จัดตั้งธนาคารสมองขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมของผูท้ รงคุณวุฒิทไี่ ด้รับ
การบ่มเพาะประสบการณ์จนเชี่ยวชาญ มาร่วมกันทำงานเพื่อสังคม ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
๒๕๑

ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ส ุข แก่ ป ระเทศชาติ แ ละ
ประชาชน ซึ่งวุฒิอาสาธนาคารสมองกลุ่มจังหวัด
นนทบุรี น ับ เป็น บุค ลากรทีส่ ำคั ญ ของจั ง หวั ด
ทีไ่ ด้พยายามหาแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ของจังหวัดนนทบุรี
ในฐานะที่ กศน. ปฏิบัตงิ านด้านการศึกษา
ได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอน โดยได้ยึดพระองค์เป็นต้น
แบบในการเป็นครูที่ดีตลอดมา พระองค์ทรงเป็นครูของแผ่นดิน และทรงเป็นแม่แบบแห่งความเพียร
พยายามในการพัฒนาประเทศ เพื่อเสริมสร้างความผาสุกของพสกนิกรของพระองค์ในทุกๆ ด้าน
เนือ่ งในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ผมขอเชิญทุกท่านร่วมกันถวายพระพร
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิง่ ยืนนาน และขอให้พวกเราร่วมกันทำความดีถวายสมเด็จแม่ของเรา
ด้วยการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้ความรูค้ วามสามารถ ช่วยกันสร้างสังคมอุดมปัญญาสู่การ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สำหรับ กศน. จังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติส่งเสริม
การอ่านและเผยแพร่พระราชกรณียกิจในห้องสมุดประชาชนทุกแห่งในจังหวัดนนทบุรี และจัดโครงการ
ปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม ด้วย

๒๕๒

๖

ด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคง

เมื่อ ๔๐ กว่าปีก่อน ประเทศไทยแวดล้อมด้วยภัยสงครามกลางเมืองของประเทศเพื่อนบ้าน และ
ภัยคุกคามจากผูก้ ่อการร้ายในประเทศ กองทัพบกจึงได้จัดตั้งหมูบ่ ้านยุทธศาสตร์ตามแนวชายแดนขึ้น
เพื ่อ เตรี ย มพร้ อ มในการป้อ งกั น ประเทศ ต่ อ มาเมือ่ สถานการณ์ค ลีค่ ลาย จึ ง ได้ เเปลี
ปลี ่ย นจากการ
ปราบปรามด้วยอาวุธมาเป็นการพัฒนาเพือ่ ความมั่นคง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทีท่ รงให้ดำเนินโครงการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น จัดตั้งหมูบ่ ้านอาสาพัฒนาและป้องกัน
ตนเอง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม พัฒนาแหล่งน้ำ เป็นต้น เพื่อให้ราษฎรในพื้นทีม่ ีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นและร่วมสร้างความมั่นคงให้แผ่นดินไทย
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของราษฎรชาวไทยภูเขา
ที่อาศัยอยู่ในพืน้ ที่ตามแนวชายแดนว่า จะเป็นผู้มีส่วนสำคัญยิ่งในการร่วมปกป้องแผ่นดินไทย
จึงทรงสืบทอดเจตนารมณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาราษฎรในพืน้ ที่ โดยเมือ่
เสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ชายแดนแห่งใด จะพระราชทานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงแก่ราษฎร
ในพื้นที่เสมอ ซึ่งส่วนใหญ่มีกองทัพบกและหน่วยทหารอื่นๆ เป็นผู้สนองแนวพระราชดำริ เนื่องจากเป็น
หน่วยงานถวายความอารักขาและมีภารกิจในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนมีกองกำลังและ
ความพร้อมในพื้นที่ตามแนวชายแดนทั่วทุกภูมิภาค ดังเช่น ทรงรับโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่
ตามโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาของกองทัพบก เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๒ โครงการ
คือ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ จังหวัดเชียงราย และโครงการ
พัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ซึ่งครอบคลุมจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และเลย
นอกจากนี้ เพื่อความมัน่ คงของพื้นทีช่ ายแดน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มี
พระราชดำริให้จัดตั้งโครงการหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่
บ้านมะโอะโคะ จังหวัดตาก บ้านปางคอง บ้านแม่ส่วยอู บ้านดอยผักกูด และบ้านอาโจ้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
และโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ จำนวน ๑๗ โครงการ กระจายอยูใ่ น
๖ จังหวัดทางภาคเหนือ ได้แก่ พิษณุโลก เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา กำแพงเพชร และน่าน
โครงการต่างๆ ดังกล่าวเป็นโครงการพัฒนาเพือ่ ความกินดีอยู่ดีของราษฎร โดยในแต่ละ
โครงการจะดำเนินโครงการย่อยหรือกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการฟาร์มตัวอย่าง การส่งเสริมอาชีพ
โครงการธนาคารอาหารชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เพือ่ ช่วยเหลือราษฎร
ชาวไทยภูเขาให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย โดยให้
มีส่วนร่วมกับทางราชการในการดูแลรักษาและปกป้องแผ่นดินไทยสืบไป
๒๕๓

๖.๑ พัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน
“...ให้หน่วยราชการต่างๆ ดำเนินการช่วยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขา
ด้วยการให้ที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่เดิม
โดยไม่ต้องอพยพมายังพื้นราบ
เพื่อให้ราษฎรได้อาศัยอยู่ในถิ่นฐานเดิม
สามารถดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม
ที่บรรพบุรุษได้ปฏิบัติมา…
ด้วยการให้ความรู้ ด้วยการปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย
และปฏิบัติตามกฎหมายไทย
ตลอดจนการให้ราษฎรชาวไทยภูเขา
ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าต้นน้ำลำธาร
และให้ความร่วมมือกับทางราชการในการช่วยเหลือด้านความมั่นคง...”
พระราชกระแสรับสั่งกับผู้บัญชาการทหารบก และคณะที่ปรึกษาส่วนพระองค์
ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒

การพัฒนาเพื่อความมั่นคง... สร้างความกินดีอยู่ดีแก่ราษฎรตามแนวชายแดน
เมือ่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชิ น ีน าถ เสด็ จ ฯ
ท ร ง เ ย ี ่ย ม ร า ษ ฎ ร ใ น พื ้น ท ี ่
“โครงการพัฒ นาเพือ่ ความ
มั ่น คงดอยยาว ดอยผาหม่ น
ดอยผาจิ บ้ า นร่ม ฟ้า ไทย”
และ “โครงการพัฒ นาเพือ่
ความมั่นคงพื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง
ภู ส อยดาว” ซึ่ ง จั ด ตั้ ง ขึ้ น ด้ ว ย
เหตุ ผ ลทางด้ า นความมัน่ คงตามแผนยุท ธศาสตร์ พั ฒ นาตามแนวชายแดนไทย เนือ่ งจากเป็น
ดินแดนทีอ่ ยูบ่ ริเวณรอยตะเข็บทีฝ่ ่ายตรงข้ามอาจใช้เป็นแนวทางการเคลือ่ นทีค่ ุกคามประเทศไทย
พระองค์ทรงทราบถึงปัญหาต่างๆ ของโครงการ อาทิ พื้นทีท่ ำกินทีม่ สี ภาพเป็นหินและมีความลาดชัน
๒๕๔

ไ ม ่เ ห ม า ะ ส ม กั บ ก า ร ท ำ เ ก ษ ต ร
มีก ารบุก รุ ก แผ้ว ถางป่า อยูเ่ นือ งๆ
จ น พื ้น ท ี ่เ ส ื ่อ ม ส ภ า พ ล ง ท ำ ใ ห้
ประสบปัญ หามีผ ลผลิต ไม่เ พี ย งพอ
พ ร ะ อ ง ค์ จึ ง ท ร ง ร ับ โ ค ร ง ก า ร
ทั้ง ๒ เป็นโครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดำริ
กองทัพภาคที่ ๓ จึงร่วมกับ
หน่ว ยงานทีเ่ กี ่ย วข้ อ งดำเนิน งาน
พัฒนาด้านต่างๆ สนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการช่วยเหลือ
ราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขนึ้ โดยวางแผนการใช้ทดี่ ินในพื้นทีเ่ ป้าหมายให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด แบ่งแยกที่ทำกิน ที่อยู่อาศัยของราษฎรในโครงการออกจากพื้นที่ป่าสงวน จัดหาแหล่งน้ำ
เพื่อใช้อุปโภคบริโภค แนะนำ ส่งเสริม สาธิต ถ่ายทอดความรู้ให้กับราษฎรในพื้นที่ตามโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ มีเส้นทางคมนาคมทีส่ ะดวก และเยาวชนได้รับการศึกษา ตลอดจนอนุรักษ์สภาพป่าเพื่อ
ให้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สมบูรณ์ยั่งยืน

พื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ... ตั้งโรงทอผ้า ส่งเสริมเลี้ยงแกะและสัตว์ปีก
ระหว่างเสด็จฯ ทรงเยีย่ มราษฎรอาสาสมัคร
(รอส.) ในพื้นที่บ้านร่มฟ้าไทย ในพื้นที่ดอยยาวฯ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรง
ให้ความช่วยเหลือราษฎรเพื่อให้มีอาชีพและ
รายได้ โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ให้แก่
ภรรยาของ รอส. ชาวเขาที่มฝี มี อื ในการปักผ้า
ลายชาวเขา เพือ่ เป็นเงินทุนเบื้องต้นในการ
ดำเนินการ และทรงให้กอ่ สร้างโรงทอผ้าจำนวน
๒ โรง พร้อมทั้งคัดเลือกภรรยา รอส. เข้าร่วม
โครงการ และพระราชทานกี่ จำนวน ๒๐ หลัง โดยใช้ชื่อโครงการว่า “โครงการศิลปาชีพ ในสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านร่มฟ้าทอง” และทรงจัดตั้งกลุม่ เพื่อส่งเสริมอาชีพขึ้น ได้แก่
กลุม่ ทอผ้าพื้นเมือง กลุม่ ผ้าทอขนแกะ กลุม่ ทอผ้าใยกัญชง กลุม่ ผ้าปักชาวเขา และกลุม่ หัตถกรรม
เครื่องเงิน
๒๕๕

ต่อมา ในระหว่างเสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มราษฎรและ
สมาชิ ก โครงการศิ ล ปาชี พ ดั ง กล่า ว ได้ ม ีพ ระราช
เสาวนีย ์ใ ห้ นางอะตอ แลเซอ ซึ ่ง มีฐ านะยากจน
ทดลองเลีย้ งแกะเพื ่อ นำขนแกะมาทอผ้า คลุม ไหล่
และทรงให้ เจ้ า หน้า ทีส่ อนวิ ธีเ ลีย้ งไก่ อ ย่า งถู ก วิ ธีแ ก่
นางมอ แซ่ย่าง ซึ่งศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนา
เพื ่อ ความมัน่ คงพื ้น ทีด่ อยยาวฯ กองทัพ ภาคที ่ ๓
ได้ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดหาพื้นที่ในการดำเนินงานและจัดตั้งเป็น “โครงการฟาร์มตัวอย่าง
ตามพระราชดำริ” ขึ้ น และต่ อ มาได้ เ ปลีย่ นชื ่อ เป็น “โครงการทดลองเลี ้ย งแกะและสั ต ว์ปี ก
บ้านร่มฟ้าทอง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย” ส่งเสริมสนับสนุนให้ราษฎรมีทกั ษะในการเลี้ยงสัตว์
ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ มีแหล่งอาหารและรายได้อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

พื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว... จัดตั้งหมู่บ้าน ส่งเสริมอาชีพ แนะเกษตรแผนใหม่
ส่วน “โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
พื้นที่ภขู ัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว” กองทัพภาคที่ ๓
และส่ว นราชการทีเ่ กี ่ย วข้ อ ง ได้ ร่ ว ม
ดำเนิน การจั ด ตั ้ง หมูบ่ ้า น ๑๘ หมูบ่ ้า น
รวมทัง้ ร่ ว มดำเนิน การตามแผนพั ฒ นา
พื ้น ทีต่ ามพระราชดำริ ๓ แผนงานหลัก
คือ หนึง่ แผนงานพัฒนาระบบโครงสร้าง
พืน้ ฐาน โดยพั ฒ นาและจั ด หาแหล่ง น้ำ
ให้กับราษฎรในพื้นที่ อาทิ โครงการพัฒนา
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรบ้านร่มเกล้า และที่บ้านรักไทย สอง แผนงานพัฒนาอาชีพและการตลาด
โดยพัฒนาการเกษตรแบบขั้นบันได และโครงการฟาร์มตัวอย่าง ทีบ่ ้านร่มเกล้า และส่งเสริมการผลิต
ผ้าใยกัญชง สาม แผนงานส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ โดยการปลูกป่าไม้ใช้สอยสำหรับชุมชน เป็นต้น
นอกจากนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้มีพระราชดำริให้ดำเนินงานโครงการใน
ลัก ษณะเช่ น เดี ย วกั บ พื ้น ทีด่ อยยาวฯ คื อ ส่ง เสริ ม อาชี พ ด้ ว ยการเป็น สมาชิ ก ศิ ล ปาชี พ กลุม่ ทอผ้า
หรือกลุม่ ปักผ้าชาวเขา โดยพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารทรงงาน
โรงฝึกงาน และอาคารสำนักงาน รวมทั้งทรงมุ่งเน้นให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรแผนใหม่ที่ถูกต้อง
ควบคูก่ ับการอนุรักษ์ดินและระบบนิเวศป่าไม้บนพืน้ ที่สูง อาทิ พืชผัก ไม้ดอก และไม้ผลเมืองหนาว
๒๕๖

รวมถึงอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชผักและสัตว์ในท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้ราษฎรได้เรียนรู้
ด้วยตนเองและนำไปพัฒนาเป็นอาชีพ เป็นต้น

ปวงประชาเป็นสุขศานต์
ตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับโครงการพัฒนาพื้นที่ท้งั ๒ แห่งดังกล่าว เป็น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้มกี ารเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งล้วนช่วยให้ราษฎรชาวไทย
ภูเขาในพื้นที่มชี ีวิตความเป็นอยู่ดีข้นึ มีความสุข ด้วยได้รับการดูแลเอาใจใส่ในทุกข์สขุ อย่างสม่ำเสมอ
รวมถึงสามารถแก้ปัญหายาเสพติด ทำให้ลดน้อยลงและหมดไปในที่สุด ตลอดจนมีความมั่นคงด้านต่างๆ
ทั้งธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ แหล่งต้นน้ำ อันช่วยให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านต่างมีรายได้จาก
การได้รับการส่งเสริมอาชีพต่างๆ ที่พระราชทาน
ด้ว ยพระเมตตาที ่ท รงมี ต ่อ ราษฎรผู ้ย ากไร้ ซึง่ แม้ จ ะอยู ่ห่ า งไกลเพีย งใดก็ ท รงไม่ ท อดทิ ้ง
ทรงห่วงใยและทรงให้ความช่วยเหลือ จนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและอุ่นใจที่มแี ม่หลวง
เป็นที่พงึ่ พิง เหล่าพสกนิกรในพื้นทีท่ งั้ ๒ โครงการ ล้วนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
และได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้รับความช่วยเหลือจนมีชีวิตที่สุขสบายขึ้น ดังนี้

๒๕๗

เสียงจากราษฎร “โครงการศิลปาชีพฯ บ้านร่มฟ้าทอง”
โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ

จากการทีส่ มเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับโครงการพัฒนาความมัน่ คงพื้นที่
ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ เป็นโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ และได้พระราชทานความ
ช่วยเหลือด้านต่างๆ รวมทัง้ ส่งเสริมการประกอบอาชีพทัง้ อาชีพหลักและอาชีพเสริม ได้ช่วยให้ราษฎร
มีชีวิตความเป็นอยูด่ ีขึ้น ไม่ต้องเหนือ่ ยยากออกจากพื้นทีห่ างานทำต่างถิ่น ซึ่งต่างซาบซึ้งในพระเมตตา
ของพระองค์ท่ที รงมีตอ่ ราษฎรทุกคน และแม้อยู่หา่ งไกลถึงริมขอบประเทศที่มีอันตรายรอบด้าน ก็เสด็จฯ
มาทรงดูแลทุกข์สุขอย่างทั่วถึง จึงขอถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ตลอดไป

นายบุญชู แซ่ว่าง สมาชิกกลุ่มหัตถกรรมเครื่องเงิน

บ้านห้วยหาน ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

เดิ ม ผมมีค วามเป็น อยูล่ ำบากมาก เมือ่ แม่ห ลวงเสด็ จ ฯ มาที่ นี่
นอกจากพระราชทานสิ่งของแล้ว ทรงให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ
ยังพระราชทานโครงการศิลปาชีพฯ ซึ่งผมได้สมัครเป็นสมาชิกกลุม่ ทำ
เครื่องเงิน พอฝึกได้ระยะหนึง่ ก็สามารถทำเครื่องเงินขายได้ ช่วยให้ผม
มีอาชีพ มีรายได้ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้นมาก กลุ่มสมาชิก
เครื ่อ งเงิ น จึ ง ขยายผลการดำเนิน งานไปยัง หมูบ่ ้า นใกล้เ คี ย ง และได้
ร่วมกันผลิตเครื่องเงินไว้สำหรับทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เวลาพระองค์
เสด็จฯ มา เพื่อขอบคุณทีพ่ ระองค์ทรงช่วยเหลือพวกเรา ให้มีกินมีใช้ จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคน
ร่วมกันถวายความจงรักภักดีและถวายพระพรแด่พระองค์ให้พระองค์ทรงมีสุขภาพแข็งแรง และเป็น
แม่หลวงของแผ่นดินตลอดไป

นายเฉลิม อนุชิตวรการ สมาชิกกลุ่มหัตถกรรมเครื่องเงิน

บ้านห้วยหาน ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

ทีผ่ ่า นมาผมและคนในชุ ม ชนมีร ายได้ ไ ม่พ อเลีย้ งครอบครั ว
จนเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ มาที่บ้านร่มฟ้าทอง
และทรงแนะนำชาวบ้านทำอาชีพเสริม ผมจึงสมัครเป็นสมาชิกกลุม่
หัตถกรรมเครื่องเงิน จนการทำเครื่องเงินได้กลายมาเป็นอาชีพของผม
ช่วยให้มีเงินมาจุนเจือครอบครัว และไม่คิดจะไปทำไร่หรือทำอย่างอื่น
ที่ ไ ม่ ดี โครงการของแม่ ห ลวงช่ว ยให้ ค วามเป็ น อยู ่ใ นชุม ชนดีข ึน้
๒๕๘

มีโรงเรียนให้ลูก มีครู มีหมอ ทีส่ ำคัญช่วยให้ครอบครัวผมรักกันมากยิง่ ขึ้น เวลาผมพบใครได้บอกเล่า
ให้ฟังเสมอว่า แม่หลวงทรงมีพระเมตตามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับราษฎรที่ยากไร้ จึงขอให้มีความ
จงรั ก ภั ก ดี ต่ อ พระองค์ และร่ ว มถวายพระพรให้ พ ระองค์ ม ีพ ระพลานามัย และสุข ภาพแข็ ง แรง
และพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

นางอิสราพร กวินดารกา สมาชิกกลุ่มผ้าปักชาวเขา

บ้านร่มฟ้าทอง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
เมือ่ ก่อนนีด้ ิฉันอยูบ่ ้านไม้ไผ่มุงหญ้าคา ไม่มีอาชีพ อยากมีรายได้
เพือ่ อนาคตของครอบครัว จึง สมั ค รเป็ น สมาชิก กลุ ่ม ผ้ า ปั ก ชาวเขา
ได้ รั บอบรมวิ ธีก ารทำผ้า ปัก จนดิ ฉ ันและกลุม่ สมาชิ ก สามารถผลิต ผ้า ปัก
ชาวเขาขาย และส่งให้กับกองศิลปาชีพ สวนจิตรดา ช่วยให้มีรายได้เสริม
มาใช้จ่ายในครอบครัวได้อีกทางหนึง่ ช่วยให้มีชีวิตที่ดีขนึ้ และสามารถ
ส่ ง ลู ก หลานเข้า โรงเรีย น ได้ร ับ การอบรม ช่ว ยให้ ไ ม่ ไ ปเกี ่ย วข้อ งกั บ ยาเสพติด แม่ห ลวงทรงมี
พระมหากรุณาธิคุณต่อชาวบ้านร่มฟ้าทองมาก ช่วยให้ได้รับบริการต่างๆ ที่ช่วยให้ชีวิตสุขสบายขึน้
จึงขอเชิญชวนทุกคนร่วมถวายความจงรักภักดี โดยการติดธงและตราสัญลักษณ์ ๘๐ พรรษาไว้ท่หี น้าบ้าน
และร่วมพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาทุกๆ ปี

นางนุชรินทร์ อาทรประชาชิต สมาชิกกลุ่มผ้าปักชาวเขา

บ้านร่มฟ้าทอง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

ทีผ่ ่านมาดิฉันต้องทำงานหนัก เดินทางไกลเพื่อไปทำไร่ ไม่มีข้าวของ
เครื่องใช้ช่วยอำนวยความสะดวก หลังจากเป็นสมาชิกกลุม่ ผ้าปักชาวเขา
ได้ช ่ว ยให้ ด ิฉ ัน มี ร ายได้เ สริม จากรายได้ห ลั ก สภาพความเป็ น อยู ่ข อง
ครอบครัว จึง ดีข ึน้ ได้ น ำความรู ้ท ไี ่ ด้ ไ ปสอนลูก ๆ และชั ก ชวนเพื ่อ นๆ
หมูบ่ ้านใกล้เคียงเข้ามารวมกลุม่ ผลิตผ้าปักชาวเขาเพื่อถวายพระองค์ด้วย
โครงการของพระองค์ได้ช่วยให้ชีวิตของดิฉันและชาวบ้านมีอยู่มีกินอย่าง
สุ ข สบายตามฐานะ พระเมตตาของพระองค์ ท มี ่ ีต่ อ ดิ ฉ ัน และชาวบ้า น
มีมากมาย รู้สกึ ซาบซึ้งมากที่พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยชาวบ้านที่อยู่หา่ งไกลเช่นนี้ จึงขอเชิญชวน
ให้พสกนิกรชาวไทยร่วมถวายความจงรักภักดี และทำความดีถวายพระองค์

๒๕๙

เสียงจากราษฎร “โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว”
บ้านนุชเทียน ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

เมือ่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการพัฒนา
ความมั่นคงพื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ช่วยให้เหล่าราษฎร
ในพื้นที่ได้รบั การจัดตั้งหมู่บ้าน พร้อมมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเกษตรแผนใหม่ และอาชีพเสริม
ซึ่งได้พลิกชีวติ ให้มีท่ีอยู่และที่ทำกิน โดยทำการเกษตรอย่างถูกแบบแผน ได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ มีความรู้
ความสามารถ และฝีมือในการประกอบอาชีพเสริม ช่วยให้มีรายได้จับจ่ายใช้สอยสิง่ จำเป็น และมีชีวิต
อยู่อย่างสุขสบายจากสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการพื้นฐานต่างๆ

นายคำรณ พัดเย็น

ราษฎรในพื้นที่โครงการ

ผมได้รับการฝึกอบรมเรื่องเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตร
แผนใหม่ ผมจึ ง นำความรู ้ม าพั ฒ นาและประยุก ต์ ใช้ จ นสามารถเพิ ่ม
ผลผลิตได้มากขึ้น ช่วยให้ครอบครัวมีรายได้พอที่จะจับจ่ายสิ่งของอื่นๆ
ที่จำเป็นซึ่งไม่เคยมีโอกาสได้ซื้อไว้ใช้สอย ครอบครัวผมจึงสุขสบายขึ้น
ไม่อัตคัดขัดสนต่อไป เมื่อมีโครงการของพระองค์เหมือนได้มีชีวิตใหม่
ผมและชาวบ้านรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ทีท่ รงช่วยให้เราทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
มี ค วามกิ น ดีอ ยู ่ด ี จึ ง ขอให้ ทุก ท่ า นร่ ว มปฏิ บัติภ ารกิ จ อย่ า งเต็ ม ที่แ ละเสี ย สละดั ง เช่ น ที่ป ฏิ บัติม า
ตลอดไป เพือ่ ช่วยกันดำเนินโครงการพระราชดำริต่างๆ มาพัฒนาให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ตาม
พระราชประสงค์ของพระองค์

นางสาวสุพิน สรรพการ
สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพภูขัดฯ

ก่อนนีส้ ภาพครอบครัวของดิฉันขัดสนมาก อยากให้ครอบครัวมี
อาชีพทีม่ นั่ คง ต่อมาเมือ่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ
มาทรงเยีย่ มราษฎร และทรงชักชวนให้สมัครเป็นสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพฯ
ภูขดั ฯ ดิฉันพอจะทอผ้าเป็นอยู่บ้างแล้ว จึงเลือกสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้า
ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะและฝีมือ ช่วยให้ทอผ้าได้สวยงามและมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถทำ
เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากผ้าทอทีเ่ หลือจากการส่งไปขายให้กองศิลปาชีพ สวนจิตรลดา โดยนำไปขาย
ตามงานเทศกาลต่างๆ ช่วยสร้างรายได้มากยิ่งขึน้ โครงการของแม่หลวงช่วยสร้างอาชีพเสริมที่มี
๒๖๐

ความมั่นคง ไม่ต้องเดินทางไปหางานทำในที่ไกลๆ ดิฉนั รูส้ กึ ซาบซึง้ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของ
พระองค์ จึงขอให้พวกเราคนไทยทุกคนมีความจงรักภักดี ไม่ตัดไม้ทำลายป่า และร่วมกันเป็นคนดีเพื่อ
สนองพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

