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พระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชิ นีนาถ
ประจําปี ๒๕๔๗ จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
**********
วันที ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถ ได้เสด็จพระราชดําเนิ นไปศูนย์บ ริ การและ
พัฒนาทีสู งปางตอง อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี พลเอก ชัยสิ ทธิ ชิ นวัตร ผูบ้ ญั ชาการ
ทหารบก พลโท พิ ชาญเมธ ม่ วงมณี แม่ท พั ภาคที ๓ นายสุ พ จน์ เลาวัณ ย์ศิ ริ ผูว้ ่าราชการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสามารถ โชคคณาพิทกั ษ์ อธิ บดี กรมชลประทาน นายเทอดศักดิ บุ ณยขจร
วิศวกรใหญ่ฯ ด้านวางแผน และโครงการกรมชลประทานและนายสุ วฒั น์ เทพอารักษ์ ผูช้ ่วยเลขาธิ การ
กปร.เฝ้ าฯรับเสด็จ
เมือเสด็จพระราชดําเนินถึงศูนย์บริ การ และพัฒนาทีสู งปางตอง นายปลอดประสพ
สุ รัสวดี ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
กราบบังคมทูลรายงานการฝึ กกําลัง
ประชาชนและเบิกผูแ้ ทนกลุ่มประชาชน เข้ารับพระราชทานโล่ห์รางวัลการประกวดหมู่บา้ นส่ งเสริ มการ
ปลูกป่ าเปี ยก จํานวน ๓ ราย อุปกรณ์ดบั ไฟป่ า จํานวน ๕ ราย และได้ประทับรถยนต์พระทีนัง
เสด็จฯไปยังแปลงทดลองปลูกผัก ทรงปล่อยปลากดหลวง ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ
ในบริ เวณศูนย์บริ การและการพัฒนาทีสู งปางตอง
สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิติ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่ ดร. ปลอดประสพ
สุ รัสวดี ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม
และคณะทํางานโครงการพัฒนา
ตามพระราชดําริ หัวหน้าส่ วนราชการ และอาสาสมัครป้ องกันไฟป่ า ( อสฟป. ) รุ่ นที ๑ ณ
ศูนย์บริ การและพัฒนาทีสู งปางตองตามพระราชดําริ ตําบลหมอกจําแป่ อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
“ ข้าพเจ้าถือว่า เป็ นมงคลอันยิงใหญ่ทีได้ยนิ ราษฎรอาสาสมัครดูแลเรื องไฟป่ า กล่าว
คําปฏิญาณ เป็ นคําทีได้ยนิ แล้วน่าชืนใจมาก ซึ งแสดงว่าทุกคนเข้าใจความสําคัญของการมีป่าไม้ของ
ประเทศ อันทีจริ งป่ าไม้นี เดียวนีทัวโลกก็ทราบกันว่าเป็ นแหล่งต้นนําทีสําคัญ เดียวนีทัวโลกก็มีความ
กลัวว่าต่อไปในอนาคตอีก ๑๐ ปี ข้างหน้า ถ้าเราไม่ระมัดระวังเรื องป่ านําจืดซึ งเป็ นของมีค่ามาก ก็จะ
ลดน้อยลงไป และจะเป็ นของทีแพงซึ งจะเป็ นทีน่าเสี ยดายมากทีประชาชนทียากจนจะต้องใช้เงินสําหรับ
มีนารั
ํ บประทานและนําใช้ ทางประเทศไทยนี ทางรัฐบาลก็ได้สนับสนุนอย่างมาก ทีจะให้มีป่าไม้ซึง
เป็ นต้นนําได้ช่วยกันดูแล แต่ตอ้ งได้รับความร่ วมมือจากประชาชนทัวไปว่า การหวงป่ าไม้นีไม่ใช่เป็ น
การแกล้ง หรื อไม่เห็นใจแก่ประชาชนทีต้องการไม้ไปขาย หรื อต้องการไม้ไปสร้างทีอยูอ่ าศัยทีโน่นทีนี
แต่ความจริ งเป็ นเรื องสําคัญถ้าเราอยากมีนาใช้
ํ สําหรับรับประทาน และสําหรับทําเกษตรกรรมกสิ กรรม
เราต้องระมัดระวังป่ าของเราทีทัวโลกขณะนีเขากําลังดําเนินการอยู่

๔๕

ในทีสุ ดนี ข้าพเจ้าก็ขออวยพรให้ท่านทังหลาย ด้วยเจตนาดีของท่านทีจะช่วยชาติ
บ้านเมืองปกป้ องคุม้ ครองทรัพยากรอันสําคัญของชาติ ให้ท่านทังหลายมีความสุ ขความเจริ ญตลอดไป ”
วันที ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
๑. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถ ได้เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยียมราษฎร
บ้านห้วยช่างคํา หมู่ที ๘ ตําบลห้วยโป่ ง อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี พลโท พิชาญเมธ
