"คู่พระบารมี ศรีแผ่นดิน"
สารคดี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547
ตอนที่ 1
ประเทศไทยนอกจากจะมีพระสยามเทวาธิราชผู้อภิบาลเมืองไทยให้อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ในดินสินในน้า และมี
พระมหากษัตริย์ที่ทรงบุญญาธิการปกเกล้าปกกระหม่อมอาณาประชาราษฎร์ให้อยู่เย็นเป็นสุขแล้ว ประเทศไทยยัง
มีพระบรมราชินีนาถถึงสอง พระองค์ คือสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระชาติก้าเนิดเป็นหม่อมราชวงศ์ ในราชสกุล กิติยากร เป็น
พระธิดาองค์ใหญ่ของ พลเอก พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ (หม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร) กับ
หม่อมหลวงบัว กิติยากร เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2475 หลังเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นระบอบประชาธิปไตยเพียง 49 วัน ณ บ้านพลเอก เจ้าพระยา
วงศานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สะท้าน สนิทวงศ์) บิดาของหม่อมหลวงบัว ที่ต้าบล สะพานเหลือง ถนนพระราม 6
ในช่วงเวลาที่หม่อมเจ้านักขัตรมงคล พระบิดาได้เดินทางไปรับราชการในสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน
สหรัฐอเมริกา และหลังจากเสด็จพระราชสมภพไม่กี่วัน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระนามว่า "สิริกิติ์" ซึ่งมีความหมายว่า "ยังความปลืมปิติยินดีและเกียรติยศมาสู่ตระกูลกิ
ติยากร"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 2
เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมพรรษาได้เพียง 3 เดือน พระมารดาคือหม่อมหลวง
บัว กิติยากร มีความจ้าเป็นต้องตามไปพ้านักอยู่กับหม่อมเจ้านักขัตรมงคล พระบิดา ที่สหรัฐอเมริกา จึงมอบธิดา
อันเป็นสุดที่รักและ แสนห่วงใย ให้อยู่ในการดูแลโอบอุ้มของคุณตา คือ นายพลเอก เจ้าพระยาวงศานุ-ประพัทธ์ ผู้
มีความรักใคร่เอ็นดู คอยอุ้มชูฟูมฟัก และก้าชับพี่เลียงนางนมให้เอาใจใส่ปฏิบัติดูแล หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร
เป็นอย่างดี ด้วยสงสารที่ต้องจากอกบิดามารดาตังแต่เล็กแต่น้อย
2 ปีต่อมา หม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร ทรงตัดสินพระทัยลาออกจากต้าแหน่งเลขานุการเอกสถาน
เอกอัครราชทูตประจ้ากรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา กลับสู่สยามประเทศ และได้รับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร
ธิดาองค์ใหญ่ ที่จ้าใจต้องห่างไกลกันไปชั่วระยะหนึ่ง จากบ้านคุณตาที่ต้าบลสะพานเหลืองกลับคืนสู่วังเทเวศน์
วาระแห่งความสุขสดชื่นของครอบครัว กิติยากร จึงหวลกลับคืนมาอีกครัง
เมื่อพระชนมพรรษาได้ 5 พรรษา พระบิดาได้ส่งเข้าศึกษาในโรงเรียนราชินี ที่ ปากคลองตลาด ซึ่งสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงสามารถสอบไล่ได้ในชันประถมปีที่ 1 ในปีเดียวกันนันเอง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตอนที่ 3
ในปีพุทธศักราช 2480 ขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มี พระชนมพรรษา 8 พรรษา หม่อมเจ้า
นักขัตรมงคล พระบิดา ได้ย้ายพระองค์ท่านออกจากโรงเรียนราชินี ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนเซ็นฟรังต์ซิสซาเวียร์
คอนแวนต์ สามเสน และที่ โรงเรียนนี นอกจากพระองค์จะทรงพระปรีชาสามารถ และเอาพระทัยใส่ต่อการศึกษา
เป็นอย่างดียิ่งแล้ว ยังสนพระทัย และทรงมีพรสวรรค์ในวิชาดนตรีเป็นพิเศษ จนครูผู้ฝึกสอนดนตรีคือ มาดามเรอเน
และมาดามฟรังซิสก้าออกปากชมอย่างจริงใจว่า พระองค์ทรงมีวิญญาณศิลปินติดตัวมาแต่ก้าเนิด โดยสามารถอ่าน
โน๊ต และร้องเพลงได้ถูกต้อง ตามจังหวะอย่างน่าอัศจรรย์ใจ นอกจากนันยังสามารถทรงเปียโนได้ไพเราะเพราะพริง
ยิ่งกว่าเด็กทุกคนในวัยเดียวกัน ด้วยเหตุนี หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ จึงเป็นศิษย์ที่น่ารัก น่าเอ็นดูของครูผู้ฝึกสอนอย่าง
ยิ่ง ทังยังเป็นที่ร่้าลือกันในโรงเรียนอีกด้วย
พรสวรรค์อีกประการหนึ่งของพระองค์ท่าน ก็คือ มีความทรงจ้าเป็นเยี่ยม การ เล่าเรียนในโรงเรียนเซ็นฟรังซิสซา
เวียร์ คอนแวนต์ตลอดระยะเวลา 8 ปี ทังมาดามเรอเน และมาดามฟรังซิสก้า ได้พยายามฝึกสอนวิชาการดนตรี
อย่างใกล้ชิด แม้พระปรีชาสามารถจะไม่ถึงขันอาชีพหรือขันนักดนตรีเอกของโลกในด้านเปียโนก็ตาม แต่ฝีมือก็ ถือ
เป็นเลิศ ยากนักที่เด็กหญิงที่มีอายุอานามเพียง 13 ปีจะสามารถกระท้าได้
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 4
ช่วงเวลา 8 ปี ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเล่าเรียน ที่โรงเรียนเซ็นต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์
แม้จะด้าเนินไปด้วยดี มีความสุขส้าราญ แต่ในระหว่างนัน ก็มีเหตุการณ์อันสะเทือนจิตใจครอบครัว "กิติยากร"
และ "สนิทวงศ์" อย่างยิ่งอยู่ครังหนึ่ง คือการสูญเสีย พลเอกเจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ หลังจากป่วยด้วยไข้
มาลาเรียและ เบาหวาน บวกกับโรคหัวใจทังอยู่ในวัยชรา แม้จะได้ระวังรักษาอาการอย่างกวดขันแล้ว ก็ตาม วันที่
20 ตุลาคม พุทธศักราช 2483 เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ พระอัยกาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ก็ได้ลาโลกไปด้วยความสงบ
สิ่งที่เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์เหลือไว้ ไม่ใช่ทรัพย์ศฤงคารอันล้าค่า หากเป็นความดี ที่มีส่วนตกทอดมาถึง
ลูกหลาน เพราะท่านเป็นคนมักน้อย แม้จะมีต้าแหน่งใหญ่โตทังฝ่ายทหารและพลเรือนก็ตาม ท่านเป็นผู้อุทิศ
แรงกายและจิตใจให้แก่งาน โดยไม่เห็นแก่อามิสสินจ้าง และไม่ยอมใช้เวลาราชการไปประกอบอาชีพเพื่อประโยชน์
ส่วนตัวแต่ อย่างใด นับเป็นบุคคลตัวอย่างของเมืองไทยท่านหนึ่ง ซึ่งควรค่าแก่การศึกษาของอนุชนคนรุ่นหลังๆ
และร้าลึกถึงคุณความดีที่ท่านท้าไว้แก่ประเทศชาติบ้านเมือง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 5
ปีสุดท้ายแห่งการเรียนในโรงเรียนเซ็นต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ ของสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มี
เรื่องเล่ากันว่า ก่อนที่ จะต้องเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ นัน พระองค์ท่านได้ทรง เล่าให้เพื่อนร่วมชัน
เรียนฟังอย่างสนุกสนานระคนความไม่เชื่อว่า วันหนึ่งมีหมอดูเดินเข้าไปในวังเทเวศน์ และพยากรณ์ดวงชะตาของ
พระองค์ท่านว่า ในอนาคตจะได้เป็นที่เชิดหน้าชูตาของวงศ์ตระกูล และวันหนึ่งจะได้มี บุญหนักศักดิ์ใหญ่เป็นถึง
พระราชินี บรรดาเพื่อนๆนักเรียนที่สนิทชิดชอบที่ห้อมล้อมฟังอยู่ ต่างพากันชอบอกชอบใจ บางคนก็เชื่อ บางคนก็

ไม่เชื่อโดยเห็นเป็นเรื่องของหมอดูคู่กับหมอเดา อย่างไรก็ตามเพื่อนๆต่างพากันสถาปนาด้วยอารมณ์ของเด็กๆ โดย
ขานพระนามพระองค์ท่านว่า "ราชินีสิริกิติ์"
แล้วในปีพุทธศักราช 2492 เมื่อมีข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงประกาศหมันกับหม่อม
ราชวงศ์สิริกิติ์ อาจารย์ที่เคยได้ฟังนักเรียนพูดกันถึงเรื่อง "ราชินีสิริกิติ์" ถึงกับตกตะลึงและร้าลึกถึงความหลังในครัง
นัน พูดกับนักเรียนที่เป็นเพื่อนร่วมชันของหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ว่า เห็นไหมล่ะ ที่พวกเธอพูดกันเล่นๆ อย่างคะนอง
ปากและสนุกสนานนั้น บัดนี้กลายเป็นความจริงขึ้นมาแล้ว"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 6
ในปีพุทธศักราช 2489 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านักขัตรมงคล กลับเข้ารับราชการในต้าแหน่งอัครราชทูตประจ้าราชส้านักเซ็นต์เจมส์
ประเทศอังกฤษ แต่ก่อนที่จะเสด็จไปรับต้าแหน่งดังกล่าว ได้เกิดเหตุร้ายสั่นสะเทือนราชวงศ์จักรีและขวัญของ
ประชาชนที่ ต้องสูญเสียพระมหากษัตริย์ "นักประชาธิปไตย" อย่างไม่มีใครคาดฝัน เมื่อสมเด็จพระอนุชาธิราชขึน
เสวยราชย์แทน และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระ ราชทานพระราชสาส์นตราตังใหม่แล้ว หม่อม
เจ้านักขัตรมงคล กิติยากร จึงได้เดินทางไปทรงรับต้าแหน่งโดยมีเพียงพระชายาตามเสด็จเท่านัน
และเมื่อประเทศไทยจ้าเป็นต้องฟื้นฟูสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศในยุโรป หม่อมเจ้านักขัตรมงคล ต้องทรงย้าย
ไปด้ารงต้าแหน่งอัครราชทูต ประจ้าประเทศเดนมาร์ก และประเทศฝรั่งเศส จนถึงปีพุทธศักราช 2491 จึงได้ย้ายไป
ด้ารงต้าแหน่งอัครราชทูตประจ้าราชส้านักเซ็นต์เจมส์ ประเทศอังกฤษ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึง
ได้ทรงลาออกจากโรงเรียนเซ็นต์ฟรังซิสซาเวียคอนแวนต์ ติดตามพระบิดาไปศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส นับเป็น
จุดเริ่มต้นแห่งพรหมลิขิตที่ว่า เนื้อคู่กันแล้วไม่แคล้วกัน"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 7
ในช่วงที่ พ้านักอยู่กับพระบิดา ซึง่ ด้ารงต้าแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจ้าประเทศฝรัง่ เศส การด้ารงชีวิตของ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ดูจะไม่เอิกเกริกนัก ด้วยทรงไว้พระองค์อย่างสมพระเกียรติ เนื่องจากยัง
อยู่ในวัยศึกษา ค้าพยากรณ์ของหมอดูที่ว่า จะมีวาสนาสูงส่งเป็นถึงพระราชินี ก็ค่อนข้างที่จะลืมเลือนกันไป แต่ด้วย
พรหมลิขิต ที่พระมหากษัตริย์หนุ่มของไทย ทรงโปรดกรุงปารีสและโปรดเส้นทางหลวงข้ามประเทศซึ่งมีความยาว
ถึง 350 ไมล์ โดยทรงขับรถยนต์พระที่นั่ง ท้าลายสถิติความเร็วจากนครโลซานถึงปารีส ด้วยเวลาเพียง 3 ชั่วโมง
เศษ เพื่อทอดพระเนตรการแสดงของวงดนตรีที่มีชื่อเสียงตามสถานมหรสพต่าง ๆ อยู่เสมอ
และในระหว่างการเสด็จพระราชด้าเนินไปยังกรุงปารีสนัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็โปรดประทับที่สถาน
เอกอัครราชทูตไทย เช่นเดียวกับนักเรียนไทยอื่น ๆ ทั่วไป ได้ทรงร่วมสังสรรค์กับหมู่นักเรียนไทยอย่างใกล้ชิดและ
เป็นกันเอง ณ ที่แห่งนีเอง คือ จุดเริ่มต้นแห่งความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างพระองค์กับครอบครัว "กิติยากร"
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ธิดาสาวของท่านเอกอัครราชทูตไทยประจ้ากรุงปารีส
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตอนที่ 8
การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชด้าเนินด้วยรถยนต์พระที่นั่งข้ามประเทศจากนครโลซานน์ไป
ยังกรุงปารีสและประทับพักแรม ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจ้ากรุงปารีส โดยมีหม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยา
กร พร้อมด้วยครอบครัว คอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยความจงรักภักดีโดยตลอด กอปรกับทรงเป็นพระญาติ
อัน สืบสายจากราชวงศ์จักรีด้วยกันนีเอง ความใกล้ชิดสนิทสนมได้เพิ่มพูนขึนเป็นล้าดับ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ทรงตรัสทักทายกับทุกคนในครอบครัวของเอกอัครราชทูตไทยอย่างไม่เคอะเขิน โดยเฉพาะหม่อม
ราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร สตรีผู้มีลักษณะ เบญจกัลยาณี ที่สะดุดพระเนตรและถูกพระทัย
ที่น่าสังเกตคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงโปรดการมีพระราชกระแส โต้ตอบกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติ
ยากร เกี่ยวกับเรื่องดนตรีอยู่เสมอ เนื่องด้วย หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ มีความช้านาญด้านดนตรี โดยเฉพาะการเล่น
เปียโน จึงไม่เป็นปัญหาเลยว่า หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร เป็นสุภาพสตรีคนเดียวที่พระมหากษัตริย์หนุ่มไทย
ทรงโปรดปรานด้วยพระราชหฤทัยจรดจ่อเป็นที่ยิ่ง และนี่คือสายใยแห่งความปฏิพัทธ์ ที่ได้เริ่มต้นและได้ผูกพันกัน
ไปชั่วกาลนาน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 9
ค่้าวันที่ 6 ตุลาคม พุทธศักราช 2491พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบ อุบัติเหตุ รถยนต์พระที่นั่งชนท้าย
รถบรรทุก และแม้จะทรงบาดเจ็บอยู่ในขีดอันตราย แต่ก็ไม่ทรงลืมกุลสตรีที่ทรงสนิทเสน่หา ทรงขอหม่อมเจ้า
นักขัตรมงคล กิติยากร พระบิดา อนุญาตให้ธิดาได้มาอยู่ใกล้ชิดเพื่อความอบอุ่นพระทัย หม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติ
ยากร ก็สนองพระราชประสงค์ด้วยความจงรักภักดี นอกจากนี ยังพาครอบครัวจากกรุงปารีสมาเฝ้าเยี่ยมพระ
อาการ พร้อมกับฝากฝังหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ไว้ในความดูแลของสมเด็จ พระบรมราชชนนีด้วย
การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อยู่เฝ้าถวายการรักษาพยาบาล
ในช่วงเวลานัน นอกจากจะเป็นการแบ่งเบาภาระของสมเด็จพระบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเป็นอัน
มากแล้ว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครังยังเป็น หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ยังได้พิสูจน์ความเป็น
ยอดกัลยาณีให้ปรากฎแก่สายพระเนตรของสมเด็จพระบรมราชชนนีและผู้ใกล้ชิดทังปวง โดยเฉพาะการที่ทรง
สืบสายพระโลหิตสายเดียวกันกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงเหมาะสมที่สุดแก่การเป็น "ศรีสะใภ้" ไม่ว่าจะใน
ความรู้สึกของสมเด็จพระบรมราชชนนี หรือแม้แต่ในความรู้สึกส้านึกในมโนธรรมของพระบรมวงศานุวงศ์และ
ประชาชนโดยทั่วไป
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 10
ช่วงเวลา 1 ปีเต็มที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชกับ หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ทรงมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิด จนอาจกล่าวได้ว่าในโลกนีไม่มีอ้านาจใด ๆ ที่จะมาพรากสองชีวิตนีให้แยกออกจากกันได้นอก
เสียจากความตาย แล้วในปลายปีพุทธศักราช 2492 วันที่ 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันครบรอบ 16 ปีของหม่อมราชวงศ์
สิริกิติ์ ท่านเอกอัครราชทูตไทยประจ้าราชส้านักเซ็นต์เจมส์ ได้จัดงานฉลองให้ธิดา ณ สถานเอกอัครราชทูตประจ้า
กรุงลอนดอน ซึ่งนอกจากจะมีข้าราชการของสถานทูตและนักเรียนไทยในประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสมาร่วมงาน
แล้ว ยังมีพระราชวงศ์องศ์ส้าคัญๆ ซึ่งเป็นพระญาติผู้ใหญ่เสด็จในงานมงคลนีด้วย