นางสมบัติ มีเพชร

สมาชิกกลุ่มทำนาขั้นบันได
สภาพความเป็นอยูข่ องครอบครัวดิฉนั และคนในชุมชนก่อนมีโครงการ
ลำบากมาก จนสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงให้หน่วยงาน
ราชการมาร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านในพืน้ ที่ บ้านนุชเทียนจึงมีสิ่งอำนวย
ความสะดวกและบริการต่างๆ ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านสะดวกสบาย รวมทัง้ ทรงให้
เจ้าหน้าทีม่ าให้ความรู้เรื่องเกษตรแผนใหม่ ช่วยให้ชาวบ้านได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น มีคุณภาพ ขายได้ราคา
เมื่อการทำเกษตรแผนใหม่ได้ผลดี จึงมีการขยายผลจัดตั้งเป็นสมาชิกกลุ่มทำนาขั้นบันได วิธีดังกล่าว
ช่วยให้ชาวบ้านได้ผลผลิตต่อพื้นทีส่ ูงขึ้น จนมีคนมารับซื้อถึงหมูบ่ ้าน ดิฉันและชาวบ้านรู้สึกซาบซึ้งและ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทีท่ รงช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเหล่าราษฎรให้มีความ
เป็นอยู่ดีขึน้ จึงขอเชิญชวนชาวไทยทุกท่านร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริและหลักการทรงงาน
ของพระองค์มาใช้ในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิง่ หลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งหากได้ปฏิบัติ
แล้วจะพบว่าชีวิตสามารถมีความสุขได้อย่างแท้จริง ดังเช่นที่พระองค์ทรงปฏิบัติและทรงสอนคนไทย
ทุกคนเสมอมา

๖.๒ หมู่บ้านยามชายแดน… เพื่อความมั่นคงของประเทศ
“...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นห่วงความมั่นคงตามแนวชายแดน
ทรงเป็นห่วงว่าราษฎรชาวเขาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ฝ่ายตรงข้ามที่เขาไม่หวังดีต่อประเทศ
เขาจะใกล้ชิดคนเหล่านี้มากกว่าเรา... จะต้องรักษาคนเหล่านี้ไว้...
ทหารก็ดี ตำรวจชายแดนก็ดี หรือกรมป่าไม้ก็ดี
ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตลอดเวลา
ถ้าราษฎรที่เขาอยู่ตลอดเวลา เขามีความสำนึกเป็นไทย
เขารักประเทศไทย เขาหวงแหนแผ่นดิน
เขาก็จะเป็น “ยาม” ที่ดี...”
พระราชกระแสรับสั่งกับผู้บัญชาการทหารบก และที่ปรึกษาส่วนพระองค์
ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒

๒๖๑

หมู่บ้านยามชายแดน... พัฒนาราษฎรร่วมปกป้องแผ่นดิน
ด้ ว ย ส ภ า พ พื ้น ท ี ่บ ริ เ ว ณ แ น ว
ชายแดนโดยเฉพาะบริ เวณทิศ ตะวั น ตก
ของประเทศไทยทีต่ ิ ด ต่ อ กั บ สาธารณรั ฐ
แห่ ง สหภาพเมีย นมาร์ ด้ า นจั ง หวั ด ตาก
และแม่ฮ ่อ งสอน เป็น ป่า รกทึบ มีภู เขา
สูงสลับซับซ้อนและทุรกันดาร ส่วนใหญ่
เป็นทีอ่ าศัยและทำกินของราษฎรชาวไทย
ภู เขา และแหล่ง พั ก พิ ง ของผูห้ นีภั ย จาก
การสูร้ บในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงของประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบริเวณที่ไม่มีชมุ ชนตั้งอยู่ ซึ่งเอื้อต่อการกระทำที่ผิดกฎหมาย อาทิ การค้ายาเสพติด แรงงานเถื่อน
และลักลอบขนสิ่งของหนีภาษี รวมถึงความเสี่ยงจากโรคติดต่อร้ายแรงต่างๆ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงมีพระราชเสาวนีย์ให้กองทัพภาคที่ ๓ นำราษฎร
ชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่กระจัดกระจายให้มารวมกันจัดตัง้ เป็นหมู่บ้านและเรียกว่า “หมู่บ้านยาม
ชายแดน” ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั โดยพระองค์ได้มีพระราชกระแสรับสั่ง
กับกองทัพบกและคณะทีป่ รึกษาส่วนพระองค์ ให้หน่วยงานราชการต่างๆ ดำเนินการช่วยเหลือราษฎร
ชาวไทยภูเขาด้วยการให้อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่เดิม ไม่ตอ้ งอพยพมายังพื้นราบเพื่อให้สามารถดำเนิน
ชีวิตตามประเพณีของตน ภายใต้การดูแลให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด และปลูกจิตสำนึกความเป็น
ไทย ตลอดจนให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าต้นน้ำลำธาร และร่วมมือกับทางราชการช่วยเหลือด้าน
ความมั่นคงสืบไป

แนวทางการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนตามแนวพระราชดำริ
กองทัพ บกในฐานะหน่ว ยงานหลัก ได้ ข อความร่ ว มมือ จากส่ว นราชการในจั ง หวั ด ตากและ
แม่ฮ ่อ งสอน แต่ ง ตั ้ง คณะทำงานเพื ่อ ดำเนิน การตามพระราชกระแสของสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ซึ่งได้รับสัง่ เพิ่มเติมแก่กองทัพบกในการจัดตั้งหมูบ่ ้านยามชายแดนดังกล่าวว่า
จะต้อง หนึ่ง เป็นหมู่บ้านจัดตั้งใหม่บนพื้นที่สูง เนื่องจากราษฎรมีความคุ้นเคย และเป็นพื้นที่ที่มีความ
ปลอดภัยพอสมควร สอง เป็นพื้นที่ท่สี ามารถทำการเกษตรได้ มีแหล่งน้ำและพื้นที่เพียงพอสำหรับราษฎร
๔๐-๕๐ ครอบครัว สาม ให้ทหารจัดอบรมระบบป้องกันภัยและฝึกรายงานข่าว เพื่อให้ราษฎร
ช่ ว ยเป็น หู เ ป็น ตาหรื อ เป็น ยามชายแดนให้ กั บ ทางราชการ สร้ า งความมัน่ คงให้ กั บ ประเทศ และ
สี่ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สนับสนุนฝึกอบรมและ
พัฒนาด้านอาชีพ
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ในชั้นต้นได้มีการจัดตั้งหมู่บ้าน
ยามชายแดนตามแนวพระราชดำริ
ใน ๒ พื้ น ที่ คื อ บ้ า นมะโอโคะ
ต ำ บ ล แ ม่ จ ัน อ ำ เ ภ อ อ ุ ้ม ผ า ง
จัง หวัด ตาก และบ้ า นปางคอง
ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้ า
จัง หวัด แม่ ฮ ่อ งสอน ต่ อ มาขณะ
เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มราษฎรในพื้นที่
ห มูบ้่ า นยา มช า ยแดน ส มเ ด็ จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งเพิ่มเติม อีก ๓ แห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตามลำดั บ ได้ แ ก่ บ้ า นแม่ ส่ ว ยอู ตำบลผาบ่ อ ง อำเภอเมื อ ง บ้ า นปางคาม ตำบลปางมะผ้ า
อำเภอปางมะผ้า และบ้านปายสองแง่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย เนือ่ งจากสถานการณ์ต่างๆ
ขณะนัน้ เช่ น ความไม่ชั ด เจนของเส้น แบ่ง เขตแดน ประกอบกั บ มีก ารสูร้ บกั น ระหว่ า งกองกำลัง
กลุม่ ต่างๆ เป็นเหตุให้ราษฎรทิง้ บ้านเรือนอพยพเข้ามาอยูพ่ ื้นทีเ่ ขตภายใน ปล่อยให้พื้นทีเ่ ป็นช่องว่าง
ล่อแหลมต่อการเป็นภัยคุกคามประเทศ

ฝึกฝนราษฎรเป็น “ยามชายแดน” ร่วมรักษาป่าไม้และอธิปไตยของชาติ
ในการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริดงั กล่าว กองทัพภาคที่ ๓ ได้รบั สมัคร สรรหา และคัดเลือก
เมือ่ ได้ราษฎรทีส่ มัครใจร่วมเป็นยามชายแดนแล้ว จึงปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย ให้รักและเคารพ
ในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จัดอบรมให้เรียนรูก้ ารทำหน้าที่เป็น “ยามชายแดน”
โดยการเฝ้ า ระวัง รายงานข่า ว และแจ้ง เตือ นการรุก ล้ ำ อธิ ป ไตยของกองกำลั ง ต่า งชาติ
ตลอดจนติด ตามเฝ้ า ดูพ ฤติก รรมของกลุ ่ม บุ ค คลที ่ไ ม่ พ ึง ประสงค์ และเป็ น ภั ย คุก คามต่อ
ความมั่นคงของชาติ อาทิ กลุ่มผู้ค้ายาเสพติด กลุ่มนายทุนผู้ค้าไม้
รวมถึงฝึกอบรมให้ราษฎรมีสว่ นร่วมในการดูแลรักษาป่าต้นไม้ลำธาร ด้วยการให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึก
ให้เกิดความรู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนฝึกยุทธวิธีทางทหาร เพื่อนำไปใช้ในการ
ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและคนในชุมชน โดยแต่งตั้งให้ตัวแทนจากครอบครัวละ ๑ คน
เป็นชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน

“หมู่บ้านยามชายแดน”... สร้างความผาสุก และความมั่นคงแก่ราษฎรในพื้นที่
หมู่บ้านยามชายแดนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ช่วย
สร้างความผาสุกให้แก่ราษฎรในพื้นที่ในทุกด้าน อาทิ ด้านเศรษฐกิจ ช่วยให้ราษฎรได้ทำเกษตรแบบ
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ถาวร ไม่ตอ้ งเร่รอ่ นแผ้วถางป่าทำไร่เลื่อนลอย
ได้ดำรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีรายได้
ทีแ่ น่น อนและเพิ ่ม มากขึ ้น นอกจากนัน้
ยัง มีอ าชี พ เสริ ม เป็น รายได้ เ พิ ่ม เติ ม ให้ กั บ
ครอบครัว ได้แก่ หัตถกรรม ทอผ้า แกะสลัก
เครื ่อ งเงิ น ส่ว นทางด้ า นสัง คมและ
สิง่ แวดล้อ มได้ รั บ การพั ฒ นาอย่า งมาก
แต่ ย ัง คงรั ก ษาวั ฒ นธรรมของชนเผ่า ไว้
เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ ราษฎรยังได้รับบริการด้านต่างๆ ทัง้ ด้านการศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน
และแหล่งเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคช่วยให้ชาวไทยภูเขาได้รับสัญชาติไทย มีที่อยู่เป็น
หลักแหล่ง สามารถอยู่กบั ป่าและดูแลรักษาป่าไม่ให้ถกู ทำลาย โดยส่วนราชการต่างๆ ได้เข้ามาพัฒนา
จนช่วยให้ราษฎรชาวไทยภูเขาเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถรวมกลุม่ กันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
เป็นหูเป็นตาให้กับทางราชการในการแจ้งเบาะแสข่าวสารที่เป็นภัยต่อสังคม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการ
ช่วยปกป้องรักษาแผ่นดินไทยตามแนวชายแดนได้เป็นอย่างดี

ปวงประชาเป็นสุขศานต์
นับ เป็น พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ในพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว และสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ทีไ่ ด้พระราชทานแนวพระราชดำริให้ดำเนินโครงการต่างๆ ในการขจัดปัดเป่าทุกข์
ของประชาชนและปัญหาของชาติโดยรวม เป็นผลให้ปัญหาวิกฤติการณ์ในพื้นทีช่ ายแดนได้รับการ
บรรเทาและสามารถสร้างความมั่นคงให้ประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งส่งผลให้เกิดความ
ผาสุกแก่ราษฎรอย่างยั่งยืน สมดังพระราชสมัญญานาม “พ่อหลวงและแม่หลวงของแผ่นดิน” ที่ทรง
มีพระเมตตาแผ่ไพศาลสูร่ าษฎรทัว่ หล้า รวมถึงราษฎรในหมูบ่ ้านยามชายแดนในจังหวัดตาก ซึ่งได้
ร่วมถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ไว้ ดังนี้

เสียงจากราษฎร “หมู่บ้านยามชายแดน”

“โครงการหมู่บ้านยามชายแดน” ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ได้ช่วยชุบชีวิตเหล่าราษฎรผู้ไม่มีที่ทำกิน อยู่อย่างยากลำบากและกระจัดกระจายตามพื้นที่แนวชายแดน
ได้ ม ามีชี วิ ต ใหม่ใ นหมูบ่ ้า นทีพ่ ระองค์ ไ ด้ พ ระราชทานอาชี พ พร้ อ มสาธารณูป โภคสาธารณูป การ
ต่ า งๆ ให้ อ ยู ่ร่ ว มกั น อย่า งมีค วามสุข ปลอดภั ย และมัน่ คง เหล่า ราษฎรต่ า งสำนึก และซาบซึ ้ง ใน
พระมหากรุณาธิคุณทีท่ รงให้ความรักและความช่วยเหลือทีเ่ ท่าเทียมกันระหว่างชาวเมืองกับชาวเขา
จึงขอร่วมเป็น “ยามชายแดน” คอยเฝ้าปกป้องและระวังภัยให้กับหมู่บ้านและประเทศไทยตลอดไป
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นายสุชาติ ดลใจคณาทรัพย์