ม่วงมณี แม่ทพั ภาคที ๓ นายสุ พจน์ เลาวัณย์ศิริ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสามารถ
โชคคณาพิทกั ษ์ อธิ บดีกรมชลประทาน นายเทอดศักดิ บุณยขจร วิศวกรใหญ่ฯ ด้านวางแผน และ
โครงการกรมชลประทาน และนายสุ วฒั น์ เทพอารักษ์ ผูช้ ่วยเลขาธิ การ กปร. นายลลิต ถนอมสิ งห์
ผูอ้ าํ นวยการกองประสานงานโครงการ ฯ ๓ สํานักงาน กปร. เฝ้ าฯ รับเสด็จ
เมือเสด็จพระราชดําเนินถึง นายเดชา สัตถาผล นายอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
กราบบังคมทูลรายงานข้อมูลหมู่บา้ น และทรงเยียมราษฎร จากนันได้เสด็จ ฯ เข้าสู่ พลับพลาทีประทับ
ทรงงาน
ในการนี ผูอ้ าํ นวยการสํานักชลประทานที ๑ กราบบังคมทูลถวายรายงานการจัดหา
แหล่งนํา โดยมีสาระสําคัญ คือ กรมชลประทานจะดําเนินการจัดหานําเพือการเกษตร ให้ราษฎร
บ้านห้วยช่างคํา หมู่ที ๘ ตําบลห้วยโป่ ง อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามทีนายอําเภอเมือง
กราบบังคมทูล รายงานปั ญหาและสภาพทัวไป โดยให้ราษฎรตังกลุ่มผูใ้ ช้นาเพื
ํ อบริ หารจัดการนําของ
โครงการฯ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุ ด
นายสหัส บุญญาวิวฒั น์ ผูช้ ่วยเลขาธิ การพระราชวังฝ่ ายกิจกรรมพิเศษ ได้กราบบังคม
ทูลรายงานเพิมเติมว่า พระอธิ การอินสม จะธรรมโม เจ้าอาวาสวัดทุ่งรวงทอง ตําบลแม่ลาน้อย
อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีลิขิตขอความอนุ เคราะห์สนับสนุ นการสร้างอ่างเก็บนํา
ห้วยหมากฟักทอง เพือส่ งนําให้พืนทีการเกษตรและอุปโภค – บริ โภคของราษฎร ในตําบลแม่ลาน้อย
และตําบลท่าผาปุ้ ม ซึ งจะได้ดาํ เนินการตามขันตอนของทางราชการต่อไป
๒. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชเสาวนียก์ บั นายสามารถ
โชคคณาพิทกั ษ์ ตําแหน่งอธิ บดีกรมชลประทาน ณ บ้านห้วยช่างคํา ตําบลห้วยโป่ ง อําเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ความว่า ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งนําช่วยเหลือราษฎรบ้านห้วย
ช่างคําทีประสบปั ญหาขาดแคลนแหล่งนําเพือการเกษตรและการอุปโภค-บริ โภค
วันที ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
๑. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถ เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระทีนัง
ไปยังโครงการธนาคารอาหารและชุมชนตามพระราชดําริ บา้ นนาป่ าแปก หมู่ที ๔ ตําบลหมอกจําแป่
อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยจุดแรกได้เสด็จไปยังพืนทีปลูกป่ าของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์
ป่ าและพันธุ์พืช โดยมี นายประพัฒน์ ปั ญญาชาติรักษ์ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ งแวดล้อม พลโทพิชาญเมธ ม่วงมณี แม่ทพั ภาคที ๓ นายสุ พจน์ เลาวัณย์ศิริ ผูว้ า่ ราชการ
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จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ เลขาธิ การ กปร. นายสมพล พันธุ์มณี รอง
เลขาธิ การ กปร. พลเอกนิพนธ์ ภารัณนิตย์ ทีปรึ กษาสํานักราชเลขาธิ การ และนายสมชัย เพียรสถาพร
อธิ บดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เฝ้ าฯ รับเสด็จ
จากนันจึงประทับรถยนต์พระทีนังเสด็จ ฯ
ไปยังโครงการธนาคารอาหารชุมชน
ตามพระราชดําริ บา้ นนาป่ าแปก มีนายบรรพต หงษ์ทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสามารถ
โชคคณาพิทกั ษ์ อธิ บดีกรมชลประทาน นายธงชาติ รักษาดุล อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร นายสิ ทธิ ชยั
ประเสริ ฐศรี รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุ วฒั น์ เทพอารักษ์ ผูช้ ่วยเลขาธิ การ กปร.