และในค่้าคืนอันแสนสุขและเป็นมงคลนันเอง เหตุการณ์ที่ไม่มีใครคิดฝันได้บังเกิดขึน เมื่อพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวพระราชทานค้าอ้านวยพรแก่หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ด้วยพระราชด้ารัสอันไพเราะและคมคาย
พร้อมกับได้พระราชทานแหวนเพชร ล้าค่าเป็นของขวัญ พร้อมกับกระแสพระราชด้ารัสว่า "สิ่งนีเป็นของมีค่ายิ่ง
และเป็นของ ที่ระลึกด้วย" บรรดาผู้ที่มาในงาน แม้แต่หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ซึ่งในกาลต่อมาคือ สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเอง ต่างตะลึงพรึงเพริดด้วยพระมหากรุณา- ธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 11
พระธ้ามรงค์เพชร ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานในวันเกิด หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร เมื่อวันที่
12 สิงหาคม พุทธศักราช 2492 นัน นับเป็น ของขวัญอันล้าค่ายิ่งทังด้านวัตถุและด้านจิตใจ เพราะเป็นเพชรน้าใส
บริสุทธิ์ที่ถูกเกาะไว้ด้วยหนามเตยสลักเป็นรูปหัวใจ ทังได้เคยเป็นเครื่องหมายแห่งความรักของกรมหลวงสงขลา
นครินทร์ พระบรมราชชนก ที่ได้ทรงประทานแก่สมเด็จพระบรมราชชนนี เพื่อเป็นมงกุฎแห่งความรักและเสน่หา ที่
ได้ผูกพันมาจนวาระสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพ
หลังจากวันนันไม่นาน ได้มีข่าวลือแพร่สะพัดว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงหมันกับหม่อม
ราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร พระธิดาของหม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร เอกอัครราชทูตไทยประจ้ากรุงลอนดอนแล้ว
และเพื่อสยบข่าวลือต่าง ๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชกระแสสั่งให้แจ้งมายังรัฐบาลไทยทราบอย่าง
เป็นทางการว่า พระองค์ได้ทรงประกอบพิธีหมันกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร อย่างเงียบ ๆ แล้วที่กรุงโลซานน์
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พุทธศักราช 2492 นับเป็นวาระ ที่พสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศต่างปิติยินดีโดยทั่วหน้ากัน
อีกครังหนึ่ง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 12
การประกาศข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงหมัน หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากรธิดา
เอกอัครราชทูตไทยในกรุงลอนดอน ท้าให้สถานเอกอัคร-ราชทูตไทยได้รับความสนใจจากผู้คนและสื่อมวลชน
นานาชาติในประเทศอังกฤษ พร้อมใจกันไปร่วมแสดงความยินดีและสอบถามเรื่องราวของข่าวการหมันอย่างคับคั่ง
หนังสือพิมพ์อังกฤษทุกฉบับต่างพากันลงพิมพ์ข่าวทรงหมันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้ในหน้าแรกที่เด่น
และสดุดตามากที่สุด หลายฉบับได้ลงพิมพ์รูป หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ทังภาพที่ถ่ายเล่น ๆ อย่างไม่เป็น
ทางการ และภาพที่ตังใจถ่ายจริง ๆ
หนังสือพิมพ์ "Sunday Times ซึ่งพิมพ์จ้าหน่ายในสิงคโปร์ ฉบับประจ้าวันที่ 18 กันยายน 2492 ได้ลงบท
สัมภาษณ์หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร มีตอนหนึ่งที่กล่าวถึง การหมันที่เกิดขึนว่า "ฉันยังเด็กมากและไม่เคยมี
ความรักมาก่อนมันท้าให้ฉันรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกัน" ส่วนพิธอี ภิเษกสมรสนัน มีความว่า "การอภิเษกจะกระท้าอย่าง
ง่าย ๆ เพียงแต่จะมีจดทะเบียนเท่านันจะไม่มีพิธีรีตองว่าอะไร แต่อาจจะมีการฉลองกันบ้างระหว่าง ครอบครัว"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตอนที่ 13
ในช่วงต้นปีพุทธศักราช 2493 ข่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จนิวัติถึงพระนคร ในวันที่ 24 มีนาคม
ได้แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วจากปากหนึ่งไปยังอีก ปากหนึ่งและลงไปถึงพลเมืองผู้คอยวันเสด็จกลับประเทศไทย
ด้วยความจงรักภักดี และมีความปรีดาปราโมทย์ อยู่ทั่วผืนแผ่นดินไทย ต่างหวังจะได้ชื่นชมพระบุญญาบารมี ทังจะ
มีโอกาสได้ชมพระสิริโฉมหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร พระคู่หมัน ผู้จะเป็นพระราชินีในระยะเวลาอันใกล้
บรรยากาศในเมืองไทยเริ่มสดชื่นรื่นเริงขึนอย่างประหลาด ธงชาติไทยปลิวไสว มีการประดับอักษรพระปรมาภิไธย
ย่อ "ภปร." และค้าว่า "ทรงพระเจริญ" ทั่วทุกผืนแผ่นดินไทย โดยเฉพาะในคืนวันที่ 23 มีนาคม ผู้คนส่วนใหญ่จะ
พูดคุยกันแต่เพียงว่า จะไปอยู่ ณ จุดใด จึงจะได้ชมพระบารมีและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิด
เช้าตรู่ของวันที่ 24 มีนาคม 2493 ขบวนเรือพระที่นั่งซีแลนเดีย ที่รอนแรมฝ่า คลื่นลมจากประเทศฝรั่งเศส มา
ตังแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ได้เข้าสู่อ่าวไทย มีรายงานจากเรือรบหลวง 3 ล้า ที่กองทัพเรือได้ส่งออกไปรับเสด็จตังแต่
เวลา 03.00 น.ว่า ขณะนี้เวลา 05.50 น. ได้พบกับเรือซีแลนเดียแล้ว ห่างจากเกาะไผ่ราว 15 ไมล์ไปทางทิศ
ตะวันตก"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 14
เวลา 08.00 น.วันที่ 24 มีนาคม พุทธศักราช 2493 จอมพลแปลก พิบูลสงคราม กับพลเรือโทสินธุ กมลนาวิน และ
คณะ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตขึนสู่เรือพระที่นั่งซีแลนเดีย กราบบังคมทูลพระกรุณาเชิญเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และคณะผู้ตามเสด็จซึ่งประกอบด้วย หม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร และชายา
พร้อมด้วยธิดาคือ หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร และหม่อมราชวงศ์บุษบา กิติยากร จากเรือ ซีแลนเดีย ไปประทับ
ยังเรือรบหลวงสุราษฎร์ บ่ายหน้าเข้าสู่ปากแม่น้าเจ้าพระยา จอดเทียบท่าหน้าป้อมพระจุล เวลา 9.45 น. กอง
ทหารเกียรติยศถวายความเคารพ ปืนใหญ่ยิงสลุต 21 นัด ท่ามกลางเรือของประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการ
ที่มาจอดรอเฝ้ารับเสด็จเป็นจ้านวนมาก ได้ทรงเปลี่ยนเรือพระที่นั่งจากเรือรบหลวงสุราษฎร์มาประทับยังเรือศรี
อยุธยาเรือพระที่นั่งทรง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จประทับในห้องโถงนายทหาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอ่านค้ากราบ
บังคมทูลในการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายยศ จอมพลเรือ จบแล้วผู้บัญชาการทหารเรือ ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเครื่องยศ หลังจากเสร็จพิธีแล้ว เรือพระที่นั่งศรีอยุธยา ได้เข้าเทียบท่าราชวรดิษฐ์ ในเวลา 15 นาฬิกา ตรง
ตามก้าหนดการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตอนที่ 15
ในระหว่างการเสด็จประทับเรือพระที่นั่งศรีอยุธยาจากป้อมพระจุลมุ่งหน้าสู่ท่า ราชวรดิษฐ์นัน ขณะที่เรือผ่าน
จังหวัดสมุทรปราการ มีลูกเสือและนักเรียนตังแถวเฝ้า รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโบกพระหัตถ์รับ
เสียงใชโยโห่ร้องของพสกนิกร ที่ดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วท้องน้าและบนฝั่งริมเจ้าพระยา ตลอดเวลาพระองค์ท่านได้
ทรงใช้กล้องภาพยนตร์บันทึกภาพประชาชนด้วย
เมื่อเรือพระที่นั่งผ่านวัดลุ่ย ราษฎรที่มาเฝ้าชมพระบารมีต่างพากันร้องขอให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง
เยี่ยมพระพักตร์ให้ได้เห็น พระองค์ก็ทรงพระกรุณาปฏิบัติตามพร้อมกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร พระคู่หมัน
ด้วยพระพักตร์ที่สดชื่น ตลอดเวลา
และในการเสวยพระกระยาหารกลางวัน บนเรือพระที่นั่ง ซึ่งทางการได้จัดไว้ บนสะพานเดินเรือในวันนัน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเกษมส้าราญเป็นที่ยิ่ง ทรงพระสรวลแช่มชื่นอยู่ท่ามกลางผู้ร่วมโต๊ะเสวย
ประกอบด้วย หม่อมเจ้านักขัตรมงคลและหม่อมหลวงบัว กิติยากร หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร และพลตรีหลวงสุ
รณรงค์ สมุหราชองครักษ์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 16
หลังจากเรือพระที่นั่งศรีอยุธยา เทียบท่าราชวรดิษฐ์แล้ว ประธานผู้ส้าเร็จราชการแทนพระองค์ ได้ขึน
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ พระราชด้าเนินลงจากสะพานเดินเรือ โดยมีหม่อม
ราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร พระคู่หมัน ตามเสด็จอย่างใกล้ชิด
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึนประทับบนพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากรขึนประทับบน พระที่นั่งด้วย จากนัน ประธานผู้ส้าเร็จราชการแทน
พระองค์เฝ้าทูลละอองธุรีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานพระราชกรณียกิจเพื่อทรงปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ มี
ข้อความ ตอนหนึ่งว่า "โดยที่บัดนีใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้เสด็จมาประทับอยู่ในราชอาณาจักรแล้ว ความเป็น
ผู้ส้าเร็จราชการแทนพระองค์ของข้าพระพุทธเจ้า ได้สินสุดลงนับแต่ขณะนีเป็นต้นไป"
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชด้ารัสตอบขอบพระทัยและทรงชมเชย ที่ประธานผู้ส้าเร็จราชการได้ปฏิบัติ
ราชการแทนพระองค์ตลอดเวลาที่ประทับอยู่ใน ต่างประเทศ จากนันนายกรัฐมนตรีได้เข้าเฝ้ากราบบังคมทูล
รายงานเป็นอันเสร็จพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชด้าเนินเข้า
พระบรมมหาราชวัง ส่วนหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร พระคู่หมันนั่งรถคันเดียวกับประธาน ผู้ส้าเร็จราชการแทน
พระองค์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 17
หลังจากพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 แล้ว ข่าว
ที่น้าความปรีดาปราโมทย์มาสู่ชาวไทยอีกครังหนึ่งก็คือ ทางส้านักพระราชวัง ได้รับพระราชกระแสสั่งให้จัด
เตรียมการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ที่ก้าหนดขึนในวันที่ 28 เมษายน พุทธศักราช 2493 ส่วนพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก จะเริ่มตังแต่วันที่ 4 ถึง 8 พฤษภาคม ศกเดียวกัน โดยเฉพาะในวันที่ 5 พฤษภาคมนัน เป็น วันส้าคัญที่

ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ เถลิงถวัลยราชสมบัติ พร้อมกับทรง
สถาปนาพระบรมราชินีตามราชประเพณีด้วย
ข่าวการจัดงานพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ได้สร้างความปิติยินดีแก่พสกนิกร ทั่วประเทศ สื่อมวลชนก็ได้ให้ความ
สนใจเป็นพิเศษเช่นเดียวกัน หนังสือพิมพ์บางฉบับ ได้สืบจนทราบว่า หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร จะได้เลือกสีฟ้า
สดใสซึ่งเป็นสีประจ้าวันเกิดส้าหรับการแต่งกายแบบไทย ในวันพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส วันที่ 28 เมษายน
พุทธศักราช 2493
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 18
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ได้เข้าสู่พระราชพิธีราชาภิเษกสมรสเฉพาะพระ
พักตร์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ณ วังสระปทุม เมื่อวันที่ 28 เมษายน
พุทธศักราช 2493 เวลา 9.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธยในสมุดทะเบียนสมรสเป็น
พระองค์แรก หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ลงนามในล้าดับต่อมา หม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร ลงพระนามใน
ฐานะบิดาผู้ให้ความยินยอมตามกฎหมาย เนื่องจากหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แล้วทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชสักขีลงนามในฐานะพยานด้วย เป็นอันเสร็จสินพิธี
ในวาระเดียวกันนี อาลักษณ์ได้อ่านประกาศสถาปนาพระอัครมเหสีขึนเป็นสมเด็จพระราชินี มีความว่า โดยที่ได้ทรง
ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ถูกต้องตามกฎหมายและราชประเพณีโดย
สมบูรณ์ทุกประการแล้ว จึงมีพระบรมราชโองการให้สถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ พระอัครมเหสีขึนเป็นสมเด็จ
พระราชินีสิริกิติ์ ทรงด้ารงพระอิสริยยศ และฐานันดรศักดิ์แห่งราชวงศ์นับแต่บัดนัน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 19
วันที่ 28 เมษายน พุทธศักราช 2493 หลังจากเสร็จพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ณ วังสระปทุมแล้ว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุ
วงศ์ และข้าราชการ เฝ้าทูลละอองธุลี พระบาท
เวลา 16.10 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี เสด็จประทับเหนือพระราชอาสน์ ณ พระที่นั่ง
ไพศาลทักษิณมหินทรวิมานในพระบรมมหาราชวัง พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระชัยนาทนเรนทร ผู้แทนพระบรม
วงศานุวงศ์ กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล ในการที่ได้ทรงประกอบพิธีราชาภิเษกสมรส
จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชด้ารัสตอบว่า หม่อมฉันและสมเด็จพระราชินี ขอขอบพระทัย
พระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหลาย ที่ทรงอานวยพรในการที่ได้ประกอบพิธีราชาภิเษกสมรสในวันนี้ หม่อมฉันรู้สึก
ซาบซึ้งในความอารี ที่ทรงมีแก่หม่อมฉัน ขอพระบรมวงศานุวงศ์จงทรงพระเจริญสวัสดีทุกพระองค์"
จากนันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ เสด็จออก ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจ
ฉัยมไหสวรรคพิมาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะ รัฐมนตรี คณะทูตานุทูต สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท หลังจากพระราชทานพระราชด้ารัสแจ้งการที่
ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ให้ผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในมหาสมาคมทราบแล้ว จอมพล ป.
พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาแสดงความชื่นชมยินดี และถวายพระพรชัยมงคล

ตอนที่ 20
วันที่ 28 เมษายน พุทธศักราช 2493 เป็นวันที่พสกนิกรไทย ได้มีสมเด็จพระราชินี คู่พระราชหฤทัยพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้ว แม้ผู้ที่ได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดจะมีความรู้สึกต้องกันว่า สมเด็จพระราชินียังทรง
พระเยาว์ยิ่งนัก เพราะมีพระชันษาน้อย แต่การที่ยังมีพระชันษาน้อย ก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อความจงรักภักดีของ
ประชาชน ทังแผ่นดิน ตรงกันข้ามความจงรักภักดีที่พสกนิกรมีต่อสมเด็จพระราชินีกลับทวีมากขึน เมื่อได้ประจักษ์
พระราชอัธยาศัยและได้ใกล้ชิดพระอิริยาบถ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงแสดงพระจริยวัตรอันคู่ควรแก่ความเป็นพระมิ่งแม่อยู่หัวของไทย
เห็นได้เด่นชัดในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ เป็นสมเด็จพระบรมราชินี คือความสง่าผ่าเผยและการส้ารวมพระองค์
ในพระราชพิธีอันเป็นมงคลนัน มิได้ทรงสะทกสะเทิน เขินอายหรือทรงประหม่าแต่อย่างใด สมกับที่ได้ทรงสืบสาย
มาจากสุขุมาลย์ชาติอันประเสริฐ เป็นที่สรรเสริญเจริญตาเจริญใจแก่ผู้ที่ได้พบเห็นมิใช่น้อย และจากการที่ทรงมี
พระชนมพรรษาน้อย นีเอง พระองค์จึงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีที่มีพระชนมายุน้อยที่สุดในโลก
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 21
ถึงแม้จะทรงด้ารงต้าแหน่งอันสูงส่ง แต่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถก็ทรงบ้าเพ็ญพระองค์เช่นเดียวกับ
ราษฎรสามัญชนเท่าที่จะเป็นได้ ขณะพระองค์ทรงอยู่ในพระราชพิธี หรือทรงต้อนรับทูตานุทูตต่างประเทศ จะทรง
วางพระองค์และพระอิริยาบถตามต้าแหน่งสมเด็จพระบรมราชินีนาถ แต่ในยามว่างพระราชกิจ ก็ทรงวางพระองค์
เป็นกันเองกับคนทั่วไป แม้นผู้ใดบังเอิญได้เฝ้าฯ ในขณะก้าลังเสวยอยู่ ก็มักจะได้รับ พระราชทานเลียงอยู่เสมอ
เป็นที่ประทับใจแก่ผู้ได้รับมิรู้ลืม
นอกจากจะทรงเป็นเอกอัครมเหสีแล้ว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ยังทรงเป็น นางแก้ว คู่บุญญา
บารมีของพระราชสวามีโดยแท้ ทรงเป็นคู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขและถวายการปรนนิบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นับตังแต่ทรงพระประชวรจาก รถพระที่นั่งประสบอุบัติเหตุในต่างประเทศ จนกระทั่งทรงหายจากประชวร และใน
โอกาสที่เสด็จนิวัติพระนครเพื่อเข้าสู่พระราชพิธีราชาภิเษกสมรสและบรมราชาภิเษก สมเด็จ พระบรมราชชนนี ได้
ทรงวางพระทัยให้เป็นผู้ถวายการปฏิบัติแทนพระองค์ตลอดมา ด้วยความซื่อสัตย์กตัญญู และจงรักภักดี เป็นที่
ประจักษ์แก่ข้าราชบริพารที่โดยเสด็จทุกคน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 22
พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในเบืองต้น ที่ส้าคัญ อันเป็นที่แซ่ซ้องสรรเสริญของ
พสกนิกรทั่วไป คือการเป็น "สมเด็จแม่" ของพระราชโอรสและพระราชธิดาทัง 4 พระองค์ ด้วยทรงเอาพระทัยใส่
ในการเลียงดูด้วยพระองค์เอง อย่างใกล้ชิดสนิทสนม เฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่แต่ละพระองค์ยังทรงพระเยาว์
ทรงเป็น "สมเด็จแม่แห่งชาติตัวอย่าง" ที่สตรีไทยพึงยึดถือเป็นแบบฉบับในการเลียงดู พระราชโอรสและพระราช
ธิดา ด้วยพระกษิรธาราแก่ทุกพระองค์ จนมีพระชันษาอันสมควร ที่นายแพทย์ก้าหนดไว้ และทรงเลียงดูอย่างมี
ระเบียบ เมื่อพระราชโอรสหรือพระราชธิดาทรงกระท้าผิด ก็จะทรงลงพระอาญาเยี่ยงพ่อแม่โดยทั่วไป ทรงอบรม

ดูแลในทุกๆด้าน ทังเรื่องของการศึกษา สุขภาพอนามัย กิริยามารยาท และการรู้จักหน้าที่ของตน จนพระราชโอรส
และพระราชธิดาแต่ละพระองค์เจริญพระชนม์เติบใหญ่ ทรงส้าเร็จการศึกษา และทรงรับราชการในหน่วยงานของ
รัฐ ปฏิบัติพระราชกิจและพระภาระหน้าที่ นอกจากในส่วนของแต่ละพระองค์แล้วยังทรงร่วมถวายงานใกล้ชิดเบือง
พระยุคลบาท ทุกพระองค์ จึงทรงเป็นเจ้านายที่ปวงชนทั่วไปชื่นชมในพระปรีชาสามารถ และพระจริยวัตรอัน
งดงาม
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 23
ช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระผนวช ในพระพุทธศาสนาตามโบราณราชประเพณี ระหว่างวันที่
23 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2499 ได้มีพระบรมราชโองการแล้วแจ้งให้รัฐบาลทราบว่า ทรงแต่งตัง
ให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ด้ารงต้าแหน่ง "ผู้ส้าเร็จราชการแทนพระองค์" วันที่ 20 กันยายน
พุทธศักราช 2499 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ได้เสด็จพระราช-ด้าเนินไปยังสภา ผู้แทนราษฎร ณ พระที่
นั่งอนันตสมาคม ทรงปฏิญาณตนต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ว่า จะซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์
และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ตามรัฐธรรมนูญทุกประการ
ในระหว่างที่ทรงด้ารงต้าแหน่งผู้ส้าเร็จราชการแทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงเป็น
ประธานการประชุมคณะองคมนตรี ได้ทรงลงพระนามา- ภิไธย ในพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่ประกาศใช้เป็น
กฎหมาย ซึ่งบางฉบับมีผลใช้บังคับมา จนกระทั่งถึงทุกวันนี
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 24
จากการที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครังยังเป็นสมเด็จพระบรมราชินี ได้ทรงด้ารงต้าแหน่งผู้ส้าเร็จ
ราชการแทนพระองค์ และทรงบ้าเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆทังในด้านการเมือง การพระศาสนา การศึกษาและ
ด้านอื่นๆ เป็นที่พอพระราชหฤทัย ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนัน ในวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2499
จึงได้มี พระบรมราชโองการ ประกาศเฉลิมพระอภิไธย สมเด็จพระบรมราชินี ด้วยทรงมีพระราชด้าริว่า สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีได้ทรงด้ารงต้าแหน่งผู้ส้าเร็จราชการแทนพระองค์ในระหว่างที่ทรงพระผนวช และได้
ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจแทนพระองค์ ด้วยพระปรีชาสามารถสนองพระราชประสงค์เป็นที่เรียบร้อย จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯให้เฉลิมพระอภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี เป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
นับเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์ที่ 2 ในประวัติศาสตร์ของพระบรมราช-จักรีวงศ์ และเป็น
พระบรมราชินีนาถ พระองค์แรกในระบอบประชาธิปไตย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตอนที่ 25
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นขัตติยราชนารีแบบฉบับ ที่มี พระราชจริยวัตรส่วนพระองค์งามเลิศ
และน้าพระราชหฤทัยที่สุดประเสริฐ พระราช- กรณียกิจที่ทรงบ้าเพ็ญในฐานะพระอัครมเหสีและพระราชชนนีของ
พระราชโอรส และพระราชธิดาทุกพระองค์ แสดงให้เห็นเด่นชัดถึงการบ้าเพ็ญเพียรตามหลักธรรม แห่ง
พระพุทธศาสนาในพระมงคลกถา "ภริยา ปรมา สขา" "ภรรยา นับว่าเป็นเพื่อนสนิทใกล้ชิด ร่วมทุกข์ร่วมสุขของ
สามี ควรได้รับบ้ารุงอันดี มีความนับถือยกย่อง"
จากการเสด็จพระราชด้าเนินไปในที่ต่างๆนัน จะเห็นได้ว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระปรีชา
สามารถยิ่งในการบริหาร โดยเฉพาะการบริหาร ราชส้านักนัน พระองค์ได้ทรงบริหารโดยใช้หลักธรรมอันควรแก่
กาลสมัย มีพรหมวิหาร 4 เป็นพืนฐาน ท้าให้ราชการที่ทรงบริหารมีประสิทธิภาพ แม้จะเป็นราชการที่เกิดขึนโดย
ปัจจุบันทันด่วน หรือภารกิจที่มีผู้คนมาเกี่ยวข้องจ้านวนมาก หรือจะเป็นราชการที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อน ก็ได้ทรง
เป็นพลังให้ข้าราชบริพารทังหลายปฏิบัติกันได้อย่างสุดก้าลัง เพื่อมุง่ ไปสู่เป้าหมายอันเดียวกัน คือ เพื่อราชการของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 26
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ นอกจากจะทรงเป็นแบบฉบับให้เห็นถึง วิถีชีวิตครอบครัวอันงดงาม ที่ชาย
หญิงด้าเนินชีวิตเคียงข้างกันไปได้โดยราบรื่นส่งเสริมกันและกันในกรณียกิจทังปวง เพื่อความเจริญก้าวหน้าของ
ครอบครัวแล้ว ในฐานะองค์ พระประมุขนัน ก็มิใช่ว่าพระองค์จะทรงมีหน้าที่เฉพาะภายในพระราชวงศ์ แต่ยังทรง
แผ่พระมหากรุณาไปถึงทวยราษฎร์ทั่วเขตรัฐสีมาด้วย จะเห็นได้จากในวโรกาสวันเฉลิม- พระชนมพรรษา วันที่ 12
สิงหาคม พุทธศักราช 2522 ได้มีพระราชด้ารัสถึงการที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ได้ถวายพระ
เกียรติ น้า พระฉายาลักษณ์ไปสลักไว้บนด้านหนึ่งของเหรียญเซเรสว่า "การที่ข้าพเจ้ามีก้าลังใจก้าลังกายปฏิบัติ
หน้าที่รับใช้ บ้านเมือง ก็ด้วยนึกถึงค้าของพ่อที่สั่งสอนไว้ตังแต่เด็ก และเมื่อแต่งงาน พระบาทสมเด็จ-พระเจ้าอยู่หัว
ก็ทรงสอนตลอดมาว่า แผ่นดินนีมี บุญคุณแก่ชีวิตพวกเรามากมายนัก เพราะฉะนัน ชีวิตที่เกิดมาอย่าให้ว่างเปล่า
จงคอยตอบแทนให้รู้สึกเสมอว่า เป็นหนี บุญคุณ"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 27
การที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะมุ่งมั่น และทรงตรากตร้าพระวรกาย
บ้าเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างเอาจริงเอาจัง เพื่ออ้านวยคุณประโยชน์แก่ชาติและอาณาประชาราษฎร์
โดยมิได้ทรงย่อท้อนัน พระองค์ได้ทรงส้านึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดั่งพระราช
ด้ารัสเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2522 ตอนหนึ่งว่า ทรงสั่งสอนข้าพเจ้าและลูกๆว่า เมื่อคนเขายกย่อง
นับถือให้เป็นประมุขมากเท่าไร ก็ต้องรู้สึกว่าเราต้องทางานให้หนักกว่าทุกคน ต้องมีความรับผิดชอบ มีความ
เสียสละ……นักข่าวต่างประเทศเคยถามว่า ที่ออกเยี่ยมเยียนราษฎรนี้ ไม่รู้สึกเหนื่อยบ้างหรือ ซึ่งก็ตอบไปว่า
เหนื่อยไม่ได้ เพราะบ้านเมืองของเรามีคนยากจนรอความช่วยเหลืออีกมากมายก่ายกอง…พระเจ้าอยู่หัวรับสั่ง
ให้ข้าพเจ้าดูแลเกี่ยวกับครอบครัว ความจริงแล้ว ตัวเองไม่มีหัวหรอกที่จะไปคิดสงเคราะห์สตรี แต่รับสั่งว่า ให้
ดูแลครอบครัว ข้าพเจ้าก็เลยดูไปว่า จะช่วยเหลือเขาได้อย่างไร"