บ้านมะโอโคะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
การจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน ได้ช่วยให้ราษฎรที่ยากไร้ ไม่มีท่ี
ทำกิน ได้รับการจัดสรรที่ดินได้อยู่อาศัยและทำกิน พร้อมทั้งได้จัดสร้าง
และจั ด หาสิ่ ง ต่ า งๆ พั ฒ นาให้ ช าวบ้ า นมี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ดี ข้ึ น เช่ น
มีโรงเรียน มีศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” มีสุขศาลา
มี ก ารป้ อ งกั น ภั ย คุ ก คาม เช่ น ยาเสพติ ด และสิ่ง ผิ ด กฎหมาย และได้ รับ
ความรู้ใ นการดำเนิ น ชี วิต ตามหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ซึ่ง ช่ ว ยให้ ผ มและชาวบ้ า นอยู่ กั น อย่ า งมี
ความสุข มีรายได้เสริมที่ม่นั คงจากการเป็นสมาชิกศิลปาชีพ ผมรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นีน าถมาก ที่ไ ด้ ช่ว ยให้ ผ มซึ่ง ก่ อ นหน้ า นี้ข ายพื ช ผลไม่ ไ ด้ ร าคา
ถูกเอารัดเอาเปรียบ มีชวี ติ ทีด่ ขี น้ึ จากทีเ่ คยอดอยากแร้นแค้นไม่มที ท่ี ำกิน กลับได้มที อ่ี ยูอ่ าศัยและทีท่ ำกิน
ถาวร ได้รบั ความรู้ ให้รจู้ กั พัฒนาตนเอง ผมจึงขอเชิญชวนให้คนไทยทุกคนสำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ของพระองค์ดว้ ยการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวติ โดยผมได้ตง้ั ปณิธานไว้วา่ จะเป็น
คนดี ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนเองอย่างเต็มทีเ่ พือ่ ถวายแด่พระองค์ และขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิง่ ยืนนาน

นายพงษ์สิทธิ์ ธรรมปรากฏ

บ้านปางคอง ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เมื่อมี “โครงการหมู่บ้านยามชายแดน บ้านปางคอง” ผมเห็นว่า
เป็นโครงการของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเคยได้ยินว่าสร้าง
ความเป็น อยูท่ ดี ่ ี ขึ ้น แก่ ร าษฎร จึ ง สนใจและสมัค รเป็น ยามชายแดน
หลังจากเข้าร่วมโครงการ ผมพบว่าที่ผมคิดและได้ยินนัน้ เป็นความจริง
ผมและชาวบ้านปางคองมีความเป็นอยู่ดีข้นึ ได้มที ่อี ยู่อาศัยและที่ทำกินเป็น
หลักแหล่ง มีรายได้แน่นอนจากการทำการเกษตรอย่างถูกวิธี รวมทั้งได้รับการฝึกและส่งเสริมอาชีพ
อย่างต่อเนือ่ งช่วยให้ชาวบ้านสุขสบายขึ้นมาก พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์มากล้นจนผมซาบซึ้ง
และไม่อาจอธิบายได้ ผมจึงอยากเชิญชวนให้คนไทยทุกคนแสดงความจงรักภักดี ไม่ตัดไม้ทำลายป่า
ไม่ค้าและเสพยาเสพติด โดยตัวผมเองขอปฏิบัติหน้าที่รายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ไม่หวังดี
ต่อชาติบ้านเมืองให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อปกป้องแผ่นดินไทยถวายพระองค์

ปฏิพัทธ์ พัฒนะกายา

บ้านดอยผักกูด ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผมและราษฎรในบ้านดอยผักกูดส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตร แต่ไม่คอ่ ยได้ผล
ทำให้ชาวบ้านอพยพออกจากหมูบ่ ้าน เมือ่ มีการจัดตั้งหมูบ่ ้านยามชายแดน
ตามแนวพระราชดำริของแม่หลวง ผมและกลุ่มราษฎรที่มีท่ที ำกินจำกัดจึงสมัคร
ร่วมโครงการ ซึ่งได้รบั จัดสรรที่ดนิ ให้อยู่อาศัยและทำกิน รวมทั้งอบรมเรื่องการเกษตร โดยเฉพาะส่งเสริม
๒๖๕

ให้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ช่วยให้ราษฎรทุกคนมีอาชีพเสริม มีรายได้เลี้ยงตนเองได้ ส่งผลให้ชุมชนรักถิ่นฐาน
ไม่อพยพไปอยู่ท่อี ่นื ตลอดจนได้เป็นต้นแบบการพัฒนาหลายๆ อย่าง อาทิ การปลูกกาแฟ การดูแลรักษาป่า
ฯลฯ และได้ขยายผลไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงอื่นๆ อาทิ บ้านปายสองแง่ หัวปาย แอโก๋ และห้วงแห้งละ
ผมซาบซึ้งในน้ำพระราชหฤทัยของแม่หลวงทีท่ รงมีความรักให้อย่างเท่าเทียมกันระหว่างชาวเมืองกับ
ชาวเขา จึงขอเชิญชวนให้พสกนิกรชาวไทยร่วมใจกันปลูกไม้ยืนต้นคนละต้นสองต้นถวายแด่พระองค์
และร่วมกันถวายพระพรให้พระองค์มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

นางนาหอ แสงทิพย์

บ้านอาโจ้ ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เดิมขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ เมื่อได้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านยามชายแดนของ
พ่อหลวงและแม่หลวง ดิฉันได้รับการจัดสรรที่ทำกินและสร้างบ้านให้อยู่อาศัย
รวมทั้งได้รับความช่วยเหลือในการประกอบอาชีพหลักและเสริม มีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคและ
บริโภค ได้รับการรักษาเมือ่ เจ็บป่วยและสิง่ อำนวยความสะดวกอืน่ ๆ เช่น ไฟฟ้าโซล่าโฮม ประปาภูเขา
ตลอดจนได้ รั บ การดู แ ลอย่า งดี จ ากทหารทีป่ ระจำอยูใ่ นหมูบ่ ้า น ปั จ จุบั น นีด้ ิฉ ัน และชาวบ้ า น
ได้อยู่ดีกินดี มีความสุขในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง โดยดิฉันได้บอกเล่าให้ญาติและเพื่อนบ้าน
ในหมูบ่ า้ นใกล้เคียง เช่น บ้านห้วยเสือเฒ่า ได้ทราบถึงการพัฒนาของบ้านอาโจ้ เพือ่ ให้ชาวบ้านในหมูบ่ า้ น
อืน่ ได้มีมีชีวิตทีด่ ีขึ้นด้วย ดิฉันดีใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทีท่ รงเห็นความสำคัญ
ของพสกนิกรชาวไทยภูเขาไม่ทอดทิ้งให้อยู่อย่างยากลำบาก จึงขอเชิญชวนให้ร่วมกันทำความดีเพื่อ
ถวายพระองค์ ร่วมสร้างฝาย ปลูกต้นไม้ และจุดเทียนชัยถวายพระพร ขอให้พระองค์อยูก่ ับประชาชน
ชาวไทยตลอดไป

นายสุรพล สร้างแผ่นผา

บ้านแม่ส่วยอู ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เมื่อผมได้รบั การคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านยามชายแดน ได้รับการ
จัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย มีไฟฟ้า และน้ำประปาใช้ ได้รับการฝึก
อบรมทั ้ง ทางด้า นการเกษตรและการประกอบอาชีพ เสริม อาทิ
การทำหมวก ไม้กวาด ตะกร้า การทอผ้า ช่วยให้มีรายได้มาจุนเจือครอบครัว
มีคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ช่วยให้ราษฎร
ในโครงการมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขนึ้ ตามวิถีชีวิตชนเผ่า มีรายได้จากการทอผ้าส่งไปกองศิลปาชีพ
สวนจิตรลดา บุตรหลานได้รบั การศึกษาใกล้บ้าน จึงขอเชิญชวนให้พสกนิกรชาวไทยถวายความจงรักภักดี
โดยการจุดเทียนชัยถวายพระพร ร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และทำความดี
ถวายแด่พระองค์
๒๖๖

๖.๓ พัฒนาเกษตรที่สูง… พัฒนาอาชีพราษฎรตามชายแดน
“...ให้ส่งเสริมด้านการศึกษาแก่ชาวเขาเผ่ามูเซอดำ
และชาวเขาเผ่าปะหล่อง
เพื่อพัฒนาวิถีชีวิตให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับประสบการณ์
และแนวทางการเกษตรไร้สารพิษ
เพื่อจักได้นำไปใช้การประกอบอาชีพที่บ้านของตนเองได้...”
พระราชดำรัส ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง... แหล่งเรียนรู้การใช้ที่ดินอย่างคุ้มค่า
ช่ ว งระหว่ า งปี ๒๕๔๕-๒๕๔๗ ทีส่ มเด็ จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราช
ดำเนิน ทรงเยีย่ มราษฎร ทรงพบว่ า พื้น ที่ป่า ไม้
ทางภาคเหนือถูกบุกรุกแผ้วถางและเสื่อมโทรมลง
เนือ่ งจากการทำไร่เลือ่ นลอย รวมทัง้ ปัญหาอืน่ ๆ
เช่น แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและผลผลิต
ตกต่ำ พระองค์จึงได้มีพระราชดำริให้เจ้าหน้าที่
ด้านการเกษตรไปสอนราษฎรให้รู้จักการเกษตร
อย่างถูกวิธี เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้พ้นื ที่ดินจำนวนน้อยให้เกิดผลผลิตสูงสุด โดยทรงทำให้ดเู ป็นตัวอย่าง
ว่าพืน้ ที่ ๕๐๐ ไร่สามารถให้ผลผลิตได้เท่ากับที่ดนิ ที่ถกู แผ้วถาง ๕,๐๐๐ – ๖,๐๐๐ ไร่ จึงเกิดเป็น “โครงการ
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง” ขึ้น ทั้งนี้ พระองค์ทรงให้เลือกพื้นทีท่ อี่ ยูต่ ามยอดเขาและติดชายแดน
เพื่อให้ราษฎรได้ร่วมฟื้นฟูสภาพป่า รวมทั้งทำหน้าที่ช่วยดูและปกป้องพื้นที่แนวชายแดนด้วย
กองทัพ บกและหน่ว ยงานราชการต่ า งๆ ทีเ่ กี ่ย วข้ อ งจึ ง ร่ ว มสนองพระราชดำริ ข องสมเด็ จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พัฒนาให้ราษฎรชาวไทยภูเขาได้มีอาชีพเกษตรตามหลักวิชาการ
แผนใหม่ ทดแทนการทำไร่เลื่อนลอย สร้างงานให้ราษฎรมีอาชีพ มีรายได้ ให้มีความเป็นอยูท่ ีด่ ีขึ้น
ตลอดจนสร้างจิตสำนึกราษฎรชาวไทยภูเขาให้มีส่วนร่วมในการพืน้ ฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่มีคุณภาพและป่าไม้ทสี่ มบูรณ์ตลอดไป รวมทัง้ พัฒนาเป็น
แหล่งท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ และเป็นสถานีตัวอย่างในการขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นในลักษณะเดียวกัน
๒๖๗

พระราชทานแนวทางพัฒนา... เสริมสร้างการมีสว่ นร่วมปกป้องผืนป่าและแผ่นดินไทย
นอกจากนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ ทรงให้จัดตั้งสหกรณ์การเกษตร
ด้วย เพื่อให้ราษฎรรวมกลุ่มและมีสว่ นร่วม
ในการบริห ารจัด การวางแผนการผลิ ต
ไม่ใ ห้ เ กิ ด การซ้ ำ ซ้ อ น เช่ น ไม่ป ลูก พื ช ผัก
ชนิด เดี ย วกั น จนผลผลิต ล้น ตลาด ขายได้
ใ น ร า ค า ท ี ่ไ ม ่เ พี ย ง พ อ กั บ ค่ า ป ุ ๋ย แ ล ะ
ค่าขนส่ง เป็นต้น วางแผนการตลาดการ
แปรรูปผลผลิตให้เป็นเกษตรอุตสาหกรรม เช่น การนำกาแฟพันธุ์อาราบิก้าทีป่ ลูกมาคั่วบรรจุซอง
วางขายในสถานี เพื ่อ เพิ ่ม มูล ค่ า และเก็ บ รั ก ษาผลผลิต ไว้ ไ ด้ น าน รวมทัง้ รวมกลุม่ กั น จำหน่า ย
ผลผลิต ไม่ให้ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง ตลอดจนทรงให้จัดทำการเกษตรที่ปลอดสารเคมีและ
ยาฆ่าแมลง โดยใช้พืชตามธรรมชาติ รวมถึงจ้างแรงงานราษฎรเพื่อยกระดับรายได้ ส่งเสริมให้ราษฎร
มีอาชีพเสริมตามทีต่ นถนัด เช่น ทอผ้า จักสาน ทำเครือ่ งเรือนจากไม้ไผ่นอกเหนือจากการทำการเกษตร

ขยายผลสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง... สู่อีก ๖ จังหวัดในภาคเหนือ
เมือ่ สถานีพั ฒ นาการเกษตรทีส่ ูง ดำเนิน การ
ได้ผลดี พระองค์ได้มีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการ
ดังกล่าวในพื้นทีต่ ่างๆ อีกหลายแห่ง โดยขณะนีม้ ี
จำนวนทัง้ สิน้ ๑๗ แห่ง กระจายอยูใ่ น ๖ จังหวัด
ทางภาคเหนือ คือ พิษณุโลก เชียงใหม่ เชียงราย
พะเยา กำแพงเพชร และน่าน อาทิ สถานีพัฒนา
ก า ร เ ก ษ ต ร ที ่สู ง ต า ม พ ร ะ ร า ช ด ำ ร ิภู พ ยั ค ฆ์
ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
โดยนำพืน้ ทีท่ ถี่ ูก แผ้วถางมาฟื้นฟูให้ก ลับสูส่ ภาพที ่
สมบูรณ์ และจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง อันเป็นการช่วยสกัดกั้นการแพร่กระจาย
ของยาเสพติด สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านห้วยหยวกป่าโซ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
โดยส่งเสริมการปลูกไผ่เพื่อใช้ในงานศิลปาชีพ ฟื้นฟูสภาพป่า จัดสร้างฝายต้นน้ำสร้างโรงเรือนเพาะชำ
ไม้ดอก ปลูกไม้ดอก และพืชผักเมืองหนาวแบบขั้นบันได เป็นต้น
๒๖๘