เฝ้ าฯ รับเสด็จ ทรงพระราชดําเนินทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชิ นีนาถ ได้พระราชทานพระราชเสาวนียใ์ ห้แก่ขา้ ราชการและคณะทํางานโครงการธนาคาร
อาหาร และชุมชน สรุ ปความได้ดงั นี
การดําเนิ นงานของโครงการฯ นี มีแนวทางทีถูกต้องแล้วดําเนิ นการได้เป็ นจริ งสมดัง
พระราชปณิ ธาน ขอให้พยายามรักษาทรัพยากรธรรมชาติทีมีอยูไ่ ว้ เช่น การอนุรักษ์พนั ธุ์เขียดแลว
กบต่าง ๆ กบเขียวภูเขา ส่ วนการดําเนินการด้านอาหารก็จะต้องอนุ รักษ์ไว้และขยายผลการพัฒนาให้
กว้างขวางต่อไป สหประชาชาติ (UN) บอกไว้วา่ อาหารจะขาดแคลน ราคาแพงขึน ประเทศต่างๆ จึง
จําเป็ นทีจะต้องจัดหาอาหารเลียงประชากรจึงควรทําโครงการธนาคารอาหาร ซึ งได้มาทําทีนีและประสบ
ความสําเร็ จดี
นักวิชาการต่างประเทศบอกว่าอีก ๑๐ ปี นําจืดจะขาดแคลน ในโลกนีมีนาจื
ํ ด
จํากัด ประชากรเพิมมากขึน มีความจําเป็ นจะต้องใช้นาจื
ํ ดมากขึน นําจืดทีสามารถรับประทานได้มีค่า
ทีประเทศมาเลเซี ย รัฐบาลได้อนุมตั ิให้ก่อสร้างทีเก็บนําฝนขนาดใหญ่มาก ทังๆ ทีประเทศมาเลเซี ยมี
ฝนตกจํานวนมาก เขาก็พยายามทีเก็บนําฝนไว้ใช้ประโยชน์ในยามขาดแคลน โดยเฉพาะทีฝนตกลงมา
แต่ละบ้านน่าจะหาทีเก็บกักนําฝนไว้ แต่ในกรุ งเทพฯจะมีอากาศทีไม่บริ สุทธิ มีฝนละอองมาก
ุ่
อาจจะมี
ปั ญหาในการเก็บกักนําไว้ใช้ประโยชน์ได้ ส่ วนทีจังหวัดนราธิ วาส มีฝนตกมากแต่นาจื
ํ ดก็หายหมดไป
ไม่มีทีเก็บไว้ประกอบกับเมือก่อนป่ าไม้มีจาํ นวนมาก
ป่ าไม้จะมีส่วนสําคัญ
ทีจะช่วยเก็บกักนํา
โดยเฉพาะนําใต้ดิน ปั จจุบนั ป่ าไม้ถูกทําลายลงมากทําให้นาใต้
ํ ดินหมดไป ดังนัน จึงควรช่วยกันรักษา
ป่ าไม้เพือให้เป็ นทีเก็บกักนําและอาหาร
แม่ทพั ภาคที ๓ จะส่ งเสริ มให้ปลูกต้นไผ่จาํ นวนมาก ๆ ก็จะเป็ นประโยชน์เพราะนอกจากจะ
เป็ นป่ าไม้ทีช่วยเก็บนําใต้ดินแล้ว ราษฎรยังสามารถนําไผ่ไปใช้ประโยชน์หลายอย่างด้วยและควรให้มี
การรณรงค์ให้ช่วยกันเก็บกักนํา รักษานําสะอาดบริ สุทธิ มิให้ไหลลงทะเลไปโดยเปล่าประโยชน์
๒. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชเสาวนีย ์ กับ นายธงชาติ
รักษากุล ตําแหน่ง อธิ บดีการส่ งเสริ มการเกษตร ณ บริ เวณโครงการธนาคารอาหารชุมชนบ้าน