ตอนที่ 28
ในเดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2522 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระราชานุญาต ให้
นายเดนิส เกรย์ ผู้สื่อข่าวจากส้านักข่าวเอพี เข้าเฝ้า ทูลละอองธุลีพระบาท ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน เพื่อขอ
พระราชทานสัมภาษณ์ และเขียนรายงานข่าวไปทั่วโลก เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจต่างๆและพระราชปณิธาน ที่
ทรงช่วยเหลือราษฎร มีพระราชด้ารัสตอนหนึ่งที่น่าสนใจ และสามารถตอบข้อสงสัย ของผู้คนที่เคยคิดว่า ในยุค
สมัยที่การเดินทางไปต่างประเทศเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและเป็นที่นิยมกัน ความในพระราชด้ารัสนันพระองค์
ทังทรงตอบและทรงยกย่องพระบาท-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า "ในเรื่องเกี่ยวกับพระราชภาระอันหนัก บางครังเมื่อ
ฉันเกิดเหนื่อยขึนมา ฉันเคยคิดว่าน่าจะได้ไปพักผ่อน ณ สถานที่บางแห่ง เช่น ฮาวายสักระยะหนึ่ง แต่แล้วพระ
เจ้าอยู่หัวก็มักรับสั่งกับฉันว่า จะทอดทิงประชาชนไปจริงๆหรือ ในยามที่ บ้านเมืองก้าลังล้าบากอยู่เช่นในขณะนี
จะเห็นได้ว่า พระเจ้าอยู่หัวทรงมีความเสียสละมากกว่าฉัน พระองค์ท่านทรงเป็นดวงประทีปที่ให้ความสว่างแก่ฉัน
ตลอดมา"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 29
จากการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระมหากรุณาธิคุณ มุ่งมั่นในการบ้าเพ็ญพระราช
กรณียกิจเพื่อบ้าบัดทุกข์บ้ารุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ผูข้ ัดสนในชนบท ให้พ้นจากสภาพที่ขาดแคลนอย่างจริงจัง
ท้าให้ครังหนึ่งถึงกับทรง พระประชวร ดั่งพระราชด้ารัสพระราชทาน ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อปีพุทธศักราช
2529 ตอนหนึ่งว่า ข้าพเจ้าล้มเจ็บครั้งนี้ เห็นจะเป็นเพราะฝืนสังขารมากเกินไป มุทางานหนักมากเกินไป จะให้
ถึงจุดประสงค์ตั้งใจจะให้ไปถึงราษฎรยากจนที่ถิ่นทุรกันดารให้มากที่สุด ให้มีปัจจัยสี่ครบ ให้เจริญทันกับ
ส่วนกลางของบ้านเมือง ให้ลูกหลานเขาได้รับการศึกษา ข้าพเจ้าตั้งใจจะให้ราษฎรมีหมู่บ้านเบ็ดเสร็จ มีการ
เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ มีธนาคารข้าว เรียกว่าอยู่ดีกินดี แล้วก็พ้นจากการ เจ็บป่วย ที่มีสาเหตุมาจาก การอด
อยากขาดอาหาร ข้าพเจ้าเห็นว่าทุกนาทีมีค่า ก็อยากใช้ทุกนาทีให้มีประโยชน์มากที่สุดจริงๆ"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 30
ในการเสด็จพระราชด้าเนินเยือนต่างประเทศโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ละครัง สมเด็จพระนางเจ้า
ฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงได้รับการสดุดีจาก ทุกประเทศ ด้วยค้าถวายพระเกียรติอย่างจริงใจและศรัทธาว่า
พระองค์ทรงมี พระบุคลิกภาพ และพระราชจริยวัตรอันงดงามยิ่ง
หนังสือพิมพ์สตาร์บุลเลติน แห่งฮอนโนลูลู สดุดีว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถของไทย ทรงมีความ
งามประหนึ่งตุ๊กตาที่อาจชนะตาแหน่ง ราชินีแห่งราชินี หากมีการประกวดพระราชินีกันขึ้น"
ผู้สื่อข่าวในฮาวายได้กราบบังคมทูลถามถึงความรับผิดชอบของพระองค์ และฐานะพระราชชนนีแห่งสมเด็จ
เจ้าฟ้าหญิงชาย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชด้ารัสตอบว่า ทรงพอพระราชหฤทัยในพระ
ราชกิจต่างๆ ในฐานะ พระราชินี แต่ทว่า ทรงรักที่จะเป็นแม่มากที่สุด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตอนที่ 31
ในระหว่างการเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา หนังสือพิมพ์นิวยอร์คไทม์ของสหรัฐอเมริกาฉบับวันที่ 27 มิถุนายน
พุทธศักราช 2503 ลงพิมพ์ข้อความตอนหนึ่งว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงบาเพ็ญพระราช
กรณียกิจทั้งสองประการ ทรงเป็นทั้งสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพระราชมารดาของสมเด็จเจ้าฟ้าทั้งสี่
พระองค์อย่างสมบูรณ์ยิ่ง"
และในงานเลียงถวายพระกระยาหาร ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ในกรุงวอชิงตัน นักข่าวสังคมได้ถวายพระสมัญญา
ว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แห่งประเทศไทย ทรงเป็นพระสุวรรณเทวี (The Golden Girl)
พระองค์ทรงชุดไหมสีทอง บนพระอังสา(บ่าหรือไหล่)ทรงกลัดเข็มครุฑประดับเพชร ผู้มีเกียรติที่ไปร่วมในพิธี
ต่างสดุดีว่า พระองค์ทรงสิริโสภาพรรณวิไล"
ขณะที่หนังสือพิมพ์ดิโพลแมท ของสหรัฐอเมริกา ได้ยกค้ากล่าวของประธานาธิบดีซูการ์โน แห่งอินโดนิเซียที่สดุดีว่า
"ทรงเป็นพระราชินีสิริโสภาที่สุดในโลก" มาลงพิมพ์ถวายพระเกียรติยศด้วย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 32
นอกจากสื่อมวลชนในสหรัฐอเมริกาจะได้ลงพิมพ์ภาพข่าวและข้อความถวาย พระเกียรติยศ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ในระหว่างการเสด็จเยือนแล้ว ในการเสด็จเยือนประเทศอังกฤษ หนังสือพิมพ์ในกรุงลอนดอน
ถวายสดุดีว่า ทรงเป็นพระราชินีที่สดใส ท่ามกลางสายพระพิรุณ" ขณะที่หนังสือพิมพ์เดลิมีเรอร์ ได้พาด หัวข่าว
ว่า พระราชินีผู้ทรงโฉมของเมืองไทย" บรรจุไว้ในหน้ากลางและอีกหลายฉบับแพร่สะพัดด้วยประโยคอัน
ประทับใจว่า แม้พระสุริยเทพ ก็ทรงพระสรวลลงมายัง พระองค์ ผู้ทรงไว้ซึ่งฉัตรสุวรรณ"
เดลิเกทซ์ หนังสือพิมพ์อีกฉบับหนึ่งของอังกฤษสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถว่า พระราชินีแห่ง
ความงาม" และเน้นอีกว่า ทรงเป็นพระราชินีผู้มีพระฉวีวรรณล้าเลิศ ทรงแย้มพระสรวลเสมอ ทรงมีพระเกศา
และพระเนตรสีนิล" พร้อมๆกับค้าบรรยายพระฉายาลักษณ์อีกว่า เราขอต้อนรับพระราชินีผู้ทรงมีพระสิริโฉม
งดงาม สว่างไสว แม้แต่กลางวันที่มืดมัวก็กระจ่างแจ้งได้"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 33
ในระหว่างการเสด็จประพาสยุโรป โดยเฉพาะที่ประเทศเยอรมันตะวันตกนัน หนังสือพิมพ์ ไดเว็ลท์ รายวันในกรุง
บอนน์ ลงข่าวไว้อย่างน่าประทับใจยิ่งตอนหนึ่งว่า "ผู้มีเกียรติและบุคคลอื่นๆที่ไปร่วมในพิธีการรับเสด็จ ต่างมีความ
มุ่งหมายอย่างเดียวกันคือ จะได้แลเห็นพระสิริโฉมอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ฉลอง
พระองค์สีขาวประทับเคียงข้างประธานาธิบดีลุปเก้แห่งเยอรมัน พร้อมด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์
ทรงมีพระสิริโฉมเป็นเสน่ห์ราวเทพธิดา งดงาม ห่างไกลจากเทพนิยาย และทรงประทับอยู่ด้วยความสง่าบนพรมผืน
มหึมา แวดล้อมด้วย ผู้มีเกียรติที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ การแย้มพระสรวลของพระองค์ ได้แปลงความรู้สึกของผู้ที่ได้พบ
เห็น จากความนับถือด้วยความสุภาพธรรมดา เป็นความรู้สึกด้วยความจริงใจ และนี่แหละคือ …พระเกียรติคุณแห่ง
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถของประเทศไทย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตอนที่ 34
การเสด็จพระราชด้าเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและภาคพืนยุโรป 14 ประเทศ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งใช้เวลาราว 4 เดือนนัน นอกจากจะท้าให้นานาชาติรู้จักประเทศไทยดี
ขึนแล้ว ยังส่งผลให้ชาวโลกได้รู้จักความงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถของปวงชนชาวไทย
เป็นอย่างดียิ่ง โดยที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีของโลก จ้านวน 2,000 คน ได้ออกเสียง
เมื่อวันที่ 4 มกราคม พุทธศักราช 2505 เลือกสมเด็จ- พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เป็นสตรีที่แต่งพระองค์งาม
ที่สุดในโลกผู้หนึ่งในจ้านวนสุภาพสตรีของโลกทังหมด 10 คน และนับเป็นปีที่สองที่พระองค์ทรงได้รับเลือกเป็น
สตรี ทีแ่ ต่งพระองค์งดงามที่สุดของโลกมาแล้ว เมื่อปีพุทธศักราช 2503 โดยฉลองพระองค์ ที่ทรง ส่วนใหญ่จะเป็น
ผ้าไหมไทยเงางาม ที่ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับการแต่งกาย ของชาวตะวันตกได้อย่างแนบเนียน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 35
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ นอกจากจะทรงมีพระสิริโฉมงดงาม ที่สุดแล้ว ยังทรงมีคุณลักษณะอันเลอ
เลิศเพียบพร้อม แม้พระอิริยาบถจะดูว่าทรง อ่อนช้อย แต่ก็ทรงไว้ซึ่งความเข้มแข็งดุจเหล็กกล้า ยามประพาสป่า
ทรงฉลองพระองค์ ในชุดธรรมดา ทรงกล้าเสด็จฯ ไปในท้องถิ่นทุรกันดาร และมีโรคติดต่อร้ายแรงระบาดอยู่ ทรง
ทักทายผู้ป่วยโรคเรือนและทรงกล้าหาญเสด็จไปยังชายแดนที่มีการโจมตีของ ผู้ก่อการร้าย โดยไม่ทรงประหวั่น
พรั่นพรึงต่ออันตราย เพียงเพื่อจะได้ปลอบขวัญ ดูแล ให้ก้าลังใจแก่ทหารหาญ และต้ารวจตระเวนชายแดนของ
ชาติ ทังตรัสปลอบ พยาบาล และทรงป้อนอาหารแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของผู้ก่อการร้าย เหล่านี…เป็น
ภาพที่แตกต่างอย่างคาดไม่ถึง เมื่อจะเปรียบกับภาพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขณะประทับอยู่ใน
พระบรมหาราชวัง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 36
การเสด็จพระราชด้าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบททั่วทุกภูมิภาคนับแต่ พุทธศักราช 2498 โดยเริ่มที่ต้าบลห้วย
มงคล อ้าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจุดแรกนัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมพรรษา 28
พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมพรรษา 22 พรรษาเท่านัน แต่ทังสองพระองค์ทรง
มุ่งมั่นที่จะบ้าบัดทุกข์บ้ารุงสุขแก่ราษฎรด้วยน้าพระราชหฤทัยที่ประเสริฐ ที่ส้าคัญคือ ทรงมีโอกาสได้ศึกษาสภาพ
ท้องถิ่น ชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นด้วยพระองค์เอง
ทรงวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว แล้วพระราชทานพระราชด้าริริเริ่มโครงการที่หลากหลาย โดยในขณะที่
พระบาทสมเด็จ-พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพัฒนาด้านการเกษตร และการท้า
มาหากินของราษฎรในพืนที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ก็ทรงมีค้าแนะน้าพระราชทานเพื่อการ
พัฒนาอาชีพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ ชาวบ้านควบคู่กันไปเสมอ เป็นที่ประจักษ์ได้ว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นคู่ พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยแท้
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตอนที่ 37
ด้วยทรงตังพระราชหฤทัยแน่วแน่ในการบ้าบัดทุกข์ บ้ารุงสุขแก่ราษฎร และทรง ยึดมั่นในพระราชปณิธานที่ว่า
"ทุกข์สุขของราษฎร คือทุกข์สุขของพระองค์เอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระมหากรุณาริเริ่ม
โครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ หลายโครงการ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ก็ทรงพระมหากรุณาพัฒนา
อาชีพและความเป็นอยู่ขันพืนฐานของราษฎร โดยเฉพาะเรื่องของงานฝีมือพืนบ้าน หรือหัตถกรรมในครัวเรือน เพื่อ
ช่วยเสริมรายได้ให้ครอบครัวอีกทางหนึ่ง ด้วยทรงตระหนักว่า คนไทยมีฝีมือด้านการช่างเป็น เอกลักษณ์ประจ้าตน
และแต่ละท้องถิ่นก็มีศิลปะ เป็นเอกลักษณ์ประจ้าภาคอยู่แล้ว กอปรกับพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยศึกษางาน
ศิลปะอย่างจริงจังและสม่้าเสมอมาเป็นเวลาช้านาน ดังนัน จึงทรงส่งเสริมและฟื้นฟู งานศิลปหัตถกรรมพืนบ้านที่
นับวันแต่จะสูญหายไปตามกาลเวลา ให้กลับมามีชีวิต และวิญญาณอีกครังหนึ่ง นับเป็นการอนุรักษ์ศิลปะอันล้าค่า
ของชาติให้ด้ารงคงอยู่ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและเป็นความชื่นชมของชาวโลกได้อย่างน่าอัศจรรย์
ยิ่ง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 38
กระแสพระราชด้ารัสเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม
พุทธศักราช 2532 ได้แสดงถึงความที่พระองค์ ทรงภาคภูมิใจว่า คนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคน มีความ
ละเอียดอ่อนและฉับไวในการรับศิลปะทุกชนิด เพียงแต่ให้เขาเหล่านันมีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนเท่านัน พระองค์จึง
ทรงส่งเสริมงานหัตถกรรมในครัวเรือน โดยเฉพาะด้านการช่างและศิลปะ ซึ่งมี ความงดงามแตกต่างกันในแต่ละ
ท้องถิ่น โดยระยะแรกมีโครงการฝึกอบรมประดิษฐ์ สิ่งของจากป่านศรนารายณ์ ที่จังหวัดเพชรบุรี, โครงการดอกไม้
ประดิษฐ์ ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, โครงการสนับสนุนการทอผ้าไหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, โครงการทอผ้า
ฝ้ายในภาคใต้, โครงการปั้นตุ๊กตาไทยหรือตุ๊กตาชาววังที่จังหวัดอ่างทอง และโครงการจักสานย่านลิเพาที่จังหวัด
นราธิวาส เป็นต้น ทังนีนอกจากจะทรงส่งเสริม และสนับสนุนให้ชาวบ้านผลิตผลงานออกมาแล้ว ยังทรงรับซืองาน
เหล่านันไว้ด้วย พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และทรงหาตลาดทังภายในและต่างประเทศไว้รองรับอีกด้วย พระมหา
กรุณาธิคุณเป็นที่ล้นพ้นหาที่สุดมิได้
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 39
พระราชกรณียกิจในการสร้างสรรค์งานวัฒนธรรมของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีอย่างต่อเนื่อง
ตลอดมา แม้แต่ก่อนหน้าพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส เมื่อพุทธศักราช 2493 พระฉายาลักษณ์ที่ทรงฉายในโอกาส
รับเสด็จพระบาทสมเด็จ- พระเจ้าอยู่หัว ที่วังเทเวศน์ในฐานะที่ทรงเป็นพระคู่หมันนัน ทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าซิ่น
พืนเมือง เช่น ผ้าไหมหรือผ้าซิ่นมัดหมี่ และภายหลังพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสแล้ว ในการเสด็จพระราชด้าเนิน
ไปในการพระราชพิธีต่าง ๆ ก็จะฉลองพระองค์แบบไทยหรือใช้ผ้าไทยตัดเย็บแบบสากลเสมอ ความนิยมไทยของ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงเป็นแบบอย่างที่สร้างกระแสให้การแต่งกายแบบไทยและการใช้ผ้าไทย
ได้ขยายวงกว้างขึนในสังคม เกิดเป็นกระแสพระราชนิยม จนกล่าวได้ว่าพระองค์ได้ทรงมีส่วนอย่างส้าคัญในการ
ช่วยธ้ารงและเชิดชูเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้ด้ารงอยู่ตราบจนปัจจุบัน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตอนที่ 40
ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จ-พระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราช
ด้าเนินเยือนยุโรปและสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ เมื่อพุทธศักราช 2503 ได้พระราชทานพระราชด้าริว่า
สมควรที่จะสรรค์สร้างการแต่งกายชุดไทย ให้เป็นไปตามประเพณีที่ดีงาม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อม ให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสมัยต่าง ๆ จากพระฉายาลักษณ์ของเจ้านายฝ่ายใน และปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์ แต่ให้มีการปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมกับ กาลสมัย ทรงเสนอรูปแบบที่หลากหลาย
และได้ฉลองพระองค์เป็นแบบอย่าง ทังได้ พระราชทานให้ผู้ใกล้ชิดแต่งและเผยแพร่ให้กว้างขวางยิ่งขึน เรียกกัน
โดยทั่วไปว่า "ชุดไทยพระราชนิยม มี 8 ชุด คือ ชุดไทยเรือนต้น ชุดไทยจิตรลดา ชุดไทยอมรินทร์ ชุดไทยบรม
พิมาน ชุดไทยจักรี ชุดไทยดุสิต ชุดไทยจักรพรรดิ์ และชุดไทยศิวาลัย ชุดไทยพระราชนิยมเหล่านี สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงใช้ในโอกาส และสถานที่ต่าง ๆ จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายและชื่นชมกันทั่วไป ทังใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 41
ภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้จัดสรรที่ดินที่หุบกะพง
และจัดระบบการเพาะปลูกจนเป็นผลส้าเร็จแล้ว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เริ่มต้นงานส่งเสริม
และฟื้นฟูหัตถกรรมพืนบ้าน เป็นการสร้างอาชีพเสริมให้แก่ราษฎรกลุ่มแม่บ้านหุบกะพงอ้าเภอชะอ้า จังหวัด
เพชรบุรี เป็นแห่งแรก โดยทรงแนะน้าให้กลุ่มแม่บ้าน ฯ เข้ารับการอบรมการประดิษฐ์เครื่องใช้ จากป่าน
ศรนารายณ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ขึนง่ายในพืนดินปนทราย หลังจากนันชาวบ้านสามารถประดิษฐ์กระเป๋า หมวก เข็มขัด
รองเท้า และอื่น ๆ ที่ท้าจากป่านศรนารายณ์ เป็นสินค้าออกจ้าหน่ายได้ จนเป็นที่นิยมกันโดยทั่วไป งานศิลป
ประดิษฐ์ดังกล่าว นอกจากจะเป็นอาชีพเสริมของชาวบ้านแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ คนไทยหันมาใช้สินค้าที่เป็น
หัตถกรรมฝีมือคนไทย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระเมตตาพระราชทาน พระราชวินิจฉัย อันกอปรด้วยพระ
ประสบการณ์ จึงก่อเกิดเป็นโครงการหลากหลาย ที่ล้วนอ้านวยประโยชน์แก่การด้ารงชีพของคนไทยในทุกภาคของ
ประเทศ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 42
จากจุดเริ่มต้นงานด้านการสร้างอาชีพเสริมแก่ราษฎรในโครงการฝึกอบรมประดิษฐ์สิ่งของป่านศรนารายณ์ ในช่วงปี
พุทธศักราช 2514-2515 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่า งานศิลปหัตถกรรมพืนบ้านมี
อยู่ทั่วทุกภูมิภาค จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูความสามารถของชาวบ้านในท้องถิ่น ด้วย
การจัดครูไปฝึกอบรมและพระราชทานวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ดังนัน งานทอผ้าฝ้ายที่อ้าเภอเขาเต่า การผลิต
ดอกไม้ประดิษฐ์ที่นิคมอ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัตถกรรมจักสานย่านลิเพา และการสานเสื่อกระจูดใน
ภาคใต้ รวมทังการทอผ้าไหม ผ้าฝ้ายในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สวยงามและเป็นที่นิยมกันอย่าง
กว้างขวางจนปัจจุบัน จึงล้วนแล้วแต่มาจากพระปรีชาญาณในสมเด็จ- พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระ
มหากรุณาปฏิบัติพระราชภารกิจตาม พระราชด้าริที่ว่า "คนไทยแต่ละภาคต่างก็มีฝีมือและความสามารถพร้อม
จะพัฒนาชาติให้รุ่งเรือง การส่งเสริมงานศิลปาชีพจึงได้บังเกิดขึนในทั่วทุกภาคของผืนแผ่นดินไทยในเวลาต่อมา