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง บ้านนาเกวียน
ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ราษฎร
ชาวไทยภู เขาเผ่า กะเหรี ่ย งขาดความรู ้ก ารทำเกษตร
อย่า งถู ก วิ ธี ทำให้ ดิ น เสือ่ มสภาพอย่า งรวดเร็ ว รวมทัง้
ขาดแคลนน้ำ อุป โภคบริ โ ภค ราษฎรจึง ได้ร วมตัว กั น
ขอพระราชทานความช่วยเหลือจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เพื่อขอให้ทรงจัดตั้งสถานีพัฒนาการ
เกษตรที่สูง พร้อมให้คำมัน่ สัญญาว่าจะเลิกตัดไม้ทำลายป่า เลิกล่าสัตว์ และให้ใช้พื้นทีด่ ินทีเ่ คยบุกรุก
จับจองไว้จำนวน ๓๘๓ ไร่ จัดตั้งเป็นสถานีพัฒนาการเกษตรพื้นทีส่ ูง และมอบพื้นทีป่ ่าเสือ่ มโทรม
คืนให้กับทางราชการ เพื่อดำเนินการฟื้นฟู โดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ

ปวงประชาเป็นสุขศานต์
การจัดตัง้ สถานีพัฒนาการเกษตรทีส่ ูง นอกจากเป็นแปลงสาธิตตัวอย่างในการปลูกพืชผัก
เมืองหนาว และนาขัน้ บันไดทดแทนการทำไร่เลื่อนลอย ให้ราษฎรได้เรียนรูก้ ารใช้ที่ดินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยสามารถให้ผลผลิตข้าวจาก ๑๕ ถังต่อไร่ เป็น ๔๓ ถังต่อไร่ และจะพัฒนาให้ผลิตได้
๕๐ ถังต่อไร่ต่อไป ยังได้ช่วยส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ราษฎรได้มีชีวิตความเป็นอยูด่ ีขึ้น โดยพืชผัก
ผลไม้ท่สี ่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกนั้นทางสถานีรบั ซื้อและนำไปแปรรูปส่งขาย นำรายได้มาหล่อเลี้ยงชาวบ้าน
จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทีท่ รงช่วยให้
ชาวบ้านมีอาชีพที่ยั่งยืน มีอาหาร มีน้ำใช้ มีรายได้เพิ่มขึ้น ๓,๐๐๐ – ๔,๐๐๐ บาทต่อเดือน อาจไม่มากนัก
หากเทียบกับคนในเมือง แต่สามารถมีชีวิตความเป็นอยู่แบบพอเพียง ซึง่ ช่วยให้คนที่นมี่ ีความสุขได้
ไม่ต่างกัน ดังคำบอกเล่าของราษฎรในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ดังนี้

เสียงจากราษฎร “โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง”

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพบว่าราษฎรในพื้นที่สูงมักประสบปัญหาการทำเกษตร
ไม่ถูกวิธีและพื้นทีท่ ำกินเสือ่ มสภาพ จึงมีพระราชดำริให้ตั้งสถานีทดลองเกษตรทีส่ ูงขึ้นเพื่อให้ราษฎร
ได้ทำการเกษตรที่ถูกวิธีตามหลักวิชา ปลูกพืชได้เหมาะสมกับสภาพดินและภูมิอากาศ ตลอดจนใช้ที่ดิน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งได้ผลดียิง่ ช่วยให้ราษฎรในพื้นทีโ่ ครงการทีข่ ยายผลการดำเนินงานไปถึง
๑๗ แห่งใน ๖ จังหวัดของภาคเหนือ ได้รับการพัฒนาทัง้ อาชีพหลักและอาชีพเสริมทีไ่ ด้พระราชทาน
พร้อมกันไป ไม่ต้องเร่ร่อนหาที่ทำกินใหม่ และได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุข
๒๖๙

นายหม่อ แซ่ม้า ผู้ใหญ่บ้านป่าคา

ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
ในอดี ตหมูบ่ ้านป่า คามีความยากลำบาก ไม่ส ามารถสัญ จรไปมาได้
ในฤดูฝน ไม่มีสถานพยาบาล และเจ้าหน้าทีไ่ ม่สามารถเดินทางเข้ามาได้
การเข้ า ร่ ว มโครงการของผมและราษฎรส่ว นใหญ่ค าดหวั ง ว่ า จะมีชี วิ ต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งเมื่อได้เข้าร่วมโครงการแล้วปรากฏว่า ทุกคนต่างซาบซึ้ง
ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว และสมเด็ จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทีท่ รงช่วยให้หมู่บ้านได้รับบริการต่างๆ เท่าเทียมกับคนในเมือง
โดยบางรายได้ยกพืน้ ที่ทำกินให้กับโครงการ เพือ่ แสดงเจตนาถึงความรัก ศรัทธา และจงรักภักดี
ผมจึงขอร่วมถวายความจงรักภักดี และขอเชิญชวนให้ทุกคนทำความดีถวายพระองค์ เพื่อสนอง
พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรและประเทศไทย

นางตา บัวเหล็ก

บ้านสะจุก ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
เมื่อได้รบั การอบรมด้านการเกษตร จึงนำมาประยุกต์ใช้กบั พื้นที่ตนเอง
ช่วยให้ได้ผลผลิตและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ความเป็นอยูจ่ ึงดีขึ้นเป็นลำดับ
เมือ่ เพือ่ นบ้านเห็นทำแล้วได้ผลดีกท็ ำตาม จนขณะนีห้ มูบ่ า้ นใกล้เคียงอยูก่ นั
อย่างสุขสบายตามอัตภาพ ไม่อดมือ้ กินมือ้ อย่างแต่กอ่ น พระมหากรุณาธิคณ
ุ
ของสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ น ีน าถ ได้ ช่ ว ยให้ ม ีค วามรู ้ด้ า น
การเกษตรแบบพอเพี ย ง ช่ ว ยให้ ช าวบ้า นไม่ห ลงทางไปกั บ ความฟุ ้ง เฟ้ อ และกระแสวั ต ถุ น ิย ม
จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ซึง่ ทรงช่วยให้ประชาชนไทย
ทุกคนแม้อยู่ห่างไกล ก็ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และขอเชิญชวน
ให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทำความดีถวายพระองค์ รวมทัง้ ร่วมถวายพระพรแด่พระองค์ให้ทรงมี
พระพลานามัยแข็งแรงนานเท่านาน

นางวะ อัศวะจินดาพล

บ้านสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา
ดิ ฉ ัน อยากเข้ า เฝ้า ฯ สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ น ีน าถ
อยากทำงานและเรี ย นรู ้ง านด้ า นเกษตร จึ ง เข้ า ร่ ว มโครงการและสมัค ร
เป็นสมาชิกกลุม่ สมุนไพรชาเจียวกู่หลัน ทำใบชาเป็นสมุนไพรขาย ช่วยให้มี
รายได้เ ลี ้ย งครอบครัว และนำเงิน มาจับ จ่า ยใช้ส อยในสิ ่ง จำเป็ น อืน่ ๆ
๒๗๐

การเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ ได้ช่วยให้มีความรูน้ ำมาเลี้ยงชีพได้ เช่น กลุม่ แม่บ้าน กลุม่ สมุนไพร
และเมือ่ กลุม่ เหล่านีไ้ ด้ผล ได้เพิ่มกลุม่ ต่างๆ อีก เช่น กลุม่ นวดแผนไทยและกลุม่ ฝังเข็ม เป็นต้น
โครงการของแม่หลวงช่วยให้พวกเราอยูส่ ุขสบายขึน้ มากไม่ต้องดิน้ รนไปหางานทำไกลๆ ด้วย
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ จึงขอเชิญชวนให้ชุมชนต่างๆ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
และลงนามถวายพระพรที่โรงเรียนในหมู่บ้านของตัวเอง เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์

นายอาผ่า มาเยอะ

บ้านห้วยหยวกป่าโซ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เมือ่ ผมกับชาวบ้านได้เข้าร่วมโครงการพบว่าดีมาก เปรียบเทียบ
สมัยก่อนกับปัจจุบันแตกต่างกันมาก อย่างเช่นพื้นทีแ่ ถบนีอ้ ยูใ่ กล้ชายแดน
เป็น เส้น ทางลำเลีย งยาเสพติ ด จึ ง มีป ัญ หาเกี ่ย วกั บ การค้ า ยา เดี๋ ย วนี้
เบาบางมากจนแทบจะไม่ม ี บ้า นราษฎรซึ ่ง เมือ่ ก่ อ นมุง หญ้า คา เดี๋ ย วนี้
มุง กระเบือ้ งกั น หมด ชาวบ้ า นสามารถเลี ้ย งตัว เองและครอบครัว
ให้ อ ยู ่ด ีมี สุ ข มี บ้ า นอยู ่อ าศัย ที ่ถ าวร ผมจึ ง ขอเป็น ตั ว แทนถ่ า ยทอดเสีย งจากชาวบ้า นห้ ว ย
หยวกป่า โซทีต่ ่ า งอยากให้ พ่ อ หลวงทรงหายประชวร มีพ ระวรกายแข็ ง แรง และขอถวายพระพร
ให้พ่อหลวงและแม่หลวงของชาวไทย มีพระชนมพรรษายืนนาน และอยู่กับประชาชนตลอดไป

นายภูมิชัย ประเสริฐ

บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวขัดสนมาก เมื่อร่วมโครงการแล้ว
นอกจากจะช่วยให้มอี าชีพ มีท่ที ำกินแล้ว ยังได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้ดีขึ้นจากหน่วยงานราชการทีเ่ ข้ามาร่วมดำเนินโครงการ เช่น สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต ๕ ได้เข้ามาพัฒนาด้านการศึกษา
เป็น ต้ น ผมรู ้ส ึก สำนึก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ เป็นอย่างยิง่ จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่และเสียสละเพื่อถวายแด่พระองค์

๒๗๑

“...ขอให้ทุกท่านตระหนักว่าที่ข้าพเจ้าได้รับเหรีย- เซเรสก็ดี
ที่ได้รับการยกย่องก็ดี
ก็เพราะว่าความร่วมมือ ความช่วยเหลือ
สนับสนุนจากท่านทั้งหลายทุกคน
มิฉะนั้นแล้วลำพังคนเดียวจะทำอะไร
ให้สำเร็จหมดทุกอย่างนี้เป็นไปไม่ได้...”
พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ
ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต
๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๒

๓

นานาประเทศเทิดพระเกียรติคุณ

ส่วนที่ ๓

นานาประเทศเทิดพระเกียรติคุณ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงทุ่มเทพระวรกาย และพระราชหฤทัยในการบำบัดทุกข์
บำรุงสุขแก่ราษฎรชาวไทย พระราชทานความช่วยเหลือแก่ผ้ยู ากไร้ ด้อยโอกาส เคียงข้างพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั ตลอดมา พระองค์ทรงงานทุกวันอย่างมิทรงเหน็ดเหนื่อย ด้วยทรงเห็นว่าทุกข์ของราษฎร
นั้นรอไม่ได้ แม้จะต้องเสด็จพระราชดำเนินลุยน้ำ บุกป่าฝ่าดงในระยะทางไกล อันตรายรอบด้าน ก็มิทรง
เกรงกลัว และย่อ ท้อ ต่ อ ความยากลำบาก ด้ ว ยมีพ ระราชประสงค์ รั บ ทราบปัญ หาความเดื อ ดร้ อ น
ของราษฎร เพื่อหาแนวทางขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว จึงมี
พระราชดำริรเิ ริม่ โครงการพัฒนาอันหลากหลายทั้งด้านการพัฒนาสังคม ชนบท คุณภาพชีวติ เกษตรกรรม
สาธารณสุข การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระจายไปในทุกภูมิภาคทัว่ ประเทศ
เพื่อให้คนไทยมีอาชีพ มีรายได้ มีสุขภาพ และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี
ผลของการทรงงานอย่างหนักยิ่งตลอดมา ทำให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์
สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ผู้ยากไร้ สร้างงาน อาชีพ รายได้ ทั้งยังเป็นการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทย
ให้แพร่หลายไปทั่วโลก รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่า ให้ทุกชีวติ สามารถอยู่รว่ มกันได้อย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันนำสู่ความสุข
อย่างยัง่ ยืน จนได้รบั พระราชสมัญญานาม “พระมารดาแห่งการคุม้ ครองความหลากหลายทางชีวภาพ”
นอกจากนี้ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ทีท่ รงเป็นดัง “พระแม่แห่งแผ่นดิน” ศูนย์รวมใจของประชาชนชาวไทยเคียงคู่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ทำให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ
พร้อมใจกันขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายประกาศนียบัตรและปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รวมถึงรางวัลเกียรติคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถมากมาย
อาทิ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขามนุษยธรรม ทูลเกล้าฯ ถวายโดย มหาวิทยาลัยทัฟต์
แห่งรัฐแมสซาชูเสต สหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตรเทิดพระเกียรติ “นักอนุรักษ์ดีเด่นด้านการอนุรักษ์
ป่าไม้และสัตว์ป่า” (Award as an Outstanding Conserver of Forests and Wildlife) ทูลเกล้าฯ
ถวายโดย กองทุนอนุรกั ษ์สัตว์ป่าแห่งโลก (World Wildlife Fund) สหรัฐอเมริกา เหรียญเซเรส ทูลเกล้าฯ
ถวายโดย องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และ รางวัลหลุยส์ ปาสเตอร์ (Louis
Pasteur) ทูลเกล้าฯ ถวายโดยคณะกรรมการหม่อนไหมสากล (ISC)
๒๗๔