นาป่ าแปก ความว่า

๔๗

- ให้มีการแปรรู ปข้าวสาลีเป็ นแป้ งแล้วส่ งเสริ มแม่บา้ นเกษตรทําขนมหลากหลาย
จําหน่าย
- ให้ส่งเสริ มปลูกไผ่ เพือให้เกิดพืนทีสี เขียว แทนพืนทีว่างเปล่าบนพืนทีสู ง
- ให้ปลูกกาแฟเสริ มสภาพป่ า เป็ นการอนุ รักษ์สิงแวดล้อมไม่ทาํ ลายป่ า และเป็ นการ
ป้ องกันไฟป่ า
๓. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชเสาวนีย ์ กับคณะทํางาน
Food Bank ณ บ้านนาป่ าแปก ความว่า
๓.๑ ให้รักษาทรัพยากรธรรมชาติเอาไว้ โดยเฉพาะเขียดแลว
๓.๒ อนาคตข้างหน้า นํากับนําใช้จะขาดแคลน เนืองจากความเจริ ญความ
ทันสมัยทําลายธรรมชาติ จะทําอย่างไร
- ให้ชาวบ้านกักเก็บนําฝนไว้ใช้ ในลักษณะธนาคารนํา
กรมชลประทานลองไปคิดดู เช่น ทําโอ่ง ทําหลุมกักเก็บนํา (Water Bank )
- รณรงค์รักษานําให้สะอาด โดยเฉพาะต้นนําของแม่นาลํ
ํ าธาร
๓.๓ พลังงานโดยธรรมชาติจะขาดแคลน ถ้าหากใช้ไม่ถูกวิธีหรื อใช้ไม่จาํ กัด
แบบไม่มีทดแทน ถ้าให้ชาวบ้านทําธนาคารฟื น จะทําอย่างไร ? ให้ป่าไม้ลองไปคิดดู
- ปลูกป่ า เพือทําฟื น หรื อปลูกต้นไม้ทาํ ฟื นโดยเฉพาะ ( ไม้โตเร็ ว )
- การทําธนาคารฟื น ต้นนําไม่หาย ต้นไม้ไม่หาย ป่ ายังเหมือนเดิม
๔. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชเสาวนียก์ บั ผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอนผูแ้ ทนหน่วยต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะทํางานโครงการ
พัฒนาตามพระราชดําริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โครงการธนาคารอาหารชุมชนบ้านนาป่ าแปก
ตําบลหมอกแป่ อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีพระราชเสาวนียท์ ีเกียวข้องกับการประมง ดังนี
๔.๑ แนวทางการดําเนินงานโครงการธนาคารอาหารชุ มชนทีดําเนิ นการมา
ถูกต้องแล้วสามารถทําให้เป็ นจริ งได้ในอนาคตอาหารจะขาดแคลนมากขึน ควรทําธนาคารอาหารชุมชน
ต่อไป
๔.๒ ให้เพาะพันธุ์เขียดแลว พันธุ์กบต่างๆ และพันธุ์สัตว์นาพื
ํ นเมืองปล่อย
กลับคืนธรรมชาติ และให้พยายามอนุรักษ์ทรัพยากรของไทยไว้
๔.๓ มีรับสังเรื องเขียดตาโอดทีภาคอีสาน ชาวบ้านบอกว่ารสชาติอร่ อยแต่
พบว่าใกล้สูญพันธุ์แล้ว
***********