ตอนที่ 43
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงริเริ่มให้มีการฟื้นฟูและพัฒนางานหัตถกรรมพืนบ้านทั่วทุกภูมิภาค
ของประเทศ โดยเริ่มแรกทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้หาครูหรือผู้เชี่ยวชาญงานด้านต่าง ๆ เช่น
การท้าเครื่องเงิน เครื่องทอง การทอผ้า การจักสาน จากนันโปรดให้สร้างโรงฝึกเรียนภายในเขตพระราชฐาน โดย
พระราชทานอุปกรณ์ วัสดุ และชักชวนราษฎรที่ยากจนให้มาฝึกอาชีพ กับพระราชทานก้าลังใจและค้าแนะน้า
หลายประการด้วยพระอุตสาหะวิริยะที่จะทรงช่วยเหลือแบ่งเบาภาระความทุกข์ยากของราษฎรให้จงได้ จนในที่สุด
มีผู้สนใจมากขึนตามล้าดับ ระยะแรก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชเสาวนีย์ให้ข้าราชบริพาร
ในพระองค์ รับผิดชอบโครงการ เรียกกันว่า โครงการศิลปาชีพพิเศษ" และด้าเนินการจัดตังกลุ่ม ศิลปาชีพด้าน
ต่าง ๆ ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และด้วยเงินที่มีผู้ทูลเกล้า- ทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงใช้จ่ายในโครงการนี
ต่อมาเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2519 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตัง มูลนิธิ
ส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" ขึน โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงคิดชื่ออันเป็นมงคลนีถวาย.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 44
ด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะทรงช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ในชนบทให้มีงานท้า มีรายได้เสริม พุทธศักราช 2521
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอาคารศูนย์ศิลปาชีพ
ขึนภายในเขตพระราชฐาน สวนจิตรลดา เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่าง ๆ เป็นศูนย์กลาง
การผลิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจากราษฎรทั่วประเทศ และเป็นศูนย์กลางเผยแพร่งาน ศิลปาชีพแก่ผู้สนใจทังชาวไทย
ชาวต่างประเทศ รวมทังยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้น้าพระราชอาคันตุกะ เจ้านาย พระราชวงศ์ ภริยาประมุข
ของประเทศต่าง ๆ เยี่ยมชมศูนย์ศิลปาชีพในสวนจิตรลดา ซึ่งถือเป็นการน้าของดีมีคุณค่าของไทยไปอวดสายตา
ชาวต่างประเทศ และช่วยเผยแพร่เกียรติภูมิของชาติให้ปรากฏได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนัน ยังทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างโรงฝึกในเขตพระราชฐานทุกแห่งที่เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรม เพื่อเยี่ยม
เยียนราษฎรและเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตงานศิลปาชีพในท้องถิ่นนัน ๆ นับเป็น พระราช
กรณียกิจที่เกิดจากพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์กัน โดยทั่วไป.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 45
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิส่งเสริม ศิลปาชีพฯ พร้อมทรงรับมูลนิธิฯ
ไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นอกจากนัน ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์จ้านวน หนึ่งล้านบาท เป็นทรัพย์สินเริ่มต้นของมูลนิธิฯ ซึ่งต่อมาส้านักราชเลขาธิการ จัดตัง กอง
ศิลปาชีพ ขึนในส้านักราชเลขาธิการ เมื่อพุทธศักราช 2528 เพื่อรับผิดชอบในการด้าเนินงานร่วมกับมูลนิธิส่งเสริม
ศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการจัดหาอาชีพเสริมให้แก่ราษฎรที่ยากจนทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศ นอกจากนัน ยังเพื่อธ้ารงรักษาและฟื้นฟูหัตถกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานฝีมือที่สืบทอดมา
แต่ ครังบรรพบุรุษและก้าลังจะเสื่อมสูญไปตามกาลเวลา ส้านักงานของมูลนิธิฯ ตังอยู่ ณ สวนจิตรลดา และ
เนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงถือหลักการสร้างของเล็กไปหาใหญ่โดยมีอุทาหรณ์จากความ

เพียรของผึงที่ท้ารัง ดังนัน จากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ แต่ยิ่งใหญ่และทรงพลังด้วยพระเมตตาบารมี จึงมีการสร้างและ
ขยายกิจการไปสู่ โรงฝึกศิลปาชีพ สวนจิตรลดา" ในเวลาต่อมา.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 46
จากจุดเริ่มต้นที่น้าไปสู่การส่งเสริมและพัฒนางานฝีมือและหัตถกรรมด้านต่าง ๆ โรงฝึกศิลปาชีพ สวนจิตรลดา"
สร้างขึนเมื่อพุทธศักราช 2522 หลังจากทรงคัดเลือกสมาชิกจากครอบครัวราษฎรที่ยากจนทั่วประเทศ และทรง
เสาะหาผู้มีความช้านาญ ในงานฝีมือแขนงต่าง ๆ มาถ่ายทอดวิชาให้แก่ราษฎรเหล่านัน โดยอาศัยวัสดุท้องถิ่นแล้ว
ทังสองฝ่ายต่างมีความตังใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพากเพียร จนได้ผลผลิตเป็นงาน ซึ่งสะท้อนศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติไทยในอดีตจนเป็นที่รู้จักของคนในยุคปัจจุบันได้อย่างน่าอัศจรรย์ยิ่ง เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชินี
นาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 4 รอบ มีพระราชด้าริที่จะท้าประโยชน์ให้แก่ประชาชนในภาคกลาง ศูนย์ศิลปาชีพ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงเกิดขึนโดยถือเอาวันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2523 ซึ่งเป็นวันที่ลงเสา
เขตทุกมุมของที่ดินพระราชทาน เป็นวันตังศูนย์ฯ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ฯพณฯ นาย
ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี และ รองประธานมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบด้าเนินงาน ซึ่ง
นอกจากจะเป็นสถานที่ฝึกอบรมศิลปาชีพแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีผู้สนใจทังชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางไปเยี่ยมเยียน เป็นจ้านวนมาก.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 47
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม ต้าบลเจริญศิลป์ อ้าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ก่อก้าเนิด
ขึนจากพระอัจฉริยภาพอันเป็นเลิศในด้านการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ด้วยทรงทราบว่าราษฎรบ้านกุดนาขามเป็นผู้มีคุณธรรม มีความสมัครสมานสามัคคี แม้จะมี
ฐานะยากจน จึงมีพระราชประสงค์ที่จะให้บ้านกุดนาขามเป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่คนในหมู่บ้านมีอาชีพเสริมหลังจาก
สินฤดูท้านาแล้ว โดยตังพระราชหฤทัยที่จะฟื้นฟูศิลปะการประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผา เนื่องจากอีสานเคยเป็น
ดินแดนที่มีประวัติความงดงามในด้านเครื่องปั้นดินเผา มาก่อน โดยเฉพาะศิลปะเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง ซึ่งเป็น
อารยธรรม ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไป และทรงแนะน้าให้ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของท้องถิ่นลงบนเครื่องปั้นดินเผาเหล่านัน เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา และสืบทอดต่อไป ด้วยพระ
มหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวบ้านกุดนาขาม ได้ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้น้าผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาดังกล่าวไปเผยแพร่ทังในประเทศและต่างประเทศ ท้าให้เครื่องปั้นดินเผาบ้านกุดนาขามเป็นที่รู้จัก
กันไป ทั่วโลก ยังความปลืมปิติแก่ราษฎรบ้านกุดนาขามเป็นอย่างยิ่ง.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตอนที่ 48
งานศิลปาชีพแต่ละสาขา ล้วนเกิดจากพระราชด้าริ และพระวิริยะอุตสาหะทังสิน ทุกครังที่เสด็จแปรพระราชฐาน
ไปประทับแรม ณ ภูมิภาคต่าง ๆ จะเสด็จพระราชด้าเนินไปทรงเยี่ยมและดูแลทุกข์สุขของราษฎรมิได้ขาด ทรงใช้
เวลาทอดพระเนตรผลงานฝีมือของชาวบ้านครังละนาน ๆ ทรงเข้าพระทัยและพระราชทานก้าลังใจพวกเขา
เหล่านันอยู่เสมอ โดยมีพระราโชบายว่าให้ท้าตามความสามารถที่มีอยู่ ไม่ไปเร่งรัดในเรื่องคุณภาพมากนัก ต่อเมื่อ
ถึงเวลาสมควรจึงจะดูแลในเรื่องนีต่อไป และนอกจากจะทรงบริหารงานมูลนิธิ ส่งเสริมศิลปาชีพฯ แล้ว สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ยังทรงพยายามทุก วิถีทางที่จะช่วยให้เกิดความนิยมในผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ให้
ประชาชนทังชาวไทยและ ชาวต่างประเทศได้เห็นความงดงามที่มีคุณค่า และอุดหนุนงานฝีมือเหล่านัน โดยจะทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้น้าผลิตภัณฑ์จากโครงการศิลปาชีพไปแสดง ในงานทังภายในประเทศ เช่น
งานศิลป์แผ่นดิน งานสืบสานสมบัติศิลป์ งานรังสรรค์ ปั้นแต่ง และงานศิลปาชีพในต่างประเทศ เช่น ใน
สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น เป็นต้น นอกจากนันยังเปิดจ้าหน่ายเป็นการกุศล ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
ในโอกาสต่าง ๆ รวมทังเปิดร้านจิตรลดาอีกหลายสาขา อาทิ ในพระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งวิมานเมฆ ท่าอากาศ
ยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ซึ่งช่วยให้ ผลิตภัณฑ์จากฝีมือราษฎรในโครงการศิลปาชีพแพร่หลาย
มากยิ่งขึน.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 49
จากการที่ทรงทุ่มเทพระวรกาย เสียสละพระราชทรัพย์ ประกอบกับพระอัจฉริยภาพที่ทรงมองเห็นคุณค่าความ
งดงามของศิลปหัตถกรรมพืนบ้านจนเป็นที่ประจักษ์กัน โดยทั่วไป นานาประเทศต่างยกย่องพระเกียรติคุณสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ปรากฏมากมาย อาทิ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พุทธศักราช 2522 องค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญเซเรส ซึ่งเป็นเหรียญ ที่จัดท้าขึนเพื่อยก
ย่องสตรีผู้อุทิศชีวิตและงานเพื่อช่วยยกระดับและสถานภาพของสตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบท รวมทังผลิตและ
จ้าหน่ายเหรียญดังกล่าวไปทั่วโลกโดยน้าก้าไรไปใช้ในโครงการพัฒนาชนบทของประเทศก้าลังพัฒนา พุทธศักราช
2528 สมาคมเอเชียได้ทูลเกล้าทูกระหม่อมถวายรางวัลด้านมนุษยธรรม เพื่อเทิดพระเกียรติในฐานะที่ทรงอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมพืนบ้านไทยและทรงยกฐานะความ เป็นอยู่ของสตรี พุทธศักราช 2534 กลุ่มผู้สนับสนุนพิพิธภัณฑ์
เด็กแห่งกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ทูลเกล้า- ทูลกระหม่อมถวายรางวัลด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ สดุดีพระเกียรติ
คุณที่ทรงบ้าเพ็ญพระราชกรณียกิจต่าง ๆ และเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พุทธศักราช 2545 สมาคม ส่งเสริมวิชาการ
ด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ และอักษรศาสตร์ ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายประกาศนียบัตร
เหรียญทองพร้อมโล่เกียรติยศ เพื่อประกาศเกียรติคุณในฐานะที่ทรงบ้าเพ็ญพระราชกรณียกิจในการพัฒนา
ศิลปหัตถกรรมไทยเข้าสู่ระดับนานาชาติ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตอนที่ 50
จากจุดแรกก้าเนิดของพระราชกรณียกิจด้านศิลปหัตถกรรมที่ล้าค่าเมื่อกว่า 30 ปีที่ผ่านมา ณ บ้านหุบกะพง
อ้าเภอชะอ้า จังหวัดเพชรบุรี งานศิลปาชีพได้แผ่กิ่งก้านสาขาไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ช่วยให้ประชาชนที่
ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนมีอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่ม และบางครอบครัวยึดเป็นอาชีพหลักที่มั่นคงต่อไป ทังนี
ด้วยน้าพระราชหฤทัยห่วงใยราษฎรจึงทรงมองเห็นคุณค่าที่งดงามของศิลปหัตถกรรมพืนบ้านแต่ละภาคที่แฝงอยู่ใน
วิถีชีวิตผู้คน จนอาจกล่าวได้ว่า ศิลปาชีพ ได้ช่วยดึงความสามารถของราษฎรผู้ยากไร้ในท้องถิ่นต่าง ๆ ที่บางครังไม่
มีผู้ใดมองเห็น แต่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงมองเห็นด้วยพระอัจฉริยภาพและทรงปฏิบัติพระราช
กรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องกับงาน ศิลปาชีพด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ทรงช่วยลดช่องว่างระหว่างชนบทกับเมือง ทรงช่วย
กระจายรายได้ไปสู่ราษฎรอย่างทั่วถึง ทรงช่วยให้คนชนบทสามารถพึ่งตนเองได้และทรงช่วยยกระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ส้าคัญคือ ทรงช่วยให้มีการ สืบทอดศิลปหัตถกรรมพืนบ้านที่เป็นประดุจวิถีชีวิต
ของคนในท้องถิ่นนัน ๆ ให้เป็นมรดกแก่ลูกหลานไทยสืบต่อมา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรไทยอย่าง
หาที่สุดมิได้.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 51
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชด้าริว่า งานศิลปหัตถกรรม พืนบ้านมีอยู่หลากหลายทั่วทุก
ภูมิภาค จึงทรงส่งเสริมและพระราชทานวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต รวมทังทรงฟื้นฟูความสามารถของชาวบ้านที่
ทอดทิงความรู้มานาน ให้กลับมาประดิษฐ์งานของแต่ละท้องถิ่นให้มากขึน ในเรื่องการทอผ้า ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมให้ราษฎร อ้าเภอเขาเต่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทอผ้าฝ้าย โดยทรง จัดหาครูทอผ้าจาก
จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีชื่อในการทอผ้าบ้านไร่มาสอน เมื่อเสด็จแปร พระราชฐานไปประทับ ณ พระต้าหนักทักษิณราช
นิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส ได้พระราชทานกี่ทอผ้า เส้นฝ้ายและอุปกรณ์ทอผ้าให้ชาวบ้านอ้าเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส ทอผ้าฝ้ายเป็นอาชีพเสริม และโปรดให้ครูจากเกาะยอ จังหวัดนราธิวาส ไปสอนการทอผ้าลายริว และ
ด้วยพระราชด้าริว่า ดอกไม้ประจ้าจังหวัดนราธิวาส คือดอกตันหยง หรือดอกพิกุล ดังนันผ้าที่ทอจากจังหวัดนี
น่าจะมีลวดลายเป็นดอกพิกุล จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ครูจากคุ้มเจ้าพงศ์แก้ว ณ ล้าพูน มา
เป็นครูสอนการทอผ้าลายดอกพิกุลแบบล้าพูนเพิ่มเติมด้วย.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 52
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกร ทุกหนแห่งเสมอเหมือนกัน ไม่ว่าจะ
เสด็จพระราชด้าเนินไปในท้องถิ่นใด จะพระราชทานพระราชด้าริในการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรม
พืนบ้านที่เหมาะสมแก่ท้องถิ่นนันๆ เมื่อเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับ ณ พระต้าหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ จังหวัด
เชียงใหม่ ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งเสริมอาชีพการทอผ้าและปักผ้า แบบปักซอยขึนที่
จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนีเมื่อเสด็จพระราชด้าเนินไปยัง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ทอดพระเนตรเห็นราษฎรชาวภูไท
แต่งกายชุดพืนเมืองห่มสไบแพรวาไหมยกดอกสีแดง อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้อนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมการทอผ้าแพรวาขึนทีบ่ ้านโพน อ้าเภอค้าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ และ
พัฒนาให้เหมาะสมกับยุคสมัย ซึง่ แต่เดิมผ้าแพรวามีเพียงสีแดงเป็นพืน ก็ทรงให้ใช้สอี น่ื ๆ ยืนพืนด้วยแล้วสลับสีลาย

ดอกให้มีความหลากหลาย นอกจากนันยังพระราชทานค้าแนะน้าให้ขยายจากการทอผ้าสไบ เป็นผ้าขนาดกว้าง
และยาวผืนละ 5 เมตรขึนไป เพื่อให้เพียงพอส้าหรับการตัดเย็บ ด้วยสายพระเนตร ที่ยาวไกล ราษฎรจึงมีอาชีพ
เสริมที่มั่นคงในทุกพืนที่.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 53
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพบว่าในอดีตภาคเหนือเคยมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการคิด
ประดิษฐ์การถักทอผ้าที่งดงามแห่งหนึ่ง เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าตีนจกของศรีสัชนาลัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้ฟื้นฟูการทอ ผ้าไหม ผ้ายก ผ้าตีนจก และผ้าฝ้ายเนือหนา โดยหาคนเฒ่าคนแก่มาถ่ายทอดศิลปะ
การประดิษฐ์ผูกลวดลาย และทรงจัดส่งผู้ช้านาญการย้อมผ้าไปแนะน้า นอกจากนัน ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้จัดตังโรงฝึกงานเครื่องปั้นดินเผา ที่บ้านแม่ต้า อ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง ด้วยทรงพบว่า
บริเวณดังกล่าวมีดินขาว ที่มีคุณภาพ โครงการนีมีความก้าวหน้าและราษฎรยึดเป็นอาชีพมาจนทุกวันนี ในส่วนของ
ชาวไทยภูเขา ทรงพบว่ามีศิลปะปักผ้าเป็นลวดลายละเอียด สีสันงดงามสืบทอดมา หลายชั่วอายุคน จึงทรงส่งเสริม
สนับสนุน และทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าปักของชาวไทยภูเขาหลายครัง เพื่อให้ชนกลุ่มน้อยเหล่านีภาคภูมิใจใน
ศิลปวัฒนธรรม การแต่งกาย ของตนและเห็นคุณค่าที่จะธ้ารงรักษาให้คงอยู่ต่อไป นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ แก่
ราษฎรภาคเหนือเป็นอย่างยิ่ง.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 54
ผ้าไหมมัดหมี่เป็นศิลปะพืนบ้านของคนภาคอีสานที่ทอกันมาในอดีต แต่ระยะหลังเสื่อมความนิยมไปตามกาลเวลา
เพราะท้ายากและใช้เวลานาน เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ไปทรงเยี่ยมราษฎร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ทอดพระเนตรเห็นหญิงชาวบ้านนุ่งซิ่นไหมมัดหมี่กันทุกพืนที่ ทรง
พอพระราชหฤทัยในความงดงามของผ้าไหมมัดหมี่เป็นอย่างมาก ต่อมาทรงทราบว่าราษฎรทอผ้าไหมมัดหมี่ใช้แต่
เพียงในครัวเรือนไม่ได้จ้าหน่ายเพราะราคาไม่ดี จึงทรงตระหนักในพระราชหฤทัยว่า ควรจะส่งเสริมให้ชาวบ้าน
ท้างานฝีมือที่คุ้นเคยคือ การทอผ้าไหมมัดหมี่เป็นอาชีพเสริม จึงทรงให้ชาวบ้านปลูกหม่อนเลียงไหม และโปรดให้
รวบรวมศิลปะลายโบราณ ให้ผู้ช้านาญการย้อมสีไปสอนชาวบ้านให้ย้อมสีติดทนนาน รวมทังทรงให้เสาะหาลาย
มัดหมี่แบบเก่าของพืนบ้านเพื่อน้ามาฟื้นฟูและจัดท้าขึนใหม่ จนปัจจุบัน ผ้าไหมมัดหมี่เป็นสินค้าส้าคัญที่เสริม
รายได้และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตอนที่ 55
เมื่อเดือนกันยายน พุทธศักราช 2517 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับ
ณ พระต้าหนักทักษิณราชนิเวศน์ ทอดพระเนตรเห็นย่านลิเภามีอยู่เป็นจ้านวนมากในป่าจังหวัดนราธิวาส ทรง
ทราบว่าในรัชสมัยพระบาท-สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยมีการน้าย่านลิเภามาจักสานเป็นเครื่องใช้กัน
อย่างแพร่หลายและยังคงทนอยู่ได้จนปัจจุบัน แต่ศิลปะการจักสานย่านลิเภาก้าลัง จะสูญหายไป จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสนับสนุนหัตถกรรมจักสานย่านลิเภาในภาคใต้ จัดหาครูจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมา
สอน และทรงพระกรุณา-โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้หลายอย่าง เช่น กรอบรูป กระเป๋าถือ
ซึ่งภายหลังได้พัฒนาให้มีความสวยงามมากยิ่งขึน นอกจากนีในภาคใต้ยังมีพืชพืนเมือง คือกระจูด ซึ่งชาวไทยมุสลิม
มีฝีมือในการสานกระจูดมาช้านาน จึงทรงพระกรุณา- โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งเสริมการสานกระจูดให้
แพร่หลายและพัฒนาฝีมือในการสานให้ประณีตขึน เช่น สานเป็นกระเป๋า ตะกร้าใส่เสือผ้า พัด และกล่อง และทรง
ใช้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วยจึงท้าให้เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 56
ในคราวน้าท่วมใหญ่เขตจังหวัดอ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา เมื่อปลาย พุทธศักราช 2518 สมเด็จพระนางเจ้า
ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จ-พระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยที่อ้าเภอป่า
โมก จังหวัดอ่างทอง ทรงทราบว่าแหล่งดินเหนียวที่หาได้ง่าย อยู่ที่ต้าบลบางเสด็จ ริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา ทรง
ระลึกถึง "ตุ๊กตาชาววัง ของเล่นเมื่อครังยังทรงพระเยาว์ จึงมีพระราชด้าริ ให้น้าดินเหนียวมาปั้นตุ๊กตาชาววัง และ
ทรงเริ่มโครงการตุ๊กตาชาววัง หรือตุ๊กตาไทยขึน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ครูมาสอนชาวบ้าน
บางเสด็จปั้นตุ๊กตา ชาววัง ท้าให้ตุ๊กตาชาววังซึ่งเป็นตุ๊กตาตัวเล็ก ๆ แต่งกายแบบไทยโบราณ และเกือบจะ สูญ
หายไปแล้วได้กลับมาเป็นที่รู้จักในหมู่ชาวไทยและชาวต่างประเทศอีกครัง นอกจากนียังทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ตังกลุ่มทอผ้าฝ้าย ขึนใกล้ ๆ กับหมู่บ้านตุ๊กตาไทยด้วย ต่อมาหมู่บ้านใกล้เคียงในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาได้ขอพระราชทาน ตังกลุ่มทอผ้าฝ้ายขึน จึงได้พระราชทานอุปกรณ์การทอผ้า และทรงจัดครูไป
อบรม นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ท้าให้ราษฎรมีอาชีพเสริมที่มั่นคงตราบจนปัจจุบัน.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 57
ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถทรงเป็น คู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ได้ทรงด้ารงพระองค์ในการจรรโลงค่านิยม และคุณธรรมที่ดีงามของไทย ซึ่งปรากฎได้ชัดเจนทังจากพระ
ราชกรณียกิจน้อยใหญ่ จากพระราชด้ารัสในโอกาสต่าง ๆ และจากพระราชจริยวัตรอันงดงาม สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถทรงเชื่อมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงเคารพในศาสนาอื่น มีพระเมตตาโอบอ้อมอารี
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ทุกข์ยากเดือดร้อน ทรงอดทนอดกลัน ต่อความล้าบากทังปวง ทรงเป็นแบบอย่างของกุล
สตรีไทยที่น่าภาคภูมิใจ ตลอดจน ทรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าต่อวิถีชีวิตไทย จนเป็นที่ประจักษ์
โดยทั่วไปว่าสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถทรงด้ารงพระองค์เหมาะสมตามแบบอย่าง วัฒนธรรมไทยที่ดี
งามทุกประการ และด้วยค่านิยมและคุณธรรมที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถทรงจรรโลงรวมทังด้วย

พระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจดังกล่าว จึงสมควรที่คนไทยทุกคนควรด้าเนินชีวิตในครรลองของวัฒนธรรม
ไทยตามรอย- พระยุคลบาทตลอดไป.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 58
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชหฤทัยเปี่ยมไปด้วยพระเมตตากรุณาต่อปวงอาณาประชาราษฎร์
ในทุก ๆ ด้าน เมื่อได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาค ทรงประจักษ์ว่า
ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ลดลงไปอย่างมาก ป่าไม้บริเวณต้นน้าล้าธารถูกท้าลายลงอย่างรวดเร็วจนขาด
ความสมดุลที่ธรรมชาติจะสร้างขึนทดแทนได้ ที่ส้าคัญคือ เป็นสาเหตุของความแห้งแล้ง ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมไม่ได้ผล เกิดมลพิษขึนโดยทั่วไป และเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนีจึงมี
พระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงแก้ไขปัญหาเหล่านันให้หมดสินไป ดังพระราชด้ารัสที่ว่า "…ข้าพเจ้ามีความภูมิใจ
ในทรัพยากร ธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่าของไทยมาก ข้าพเจ้าเห็นว่าเราควรใช้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านีอย่าง
ระมัดระวัง และทะนุบ้ารุงให้คงอยู่ตลอดไป มิใช่ให้ประวัติศาสตร์จารึกได้ว่า ทรัพยากรเหล่านีถูกท้าลายหมดสินไป
ในระยะเวลาอันสันแค่อายุของเรา ทรัพยากร ธรรมชาตินับเป็นสมบัติล้าค่าของชาติ และเป็นมรดกตกทอดจาก
บรรพบุรุษ สมควรที่เรา ทังหลายจะช่วยกันรักษาไว้ให้คงเป็นประโยชน์สืบไปชั่วลูกหลาน…"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 59
งานสร้างป่าคืนให้แผ่นดิน เริ่มขึน ณ ผืนดินส่วนพระองค์ของสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สวนหาด
ทรายใหญ่ บ้านเขาเต่า อ้าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ้านวนกว่า 78 ไร่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมี
พระราชกระแส รับสั่งว่า "ตรงนีแห้งแล้งที่สุดในประเทศไทยภาคกลาง ด้วยพระราชประสงค์ที่จะให้พืนที่ของ
พระองค์เป็นพืนที่ตัวอย่างในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทังป่าไม้ แหล่งน้า ดิน และสัตว์ป่า เพื่อให้
ประชาชนเห็นว่าการฟื้นฟูแผ่นดินที่แห้งแล้งที่สุดให้เป็นแผ่นดินแห่งความร่มเย็นนันท้าได้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชด้าเนินเพื่อทรงส้ารวจพืนที่ดังกล่าวด้วยพระองค์เอง กว่า 8 ปี ภายใต้การทรง
งานอย่างจริงจัง ทรงพระราชอุตสาหะที่จะสร้างผืนป่า พลิกฟื้นให้มีต้นไม้บนภูเขา และให้สัตว์ป่ากลับคืนสู่ถิ่น
พ้านักเหมือนที่เคยเป็นในครังหนึ่งเมื่อนานมาแล้ว ดังนัน สวนหาดทรายใหญ่ จึงเป็นเสมือนเส้นทางตัวอย่างแห่ง
การเริ่มต้นที่จะช่วยพลิกฟื้นให้ธรรมชาติสามารถกลับคืนสู่ระบบความสมบูรณ์ได้ด้วยพระบารมีแห่งน้าพระราช
หฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 60
จากการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปในท้องถิ่นชนบททั่วแผ่นดินไทย ท้าให้ได้ทอดพระเนตรความ
เสื่อมโทรมของป่าไม้ที่น้าไปสู่ความแห้งแล้งของแผ่นดิน และได้ทรงเห็นถึงความเหนื่อยยากของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงอุทิศพระองค์ในการจัดหาแหล่งน้าให้กับราษฎรโดยเฉพาะผู้มีอาชีพทางด้านการเกษตรที่อยู่
ห่างไกลและทุรกันดาร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจึงทรงห่วงใยต่อการสูญเสียต้นไม้มีค่า และมี

พระราชด้าริที่จะหาทางรักษาป่าและสร้างป่าทดแทนให้จงได้ จนเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไปว่า ทังสองพระองค์ทรง
ห่วงใยในเรื่อง "ป่า และ "น้า เป็นที่สุด ด้วยทรงตระหนักว่าผู้คนในประเทศไทยมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่
ซึ่งต้องอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรน้า และเพื่อให้มีน้าที่สมบูรณ์ก็ต้องมีป่าที่สมบูรณ์ด้วย พระราชด้ารัส
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่ว่า "พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้า ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อ
น้า…พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้า ฉันจะสร้างป่า เป็นประดุจสิ่งยืนยันในพระราชปณิธานที่จะอนุรักษ์ป่าและน้า
ไม่ให้สูญสินไปจากผืนแผ่นดินไทย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 61
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงตระหนักว่าในการที่จะรักษาป่าไม้ ให้คงอยู่นัน จ้าเป็นต้องสร้างความ
รัก ความหวงแหนในต้นไม้ทุกต้นให้เกิดขึนในหัวใจของประชาชนให้ได้เสียก่อน การรักษาป่าจึงจะสามารถบรรลุ
เป้าหมายได้ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะที่จะช่วยเหลือราษฎรโดยเฉพาะในภาคอีสานให้มีป่าเหลือไว้บนผืนแผ่นดิน ให้
มากที่สุด ทรงค้นคว้าจากหนังสือต่าง ๆ เพื่อที่จะทรงแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง และมีพระราชด้าริที่จะฟื้นฟู
ทรัพยากรป่าไม้ด้วยการปลูกป่าและรักษาป่า โครงการป่ารักน้า จึงก้าเนิดขึนเป็นครังแรกในภาคอีสาน และ
เพื่อที่จะสร้างศูนย์รวมความศรัทธาในการรักษาป่าร่วมกันของประชาชน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ จัดพิธีบวงสรวงเทพยดาอารักษ์ขึนในพิธีเริ่มต้นโครงการ ป่ารักน้าที่
บริเวณเชิงเขาภูผาเล็ก อ้าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2525 ณ ที่แห่งนี จึงได้
ก่อก้าเนิดผืนป่าเล็ก ๆ ที่เป็นจุดเริ่มต้นโครงการ ป่ารักน้า ซึ่งยังประโยชน์มหาศาลแก่พสกนิกรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 62
โครงการป่ารักน้า เป็นโครงการที่เกิดจากสายพระเนตรที่ยาวไกลของสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ด้วยต้องพระราชประสงค์ให้ทรัพยากรธรรมชาติและ ป่าไม้ของประเทศคงอยู่บนผืนแผ่นดินไทยและยังประโยชน์
สืบไปเพื่อเป็นมรดกแก่ ลูกหลานไทยชั่วกาลนาน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ด้าเนินการใน 3
ลักษณะคือ จัดหมู่บ้านขึนในป่าที่มีการตัดไม้รวมทังพระราชทานสิ่งจ้าเป็นในการด้ารงชีพให้ จัดให้ราษฎรที่ยากจน
ไม่มีอาชีพที่แน่นอนเป็นผู้ดูแลรักษาต้นไม้ในพืนที่โครงการ ราษฎรในท้องถิ่นที่ตระหนักในน้าพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่
จะทรงอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าเกิดจิตส้านึกที่จะให้ความร่วมมือและปลูกป่าถวาย ด้วยเดชะพระบารมีโครงการ
ป่ารักน้าซึ่งก่อก้าเนิดขึนที่จังหวัดสกลนคร จึงได้ขยายไปยังจังหวัดใกล้เคียง ท้าให้ราษฎรร่วมมือร่วมใจกันปลูกป่า
รักษาและฟื้นฟูสภาพป่าเพิ่มมากขึน จนสามารถยับยังการท้าลายป่าได้ส่วนหนึ่ง แม้การอนุรักษ์และฟื้นฟูจะยังไม่
ทันกับการท้าลายแต่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถก็ทรงมุ่งมั่นที่จะด้าเนินการทุกวิถีทางเพื่อขจัดปัญหา
การขาดแคลน น้าดื่มน้าใช้ น้าเพื่อการเพาะปลูก และการหยุดยังท้าลายป่า ซึ่งนับเป็นปัญหาใหญ่หลวงของชาติที่
ทุกฝ่ายต้องช่วยกันหามาตรการป้องกันและแก้ไขให้จงได้
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตอนที่ 63
โครงการป่ารักน้ามีวัตถุประสงค์หลักคือ ฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมบริเวณต้นน้า ล้าธารให้เป็นแหล่งเก็บกักน้าของ
ราษฎรในท้องถิ่น โดยให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้โตเร็วชนิดต่าง ๆ ช่วยกันอนุรักษ์พืนที่ป่าไม้เดิมไว้ และ
ปลูกเสริมในพืนที่ธรรมชาติเพื่อช่วยควบคุมความผันแปรของอากาศ เป็นการเสริมสร้างและปลูกฝังให้ราษฎรรัก
และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ให้คนในท้องถิ่นมีไม้ใช้สอย ตลอดจนช่วยเหลือให้มีที่อยู่เป็น หลักแหล่ง มีอาชีพ
แน่นอน มีรายได้และความเป็นอยู่ดีขึน จากโครงการป่ารักน้า สมเด็จ-พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ยังได้
พระราชทานพระราโชบายให้จัดตังหมู่บ้านป่า รักน้า ขึน ให้มีสถานะเป็น บ้านเล็กในป่าใหญ่ เพื่อช่วยเหลือ
ราษฎรยากจนไม่มีที่ดิน ท้ากิน มีลูกหลายคน มีความขยันขันแข็ง มีความประพฤติดี โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้สร้างบ้านให้อยู่อาศัย มีหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้และพระราชทาน เงินเดือนให้ ที่ส้าคัญคือ ทรง
เน้นให้คนกับป่าอยู่ด้วยกันได้ ให้มีความรู้สึกว่าทังเขตบ้านและเขตป่าเป็นผืนแผ่นดินเดียวกัน และให้รักป่าเหมือน
เป็นสมบัติของตนเอง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 64
ให้ป่าอยู่กับคนได้ คนอยู่กับป่าได้ โดยไม่มีการทาลาย พระราชด้าริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถนี
คือที่มาของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ที่ทรง ริเริ่มตังขึนเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พุทธศักราช 2534 เมื่อเสด็จพระ
ราชด้าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ อ้าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทอดพระเนตรเห็นความหนาแน่นของ ไม้ใหญ่
ทุกต้นแห่งผืนป่าอันกว้างใหญ่ จึงทรงห่วงใยในความอุดมสมบูรณ์ของป่าที่อมก๋อย ได้พระราชทานแนวทางการ
อนุรักษ์สภาพป่าและชีวิตสัตว์ป่าให้รอดพ้นจากการถูกท้าลาย โดยไม่ท้าความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ใน
พืนที่ ทังนีต้องรีบด้าเนินการอย่างเร่งด่วน นอกจากนันยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตัง
ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในป่าในรูปบ้านเล็กในป่าใหญ่ โดยมีบ้านห้วยไม้หก อ้าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็น
หมู่บ้านแรก เพื่อยับยังไม่ให้ราษฎรเผาป่า ท้าไร่เลื่อนลอย ไม่ให้ล่าสัตว์เป็นอาหารและส่งขายแก่บุคคลภายนอก
รวมทังน้าระบบอาชีพใหม่ไปสู่หมู่บ้าน ทังนีด้วยพระ เมตตาธิคุณบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
และด้วยพระราชปณิธาน ที่จะทรงอนุรักษ์ผืนป่าและชีวิตสัตว์ป่าให้คงอยู่ได้ตลอดไป
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 65
ตลอดเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด้าเนิน ไปทรงเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นห่างไกล
ทุรกันดาร โดยเฉพาะในบริเวณพืนที่ภาคใต้ ของประเทศไทย สิ่งหนึ่งที่ราษฎรมักจะน้ามาทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายก็คือ สัตว์ป่า และ สัตว์ป่าหายาก เช่น นกแว่น นกหว้า ที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในป่าลึก ซึ่งรู้จักกันในนามว่า ป่าเขา
ส้านัก
ป่าเขาส้านักเป็นป่าดิบชืนผืนเล็ก ๆ ที่มีเนือที่เพียง 1,250 ไร่ ตังอยู่ในเขต ต้าบลกะลุวอ อ้าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส แต่ทุกตารางนิวของป่าดิบแห่งนีก็คือความชุ่มชืน ที่เกิดจากไม้ทุกต้นช่วยกันสร้างขึนตังแต่ไม้เล็กผิวหน้า
ดินไปจนถึงไม้ใหญ่ของป่าที่มีขนาด ล้าต้นสูงใหญ่ รกครึมและสูงตระหง่าน และด้วยความชุ่มชืนที่เกิดจากความ
อุดมสมบูรณ์ ของป่าไม้ที่สร้างสมตัวเองมาเป็นเวลานานท้าให้ป่าแห่งนีเป็นป่าที่ให้ก้าเนิดต้นน้าให้อ่างเก็บน้าบ้าน
เขาส้านักได้มีน้าใช้ในหมู่บ้านตลอดปี

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพิจารณาเห็นว่า "ป่าเขาส้านัก" แม้จะเป็นป่าผืนเล็ก ๆ แต่เมื่อเป็นป่า
ที่ยังอุดมสมบูรณ์ก็เป็นที่เกิดของแหล่งต้นน้าล้าธาร และเป็นที่อยู่อาศัยอันผาสุกของสัตว์ป่าได้ จึงมีพระราชด้าริที่
จะสร้างกลุ่มราษฎรในท้องถิ่น ให้ดูแลรักษาป่าแห่งนีไว้ด้วยตัวเขาเอง ด้วยพระราชประสงค์ที่จะปลูกฝังจิตส้านึกใน
การอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าให้เกิดกับพสกนิกรในท้องถิ่นนั่นเอง.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 66
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชด้าริให้อนุรักษ์ ป่าเขาส้านักไว้ ภายใต้การดูแลรักษาของราษฎร
ในพืนที่ต้าบลกะลุวอ อ้าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ได้ทรงคัดเลือกราษฎรจากหมู่บ้านที่ตังอยู่รอบ ๆ เขาส้านักซึ่ง
เป็นราษฎรที่ยากจน จ้านวน 6 ครอบครัวให้ท้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขาส้านัก โดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์
สร้างบ้านพระราชทานแก่ราษฎร 6 ครอบครัวบริเวณรอบเขาส้านัก และมีพระราชเสาวนีย์ให้ราษฎรทัง 6
ครอบครัว ท้าหน้าที่ดูแลรักษาป่าไม่ให้ใครขึนไปล่าสัตว์ตัดไม้ในป่า
วันที่ 29 กันยายน พุทธศักราช 2526 เป็นวันเริ่มต้นโครงการสวนป่าและอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาส้านัก ซึ่งสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชด้าเนินไปทรงสาธิตการปลูกสวนป่า ณ บ้านรอบเขาส้านัก และมีพระ
ราชกระแสรับสั่งให้ราษฎร ช่วยกันพัฒนา หมู่บ้าน และรักษาป่าไม้ธรรมชาติและสัตว์ป่าให้คงสภาพไว้
โครงการสวนป่าและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาส้านัก จึงเป็นงานบนเส้นทางอนุรักษ์ ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงปลูกสร้างจิตส้านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นชนบทของประเทศได้รู้จักคุณค่าของป่าไม้และ
สัตว์ป่าด้วยพระองค์เอง ราษฎรที่อาศัยอยู่เชิงเขาส้านักต่างก็มีความรักและผูกพันกับป่าแห่งนี ด้วยความรู้สึก
เคารพและเทิดทูนสมเด็จ- พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเป็นล้นพ้น อันเป็นหนทางที่น้าไปสู่การพิทักษ์รักษาป่า
ไม้และชีวิตสัตว์ป่าไว้ให้คงอยู่ในสภาพเดิมตลอดไป.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 67
ในอดีตแผ่นดินขวานทองของไทยได้ชื่อว่าเป็นแหล่งที่มีสัตว์ป่าชุกชุมมากที่สุดแห่งหนึ่ง แต่เมื่อความเจริญของ
บ้านเมืองมีมากขึน ป่าไม้ก็ถูกท้าลายมากขึน เป็นผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า อีกทังสัตว์ปีกหลายชนิดก็ถูก
มนุษย์ล่าท้าลายจนเหลือเพียงเล็กน้อยแต่ด้วยพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่มี
พระราชด้าริจะอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า และมีพระราชประสงค์ที่จะปลูกฝังจิตส้านึกในการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าให้
เกิดกับพสกนิกรในท้องถิ่น โดยเฉพาะที่ป่าสงวนบ้านโคกไม้เรือเพื่อการเพาะเลียงสัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติ
เหล่านันจึงยังคงอยู่กับผืนแผ่นดินไทยต่อไป
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด้าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในท้องที่อ้าเภอตากใบ เมื่อ
พุทธศักราช 2524 ได้ทอดพระเนตรพืนที่ป่าสงวนบ้านโคกไม้เรือ ซึ่งตังอยู่ที่บ้านคลองน้าไหล ต้าบลไพรวัน อ้าเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส ทรงพิจารณาเห็นความเหมาะสมของสภาพพืนที่ จึงมีพระราชด้าริให้จัดพืนที่บริเวณป่า
สงวนบ้านโคกไม้เรือเป็นสวนป่าส้าหรับเพาะเลียงสัตว์ป่าพืนเมืองที่หายากและก้าลังจะสูญพันธุ์หรือมีน้อย โดยให้มี
นักวิชาการมาช่วยเหลือและท้าการศึกษาเกี่ยวกับการเพาะเลียงสัตว์ป่า เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องส้าหรับน้ามาใช้ใน
การเพาะเลียง และเผยแพร่ความรู้ด้านการเพาะเลียงสัตว์ป่าแก่ประชาชนที่สนใจจะยึดถือเป็นอาชีพแทนการไปล่า

จากป่าธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นการช่วยยกระดับอาชีพ และรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ต่อไป.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 68
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชด้าริให้จัดสร้างบริเวณ ป่าสงวนบ้านโคกไม้เรือ เป็นสวนป่า
ส้าหรับเพาะเลียงสัตว์ป่าพืนเมืองที่หายาก กรมป่าไม้จึงได้เริ่มด้าเนินการส้ารวจและจัดตังศูนย์เพาะเลียงและ
ขยายพันธุ์สัตว์ป่าโคกไม้เรือขึนในพุทธศักราช 2526 สัตว์ป่ารุ่นแรกที่น้ามาเพาะเลียงและขยายพันธุ์ในพืนที่ศูนย์
เพาะเลียงและขยายพันธุ์ สัตว์ป่าโคกไม้เรือ ได้แก่ กระจง ไก่ฟ้าหน้าเขียว ไก่จุก ไก่ป่า นกหว้า นกชาปีไหน และ
นกยูง ในระยะแรกได้มีการขยายพันธุ์กระจง นอกจากนียังสามารถเพาะเลียงและขยายพันธุ์สัตว์ ที่หายากอื่น ๆ
อีก เช่น เก้ง รวมถึงละมั่งซึ่งไม่ใช่สัตว์ในท้องถิ่น ส่วนสัตว์ปีกที่ขยายพันธุ์ได้มี ไก่ฟ้า ไก่ป่า โดยเฉพาะสัตว์ป่า
จ้าพวกสัตว์ปีกที่สามารถเพาะขยายพันธุ์ได้เป็นผลส้าเร็จเป็นศูนย์แรก คือ นกชาปีไหน ซึ่งจัดเป็นนกที่หายากมีถิ่น
ก้าเนิดเฉพาะทางภาคใต้ จึงได้น้ามาเพาะ ขยายพันธุ์ และติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด ดังนันบริเวณพืนที่ 300
ไร่ ของสวนป่าโคกไม้เรือ จึงเป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิด ด้วยพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 69
นอกจากจะทรงเป็นคู่พระทัยที่สนับสนุนพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จ-พระเจ้าอยู่หัวมาโดยตลอดแล้ว
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชประสงค์ที่จะทรงสร้างป่าให้สัตว์ป่าได้มีถิ่นที่อยู่อันร่มเย็นผาสุก
ด้วยพระองค์เอง จึงได้เสด็จพระราชด้าเนินไปประทับแรม ณ ที่ประทับแรมบริเวณทุ่งกะมัง ทุ่งหญ้าที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดของป่าภูเขียว เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2526 ในครังนันได้ทรงพระด้าเนินส้ารวจสภาพพืนที่โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าตามเสด็จด้วย โดยเสด็จเข้าไปในป่าดงดิบเพื่อทอดพระเนตรแหล่งอาหาร แหล่ง
ที่อยู่อาศัย แหล่งหลบภัย ตลอดจนเส้นทางเดินของสัตว์ป่า จากป่าดงดิบ พระองค์ได้เสด็จบุกฝ่าพงหญ้าที่ยอดหญ้า
ทุกต้นมีใบเรียวคมสบัดพริวสูงท่วมพระวรกายในขณะที่พืนล่างก็ชืนแฉะไปด้วยน้าขังก็เพื่อทอดพระเนตรทุ่งหญ้าที่
เป็นเสมือนหัวใจของป่าภูเขียว และ พระราชทานพระราชวโรกาสให้อดีตพรานนักล่าเข้าเฝ้า ทรงซักถามถึงวิธีการ
ล่า เส้นทางขึนป่า แหล่งที่ล่าและถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่า เพื่อที่จะทรงน้ามาเป็นข้อมูลด้าเนินการในการอนุรักษ์สัตว์ป่า
ณ ป่าภูเขียวต่อไป.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตอนที่ 70
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชด้าเนินไป
ประทับแรม ณ ที่ประทับแรมบริเวณทุ่งกะมัง ทุ่งหญ้าที่มีขนาดใหญ่ ที่สุดของป่าภูเขียว เพื่อส้ารวจสภาพพืนที่
เพื่อที่จะน้ามาเป็นข้อมูลในการอนุรักษ์สัตว์ป่า ให้ สัตว์ป่าอยู่ได้อย่างมีความสุข ดังพระราชเสาวนีย์ว่า "อะไรที่จะ
ทาให้สัตว์ป่าอยู่ได้อย่างมีความสุข ต้องจัดขึ้นให้เป็นไปตามระบบนิเวศน์ของป่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อโครงการนีว่า "โครงการสวนสัตว์ ธรรมชาติภูเขียวอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ พร้อมทังพระราชทานพระราชด้าริให้กองทัพภาคที่ 2 ด้าเนินการพัฒนาป่าภูเขียวใน
เรื่องการปลูกและบ้ารุงพืนที่ต่าง ๆ เพื่อเป็นการดึงดูดสัตว์ป่าให้เข้ามาอยู่อาศัย ให้จัดสถานที่เลียงสัตว์ป่าชั่วคราว
แล้วปล่อยเข้าป่า รวมทังการ ให้อาหารสัตว์ป่าตามความจ้าเป็น ตลอดจนให้ด้าเนินการในเรื่องการวิจัยสัตว์ป่า
และให้ การศึกษาอบรมแก่เยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้เกิดความรักและอนุรักษ์ สัตว์ป่า ต่อมา
เมื่อพุทธศักราช 2527 มีพระราชด้าริให้จัดตังศูนย์เพาะเลียงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวขึน ท้าหน้าที่เพาะเลียง
และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากที่เคยมีในป่าภูเขียว เพื่อปล่อย สัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติต่อไป.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 71
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระราชด้าริให้จัดตัง ศูนย์เพาะเลียงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าภู
เขียวขึนเมื่อพุทธศักราช 2527 ท้าหน้าที่เพาะเลียงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากที่เคยมี เพื่อปล่อยคืนสู่ป่าภูเขียว
เช่น เนือทราย ไก่ฟ้า เก้ง กวาง ฯลฯ และนับจากนันเป็นต้นมาศูนย์เพาะเลียงพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนีก็สามารถ
ขยายพันธุ์สัตว์ป่า ประเภทเก้ง กวาง และเนือทรายที่ออกลูกเป็นประจ้าทุกปี รวมทังการขยายพันธุ์ไก่ฟ้าหลังขาว
และไก่ฟ้าพญาลอก็สามารถเพิ่มจ้านวนได้เป็นปริมาณมากเช่นกัน ศูนย์เพาะเลียงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า ภูเขียวจึง
เป็นศูนย์กลางในการส่งพันธุ์ไก่ฟ้าหลังขาวและไก่ฟ้าพญาลอไปขยายพันธุ์ และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเป็นประจ้าทุกปี
ต่อมาในพุทธศักราช 2529-2530 กองศิลปาชีพในพระองค์ฯ ร่วมกับกองทัพภาคที่ 2 กรมป่าไม้ จังหวัดชัยภูมิ และ
ส้านักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ ด้าเนินการจัดอบรมประชาชนในพืนที่รอบป่าภูเขียวขึน 2 รูปแบบ คือ
ด้าเนินการฝึกอบรม นักล่าสัตว์ ในพืนที่ 42 หมู่บ้าน และฝึกอบรม โครงการหมู่บ้านรักษ์ป่า-ประชารักสัตว์ ในพืนที่
60 หมู่บ้าน ซึ่งการอบรมดังกล่าวได้มุ่งเน้นถึงการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า รวมทังการสร้างอาชีพใหม่ให้ราษฎร
แทนการล่าสัตว์อีกด้วย.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 72
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชด้าริว่า "เมื่อสัตว์ป่าแต่ละชนิดขยายพันธุ์ได้มีปริมาณมากขึน
แล้ว ก็ให้ด้าเนินการปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติที่เป็นถิ่นที่อาศัย ของสัตว์ป่าชนิดนัน ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มจ้านวน
ประชากรสัตว์ป่าในธรรมชาติไม่ให้สูญพันธุ์ได้ เมื่อเสด็จพระราชด้าเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระ
ต้าหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส เพื่อทรงเยี่ยมเยียนพสกนิกรในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง
ได้มีราษฎรน้าสัตว์ป่ามาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย แต่จากการทีไ่ ด้ทอดพระเนตรชีวิตแต่ละชีวิตของสัตว์ป่าอยู่
ตลอดมานัน ท้าให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเกิดความห่วงใยต่อชีวิตที่ถูกล่าออกจากป่าอยู่เสมอ
ๆ จึงมีพระราชด้าริที่จะหาทางหยุดยังการล่าสัตว์ด้วย แนวทางที่จะท้าให้ประชาชนไม่เดือดร้อน ด้วยการหาอาชีพ