นานาประเทศเทิดพระเกียรติคุณ
ตลอดระยะเวลากว่า ๖๐ ปี ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานความช่วยเหลือ
แก่ผ้ยู ากไร้และด้อยโอกาส เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เสมอมาเป็นที่ประจักษ์วา่ ทรงทุ่มเทและ
ตรากตรำพระวรกายอย่างมิทรงเห็นแก่เหน็ดเหนื่อย เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรอยู่ดมี ีสุข ทุกพระราชกรณียกิจ
ที่ทรงปฏิบัตไิ ด้นำความเจริญและประโยชน์สุขสู่ปวงประชาและชาติบ้านเมือง หน่วยงานและองค์กรต่างๆ
ทัง้ ในประเทศไทยและต่ า งประเทศ จึ ง พร้ อ มใจกั น ขอพระราชทานพระบรมราชานุญ าตทูล เกล้า
ทูลกระหม่อมถวายประกาศนียบัตรและปริญญา รวมถึงรางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถเป็นจำนวนมาก
๒๗๕

พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงตระหนัก
และเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึง้ ถึงความสำคัญของทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราช
ดำริหลายโครงการจึงเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์การฟืน้ ฟู และ
การใช้ ป ระโยชน์อ ย่า งยัง่ ยืน ของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดล้อมด้วยเสมอ โดยทรงดูแลและทรงงานอย่างหนัก
เพื่อความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ เพื่อพิทักษ์รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
อันนำมาซึ่งความอยู่ดีกินดีของพสกนิกร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจึงทูลเกล้าฯ
ถวายพระราชสมัญญานาม “พระมารดาแห่งการคุม้ ครอง
ความหลากหลายทางชีวภาพ” แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชิ น ีน าถ เพื ่อ เฉลิม พระเกี ย รติ เ นือ่ งในปีส ากล
แห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. ๒๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ท ี ่ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงอนุรักษ์
แ ล ะ คุ ้ม ค ร อ ง ท รั พ ย า ก ร
ธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศ ด้วย
พ ร ะ ป รี ช า ส า ม า ร ถ แ ล ะ
พระวิ ริ ย ะอุต สาหะมาอย่า ง
ต่อเนื่องยาวนาน เป็นแบบอย่าง
แก่ พ สกนิ ก รไทยให้ ร่ ว มมื อ
ร่วมใจอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศให้ยั่งยืน เพื่อเป็นมรดกแก่อนุชนรุ่นหลัง จนเป็นที่ประจักษ์แก่สากล

๒๗๖

ขอพระราชทานพระนามตั้งชื่อดอกไม้
นอกจากนี้ หลายหน่วยงานในต่างประเทศหลายประเทศ
ต่ า งซาบซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ จึงได้ขอพระราชทานพระนามควีนสิริกิติ์
ตั้งชื่อดอกไม้พันธุ์ใหม่ท่คี ้นพบ ได้แก่ รัฐบาลฟิลิปปินส์ ได้ขอ
พระราชทาน พระนามตั้งชื่อดอกดอนญ่าพันธุ์ทพี่ บใหม่ว่า
“ดอนญ่าควีนสิริกิต”ิ์ นายอองเดส อองดริก ชาวเบลเยีย่ ม
ได้ตั้งชื่อพันธุ์กุหลาบสีเหลืองดอกใหญ่งดงามมากว่า “กุหลาบ
ควีนสิริกิต”ิ์ และบริษัทแบล๊กแอดน์ฟลอรี่ของอังกฤษได้ขอ
พระราชทานพระราชานุญ าตตั ้ง ชื ่อ ดอกกล้ว ยไม้พั น ธุ ์
แคทลียาสีขาว ซึ่งได้รับรางวัลระดับสูงจากพันธุ์ไม้แห่งชาติว่า
“แคทลียาควีนสิริกิติ์” โดยได้จดทะเบียนเมื่อปี ๒๕๐๑

ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาและประกาศนียบัตรเทิดพระเกียรติ
ด้วยพระปรีชาสามารถในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยูข่ องราษฎรให้ดีขึ้น ทรงดูแลสุขภาพ
ของประชาชน ส่ง เสริ ม อาชี พ และถ่ า ยทอดวิ ช าความรู ้ห ลายด้ า นแก่ ป ระชาชนชาวไทยที ่
ด้ อ ยโอกาสอย่า งต่ อ เนือ่ ง มหาวิ ท ยาลัย
ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศหลายแห่ง
จึงได้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา
ดุษ ฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระองค์มากมาย
หลากหลายด้าน ที่สำคัญ อาทิ
ด้ า นพั ฒ นาสั ง คมและมนุ ษ ยธรรม
ทูลเกล้าฯ ถวายโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย รามคำแหง มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น มหาวิ ท ยาลัย นเรศวร และสถาบัน บัณ ฑิต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์

๒๗๗

รวมถึงมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเซนโตรเอสโคลาร์ (Centro Escolar University)
ประเทศฟิลิปปินส์ มหาวิทยาลัยทัฟต์ (Tufts University) รัฐแมสซาชูเสต วิทยาลัยคองคอร์ด (Concord
College) มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ (Georgetown University) มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอพกินส์ (Johns
Hopkins University) แห่งมลรัฐแมรีแลนด์ มหาวิทยาลัยชิลเลอร์อนิ เตอร์เนชันแนล (Shiller International
University) สหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัยโตไก (Tokai University) ประเทศญี่ปุ่น
ด้านรัฐศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ด้านพัฒนาการเกษตร ทูลเกล้าฯ ถวายโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
ด้านการพัฒนาการศึกษา ทูลเกล้าฯ ถวายโดยวิทยาลัยวิชาการศึกษา สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ด้านสาธารณสุขและการแพทย์ ทูลเกล้าฯ ถวายโดยมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
๒๗๘

ด้านการบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ ทูลเกล้าฯ ถวายโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ด้านการออกแบบและศิล ปวัฒนธรรม ทูลเกล้าฯ ถวายโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ด้านภาษาและการสื่อสาร ทูลเกล้าฯ ถวายโดยมหาวิทยาลัยแห่งนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยทักษิณ
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทูลเกล้าฯ ถวายโดยมหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นานาประเทศสรรเสริญพระบารมี
ด้ ว ยพระราชหฤทัย ทีง่ ดงามยิง่ และทรงห่ ว งใยพสกนิก รของพระองค์ อ ยูต่ ลอดเวลา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นดั่ง “พระแม่ของแผ่นดิน” จึงมิได้มีแต่เพียงชนชาวไทย
เท่านั้นที่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่เปรียบมิได้ แต่ยังเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศทั่วโลก
ต่างยกย่องสรรเสริญพระเกียรติคุณและได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ดังนี้
๒๗๙

ด้านการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาชนบท ที่สำคัญ อาทิ
เหรียญเซเรส (Ceres Medal) พร้อมแผ่นสลักคำจารึกประกาศเกียรติคุณ มีอักษรจารึกว่า
“To give without discrimination” องค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (FAO) ทูลเกล้าฯ ถวายเมือ่ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๒
เพื่อเทิดพระเกียรติในฐานะทีท่ รงอุทิศพระองค์เพื่อพัฒนาสตรีและ
ประชาชนในชนบท เพื่อให้มีความเป็นอยูท่ ดี่ ีขึ้น รวมทัง้ ทรงส่งเสริม
และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาติ
รางวัลเกียรติคุณ “First Distinguished Service Award” สหพันธ์พิทักษ์เด็ก (Save the
Children Federation) ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องใน
พระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงช่วยเหลือผู้ยากไร้ในชนบท ผู้ลี้ภัย และเด็กพิการ

รางวัลสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสูงสุดจากงาน Brussels Eureka 2001 : 50th Anniversary
of the World Exhibition of Innovation, Research and New Technology ณ กรุงบรัสเซลส์
ราชอาณาจักรเบลเยียม โดย Bulgarian American Chamber of Commerce and Industry (BACCI)
ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล จำนวน ๓ รางวัล จากผลงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และศูนย์ศิลปาชีพ
บางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะที่ทรงได้พัฒนาชนบทไทย โดยส่งเสริม
ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นจากการสร้างสรรค์งานศิลปาชีพ
๒๘๐

ด้านการพัฒนาเกษตร อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ อาทิ
ประกาศนีย บั ต รเทิ ด พระเกี ย รติ “นัก อนุร ัก ษ์ด ีเ ด่น ด้า นการอนุร ัก ษ์ป่ า ไม้ แ ละสั ต ว์ป่ า ”
(Award as an Outstanding Conserver of Forests and Wildlife) กองทุนอนุรักษ์สัตว์ป่าแห่งโลก
(World Wildlife Fund) สหรัฐอเมริกา ทูลเกล้าฯ ถวายเมือ่ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๙
เหรียญ UNEF Gold Medal of Distinction โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ทูลเกล้าฯ
ถวายเมือ่ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ เพื่อเฉลิมพระเกียรติทที่ รงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจดีเด่น
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ
ร า ง ว ัล ห ลุ ย ส์ ป า ส เ ต อ ร ์
(Louis Pasteur) คณะกรรมการ
หม่อนไหมสากล (ISC) ทูลเกล้าฯ ถวาย
เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ กั น ยายน ๒๕๔๕ เพื่ อ
เฉลิม พระเกี ย รติ ใ นพระราชกรณีย กิ จ
ด้ า นการอนุรั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาการผลิต
ไหมไทยจนเป็น ทีร่ ู ้จั ก ของทัว่ โลก
รวมทัง้ ทรงช่วยให้ราษฎรผูผ้ ลิตไหมไทย
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

๒๘๑

เหรียญ IUCN Gold Medal สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลกทูลเกล้าฯ ถวาย
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติคณ
ุ ในการอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อม ในการประชุมใหญ่
สมัชชาสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อมโลก ครั้งที่ ๓ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
กรุงเทพมหานคร
ด้านการพัฒนามนุษย์ สาธารณสุข และการพัฒนาสังคม ที่สำคัญ อาทิ
รางวัลความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัย ประจำปี ๑๙๙๐ (The Center for Migration Studies
Immigration and Refugee Policy
Award 1990) ศู น ย์ศึ ก ษาการอพยพ
(CMS) องค์การสหประชาชาติ ทูลเกล้าฯ
ถวายเมือ่ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๓๓ เพื่อ
เทิด พระเกี ย รติ ท ที ่ รงเป็น ผูน้ ำดี เ ด่ น
ด้านมนุษ ยธรรมในการให้ความช่วยเหลือ
แก่ผูล้ ีภ้ ัยนับล้านคนทีห่ ลัง่ ไหลเข้าสูป่ ระเทศ
ไทยตั้งแต่ปี ๒๕๑๘

๒๘๒

รางวัล ด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๓๔ (International Humanitarian Award)
กลุ่มผู้สนับสนุนพิพธิ ภัณฑ์เด็กแห่งกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกาทูลเกล้าฯ ถวายเมือ่ วันที่ ๑ พฤศจิกายน
๒๕๓๔ เพื่อเทิดพระเกียรติทที่ รงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ
มาโดยตลอด พร้อมทั้งประกาศว่า วันที่ ๑ พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวัน Queen Sirikit Day

เหรี ย ญโบโรพุ ท โธทองคำ (UNESCO
Borobudur Gold Medal) องค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
(UNESCO) ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม
๒๕๓๕ ในฐานะที่พระองค์ทรงอนุรกั ษ์และพัฒนา
งานศิลปหัตถกรรม รวมทั้งยกระดับความเป็นอยู่
ของประชาชนให้มอี าชีพและความเป็นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ
เหรียญ UNICEF Special Recognition Award องค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ
(UNICEF) ทูลเกล้าฯ ถวายเมือ่ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๓๕ ในฐานะทีท่ รงเสียสละและมุง่ มัน่ ในการ