เสริมให้ นั่นคือการส่งเสริมให้ ประชาชนที่เคยล่าสัตว์รู้จักการเลียงสัตว์ป่าที่เขาเคยล่าเพื่อเป็นแนวทางน้าไปสู่การ
ป้องกันไม่ให้พรานขึนไปล่าสัตว์ป่าในธรรมชาติได้ทางหนึ่ง และแนวพระราชด้ารินีเป็นที่มาของการจัดตัง ศูนย์
เพาะเลียงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าขึนในท้องถิ่นทุกภาคของประเทศ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 73
ศูนย์เพาะเลียงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าในท้องถิ่นต่าง ๆ ทุกภาคของประเทศ เกิดขึนตามแนวพระราชด้าริของสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ศูนย์เพาะเลียง และขยายพันธุ์สัตว์ป่าปางตอง อ้าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่น้าสัตว์ป่า มาเพาะเลียงและขยายพันธุ์ ซึ่งประกอบด้วยการเพาะเลียงและขยายพันธุ์สัตว์กีบ
ได้แก่ ละอง ละมั่ง เนือทราย เก้ง กวางป่า และการขยายพันธุ์สัตว์ป่าประเภทสัตว์ปีก ได้แก่ ไก่ฟ้า ปรากฏว่าสัตว์ที่
เด่นที่สุดและเพาะเลียงได้มากที่สุดของศูนย์เพาะเลียงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าปางตองก็คือ ละอง ละมั่ง และไก่ฟ้า
หลังขาว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชด้าเนินไปทอดพระเนตรงานการเพาะเลียงและ
ขยายพันธุ์สัตว์ป่า เมื่อเดือนมีนาคม พุทธศักราช 2534 ทรงพอพระราชหฤทัยและพระราชทานพระราชด้าริให้
หาทางเผยแพร่การเพาะเลียงสู่ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบป่า ซึ่งศูนย์เพาะเลียงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าปางตองได้
สนองพระราชด้าริ โดยการแจกไก่ฟ้าที่เพาะเลียงให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ลุ่มน้าปาย
ภายใต้การดูแลและแนะน้าการเลียงที่ถูกวิธี เพื่อเป็นการ เริ่มต้นให้ประชาชนสามารถเพิ่มรายได้จากการเลียงสัตว์
แทนการขึนไปล่าจากป่า เพื่อชีวิตที่อยู่ในป่าจะสามารถอยู่ได้อย่างสงบสุข.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 74
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พุทธศักราช 2525 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด้าเนิน
ทอดพระเนตรโครงการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดปราจีนบุรี ได้ทอด- พระเนตรเห็นสภาพป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้าล้า
ธาร เหมาะแก่การที่จะสงวนให้เป็น พืนที่อนุรักษ์สัตว์ป่าในพืนที่ป่าภาคตะวันออกได้แห่งหนึ่ง จึงพระราชทาน
พระราชด้าริให้จัดท้าโครงการอนุรักษ์สัตว์ป่าบริเวณพืนที่เส้นทางที่จะขึนไปยังอ่างเก็บน้าช่องกล่้าบน ในลักษณะ
ของศูนย์เพาะเลียงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า ต่อมาเมื่อพุทธศักราช 2526 ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ สัตว์ป่าช่อง
กล่าบน จึงได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชดาริ ครอบคลุมพืนที่ป่าของหมู่บ้าน ท่ากระบาก หมู่บ้านคลองคันโท และ
หมู่บ้านคลองทราย ในเขตอ้าเภอสระแก้ว และอ้าเภอวัฒนานคร ในพืนที่ 800 ไร่ ศูนย์เพาะเลียงและขยายพันธุ์
สัตว์ป่าช่องกล่้าบนนีสามารถท้าการเพาะเลียงสัตว์ป่าต่าง ๆ ทังประเภทสัตว์กีบและสัตว์ปีก สัตว์ปีกที่เด่นที่สุดก็คือ
นกแว่นเหนือ นอกจากนียังมีไก่ฟ้าหลังเทาและไก่ฟ้าหลังขาว ส่วนสัตว์ป่าประเภทสัตว์กีบมี เนือทราย กวางป่า
ละมั่ง ฯลฯ ซึ่งได้รับการเพาะเลียงและขยายพันธุ์เพื่อปล่อยกลับคืนสู่ป่าธรรมชาติ ตามแนวพระราชด้าริสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตอนที่ 75
สวนสัตว์ตามโครงการพระราชด้าริแห่งบ้านกะลุบี ต้าบลมาโมง กิ่งอ้าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส คือแหล่งอนุรักษ์
พันธุ์สัตว์ป่าตามพระราชด้าริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม-ราชินีนาถอีกแห่งหนึ่ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อม ให้ราษฎรช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าที่หายาก และรับสมาชิกให้ช่วยกันเลียงดูสัตว์ป่าแห่งสวนสัตว์ตาม
โครงการพระราชด้าริ จึงนับเป็นเวลาอันยาวนานมาแล้วที่ทรงมีความอุตสาหะพยายามที่จะปลูกฝังให้ราษฎรรัก
และ รู้ในคุณค่าของการพิทักษ์รักษาป่าไม้และสัตว์ป่าของประเทศโดยมิเคยทรงย่อท้อ และ ตลอดเวลาที่สมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชด้าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพืนที่ภาคใต้ของประเทศ โดยเฉพาะ
ราษฎรในท้องถิ่นที่แสนไกลเช่นหมู่บ้านต่าง ๆ ในจังหวัดนราธิวาส สิ่งหนึ่งที่ราษฎรมักจะน้ามาทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวาย คือ สัตว์ป่า โดยเฉพาะ นกพันธุ์ที่หายากของทางภาคใต้ เช่น นกแว่น นกหว้า ซึ่งมีถิ่นอาศัยอยู่
ในป่าลึก ด้วยเหตุผล ดังกล่าวนีเองจึงมีพระราชด้าริที่จะปลูกฝังให้ราษฎรรักและรู้คุณค่าของสัตว์ป่า อันจะน้าไปสู่
การยุติการล่าสัตว์ป่าเป็นอาหาร.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 76
เราต้องเข้าใจให้ลึกซึงว่าทรัพยากรป่าไม้นันส้าคัญต่อพวกเรามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ป่าไม้เป็นต้นน้าล้าธารที่ให้
ความชุ่มฉ่้าต่อแผ่นดิน และป่าไม้ต้องมีสัตว์เพื่อช่วยในการขยายพันธุ์ และสร้างความสมดุลของธรรมชาติ ส่วนสัตว์
ป่านันก็ต้องมีแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัย จึงกล่าวได้ว่า มนุษย์ ป่าไม้ และสัตว์ป่า มีความสัมพันธ์กันอย่างละเอียด
ลึกซึง จนไม่สามารถจะขาดส่วนหนึ่งส่วนใดไปได้ นี่คือพระราชด้ารัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ด้วยพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ ศูนย์เพาะเลียง และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหลายแห่งจึงเกิดขึน
ตามพระราชด้าริ อาทิ ศูนย์เพาะเลียงและขยายพันธุ์สัตว์ห้วยทราย ซึ่งได้จัดตังขึนเมื่อพุทธศักราช 2527 ในเนือที่
ประมาณ 200 ไร่ โดยมีเป้าหมายในการด้าเนินการเพาะเลียงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่เคยชุกชุมในป่าแถบนีมาก่อน
ได้แก่ เนือทราย เก้ง และหมูป่า และโดยพระราชด้าริที่จะฟื้นฟูเขาเสวยกะปิ ให้กลับคืนเป็นพืนที่ป่า ธรรมชาติ
เพื่อจะท้าเป็นสวนสัตว์เปิด ศูนย์เพาะเลียงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทรายจึงเตรียมการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อ
ปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติสนองพระราชด้าริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 77
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชประสงค์ที่จะให้ศูนย์เพาะเลียงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า เป็น
ศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับสัตว์ป่า การปลูกพืช อาหารสัตว์ เพื่อปลูกเสริมในพืนที่ธรรมชาติ และ
เผยแพร่งานการวิจัยนันแก่ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อให้เป็นแหล่งส้าหรับเพาะเลียงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า
ชนิดต่าง ๆ ที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์และมีค่าทางเศรษฐกิจ จึงมีพระราชด้าริเพิ่มเติมว่า "เมื่อสัตว์ป่าแต่ละชนิด
ขยายพันธุ์ได้มีปริมาณมากขึนแล้ว ก็ให้ด้าเนินการปล่อยสู่ป่าธรรมชาติที่เป็นถิ่นที่อาศัย ของสัตว์ป่าชนิดนัน ๆ เพื่อ
เป็นการเพิ่มจ้านวนประชากรสัตว์ป่าในธรรมชาติไม่ให้สูญพันธุ์ได้ และพระราชด้าริดังกล่าวนี เป็นที่มาของการ
จัดตังศูนย์เพาะเลียงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าขึน ในท้องถิ่นทุกภาคของประเทศ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตอนที่ 78
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงอุทิศพระองค์ ทรงสละเวลาและพระราชทรัพย์เพื่อบ้าเพ็ญพระราช
กรณียกิจต่าง ๆ ที่เกิดประโยชน์ครอบคลุมทังคน สัตว์ พืช ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมนานาประการ ทรงมีความเข้าใจ
อย่างลึกซึงถึงความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันในการด้ารงชีวิตระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ อย่างยากที่จะหาผู้ใดเทียบได้
พระราชกรณียกิจ ต่าง ๆ ล้วนเป็นแบบอย่างที่ดียิ่งในการช่วยพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์และสร้างระบบความ
สมดุลแห่งธรรมชาติให้คืนสู่แผ่นดิน จากพืนที่ที่เคยร้อนระอุแห้งแล้งกลับกลายเป็นผืนแผ่นดินเขียวชอุ่ม สดใสด้วย
พฤกษานานาพันธุ์ และสีสันของเหล่าสัตว์ป่านานาชนิด ที่ส้าคัญคือ ทรงพยายามปลูกจิตส้านึกในใจคนให้รัก หวง
แหน และผูกพันในทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ให้คงอยู่บนผืนแผ่นดินให้มากที่สุด และนานที่สุด
เพื่อเป็นการตอบแทนคุณ ของแผ่นดิน ด้วยทรงตระหนักว่าน้าและทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย เป็นประดุจ
ขุมทรัพย์ อันล้าค่ายิ่งของประเทศไทยและผืนแผ่นดินไทย ที่สมควรจะอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสมบัติของลูกหลานไทย
ตลอดไป.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 79
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ ของราษฎรทุกเรื่อง มีพระราชประสงค์ที่
จะทรงยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาต่างๆ ในการด้ารงชีวิตที่เกิดขึน
โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร ด้วยเหตุนี จึงได้พระราชทานพระราชด้าริให้ด้าเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างขึนในหลาย
พืนที่ ดังที่กรมประชาสัมพันธ์ในนามคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม- พระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม
2547 ได้น้าสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราช-ดาริ บ้านขุนแตะ ตาบลดอยแก้ว อาเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 โครงการฟาร์มตัวอย่างดังกล่าวเกิดขึนจากการที่
สมเด็จ- พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชด้าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและนักเรียน โรงเรียนบ้านขุน
แปะ ต้าบลบ้านแปะ อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อพุทธศักราช 2540 ทรงรับทราบข้อมูลเรื่องความ
ยากล้าบากในการประกอบอาชีพที่บ้านขุนแตะจากราษฎร ที่เข้าเฝ้า ฯ จึงมีพระราชด้าริให้ด้าเนินการจัดตังฟาร์ม
ตัวอย่างขึนที่บ้านขุนแตะ อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในลักษณะเป็นศูนย์สาธิตและส่งเสริมการเลียงสัตว์ต่าง
ๆ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 80
ด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยให้ราษฎรมีอาชีพที่มั่นคง มีแหล่งรองรับงานท้า ในท้องถิ่น สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชด้าริให้ด้าเนินการ จัดตังฟาร์มตัวอย่างขึนที่บ้านขุนแตะ หมู่ที่ 5 ต้าบล
ดอยแก้ว อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นศูนย์สาธิตและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ อาทิ ไก่ เป็ด นกกระทา
ปลา กบ แกะ ตลอดจนให้มีการเพาะเห็ด และปลูกไม้ใช้สอย เช่น ไม้สะเดา ไม้ยูคาลิปตัส โดยจ้างแรงงานราษฎรที่
มีฐานะยากจนภายในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง สร้างธนาคารข้าวพระราชทาน สร้างฝายทดน้า และสระเก็บน้า
ทังนีทรงมอบหมายให้กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 จัดตังและควบคุมดูแลฟาร์มตัวอย่างดังกล่าว ซึ่งมีการ
ด้าเนินการหลายประการ อาทิ งานส่งเสริมด้านการประมง งานส่งเสริมด้านการเกษตร งานส่งเสริมด้านปศุสัตว์

งานอนุรักษ์ป่าไม้ งานทดสอบและพัฒนาระบบปลูกพืชเศรษฐกิจแบบยั่งยืน นอกจากนันยังด้าเนินการจัดหาน้ามา
สนับสนุนโครงการโดยก่อสร้างฝายทดน้าบริเวณห้วยขุนแตะพร้อมระบบส่งน้าไปยังหมู่บ้าน และฟาร์มตัวอย่าง
เพื่อใช้อุปโภคบริโภคและใช้ในกิจกรรมของฟาร์มด้วย.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 81
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด้าริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่บ้านขุนแตะ ต้าบลดอยแก้ว
อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นการสร้างงาน ที่เกิดขึนในท้องถิ่น โดยมุ่งหวังให้ราษฎรเป็นผู้ด้าเนินการ
เอง ดังนันฟาร์มตัวอย่างจึงเป็นแหล่งผลิตอาหาร เป็นแหล่งให้การศึกษาข้อมูลการด้าเนินงานฟาร์มที่เหมาะสมแก่
ราษฎรในพืนที่ โครงการ ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เพื่อรักษาสภาพป่าให้คงความสมบูรณ์ ไม่ถูก
ท้าลาย และช่วยอนุรักษ์สภาพต้นน้าล้าธารธรรมชาติ ให้เกิดความชุ่มชืนแก่พืนดิน และป่าไม้ รวมทังมีการจัดตัง
ธนาคารข้าวส้ารองไว้ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนในบางฤดูกาลด้วย โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดาริบ้านขุน
แตะ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นฟาร์ม ตัวอย่างอีกแห่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ
บรม- ราชินีนาถ ที่มีพระราชประสงค์จะยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึนในทุก ๆ ด้าน
ส่งผลไม่ให้มีการบุกรุกท้าลายป่าและสัตว์ป่าอีกต่อไป นับเป็นพระมหา- กรุณาธิคุณแก่ราษฎรในชนบทเป็นอย่าง
ยิ่ง.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 82
เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547 กรมประชาสัมพันธ์ในนามคณะกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6
รอบ 12 สิงหาคม 2547 ได้น้า สื่อมวลชนเดินทางไปเยี่ยมชมโครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านนาศิริ อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการ ที่หน่วยพัฒนาการ
เคลื่อนที่ 32 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนารับผิดชอบ โดยพิจารณา น้าแนวทางพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการแก้ไขปัญหาให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่าง
เกือกูลกันมาใช้ พืนที่บ้านนาศิริเป็นพืนที่ต้นน้าของแม่น้าปิงในเขตพืนที่ป่าอุทยานแห่งชาติเชียงดาว ราษฎร ที่
อาศัยอยู่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอ ประกอบอาชีพท้าไร่เลื่อนลอยมาเป็นเวลานาน ส่งผลให้ป่าไม้ต้นน้าล้าธารใน
บริเวณดังกล่าว ถูกท้าลายไปเป็นจ้านวนมาก โครงการหมู่บ้านป่าไม้ แผนใหม่บ้านนาศิริ จึงมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนและปลูกจิตส้านึกให้มีความรู้ความเข้าใจในคุณประโยชน์ของป่าจนสามารถอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้
ประโยชน์จากป่าได้อย่าง มีประสิทธิภาพ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตอนที่ 83
การด้าเนินงานในโครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านนาศิริ อันเนื่องมาจาก พระราชด้าริ อ้าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ เกิดขึนโดยได้น้อมน้าแนวทางพระราชด้าริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือ"ให้คนอาศัยอยู่กับป่า
ทาหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และดารงชีพด้วยการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และแนวพระราชด้าริ
ของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ คือ "ให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพาอาศัยกัน คนดูแลสัตว์ป่า ป่า
เป็นที่อยู่อาศัย และเป็นแหล่งอาหาร แหล่งยารักษาโรคให้กับคน ในชุมชน มาใช้ โดยมีแผนงานพัฒนา
ทรัพยากรป่าไม้ และแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับราษฎรเพื่อเป็นก้าลังส้าคัญในการปลูกป่า มีการอนุรักษ์ดิน
และน้าในพืนที่ลาดชัน การปรับพืนที่เป็นขันบันได เสริมด้วยการปลูกหญ้าแฝก การสร้างฝายย่อย และการสร้างป่า
ไม้เป็นแหล่งอาหารและยารักษาโรคให้เพียงพอต่อความเป็นอยู่ของชุมชน นอกจากนันยังมุ่งให้ราษฎรรู้จักการ
ประกอบอาชีพ เช่น ปลูกผักสวนครัว บ้ารุงพันธุ์สัตว์ และปลูกพืชสมุนไพร รวมทังให้เด็กชาวไทยภูเขาในพืนที่
ได้รับการศึกษาภาคบังคับ และเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย อีกด้วย.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 84
จากแนวพระราชด้าริ ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกล และทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึงในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ การแก้ปัญหาให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนโดยเกือกูล ซึ่งกันและกัน เป็นที่มาของการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในโครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านนาศิริ อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ ด้วยการด้าเนินงานในการจัดการให้คน สัตว์ และป่า อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน เป็นการแก้ปัญหาเพื่อ
ฟื้นฟู และอนุรักษ์ป่าผืนนีให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์เยี่ยงอดีต ด้วยมือของชาวบ้านเอง ซึ่งนับเป็นความส้าเร็จ
อันยิ่งใหญ่ แม้การด้าเนินงานจะผ่านไปเพียงระยะเวลาไม่นานนัก แต่ทุกวันนีชาวบ้านนาศิริ หมู่ 2 ต้าบลเมืองนะ
อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ต่างยอมรับและเชื่อมั่นในแนวพระราชด้าริ โดยลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และ
มองเห็นถึงผลส้าเร็จที่จะ ตามมาในอนาคต นั่นคือการคืนผืนป่าสู่บ้านนาศิริและนาวิถีชีวิตของชุมชนบนภูเขาสูง
เข้าสู่วิถีแห่งความสมดุล ระหว่างคนกับป่าตลอดไป
พระบารมีปกเกล้าชาวไทยภูเขา
ธ น้าเรารู้ค่าพนาสรรค์
ให้คน-ป่า พึ่งพาอาศัยกัน
ผลอนันต์น้าให้ไทยสราญ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 85
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดชายแดนภาคเหนือ มีพืนที่ติดต่อกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า ปัญหาที่
ส้าคัญของจังหวัดคือการบุกรุกป่า ท้าไร่เลื่อนลอย และปัญหายาเสพติดที่ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่า การฟื้นฟูป่าไม้และแหล่งต้นน้าลาธารอย่างถูกวิธีจะสามารถ
เกื้อกูล ให้เกิดระบบนิเวศน์ได้อย่างสมบูรณ์ จึงมีพระมหากรุณาธิคุณก้าหนดให้บ้านปางตอง อ้าเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ด้าเนินโครงการพัฒนาตามพระราชด้าริ มีลักษณะ เป็นศูนย์สาธิตและถ่ายทอดความรู้ กิจกรรม
การเกษตร การประมง และกิจกรรม ด้านความมั่นคง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 กรมประชาสัมพันธ์ในนาม

คณะกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่อง
ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 ได้น้า สื่อมวลชนไปเยี่ยมชม
ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดาริ อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีกองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ 1 และกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ
ด้าเนินงานสนองพระราชด้าริ ด้วยส้านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อราษฎรเสมอมา.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 86
พุทธศักราช 2543 เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด้าเนิน ณ เรือนประทับแรมปางตอง
บ้านนาป่าแปก ต้าบลหมอกจ้าแป่ อ้าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ทรงพระราชปรารภแสดงความห่วงใยใน
สภาพแวดล้อม ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมถึงปัญหาการขาดแคลนอาหารอันเนื่องมาจากการที่มีประชากร เพิ่ม
มากขึน ด้วยทรงตระหนักว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพืนที่ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ตามธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือแหล่งน้าที่มีน้าอยู่ตลอดปี นอกจากนันยังทรงทราบข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติว่า ใน
อนาคตโลกของเราจะประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึน จึงมีพระราชประสงค์ให้ท้าการเกษตรในพืนที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอนแบบหลากหลายและเหมาะสมกับสภาพของพืนที่ โดยการจัดเป็นพื้นที่สาธิตบริเวณใกล้ศูนย์
ปางตองให้เป็นแหล่งสะสมอาหารตามธรรมชาติ หรือ Food Bank เพื่อให้คนและสัตว์ได้บริโภค ส้าหรับในส่วน
ที่เป็นที่อยู่อาศัยหรือแหล่งชุมชนก็ให้ส่งเสริม การเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตร การเลียงสัตว์ และการประมง
โดยกระบวนการทังหมด มุ่งหวังให้คนรักป่า และอยู่กับป่าได้อย่างมีความสุขนั่นเอง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 87
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชกระแสรับสั่งในสาระส้าคัญเกี่ยวกับธนาคารอาหารชุมชน
หรือ Food Bank ไว้หลายประการ อาทิ ต้นไผ่ เป็นไม้ ที่สวยงาม มีประโยชน์หลากหลาย เป็นไม้ที่โตเร็ว สามารถ
น้าไปใช้สอยได้รวดเร็ว และมี พระราชประสงค์ให้ขยายพันธุ์สัตว์ เช่น กบ เขียด ไก่ป่า คืนสู่ธรรมชาติให้มากที่สุด
เนื่องจากสัตว์เหล่านี สามารถอาศัยอยู่ในป่าไผ่ และเป็นอาหารได้ นอกจากนันยังทรงให้ส่งเสริม เลียงสัตว์ชนิดที่
สามารถอาศัยอยู่บนพืนที่สูง เช่น ปลาไน และมีพระราชประสงค์ให้ด้าเนินการเป็นอันดับแรก ประการต่อมาคือมี
พระราชด้าริให้ส่งเสริมการเลียงสัตว์ในพืนที่สูง โดยเฉพาะสัตว์ขนาดเล็ก เช่น สัตว์ปีก และประการสุดท้าย มีพระ
ราชประสงค์ให้ปลูกและขยายพันธุ์ไม้ผล หรือต้นไม้ป่าที่สามารถรับประทานได้ในป่า เช่น มะม่วงป่า ขนุนป่า
เนื่องจากมีอยู่ดังเดิม ตามธรรมชาติ ทนทานและไม่ต้องดูแลรักษามาก โครงการธนาคารอาหารชุมชนตาม
พระราชด้าริ จึงได้เริ่มดาเนินการแห่งแรกที่บ้านนาป่าแปก ตาบลหมอกจาแป่ อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตังแต่เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2543 เป็นต้นมา ผลการด้าเนินโครงการเป็นที่พอพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง และ
ทรงให้ยึดถือเป็นต้นแบบในการพัฒนาและขยายผล ต่อไป.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตอนที่ 88
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด้าริสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม- ราชินีนาถ เป็นพระราชกรณียกิจที่ทรง
เล็งเห็นถึงความส้าคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน โดยมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนเหล่านัน
เรียนรู้วิธีการท้างาน ซึ่งเป็น การปฏิบัติงานที่นอกจากการใช้แรงงานแล้ว ยังได้ฝึกปฏิบัติในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมไปพร้อมกันด้วย นับเป็นการเรียนรู้ที่ได้จากการปฏิบัติ ท้าให้เกิดทักษะจากการท้างานโดยตรง เมื่อ
เรียนรู้แล้วสามารถน้าความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาใช้ประกอบอาชีพในที่ดินของตนเองต่อไป เป็นการพัฒนาคน
ให้มีคุณภาพแบบยั่งยืน และเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ทังระยะสันและระยะยาว กล่าวคือ เมื่อเข้ามาเป็น
คนงานจะมีรายได้จากค่าแรงเป็นค่ายังชีพ และมื่อได้รับความรู้กลับไปก็จะสามารถประกอบอาชีพเลียงตนเองได้
ตลอดไป รวมทังให้ราษฎรมีความรับผิดชอบในการด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นกลุ่ม ในลักษณะของสหกรณ์ โดย
ราษฎร ในหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการด้าเนินการเอง ส้าหรับพระราโชบายที่ทรงเน้นก็คือการเป็นแหล่งผลิตอาหาร
ที่ส้าคัญของราษฎรในจังหวัด ให้ประชาชนได้มีอาหารคุณภาพดีบริโภค ไม่ต้อง สั่งซือจากนอกพืนที่ ช่วยให้เงิน
หมุนเวียน และท้าให้เศรษฐกิจชุมชนดีขึน นับเป็นพระมหา- กรุณาธิคุณล้นพ้นที่ได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างตาม
พระราชด้าริให้ประชาชนได้เรียนรู้วิธีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างถูกต้องต่อไป.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 89
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึน รับสั่งว่า
จะต้องท้าให้คนไทยมีโอกาสเล่าเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่จะท้าได้ ถึงแม้จะช่วยแล้วเขายังไม่สามารถที่จะเรียนสูงใน
ระบบ แต่เมื่อเขาอ่านออกเขียนได้ก็ยังพอหาเอกสารที่เกี่ยวกับการท้ามาหากินและการด้าเนินชีวิตในโลกสมัยใหม่ที่
พัฒนาไปอย่างรวดเร็วนีส่งให้เขาได้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล่าไว้ในหนังสือ
"สมเด็จแม่กับการศึกษา ความตอนหนึ่งว่า
"…บางทีก็รู้สึกสงสัยว่า มีคนโน้นคนนีมาหาท่านด้วยปัญหาที่เจ้าตัวเขาแก้ไม่ตก หรือเสด็จพระราชด้าเนินออกไป
เยี่ยมราษฎร ยิ่งมีปัญหามาก ท่านนึกออกมาได้อย่างไรว่า ควรจะท้าอย่างไรดีกับคนไหน หรือหมู่บ้านไหน…สมเด็จ
แม่รับสั่งว่า ถ้าเรามีความรัก ความห่วงใยจริง ๆ ก็ย่อมท้าได้
พระราชหฤทัยแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร เป็นที่ประจักษ์ในใจของคนไทยทุกคน
เสมอมา.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 90
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงทุ่มเทอุทิศก้าลังพระวรกาย และทรงเสียสละทุกอย่างเพื่อชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีของราษฎร แม้ว่าจะทรงเหน็ดเหนื่อย กับการงานเพียงใด แต่ไม่เคยทรงท้อถอยหรือว่าหมดก้าลังพระทัย
ทรงก้าหนดและส่งเสริม โครงการต่าง ๆ ในระดับหมู่บ้านตามชนบท เพื่อช่วยให้สตรีชนบทสามารถช่วยเหลือ
ครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีรายได้เพิ่มขึนด้วย โครงการศิลปาชีพที่มีอยู่ตามท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ ก็
เพื่อให้ชาวนา ชาวไร่มีอาชีพหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริมเพิ่มพูนรายได้ โดยไม่ต้องขึนอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศดังแต่
ก่อน ทรงค้านึงถึงวัตถุดิบที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่นเป็นส้าคัญ ทรงคัดเลือกสมาชิกจากครอบครัวราษฎรที่ยากจนและ
มีบุตรมากโดยไม่จ้ากัดอายุ ไม่จ้ากัด คุณวุฒิ จ้ากัดอยู่อย่างเดียวคือความยากจนและความเดือดร้อน ขณะที่เข้าฝึก

ในโรงศิลปาชีพสวนจิตรลดา ผู้รับการฝึกจะได้รับเบียเลียงตามความสามารถของแต่ละคนและปรับขึน เป็น
เงินเดือนในที่สุด จึงไม่ต้องกังวลในเรื่องการมาเรียนแต่ไม่มีรายได้เลียงครอบครัว นอกจากนียังจัดให้นักเรียนศิลปา
ชีพได้ไปทัศนศึกษาตามสถานที่ส้าคัญ ๆ ในประเทศ ไปดูนิทรรศการ และฟังบรรยายเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็นการ
เพิ่มพูนความรู้อีกด้วย.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 91
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ มีบทบาทส้าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง และเป็นพลังส้าคัญ
ในการรวมประชาชนให้เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน ทรงกระตุ้นและส่งเสริมทังข้าราชการและประชาชนทั่วไปให้จัดท้า
และปฏิบัติตามโครงการเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติ ในหลายกรณีก็ทรงเป็นผู้จัดท้าโครงการเสีย
เอง และทรงชักชวนให้ผู้อื่นมาร่วมด้วย สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถทรงเป็นขัตติยนารีที่ทุกคนยอมรับ
และเชื่อมั่น เมื่อพระองค์ทรงกระตุ้นหรือส่งเสริมกิจการใดกิจการนันก็เจริญก้าวหน้า เพราะมีบุคคลหลายฝ่าย
หลายอาชีพมาช่วยกันท้าอย่างจริงจัง ทังนีไม่ใช่เพราะทรงด้ารงต้าแหน่งเป็น "สมเด็จพระบรมราชินีนาถ แต่เพียง
อย่างเดียวหากแต่ทรงพระปรีชาสามารถ รู้คุณสมบัติของบุคคลแต่ละคนจึงทรงจัดหางานให้เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถและตรงกับความสนใจของแต่ละคนได้เสมอ ทรงมีเสน่ห์และคุณสมบัติที่โน้มน้าวดึงดูดจิตใจคนให้มี
ความประสงค์จะร่วมท้างานถวาย ด้วยทรงตระหนักดีว่า การพัฒนาประเทศเพื่อยกฐานะ ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนทังทางเศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึนนัน จะต้องได้รับความร่วมมือความสามารถและสติปัญญาจาก
ประชาชนทุกคน ประเทศชาติจึงจะเจริญก้าวหน้าและพัฒนาต่อไปได้.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 92
สิ่งที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพบเห็นอยู่เสมอขณะเสด็จพระราชด้าเนินเยี่ยมเยียนราษฎรใน
ชนบททั่วทุกภาคของประเทศ ก็คือความยากจน การเจ็บไข้ได้ป่วย และความเป็นอยู่ที่ด้อยมาตรฐานของประชาชน
จึงทรงช่วยเหลือโดยมีแนวพระราชด้าริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุก ๆ ด้าน เพื่อเป็นพืนฐานของ
การพัฒนาตนเอง ด้านการศึกษาได้พระราชทานโครงการการศึกษาทังในระบบและนอกระบบให้กับประชาชน ใน
ชนบท โดยแต่ละปีจะพระราชทานทุนการศึกษาให้เยาวชนผู้ยากจนได้เข้าศึกษาในระบบ ตังแต่ระดับประถมศึกษา
ถึงอุดมศึกษา ด้านการสังคมสงเคราะห์เมื่อเสด็จพระราชด้าเนินไปที่ใด ก็จะมีสิ่งของจ้าเป็นในการด้ารงชีวิตส้าหรับ
พระราชทานให้ชาวบ้านที่ยากจน หากทรงทราบว่า ผู้ใดตังใจจะประกอบอาชีพโดยสุจริต แต่ขาดเงินทุนในการ
ด้าเนินการก็จะพระราชทานเงินทุนส้าหรับด้าเนินการในขันต้น การพัฒนาอาชีพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมให้
ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีนัน สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถได้ทรงสนับสนุนแก่เกษตรกร ในทุก ๆ
ด้านเพื่อให้เขาเหล่านันมีรายได้เพิ่มขึนด้วยการแนะน้าให้เกษตรกรมีอาชีพเสริม ตามทักษะความสามารถและ
พัฒนาได้ดียิ่งขึน พระราชกรณียกิจที่พระราชทานความช่วยเหลือดังกล่าวนีส่งผลให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดี และ
มีอาชีพการงานที่เลียงชีวิตได้.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตอนที่ 93
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่มาเป็นล้าดับทังในฐานะที่เป็น
สมเด็จพระบรมราชินีนาถของไทยและในฐานะคู่พระราชหฤทัย แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จากการเสด็จพระราชด้าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามจังหวัดต่าง ๆ อยู่เสมอนัน ท้าให้ทรงทราบถึงการเจ็บไข้ได้ป่วย
ของชาวบ้านซึ่งอยู่ห่างไกลโรงพยาบาลและไม่มีผู้ช่วยเหลือ ดูแลให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้อง จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองราชเลขานุการในพระองค์ติดต่อกับครอบครัวผู้ป่วย สอบถามถึงความ
เป็นอยู่ ความสมัครใจ ในการที่จะได้รับการรักษาพยาบาลโดยที่จะต้องทิงบ้านทิงครอบครัวชั่วระยะหนึ่ง หาก
ผู้ป่วยและครอบครัวเต็มใจจะรับการรักษา กองราชเลขานุการในพระองค์ ฯ จะประสานกับเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง
หรือต้ารวจตระเวนชายแดน จัดการรับผู้ป่วยมารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ทังในส่วนภูมิภาคและใน
กรุงเทพมหานคร โดยทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชทานทังค่าพาหนะและค่า
รักษาพยาบาล ระหว่างที่คนไข้อยู่ในโรงพยาบาลจะมี ข้าราชบริพารไปเยี่ยมเยียนไต่ถามทุกข์สุขอยู่เสมอ และเมื่อ
คนไข้หายป่วยแล้วก็จัดให้เดินทางกลับภูมิล้าเนาต่อไป.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 94
การเสด็จพระราชด้าเนินเยี่ยมเยียนราษฎรเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ด้วยกันของสองพระองค์นันจะทรงแบ่ง
งานกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชด้าเนินไปทอดพระเนตรแหล่งน้า ที่ท้ากินของชาวบ้าน ทรง
สอบถามทุกข์สุขของชาวบ้าน และพบกับหัวหน้าครอบครัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ก็ทรงดูแล
ครอบครัว ของเขาคือแม่บ้านและเด็ก ๆ โดยเฉพาะด้านสุขอนามัย เพราะทุกครังจะทรงน้าคณะแพทย์
พระราชทาน ซึ่งจะมีแพทย์ทุกแขนงทังแพทย์หัวใจ แพทย์สมอง แพทย์กระดูก แพทย์อายุรกรรม กุมารแพทย์ และ
จักษุแพทย์ ใครเจ็บไข้ได้ป่วยก็มาตรวจ คนไข้รายใดอาการไม่ดีและจ้าเป็นต้องตรวจอย่างละเอียดก็จะพระราชทาน
ใบส่งตัวให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลและรักษาโดยไม่ต้องเสียเงิน บางครังทรงพบเด็กเล็ก ๆ ซึ่งเกิดมาหัวใจรั่ว เป็นโรค
ซีด โรคเลือด หรือเป็นวัณโรค พระองค์ก็จะทรงช่วยน้ามารักษาในที่ที่ดีที่สุดกับหมอผู้ช้านาญโรคนัน ๆ โดยทรงน้า
แม่ของเด็กมาด้วย และพระราชทานเงินไว้ช่วยครอบครัวทางบ้าน ทรงจัดให้มีคนเยี่ยมไข้ ซึ่งเป็นอาสาสมัครที่ทรง
เห็นว่าไม่มีภาระทางด้านการงานก็ทรงชวนให้มาเป็นอาสาสมัครในการเยี่ยมไข้ ครอบครัวเหล่านี.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 95
คราใดที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด้าเนินเยี่ยมเยียนราษฎร หรือแปรพระราชฐานไป
ประทับแรมตามภูมิภาคต่าง ๆ "คณะแพทย์พระราชทาน จะตามเสด็จไปรักษาคนไข้ในที่นัน ๆ ด้วย หากคนไข้ราย
ใดจ้าเป็นต้องส่งตัวเข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลก็จะรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ทรงมีแนว
พระราชด้าริในการพัฒนาสาธารณสุขขันมูลฐานในหลายรูปแบบและหลายด้าน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องสาธารณสุขขันมูลฐานอย่างกว้างขวาง และสามารถป้องกันหรือช่วยเหลือ ตัวเองได้ในระดับหนึ่ง
ยังผลให้เกิดโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการหมอหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการคัดเลือกประชาชนในหมู่บ้านเข้ารับการอบรมใน
เรื่องสาธารณสุขขันมูลฐาน เพื่อให้บุคคลเหล่านี ได้กลับไปช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ส้าหรับ
โครงการใดที่มีการด้าเนินการพัฒนาแบบผสมผสาน โดยเฉพาะการจัดชุมชน สมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถจะพระราชทาน แนวทางการพัฒนาให้ประชาชนผู้เข้ารับการอบรมได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต
รวมอยู่ด้วย ทังในแง่ของอาหารบริโภคและที่อยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 96
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงริเริ่มโครงการหมอหมู่บ้านขึน โดยทรงคัดเลือกราษฎรจากหมู่บ้าน
ต่าง ๆ มาฝึกอบรมความรู้ทางด้านสาธารณสุขเบืองต้นจาก โรงพยาบาลในท้องถิ่น นอกจากนียังทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้าง ห้องสมุดอเนกประสงค์ขึนโดยพระราชทานชื่อว่า ศาลารวมใจ ส่วนหนึ่งจัด
ให้มีหนังสือต่าง ๆ ที่จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชน อีกส่วนหนึ่งจัดเป็นห้องปฐมพยาบาล มียาพระราชทาน และ
ทรงให้ชาวบ้านที่ผ่านการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลแล้ว กลับมาท้าหน้าที่ผู้ดูแล ศาลารวมใจ ด้วยทรงตระหนักว่า
เมื่อราษฎรมีความรู้ดี มีสุขภาพดี คุณภาพชีวิตย่อมดีขึน ตามล้าดับ โปรดให้สร้างศาลารวมใจขึนในหมู่บ้านที่
ห่างไกลในจังหวัดเชียงใหม่ 4 แห่ง คือ ทีบ่ ้านขุนคง ต้าบลขุนคง อ้าเภอหางดง ที่บ้านกาด ต้าบลบ้านกาด อ้าเภอ
สันป่าตอง ทีต่ าบลเขื่อนผาก อ้าเภอพร้าว และที่วัดจันทร์ ต้าบลบ้านจันทร์ อ้าเภอแม่แจ่ม เฉพาะศาลารวมใจวัด
จันทร์นีทรงเห็นว่าอยู่ไกลและไม่มีสถานีอนามัย เนื่องจากราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวกระเหรี่ยงไม่ค่อยรู้ภาษาไทย
ภายในศาลารวมใจจึงมีเฉพาะหนังสือส้าหรับเด็ก หนังสือทางเกษตร และแผ่นภาพแนะน้าด้านอนามัยความรู้ทั่วไป
ส่วนใหญ่จะให้บริการ ทางด้านอนามัย โดยมียาพระราชทานและอุปกรณ์ท้าแผล ปัจจุบันนียังมีศาลารวมใจ วัด
พระพุทธ ต้าบลพร่อน อ้าเภอตากใบ ที่จังหวัดนราธิวาสอีกแห่งหนึ่งด้วย.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 97
ขณะเสด็จพระราชด้าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในต่างจังหวัด เมื่อทรงพบคนไข้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ จะทรงพาไปส่งให้แพทย์หลวงรักษาและทรงรับไว้ เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ซึ่งมีอยู่
ในหลายโรงพยาบาลที่กรุงเทพมหานคร เช่น โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันอายุรศาสตร์เขตร้อน โรงพยาบาลเด็ก โรงพยาบาลประสาท และสถาน
ปราบวัณโรค โดยทางกองราชเลขานุการในพระองค์ ฯ จะรวบรวมรายชื่อผู้ป่วยแยกประเภทไว้และติดต่อกับ
โรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อนัดหมายน้าตัวคนไข้ไปส่งเมื่อมีเตียงว่างแล้ว นอกจากนียังทรงให้ การช่วยเหลือดูแลใน
เรื่องต่าง ๆ เช่น จะพระราชทานของใช้ส่วนตัว สบู่ ยาสีฟัน ผ้าขนหนู ฯลฯ ส้าหรับคนไข้ที่เป็นเด็กซึ่งมีแม่ตามมา
เฝ้าก็จะพระราชทานค่าอาหารแก่แม่ของเด็กด้วย คนไข้รายใดที่อ่อนเพลียต้องการการบ้ารุงจะมีโอวัลตินและนม
กระป๋องพระราชทาน คนไข้ที่ต้องผ่าตัดก็จะพระราชทานพยาบาลพิเศษเฝ้าในวันที่จ้าเป็นตามที่โรงพยาบาลจะ
พิจารณาขอมา
น้าพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตานียังความปลาบปลืมแก่ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกคน
พวกเขาต่างส้านึกว่าสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม- ราชินีนาถคือผู้พระราชทานชีวิตใหม่แก่เขา หากไม่ได้รับ
พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณนี ก็จะไม่มีชีวิตอยู่กับครอบครัวต่อไปได้.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตอนที่ 98
ในการเสด็จพระราชด้าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามหมู่บ้าน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดที่จะ
เสด็จเข้าไปเยี่ยมถึงในบ้าน เพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่ ของเขาเหล่านันด้วย จะประทับซักถามทุกข์สุขของ
ราษฎรแบบกันเอง ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ราษฎรที่ยากไร้และทุพพลภาพ บางครังทรงบันทึกประวัติและสิ่งที่
ควรปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือบุคคลเหล่านันด้วยพระองค์เอง และเมื่อเสด็จพระราชด้าเนินกลับถึงที่ประทับแรมจะทรง
สั่งให้ด้าเนินการช่วยเหลือบุคคลนัน ๆ ในทันที ถ้าเป็นคนไข้หนักจะทรงพิจารณาเรื่องแพทย์ที่จะ ท้าการตรวจ
รักษา และพระราชทานพระราชานุเคราะห์ ทรงติดตามผลจนราษฎรที่เป็นคนไข้นันหายป่วย ก็จัดให้เดินทางกลับ
ภูมิล้าเนาโดยเรียบร้อย ส้าหรับคนไข้ที่โรงพยาบาลจ้าหน่ายออกให้กลับได้แต่ยังต้องได้รับการตรวจทุกสัปดาห์ตาม
ค้าสั่งแพทย์ จะมีบ้านพักซึ่งโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้สร้างขึนในที่ดินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ใน
ซอยวัดสุคันธาราม ตรงข้ามสถานีต้ารวจดุสิต เป็นตึกสามชัน มีแม่บ้านและผู้ดูแลคนไข้ มีรถน้าคนไข้ไปรับการ
ตรวจ ตามก้าหนด และมีอาหารพระราชทาน และที่บ้านพักคนไข้นีเองก็จัดให้มีบ้านพักของญาติคนไข้ที่ตามมา
เยี่ยมเยียนดูแลอาการด้วย คนไข้รายใดพลัดบ้านพลัดเมืองมา ไม่มีญาติมาดูแล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้ข้าราชบริพารจัดเวรกันไปเยี่ยมทั่วถึงทุกโรงพยาบาล เพื่อเป็นก้าลังใจแก่เขา พูดจาไต่ถามความ
ต้องการของเขาเปรียบเสมือนญาติไปคอยเอาใจใส่ดูแลอย่างทั่วถึง.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 99
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงบ้าเพ็ญพระราชกุศลด้านการสังคมสงเคราะห์มาโดยตลอด ได้โดย
เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทุกหนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นทุรกันดารเพียงใด ท้าให้ทรงทราบถึงทุกข์
สุข ปัญหาต่าง ๆ ของราษฎร เมื่อเสด็จ พระราชด้าเนินไปที่ใดจะท้าให้สามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงที ถ้าราษฎร
กราบบังคมทูลแล้ว ก็จะทรงช่วยเหลือจริง ๆ เขาเหล่านันจึงมีความเชื่อมั่น ศรัทธา มีความรักในพระองค์ท่าน ทุก
ครังที่เสด็จพระราชด้าเนินไปแล้วทรงสัญญาอะไรไว้กับเขา ก็จะทรงท้าให้เสมอ กล่าวได้ว่า ไม่มีช่องว่างระหว่าง
พระองค์กับราษฎร เขาจะกราบบังคมทูลทุกเรื่องและจะพูดภาษาง่าย ๆ ไม่ต้องใช้ราชาศัพท์ เขาเจ็บเขาก็กราบ
บังคมทูล คนที่บ้านเขาเจ็บก็จะกราบบังคมทูล บางราย ลูกป่วยหนัก ลูกพิการต้องอุ้มลูก ป้อนข้าวป้อนน้า บางราย
ลูกปัญญาอ่อนซึ่งเกิดจากการที่ แม่ขาดสารอาหารก็มี เมื่อทรงทราบก็จะทรงช่วยเหลือทุกราย บางคนที่พิการ เช่น
ตาบอด ก็จะทรงสัมผัสด้วยพระหัตถ์ มีพระราชด้ารัสถามอาการและการรักษาพยาบาลด้วยความห่วงใย ยังความ
ปลืมปิตอิ ย่างใหญ่หลวงแก่ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยเหล่านันเป็นที่สุด.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 100
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับคนไข้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เป็นจ้านวนมาก จึงทรงตังแผนก
คนไข้ในกองราชเลขานุการในพระองค์ ฯ ขึนแผนกหนึ่ง คนไข้ส่วนใหญ่เป็นโรคที่ต้องรักษานาน ๆ และเป็นโรคที่
ต้องใช้เงินในการรักษามาก ๆ ด้วยทรงตระหนักว่าประชาชนผู้เจ็บไข้ได้ป่วยเหล่านีไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
เพราะการจะไปรักษาที่โรงพยาบาลนันต้องมีค่าใช้จ่ายทังค่ารถ ค่ายา ยิ่งถ้าเป็นโรคที่ต้องรักษานาน ๆ หรือมี
อาการหนัก ค่าใช้จ่ายจะสูงมาก ทรงบ้าเพ็ญพระราชภารกิจนีอย่างกว้างขวาง ทรงช่วยเหลือราษฎรที่เจ็บไข้ได้ป่วย
พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการรักษาพยาบาลปีละ หลายพันคนโดยทรงใช้จ่ายจากพระราชทรัพย์ส่วน