๒๘๓

พัฒนาคุณภาพชีวิตของแม่และเด็กในประเทศไทย ซึ่งเป็นเหรียญทีม่ อบให้แก่องค์การกาชาดสากล
และไม่เคยมอบแก่บุคคลมาก่อน
รางวัลสตรีแห่งปี ๑๙๙๓ (The 1993 Woman of the Year Award) มหาวิทยาลัยสแตนด์ฟอร์ด
(Standford University) สหรัฐอเมริกา ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๓๖ เพื่อเฉลิม
พระเกียรติที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเสมอมา
รางวัล MLI Annual International Award ประจำปี ๒๐๐๓ องค์กร The Marshall Legacy
Institute (MLI) แห่งสหรัฐอเมริกา ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๗ เนื่องจากทรงมีผลงาน
ทีโ่ ดดเด่นในด้านการบรรเทาทุกข์ของประชาชน โดยเฉพาะผูย้ ากไร้ในชนบทของประเทศไทย ซึ่งเป็น
ผลงานทางด้านมนุษยธรรมที่น่ายกย่อง และทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง
รางวัลพิเศษในด้านการส่งเสริมสาขาอาชีพ สมาพันธ์นักประดิษฐ์หญิงเกาหลีใต้ หรือเคเวีย
(Korea Women Inventors Association : KWIA) ทูลเกล้าฯ ถวายเมือ่ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๒
เนือ่ งจากทรงให้การส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพทีก่ ่อให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้นผลงานอันมีเอกลักษณ์
จากภูมิปัญญาของไทยอย่างต่อเนื่องมายาวนาน
๒๘๔

พระเกียรติคุณเกริกไกร... เพื่อปวงประชาเป็นสุขศานต์
พระราชสมัญญานาม ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลเกียรติยศมากมายดังกล่าว ที่หลาย
องค์กรทั้งในและต่างประเทศทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อสดุดพี ระเกียรติคณ
ุ ในการพัฒนาด้านต่างๆ เป็นสิ่งเน้นย้ำ
ถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชน โดยไม่ทรงเลือกว่าเขาเหล่านั้นเป็นใคร ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่
ทรงมุ่งมั่นในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ในการอุปถัมภ์บำรุงพสกนิกรชาวไทยที่อาศัยอยู่บน
ผืนแผ่นดินไทยให้มีชวี ติ ที่มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง มีการศึกษา และมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
ไม่เว้นแม้แต่ชนต่างชาติทลี่ ภี้ ัยเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร พระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือ
และทรงดูแลด้วยพระองค์เองอย่างอบอุน่ ยิง่ พระราชกรณียกิจทัง้ ปวงนี้ เป็นทีป่ ระจักษ์ชัดแก่พสกนิกร
ชาวไทยและนานาประเทศทัว่ โลก จึงนับเป็นความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่ได้อยู่ใต้พระบารมีของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระผู้เป็นดั่ง “พ่อ” และ
“แม่” ของแผ่นดิน

๒๘๕

“...ชาวไทยทุกคนจะต้องเข้าใจว่า
การอนุรักษ์นี้มิใช่จะไปขัดขวางการพัฒนา
แท้ที่จริงแล้วการพัฒนาระยะยาวกลับจะสำเร็จได้
ก็ด้วยการอนุรักษ์ที่ถูกต้อง
เราทั้งหลายคงไม่ลืมตัวอย่างที่พลโลกบางประเทศ
ต้องอดอยากล้มตายไปเป็นจำนวนมาก
ซึ่งเป็นผลมาจากการไม่สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาตินั่นเอง...”
พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ
ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต
๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๒

๔

บทสรุป : สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

ผู้ทรงพระคุณอันใหญ่หลวง

ส่วนที่ ๔

บทสรุป
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงพระคุณอันใหญ่หลวง
ตลอดระยะเวลากว่า ๖๐ ปี ทีส่ มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมุง่ มัน่ ปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจนานัปการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว พระองค์ทรงดำเนินการทุกวิถีทาง
เพื่อนำพาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าและประชาชนมีความผาสุก ร่มเย็น ทรงรักและห่วงใยประเทศชาติ
และประชาชนเหมือน “แม่ที่รักและห่วงใยลูกอยู่ตลอดเวลา”
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงงาน
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยเสด็จพระบาท
สมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว ไปทรงงานในทุก หนแห่ ง
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นทีท่ ุรกันดาร ซึ่งแม้แต่ประชาชน
ทัว่ ไปก็ ย ัง ไม่เ คยเข้ า ไปถึ ง พระองค์ ท รงงานด้ ว ย
พระวิ ริ ย ะอุ ต สาหะอย่ า งไม่ท รงเห็ น แก่ ค วาม
เหน็ดเหนือ่ ย และมิได้ทรงย่อท้อต่อความยากลำบาก
ทรงทุม่ เทพระราชหฤทัยและทรงตรากตรำพระวรกาย
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงดูแลและให้ความช่วยเหลือบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกร โดยเฉพาะผู้ท่ยี ากไร้
๒๘๘

และด้อยโอกาสอย่างต่อเนือ่ งตลอดมา ผูถ้ วายงานใกล้ชิดเบือ้ งพระยุคลบาทต่างเห็นเป็นภาพเจนตาว่า
ในการเสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎร หากงานไม่เสร็จ พระองค์จะไม่ทรงหยุดพัก ทรงมีพระสมาธิที่มั่นคงและ
มีพระราชหฤทัยจดจ่ออยู่กับงานและประชาชนเป็นอย่างยิ่ง งานต้องเสร็จก่อนจึงจะทรงพัก

ทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงยึดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว ในการช่วยเหลือพสกนิกรให้มีความเป็นอยูท่ ดี่ ีขึ้น โดยมีหลักการว่า จะทำอย่างไรทีจ่ ะช่วย
ประชาชนได้ในระยะยาว คือให้ประชาชนยืนหยัดได้ดว้ ยตัวเองจึงจะเป็นการช่วยเหลือที่แท้จริง พระองค์
ทรงเริ่มจากโครงการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐาน สุขภาพอนามัย ส่งเสริมให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น มีรายได้ และพึ่งพาตนเองได้ ดังพระราชดำรัสทีไ่ ด้พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ทีเ่ ข้าเฝ้าฯ
ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต เมือ่ วันที่ ๑๑
สิงหาคม ๒๕๓๐ ความตอนหนึ่งว่า
“...ข้าพเจ้าซาบซึง้ ในพระราชปณิธาน และได้ตงั้ ใจปฏิบัติงานที่ทรงมอบหมาย
มาอย่างสุดความสามารถคือ งานด้านสังคมสงเคราะห์ต่างๆ ได้แก่การช่วยเหลือ
ประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วย ช่วยเหลือทางด้านสวัสดิการครอบครัว และส่งเสริมอาชีพ
ทางด้านหัตถกรรม เป็นต้น...”
๒๘๙

นอกจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางด้านสังคม
ทัง้ การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ และการส่งเสริมอาชีพ รายได้ และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนแล้ว ทรงมุง่ มัน่ ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
การอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนการเสริมสร้าง
ความมัน่ คงของประเทศ ซึ่งพระราชกรณียกิจเหล่านีน้ ับว่ามีความสำคัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาประเทศ
เพราะนอกจากจะช่วยให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาแล้ว ยังช่วยลดผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
ทางสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย
ทั้งสองพระองค์ทรงปฏิบตั ิพระราชกรณียกิจที่เกื้อหนุนกัน ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
ทรงงานพัฒนาด้านการชลประทาน การเกษตร และการพัฒนาชนบท สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ ทรงดูแลในเรื่องสุขภาพอนามัย สังคมสงเคราะห์ พระราชทานอาชีพเสริมแก่ราษฎร และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้ลูกหลานไทย
ในช่วงหลังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เสด็จฯ ไปทรงงานในต่างจังหวัดน้อยลง ดังนั้น เมื่อสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ไปทรงงานและเยี่ยมเยียนราษฎรในต่างจังหวัด ก็จะถวาย
รายงานให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบ และรับพระราชทานแนวพระราชดำริในการ
ช่วยเหลือราษฎรมาทรงดำเนินการต่อไป
ทุกแห่งที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎร พระองค์จะทรงสังเกต
ศึกษา วิเคราะห์ ถึงสภาพปัญหาที่แท้จริง แล้วจึงทรงหาแนวทางที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้
พระองค์ทรงงานหนักเพือ่ ประชาชนทุกวัน โดยไม่มีวันหยุด ด้วยทรงตระหนักในพระปฐมบรม
ราชโองการ ความว่า
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
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ทรงแก้ไขปัญหาพื้นฐานของราษฎร... ดูแลสุขภาพอนามัยและงานสังคมสงเคราะห์
การทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นการดำเนินงานที่เสริมและสนับสนุน
การพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรัฐบาล โดยทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา
ในระดับพื้นฐานของราษฎร
สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรม
ราชิ น ีน าถ ทรงตระหนัก ถึ ง พระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว ว่ า
การพัฒนานัน้ จะต้อง “ทำตามลำดับขัน้ ”
โดยเริ ่ม ต้ น จากสิง่ ทีจ่ ำเป็น ทีส่ ุด ของ
ประชาชนก่อน คือการมีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง แล้วจึงพัฒนาในเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็น
ต่อไป ในระยะเริ่มแรกพระองค์จึงทรงดูแล
เรื่องสุขภาพอนามัยของราษฎร ดำเนินการ
ด้า นการพัฒ นาสาธารณสุ ข โดยทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ “แพทย์อาสา”
ทีต่ ามเสด็จฯ ตรวจรักษาผูป้ ่วย ซึ่งต่อมา
ทรงตั้งเป็น “หน่วยแพทย์พระราชทาน”

ไว้เป็น “คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์” ด้วย

นอกจากนี ้ ทรงเล็ง เห็ น ว่ า ในท้อ งถิ ่น
ทุร กั น ดารหลายแห่ ง ขาดแคลนสถานพยาบาล
จึ ง มี พ ระราชดำริ โ ครงการ “หมอหมู่ บ้ า น”
โดยทรงคั ด เลือ กคนในหมูบ่ ้า นมาฝึก อบรม
ให้มีความรู้ความสามารถในการรักษาพยาบาล
เบื้องต้น ทรงดูแลผู้ท่ีมีปัญหาสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
ทรงให้ความช่วยเหลืออย่าง “ครบวงจร” โดย
ทรงให้ส่งต่อผูป้ ่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
และดู แ ลเยีย่ มเยีย นให้ ค วามอบอุน่ จนกระทัง่
ออกจากโรงพยาบาลพระองค์ทรงมีพระเมตตาสูงส่ง
ทรงรับคนดีหรือผูบ้ ริสุทธิ์ทปี่ ระสบเคราะห์กรรม

๒๙๑

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงดำรงตำแหน่ง “องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย”
เพื่อทรงช่วยเหลือผูเ้ จ็บป่วยและผูป้ ระสบภัยธรรมชาติ โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ทัง้ ยามปกติ
และฉุกเฉิน หรือเมือ่ เกิดภัยสงคราม รวมถึงการรับบริจาคสิง่ ของ โลหิต และอวัยวะ เพื่อนำไปบริจาค
รักษา หรือต่อชีวติ ผู้ท่ีรอรับความช่วยเหลือ และพระองค์ทรงก่อตัง้ “มูลนิธสิ ายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์”
เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน และส่งเสริมอาชีพแก่ทหาร ตำรวจ และผูท้ ีอ่ าสาสมัครรับใช้ชาติ
ที่บาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวติ รวมถึงครอบครัว เพื่อตอบแทนบุญคุณของเหล่าผู้เสียสละรักษาและปกป้อง
แผ่นดินไทย