พระองค์ทังสิน มีพระราชเสาวนีย์ให้นางสนองพระโอษฐ์และเจ้าหน้าที่กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ ตลอดจน อาสาสมัครที่มาร่วมปฏิบัติงานถวายช่วยกันดูแลราษฎรที่เจ็บป่วยนีอย่างใกล้ชิด และ
ให้ปฏิบัติต่อราษฎรที่ป่วยไข้เสมือนญาติ ทรงพิถีพิถันในการเลือกผู้เยี่ยมไข้ เพราะไม่โปรดให้ไปแสดงท่าทีรังเกียจ
ว่าคนเหล่านันเป็นคนชนบท หรือรังเกียจในโรคภัยที่เขาเป็นอยู่.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 101
พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงรับเด็กน้อย จากแม่มาอุ้มไว้ในอ้อมพระกร ก่อนส่ง
แม่เด็กให้แพทย์หลวงตรวจรักษา หรือพระฉายาลักษณ์ ที่ทรงช่วยแพทย์หลวงหยอดตาให้คนไข้ ตลอดจนพระ
ฉายาลักษณ์ที่ทรงจูงหญิงชราไปพบ แพทย์หลวงเป็นภาพที่ข้าราชบริพารผู้ตามเสด็จ และราษฎรที่มารอรับเสด็จ
เห็นจนเจนตา กล่าวกันว่าสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเป็น "พระราชินี ที่ทรงมีพระราชหฤทัย
อ่อนโยนและมีเมตตาอยู่เปี่ยมล้นยากที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือน เหล่าราษฎรทั่วทุกถิ่นต่างเทิดทูนสมเด็จพระนางเจ้า
ฯ พระบรมราชินีนาถว่าเป็นดั่ง "แม่ พระองค์เปรียบเสมือนหยาดน้าฝน ที่โปรยปรายความชุ่มชื่นเย็นฉ่้าให้แก่ผู้
ยากไร้ ทุกข์สุขที่มีอยู่ในใจของราษฎรนัน ทรงพร้อมเสมอที่จะรับฟังและพระราชทานความช่วยเหลือ บางรายลูก
ป่วยหนักท้าให้เขาท้าอะไรไม่ได้ เพราะต้องดูแลลูก บางรายลูกเป็นโรคหัวใจ เป็นโรคเลือด บางรายลูกพิการต้องอุ้ม
ลูกป้อนข้าวป้อนน้า บางรายปัญญาอ่อนก็มี ราษฎรที่เดือดร้อนเหล่านีจะอุ้มลูกมานั่งคอยเพื่อที่จะขอให้ ทรงช่วย ก็
จะทรงรับฟังปัญหาและพระราชทานความช่วยเหลือเท่าที่จะทรงช่วยได้เสมอ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 102
…ในปัจจุบันนีการได้เข้าใกล้ชิดประชาชนเป็นสิ่งส้าคัญยิ่งเพราะท้าให้ได้รู้ ได้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ ทุกข์สุขของ
เขาที่อาจเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งคนในเมืองเช่นเราไปไม่ถึง ข้าพเจ้าได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยม
ราษฎรมาทั่วทุกภาค มีโอกาส ได้ทราบว่าความทุกข์ยากอย่างหนึ่งของประชาชน คือ ความเจ็บไข้ได้ป่วย…"
…ข้าพเจ้าได้เห็นคนเจ็บด้วยโรคต่าง ๆ เป็นอันมากอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน บางครังบางคราวก็ได้เห็นคนที่มี
ร่างกายและอวัยวะพิกลพิการมากอย่างที่ไม่เคยคาดคิดว่า จะเป็นไปได้ถึงเพียงนัน…"
นี่คือพระราโชวาทของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาส พระราชทานประกาศนียบัตรผดุงครรภ์
อนุปริญญาพยาบาลและอนามัย อนุปริญญาพยาบาลและผดุงครรภ์ และอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ แก่ผู้ส้าเร็จ
การศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พุทธศักราช 2518
จะเห็นได้ว่าแม้วันเวลาจะผ่านพ้นไปเนิ่นนานสักเพียงใด หากแต่พระเมตตาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ พระราชทานไปยังพสกนิกรของพระองค์หาได้ลดน้อย ลงไปไม่ ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ที่เจ็บไข้ได้
ป่วยยังคงได้รับความห่วงใยจากพระองค์ด้วยดีเสมอมา.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตอนที่ 103
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชปณิธานแน่วแน่ในอันที่จะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร
ให้มีฐานะพอมีพอกินในทั่วทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะราษฎรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริหลายโครงการหลายรูปแบบเกิดขึน ณ ที่นัน เมื่อวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2547 ที่ผ่านมา
กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12
สิงหาคม 2547 ได้นาสื่อมวลชนไปเยี่ยมชม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ โครงการฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเฒ่า โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดงยอ
โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านทรายทอง จังหวัดสกลนคร โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสานแว้-นาโคกกุง จังหวัด
มุกดาหาร โครงการหมู่บ้านนักรบไทย และโครงการพัฒนาเฉพาะพืนที่ป่าดงนาทาม จังหวัดอุบลราชธานี
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 104
จากการที่ประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเมื่อพุทธศักราช 2540 ท้าให้เกิดสภาวะว่างงานขึนเป็น
จ้านวนมาก และมีแรงงานบางส่วนกลับไปอยู่ในชนบทตามถิ่นฐานเดิม เพื่อท้างานรับจ้างต่าง ๆ เมื่อสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด้าเนินทรงเยี่ยมราษฎรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีราษฎรถวายฎีกาขอ
ความช่วยเหลือในเรื่องการประกอบอาชีพหลายราย จึงได้พระราชทานความช่วยเหลือโดยทรงให้หาพืนที่เพื่อ
จัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึน ณ บริเวณหนองหมากเฒ่า บ้านนาค้า ต้าบลห้วยยาง อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ใช้ชื่อ
ว่า โครงการฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเฒ่า ตาม พระราชดาริ จังหวัดสกลนคร" มีการด้าเนินงานในลักษณะของ
การเกษตรแบบผสมผสาน โดยน้าหลาย ๆ หลักการมาปรับใช้เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดสารพิษ ใช้ที่ดินอย่างมี
ประสิทธิภาพและให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ ทังนีเป็นไปตามพระราชด้าริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่
จะทรงช่วยเหลือราษฎรให้มีฐานะและความเป็นอยู่ที่ดีขึนนั่นเอง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 105
โครงการฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเฒ่า ตามพระราชดาริ จังหวัดสกลนคร เป็นไปในหลักการของเกษตรยั่งยืน
คือ ผู้บริโภคยั่งยืน ผู้ผลิตยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน มีหลายวิธีได้แก่ การปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ
การเลียงสัตว์ เลียงปลา เพาะเห็ดแบบต่อเนื่อง ที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทุกวัน การปลูกพืชต่างระดับ โดย
ค้านึงถึงธรรมชาติของพืชที่จะอยู่รวมกันได้ มีการน้าพืชยืนต้นตระกูลถั่วและพืชที่มีคุณสมบัติในการป้องกันก้าจัด
ศัตรูพืชมาปลูก โดยน้าเทคโนโลยีทางด้านอารักขาพืชมาใช้ อาทิ การใช้สารสกัดชีวภาพ การใช้กับดักแมลง การใช้
พืชไล่แมลง เช่น ตะไคร้หอม เป็นต้น โครงการฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเฒ่าตามพระราชด้าริ ด้าเนินการตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้มีความหลากหลายด้านชนิดอาหารมากกว่าการผลิตแต่ละชนิดในปริมาณมาก
ๆ และน้าการแปรรูปมาเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้สูงขึน ซึ่งเมื่อฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเฒ่า ตามพระราชด้าริมี
เครือข่ายเพิ่มขึน ก็สามารถปรับให้เป็นไปตามแนวทฤษฎีใหม่ขันที่สองได้ในเวลาต่อมา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตอนที่ 106
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดงยอ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เป็นเครือข่ายหนึ่งของฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเฒ่า ตามพระราชด้าริ ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การ
จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 ได้น้าสื่อมวลชนทุกแขนงไปเยี่ยมชมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2547 ทังนี
สืบเนื่องจากการที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือในเรื่องการจัดหาที่ดินท้ากินและเรื่องการท้างานต่าง ๆ
เป็นจ้านวนมาก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการหาวิธีพระราชทานความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มีพระราชด้าริว่า สมควรสอนให้ประชาชนรู้จักใช้ที่ดินที่มีจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้มีผลผลิต
เพียงพอเลี้ยงครอบครัวได้ โดยใช้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาดาเนินการ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 107
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเสมอ เมื่อทรงตระหนักในความ
เดือดร้อนที่เกิดขึน จึงมีพระเมตตาให้เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับกรมปศุสัตว์ ขอใช้พืนที่ว่างเปล่า จ้านวน 92
ไร่ ของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร บริเวณบ้านโนนสวรรค์ ต้าบลพังขว้าง อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
และ พระราชทานพระราชานุญาตให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเข้าด้าเนิน โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ดงยอ ร่วมกับส่วนราชการในพืนที่ ก่อสร้างบ้านและจัดแบ่งแปลงท้าการเกษตรหลังละ 2 ไร่ จ้านวน 20 หลัง
พร้อมสร้างระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ และเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2544 สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด้าเนินทรงเปิด โครงการฯ และทอดพระเนตรบ้านตัวอย่าง ส้าหรับเกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้รับจากราษฎรที่เข้าเฝ้าขอพระราชทานที่ท้ากิน ซึง่
ราษฎรที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเหล่านีจะต้องผ่านการอบรมจากฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเฒ่า ตามพระราชด้าริด้วย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 108
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดงยอ อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อยู่
ห่างจากโครงการฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเฒ่า ตามพระราชด้าริ ประมาณ 5 กิโลเมตร ราษฎรที่ได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณเข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมจากฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเฒ่า ประมาณ 3 เดือน เพื่อให้มี
ความรู้ทางการเกษตรและมีแนวคิดที่จะใช้พืนที่ให้เกิดผลตอบแทนสูงสุด ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ง่ายไม่ซับซ้อน และ
เป็นแบบอย่างให้เกษตรกรสามารถน้าไปปฏิบัติให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดได้อย่างครบวงจร มีการปลูกผัก
หลากหลาย หลังบ้านเลียงสัตว์ต่าง ๆ เพื่อการบริโภคอย่างพออยู่พอกินโดยใช้วิธีเกษตรธรรมชาติ เป็นการรักษา
สภาพแวดล้อมและด้ารงวิถีชีวิตแบบถิ่นไทยอีสาน เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราช
ด้าเนินทรงเยี่ยมเกษตรกรและทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโครงการ ทรงพอพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง พร้อม
ทังมีพระราชเสาวนีย์ให้น้าโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดงยอ ไปเป็นแบบอย่างในพืนที่อื่นต่อไป
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตอนที่ 109
เนื่องจากพืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่อนข้างแห้งแล้ง ราษฎรส่วนใหญ่มีฐานะความเป็นอยู่ยากจน ขาดแคลนที่
ท้ากิน สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ จึงทรงส่งเสริมด้านศิลปาชีพแก่ราษฎรในหลายพืนที่ กรม
ประชาสัมพันธ์ ในนามคณะ-กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 ได้น้า
สื่อมวลชนเยี่ยมชม โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านทรายทอง ต้าบลปทุมวาปี อ้าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร เมื่อ
วันที่ 17 มีนาคม 2547 ซึ่งสมเด็จ- พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระเมตตารับราษฎรบ้านทรายทองไว้
เป็นสมาชิกในโครงการศิลปาชีพ เมื่อพุทธศักราช 2524 เนื่องจากทรงห่วงใยราษฎรเหล่านัน และทรงชักชวนให้
ราษฎรปลูกป่า ปลูกต้นไม้ เช่น ไม้แดง ไม้นนทรี ยูคาลิปตัส ต่อจากนัน ทรง ส่งเสริมอาชีพทอผ้าไหม ปลูกหม่อน
เลียงไหม เลียงโคนม จักสานลายขิด งานประดิษฐ์ปีกแมลงทับ และปักผ้า การด้าเนินงานตามพระราชเสาวนีย์
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านทรายทองจนปัจจุบัน ท้าให้ราษฎรมี
งานท้า มีรายได้เพิ่มขึน และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 110
ในโอกาสน้าสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คณะสื่อมวลชนได้เดินทางไปยัง โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ บ้านสานแว้-นาโคกกุง ต้าบล
กกตูม อ้าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 เดิมราษฎรบ้านสานแว้มีอาชีพท้าไร่มัน
ส้าปะหลังและท้านา รายได้ไม่พอกิน พุทธศักราช 2535 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงทราบถึง
ความเดือดร้อนของราษฎรบ้านนาโคกกุง จึงขอพระราชทานความช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และต่อมาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2535 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด้าเนินทรงงานที่
ส้านักสงฆ์ภูผาผึง ได้พระราชทานทุนทรัพย์เพื่อส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหม พระราชทานทุนการศึกษาแก่เด็ก
นักเรียน และทรงรับราษฎรที่เจ็บป่วยเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ พร้อมทังพระราชทานถุงของขวัญแก่
ผู้สูงอายุในหมู่บ้านสานแว้และหมู่บ้านใกล้เคียงอย่างทั่วถึง ยังความส้านึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรเป็นที่
ยิ่ง.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 111
ด้วยส้านึกในพระมหากรุณาธิคุณ กองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับอ้าเภอดงหลวง และจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมกันจัดตัง
โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสานแว้-นาโคกกุง เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ- พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ
12 สิงหาคม 2535 ตลอดจนเป็นการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรให้มีรายได้เพิ่มขึน ให้ราษฎรใช้ที่ดินซึ่งมีจ้ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และยังเป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้อีกด้วย
โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสานแว้-นาโคกกุง ตังอยู่ที่ต้าบลกกตูม อ้าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร มีกิจกรรม
ส้าคัญคือการทอผ้าไหม ทอผ้าพืนเมือง ปลูกหม่อนเลียงไหม งานปักผ้า จักสานและแกะสลัก ประดิษฐ์ตุ๊กตา
ดอกไม้ประดิษฐ์ และท้าการเกษตร เช่น ปลูกป่า ปลูกพืชผักสวนครัว เลียงไก่ เลียงปลา ส่งเสริมการเกษตรแบบ

พอเพียง ส่งเสริมระบบการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชด้าริทฤษฎีใหม่ ปัจจุบันมีสมาชิกรวมทังสิน 406
คน มีรายได้เฉลี่ยที่เกิดจากงานศิลปาชีพของสมาชิกประมาณ 3 หมื่น 4 พันบาทต่อครัวเรือนต่อปี
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 112
โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ หมู่บ้านนักรบไทย เป็นอีกโครงการหนึ่งที่กรม
ประชาสัมพันธ์ได้น้าสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2547 หมู่บ้านนักรบไทย เป็นหมู่บ้านที่ทหาร
กองหนุนผู้เสียสละเพื่อชาติพ้านักอยู่และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชเสาวนีย์ให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ ดูแล โครงการฯ มีการอบรมการทอผ้าไหมแก่กลุ่มแม่บ้าน ช่วยให้ราษฎรมีพันธุ์สัตว์น้าบริโภคตลอดปี และ
ด้วยพืนที่ของหมู่บ้านจึงเหมาะสมที่จะเป็นแหล่งผลิตอาหารตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในการประกอบอาชีพ หมู่บ้าน
นักรบไทยตังอยู่ที่กิ่งอ้าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี มีกิจกรรมส้าคัญหลายประการคือการทอผ้าไหม การ
เพาะปลูก เช่น ปลูกเผือก มะพร้าวพันธุ์น้าหอม งาขาว เพาะเห็ด ปลูกผัก สวนครัว เช่น ถั่วฝักยาว ฟักทอง
ข้าวโพดหวาน ผักบุ้งจีน ส่งเสริมการเลียงไก่พืนเมือง เลียงสุกร เลียงปลาดุก ปลาสวาย ปลาสวยงาม ปัจจุบันกลุ่ม
แม่บ้าน และสมาชิกโครงการหมู่บ้านนักรบไทย ตลอดจนราษฎรบริเวณใกล้เคียงมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่
ครอบครัว และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 113
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2541 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ พระราชด้าเนินไปยังบ้านโนนสวรรค์
ต้าบลนาโพธิ์กลาง อ้าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีพระราชด้ารัสความตอนหนึ่งว่า
………มาที่นี่ได้ความรู้ แต่เดิมมีความกังวลว่าประชาชนที่ช่วยกันรักษาป่า และปฏิญาณว่าจะไม่ตัดไม้ท้าลายป่า จะ
อยู่กันอย่างไร เมื่อมาเห็นโครงการนีแล้ว รู้สึกมีความสบายใจที่ได้เห็นประชาชนมีอาหารรับประทาน โครงการนี
เป็นโครงการที่ดีมาก อยากให้น้าไปท้าให้กับหมู่บ้านอื่น ๆ ด้วย เพื่อให้ราษฎรได้มีอาหารรับประทานอย่าง
พอเพียง…."
พระราชด้ารัสดังกล่าวเกิดจากพระราชหฤทัยห่วงใยของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในเรื่องปากท้อง
ของราษฎรพืนที่ป่าดงนาทาม ซึ่งครอบคลุมเนือที่ 55,000 ไร่ของอ้าเภอชายแดน 3 อ้าเภอ ได้แก่ อ. โขงเจียม อ.
โพธิ์ไทร อ.ศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี รวม 17 หมู่บ้านให้อยู่ดีกินดีมีความสุขและรักษาป่าไว้ให้คงอยู่
ตลอดไป เน้นเรื่องปากท้องของราษฎรในพืนที่เป็นหลักโดยเฉพาะการลดต้นทุนในการท้าไร่ท้านาที่สวนและเพิ่ม
ผลผลิตด้านการเกษตรด้วยวิธีธรรมชาติ ด้วยการน้าเทคนิคเกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้แก้ปัญหาวิกฤติ
เศรษฐกิจให้แก่ชาวนา ชาวไร่ของหมู่บ้านพืนที่ป่าดงนาทาม อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
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