พระราชทานอาชีพเสริมแก่ราษฎร

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง “มูลนิธิส่งเสริม
ศิลปาชีพพิเศษ ในพระบรมราชินูปถัมภ์” โดยทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิ ภายหลังเปลีย่ นชื่อเป็น
“มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” โดยมีพระราชประสงค์
มุ่งมั่นให้ส่งเสริมงาน “ศิลปาชีพ” เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎร เพื่อเพิ่มรายได้ให้เพียงพอแก่การดำรงชีพ
อย่างเช่น ทรงส่งเสริมให้ทอผ้าไหมทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ และสานย่านลิเภาทีภ่ าคใต้ รวมทัง้
ทรงก่อตั้งโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดา และศูนย์ศิลปาชีพทั่วประเทศ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงให้ความสำคัญกับการที่ราษฎรได้มี “โอกาส”
แสดงศักยภาพ และได้รับการพัฒนาหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนา พระองค์ทรงส่งเสริมศิลปาชีพ
โดยให้ประชาชนเข้ามาเป็นสมาชิก นอกจากทรงส่งเสริมการผลิตแล้ว ยังทรงสนับสนุนทางด้านการตลาด
โดยการเปิด “ร้านจิตรลดา” ขึ้นเป็นสถานทีข่ ายสินค้า และทรงนำสินค้าศิลปาชีพผลิตภัณฑ์จากฝีมือ
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ชาวนาชาวไร่ไปสู่หอ้ งนิทรรศการทั้งในและต่างประเทศ และที่สำคัญยิ่งคือทรงฉลองพระองค์ดว้ ยผ้าไหม
และผ้าไทยอยู่เสมอ เป็นแบบอย่างให้แก่คนทั่วไป ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง จนได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวาง
พระองค์มีพระราชดำริให้จดั ตั้ง “พิพิธภัณฑ์ผา้ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ์ิ พระบรมราชินีนาถ”
ขึ้นภายใต้มูลนิธสิ ่งเสริมศิลปาชีพฯ เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมความรู้เกี่ยวกับผ้าไทย บ่งบอกถึงศิลปวัฒนธรรม
และความเจริญมั่นคงของชาติไทย ตลอดจนเป็นการประกาศศักดิ์ศรีฝีมือของคนไทยไว้ตลอดไป
นอกจากนี้ ได้พระราชทาน “โครงการหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง” เพือ่ ช่วยเหลือราษฎรที่ยากจน
ให้มีทีอ่ ยูอ่ าศัยและรู้จักใช้ทดี่ ินทีม่ ีอยู่
อย่า งจำกั ด ให้ เ กิ ด ประโยชน์ส ูง สุด
และได้ พ ระราชทานพระราชทรั พ ย์
ส่วนพระองค์ให้สร้าง “ฟาร์มตัวอย่าง”
ขึ้นในจังหวัดต่างๆ เพื่อช่วยสร้างชีวิต
ใหม่ให้ผ้ตู กงาน ชาวบ้านที่ยากจนหรือ
ผู้ที่เลิกยาเสพติดได้มีงานทำ ตลอดจน
พระราชทาน “โครงการธนาคาร
อาหารชุมชน” หรือ Food Bank
เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ช่วยให้
ราษฎรมีรายได้เสริมทีม่ นั่ คง มีน้ำใจ
รู้จักการให้ รักใคร่สามัคคี ช่วยเหลือ
แบ่งปันซึ่งกันและกัน ส่งผลให้อยู่ดมี ีสุขอย่างพอเพียง นับเป็นการน้อมนำ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว พระราชทานให้แก่คนไทย เพื่อนำมาใช้เป็นหลักในการดำรงชีวิต นำสู่
ความสุขความเจริญอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ทรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ให้ลูกหลานไทย
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีแนวพระราชดำริว่า “คน ป่า และสัตว์ป่า สามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างอาศัยเกื้อกูลกัน” โดยต่างให้ประโยชน์ซึ่งกันและกัน คนสามารถใช้ประโยชน์จากผืนป่า
มาสร้างอาชีพและรายได้อย่างพอเพียง ในลักษณะของ “บ้านเล็กในป่าใหญ่” คนที่เคยตัดไม้ทำลายป่า
ก็กลับใจมาช่วยปกป้องและพิทักษ์รกั ษาป่า รวมทั้งขยายพันธุ์สัตว์ป่าให้คงอยู่ค่ปู ระเทศไทยต่อไป ช่วยให้
เกิดความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่แก่ตนเองและชุมชนในฐานะ “ราษฎรอาสาสมัครพิทกั ษ์ปา่ ” และเกิดความ
รักความสามัคคีในชุมชน และทรงใช้หลักการ “ปลูกป่าในใจคน” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
คือการปลูกจิตสำนึกในการรักผืนป่าให้แก่คนเสียก่อน รวมถึงการปลูกไม้ใช้สอย ไม้ผล และไม้ยืนต้น
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ทีจ่ ะเติบโตเป็นป่า นอกจากนี้ ทรงอุทิศพระองค์
ในการแก้ไขปัญหาดินทีเ่ สือ่ มสภาพและแห้งแล้ง
ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ รวมทัง้ ทรงจัดหาแหล่งน้ำ
ให้ราษฎรในท้องถิน่ ห่างไกลและทุรกันดารโดยจัดตัง้
“โครงการป่ารักน้ำ”
โครงการต่างๆ เหล่านี้ ล้วนเปิดโอกาสให้
ราษฎรเข้ า มามีส ่ว นร่ ว มในการพั ฒ นาเพื ่อ ให้
คน ป่า และสัตว์ป่า สามารถอยูร่ ่วมกันได้อย่าง
อาศัยเกื้อกูลกัน
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
มีพ ระราชดำริ ใ ห้ จั ด ตั ้ง “โครงการคืน ช้า ง
สู่ธรรมชาติ” และ “มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ”
เพื่อแก้ไขปัญหาช้างเร่รอ่ น ฟื้นฟูประชากรช้างไทย
และจุดประกายให้หน่วยงานทัง้ ในและต่างประเทศ
ร่วมมือกันดำเนินการไม่ให้ช้างสูญพันธุ์
นอกจากนี้ พระองค์ทรงเล็งเห็นความสำคัญให้ชาวเขาทีอ่ ยูต่ ามแนวชายแดนร่วมปกป้องรักษา
ประเทศ ด้วยการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทั้งที่อยู่อาศัยและการพัฒนาอาชีพ อาทิ “โครงการหมู่บา้ น
ยามชายแดนอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ”
“โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง
ตามพระราชดำริ” และ “โครงการพัฒนา
เพือ่ ความมั่นคงในพืน้ ที่ต่างๆ” ซึ่งสร้าง
ความผาสุกให้แก่ราษฎรในพื้นที่เป็นอย่าง
มาก ช่วยให้ราษฎรได้ทำเกษตรแบบถาวร
ไม่ต้องเร่ร่อนแผ้วถางป่า ทำไร่เลือ่ นลอย
ได้ดำรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีรายได้
ทีแ่ น่น อนและเพิ ่ม มากขึ ้น จากการเป็น
สมาชิ ก ศี ล ปาชี พ ทำหั ต ถกรรม ทอผ้า
แกะสลักเครื่องเงิน ในด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมก็ได้รับการพัฒนาอย่างมากโดยยังคงรักษาวัฒนธรรม
ของชนเผ่าไว้ได้อย่างดี ส่งผลให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยให้กับพื้นที่ตามแนวชายแดนของประเทศ

๒๙๔

ทรงส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาจิตใจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงส่งเสริมการศึกษา โดยทรงสร้างโรงเรียนให้แก่เด็ก
ด้อยโอกาสในถิ่นธุรกันดาร พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนและเด็กพิการ ทรงสร้าง
“ศาลารวมใจ” ให้เป็นห้องสมุดอเนกประสงค์ของชุมชนเพื่อใช้ศึกษาหาความรู้ในด้านต่างๆ ได้
ตลอดเวลา
พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการ “พัฒนาด้านจิตใจ” เพือ่ การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน ด้วยการส่งเสริม
ให้คนมีศาสนาเป็นเครือ่ งยึดเหนีย่ วจิตใจให้ประพฤติแต่คุณงามความดี และทรงให้การทำนุบำรุง
ศาสนาทุกศาสนา อีกทัง้ ทรงริเริ่มให้จัดแสดงละครและภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ทสี่ ำคัญๆ เพื่อให้
ประชาชนได้มีโอกาสศึกษาและเรียนรูถ้ งึ คุณปู การของบูรพกษัตริยไ์ ทยทีท่ รงเสียสละเลือดเนือ้ เพื่อให้อนุชน
รุ่นหลังได้อยู่อย่างสบาย อันเป็นการปลุกจิตสำนึกชาวไทยให้มีความรักชาติรักแผ่นดิน ตลอดจนทรงให้
การอุปถัมภ์นาฏศิลป์และดนตรีไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การแสดง “โขน” เพือ่ ให้คนไทยมีความภาคภูมใิ จ
ในศิลปวัฒนธรรมของไทย

๒๙๕

พระองค์ทรงเปิดโอกาสให้ผทู้ เี่ กษียณอายุแล้วมาเป็น “วุฒิอาสาธนาคารสมอง” นำความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์มาช่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งส่งผลให้มีการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญา ความรู้ และประสบการณ์สู่คนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างสรรค์ส่ิงดีงามเป็นประโยชน์ตอ่ สังคม
และประเทศชาติได้เป็นอย่างดี

ความสุขของประชาชน และความสงบของประเทศชาติ คือ “กำไรของแผ่นดิน”
เป้า หมายสำคั ญ ในการทรงงานของ
สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ น ีน าถ
คือ ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน และความ
สงบร่มเย็นของประเทศ ซึ่งพระองค์ทรงเรียกว่า
“กำไรของแผ่ น ดิน ” คำนีพ้ ระราชทานเมือ่
ผูถ้ วายงานในโครงการฟาร์ ม ตั ว อย่า งกราบ
บัง คมทูล ว่ า ได้ จ้ า งชาวเขามาทำงานในฟาร์ ม
ตัวอย่างทีบ่ ้านขุนแตะ จังหวัดเชียงใหม่เพียง
๔๐ คน ถ้าจ้างคนงานมากๆ อาจจะต้องขาดทุน
เพราะผลผลิตยังน้อยอยู่ พระองค์มีรับสั่งว่า
“อย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันนะ ฉันต้องการให้คนจนมีงานทำมากๆ ขาดทุน
ของฉัน คือกำไรของแผ่นดิน”

๒๙๖

จากนัน้ ทรงสอนว่ า “กำไรของแผ่ น ดิน ” คื อ การทีท่ ำให้ ค นยากจนในชุ ม ชนนัน้ ๆ
มีงานทำมีรายได้ไปเลีย้ งครอบครัว ไม่ต้องไปเป็นโจรขโมยหรือยุง่ เกี่ยวกับยาเสพติด รวมทัง้ ไม่ตัดไม้
ทำลายป่าไม่เผาป่า ชุมชนนั้นๆ ก็จะมีความสุข ความสงบ หากทุกชุมชนเป็นเช่นนี้ ก็จะแผ่วงกว้างออกมาเป็น
ความสุขความสงบของตำบล อำเภอ จังหวัด และประเทศชาติ

ทั่วโลกสรรเสริญพระเกียรติคุณ

การดำเนินงานด้านการพัฒนาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แสดงให้เห็นถึง
พระปรีชาสามารถของพระองค์ที่ทรงเล็งเห็นการณ์ไกล พระราชดำริต่างๆ สามารถปฏิบัติได้
สอดคล้องกับภูมิประเทศ วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของราษฎร พระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวนี้
เป็ น ที ่ป ระจั ก ษ์ แ ก่ ช าวไทยและนานาประเทศทั ่ว โลก ซึ ่ง ต่ า งยกย่ อ งและสรรเสริ ญ พระเกี ย รติ คุ ณ
ให้ปรากฏมากมาย อาทิ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้ทูลเกล้าฯ ถวาย
เหรียญเซเรส (Ceres Medal) แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยผู้อำนวยการใหญ่ของเอฟเอโอ
ได้กล่าวว่า
“...ทรงทุ่มเทอุทิศทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นกำลังพระวรกายหรือกำลังทรัพย์
เพื่อชาวไทยผู้ยากไร้ ทรงส่งเสริมโครงการต่างๆ ในหมู่บ้านตามชนบท เพื่อช่วยให้สตรี
สามารถช่วยเหลือครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น... ทรงส่งเสริมให้เกิดความนิยม
ในศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาติ...”
๒๙๗

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ทูลเกล้าฯ
ถวายเหรียญ UNEF Gold Medal of Distinction เพื่อเฉลิม
พระเกียรติที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจดีเด่นเกี่ยวกับ
การอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นที่ยอมรับของนานา
ประเทศ องค์ ก ารศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมแห่ ง
สหประชาชาติ (UNESCO) ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญโบโรพุทโธ
ทองคำ (UNESCO Borobudur Gold Medal) ในฐานะที่
พระองค์ทรงอนุรกั ษ์และพัฒนางานศิลปหัตถกรรม ให้ประชาชน
มีอาชีพและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
หน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศ รวมทัง้ มหาวิทยาลัย
ทั้งในและต่างประเทศ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล เหรียญ และ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เทิดพระเกียรติคุณมากมาย

สมเด็จพระบรมราชินีนาถคู่พระบารมี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็น
คู่พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสมือน
“พระแม่ของแผ่นดินไทย” พระองค์ทรงทำทุกอย่างเพือ่
ประโยชน์สุขของประชาชน
พระราชกรณียกิจทัง้ ปวงทีท่ รงปฏิบัติด้วยพระปรีชา
สามารถและพระวิริยะอุตสาหะตามรอยเบือ้ งพระยุคลบาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ที่หนังสือเล่มนีไ้ ด้นำมาเสนอ
เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของแนวพระราชดำริและโครงการพัฒนาเท่านั้น ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า
“ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข คือพระราชประสงค์ของพระองค์”
ในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ขอถวายความจงรักภักดี และขอเทิดทูนพระองค์ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ด้วยสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณอย่างหาทีเ่ ปรียบมิได้ และขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศเรียนรูต้ ามรอย

๒๙๘

พระยุคลบาท น้อมนำแนวพระราชดำริมาศึกษา และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ร่วมกันมุ่งมั่นทำความดี
และเป็นคนดี ปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย ไม่เบียดเบียนผู้อืน่ มีจิตใจที่แบ่งปันกัน มีความสามัคคี
ตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความเจริญผาสุกของประเทศชาติ
และประชาชนสืบไป
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๒๙๙

หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์
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“...ไม่ว่าประเทศของเราจะเผชิญภาวะเศรษฐกิจอย่างไร
หรือต้องเผชิญอุปสรรคหนักหนาสาหัสสากรรจ์เพียงไหน
ขอให้คนไทยรวมกำลังใจที่จะช่วยกันฝ่าฟันไป
เพื่อความมั่นคงของแผ่นดินไทย
เพื่อความผาสุกของราษฎรไทยด้วยกัน
คนไทยด้วยกัน และก็ชาติเดียวกัน
เปรียบเสมือนอยู่ในเรือลำเดียวกัน ถ้าต่างคนต่างพายไปคนละทาง
เรือก็ไม่ไปถึงไหน เรือชาติอื่นเขาก็แซงหน้าเรือเรากันไป
แต่ถ้าเราช่วยกันพายไปในทิศทางเดียวกัน
เรือของประเทศไทยก็จะแล่นฉิว
เพราะฝีมือของคนไทยไม่เป็นรองใครเลย...”

สมเด็จพระบรมราชินีนาถนักพัฒนา
เพื่อปวงประชาสุขศานต์

