
โดย พลเอกหญิง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

7เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๘ ตอนที่ ๑ เดอืน มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

	 การเรียนการสอนเรื่องการพัฒนาในครั้งนี้	ครูจะเล่าในแง่ประสบการณ์เท่าที่จ�าได้	เป็นเรื่องที่

ผ่านมาในชีวิต	ไม่เล่าในลักษณะต�าราเรียน	หรือเอกสารค�าสอน	

	 เคยอธิบายหลายครั้งว่า	พัฒนา	แปลว่า	ท�าให้ก้าวหน้า	การพัฒนา	คือ	การท�าให้คนหรือพื้นที่

เจริญก้าวหน้าขึ้น	เรื่องนี้เคยสอนนักเรียนแล้วในวิชาไทยศึกษา	เมื่ออยู่ชั้นปีที่	๒		บางทีเรื่องการพัฒนา	 

๒	เรือ่งนีก้ย็าก	ไม่ทราบว่าจะเริม่ตรงไหนก่อน	เพราะว่าบางทีต้่องการให้พืน้ท่ีเจรญิก้าวหน้า	พฒันาทีด่นิ 

ท�าเป็นศนูย์การค้า	สถานทีท่่องเทีย่ว	กถ็อืว่าเป็นการพฒันาเหมอืนกนั	การพฒันาทีเ่ขาท�ากนัแบบง่ายทีสุ่ด 

คือการไล่คนเก่าท่ีขาดความรู้หรือยากจนออกไปจากพื้นที่ตามยถากรรม	 ซ่ึงเป็นวิธีท่ีท�ากันมาก	หรือ 

อกีแบบ	ท่ีท�าให้คนท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีน้ันมคีวามเป็นอยูท่ีด่ขีึน้	เจรญิก้าวหน้า	มคีวามสขุข้ึน	ซึง่ต้องอาศยัความ

พยายามอย่างยิง่	เพราะว่าบางครัง้เขาไม่มพ้ืีนฐานมา	กต้็องวางพ้ืนฐานกันใหม่	ท่ีส�าคญัท่ีสุดคอืเร่ืองการ

ศึกษา	 ต้องให้เขามีความรู้ความสามารถ	 การศึกษานี้ไม่ได้จ�ากัดอยู่เฉพาะเรื่องหนังสือหรือแบบเรียน

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น	แต่ต้องให้รู้วิธีการที่จะพัฒนาตนเองให้ดี	มีความเป็นอยู่ที่ด ี

รวมถึงมีคุณธรรมที่ดี

๑

๑	บทความนี้เรียบเรียงจากบทพระราชนิพนธ์ค�าสอนและค�าบรรยาย	“วิชาหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์:	ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย	(Thai	Local	 
	 	 History)”	 เร่ือง	“โครงการพัฒนาในพระราชด�าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”  
			เมื่อวันที่	๒	ธันวาคม	๒๕๖๔
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8 เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๘ ตอนที่ ๑ เดอืน มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

	 มีค�าทีม่คีวามหมายเหมอืน	หรอืใกล้เคยีงกบั	การพฒันา	

คือ	การท�าบุญท�ากุศล	ซึ่งจะว่าเป็นการพัฒนาก็ไม่ได้	กุศลนี้คือ

เรามีเงินแล้วเอามาให้แบ่งปันกบัเขาอย่างเดยีว	ซึง่เขาอาจจะไม่มี

ความสามารถท่ีจะน�าไปพัฒนา	 ท�าพ้ืนท่ี	 ท�าชุมชนให้ก้าวหน้า

ขึ้นไปอีก	ดังนั้นจึงต้องให้ค�าแนะน�า	หรือเป็นตัวอย่าง	เพื่อสร้าง

แรงบันดาลใจ	 หรือถ้าเป็นราชการเรียกว่า	 การสังคมสงเคราะห์	

การพัฒนาสังคม	 การประชาสงเคราะห์	 มีค�าว่าความมั่นคงของ

มนุษย์	 (Human	 Security)	 ซึ่งต่างจากความมั่นคงแห่งชาติ	

ความมั่นคงที่ทหารดูแลคือ	 ความมั่นคงทางการทหาร	 จะเป็น

เรื่องทางการทหารและการต่างประเทศ	 แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องความ

มั่นคงของมนุษย์	 เป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมและเศรษฐศาสตร์	 เรา

มีกระทรวงความมั่นคงของมนุษย์รับผิดชอบ	 แต่ก่อนนี้เป็น 

กรมประชาสงเคราะห์	 ก็เป็นคนละอย่าง	 นับว่าเรามีแนวคิด

ที่ก้าวหน้ากว้างขวางมาก	 เพราะเราจะคิดถึงคน	 หน่วยที่เป็น

ประชาสงเคราะห์เก่ากข็ยายให้ใหญ่ข้ึน	กท็�าเป็นสงัคมสงเคราะห์	

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี	 ๙	 และสมเด็จ

พระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	

เสดจ็พระราชด�าเนนิเยีย่มราษฎรไปท่ัวราชอาณาจักร	ตอนเร่ิมต้น 

ไม่เคยได้ตามเสด็จเพราะยังเด็กหรือเพิ่งเกิด	 แต่ก็ได้ยินที่เล่า

พระราชทาน	 ภายหลังก็ได้สังเกตแนวทางที่ทรงปฏิบัติ	 เช่น 

ในบางกรณีท่ีราษฎรประสบทุกข์ภัย	 ในการช่วยเหลือขั้นต้น 

ก็พระราชทานทรพัย์สนิสิง่ของเพือ่ความอยูร่อด	เช่น	อาหาร	เส้ือผ้า 

sena-layout-1-16-4co-88-1.indd   8 1/3/2565 BE   13:27



9เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๘ ตอนที่ ๑ เดอืน มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ยารกัษาโรค	ช่วยเหลอืให้บุตรหลานได้เล่าเรยีน	มวีชิาความรูท้ีจ่ะประกอบอาชพี	เลีย้งตน	เลีย้งครอบครวั

ต่อไป

	 สิ่งของต่าง	ๆ	ที่เตรียมพระราชทาน	บางทีพระราชทานไว้ที่หน่วยทหาร	หรือ	ต�ารวจตระเวน

ชายแดน	 (ตชด.)	 เมื่อแจกจ่ายของพระราชทานแล้วก็ถวายรายงานทางวิทยุ	 หรือเทเลกซ์	 ซึ่งเวลา 

จะส่ง	 ต้องปรุกระดาษเป็นเส้น	 ๆ	 แล้วเก็บไว้	 ถ้าจะเอามาส่งซ�้าก็เอาที่ปรุไว้	 ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้ว 

ทรงทราบเรื่องภัยธรรมชาติจากวิทยุสื่อสารหรือแผนที่ทางอากาศ	ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 

ทรงบันทึกในแผนที่	ที่ต่อเป็นแผ่นใหญ่ถ่ายรูปไว้

  

	 ตั้งแต่เด็ก	ๆ	มา	ที่ไปมากที่สุดคือ	หัวหิน	เพราะตอนเด็ก	ๆ	ถนนหนทางไปล�าบากมาก	เวลา

ไปหัวหิน	ไปทางรถไฟสะดวกที่สุด	สมัยก่อนยังมีโรงแรมรถไฟ	รถไฟเป็นสิ่งที่ก้าวหน้าที่สุด	จริง	ๆ	แล้ว 

เริ่มต้นที่ไปก็ยังจ�าไม่ได้	 พี่เลี้ยงเล่าให้ฟังว่าเอาใส่เปล	 ใส่ขึ้นรถไฟไป	 อายุ	 ๒	 เดือนก็ไปหัวหินแล้ว 

พอโตขึน้มาก็นัง่รถไฟกจ็�าได้ว่า	จะไปหวัหินแต่ละคร้ังกท่็อง	ห้วยทรายเหนอื	ห้วยทรายใต้	บ่อฝ้าย	หวัหนิ	

ไปถึงหัวหินแล้วก็จะเข้าห้องน�้า	 ก็ประทับใจมาก	 เพราะว่าเข้าห้องน�้าแล้วมองในชักโครก	 มีชักโครก

ด้วยนะ	ทันสมัยมาก	มองในชักโครกก็เห็นรางรถไฟเลย	อยู่ข้างใต้	คนที่อยู่ข้างทางรถไฟก็ช่างเขาหรือ

อย่างไร	 คงจะมีปฏิกูลลงไปที่ราง	 ขบวนไหน	 ๆ	 ก็น่าจะเหมือนกันอย่างนั้น	 ส่วนไม้ข้างใต้	 แต่ก่อนนี้

เรียกไม้หมอน	ตอนหลังไม้หมอนก็ไม่มีแล้ว	กลายเป็นซีเมนต์	ไม้หมอนก็เอามาแปรรูป	ท�ารั้ว	ท�าอะไร 

ได้หลายอย่าง	เวลาพระเจ้าอยูห่วัรชักาลที	่๙	ประทบัอยูท่ีห่วัหิน	กเ็สด็จฯ	เยีย่มทางเพชรบุร	ีราชบรุ	ีแต่ว่า 

ทีเ่หน็ชดัส่วนมากกเ็พชรบรุใีกล้	ๆ 	ชะอ�า	ท่ายาง	เมือ่ทรงกลบัจากเสด็จฯ	แล้ว	กท็รงพระกรณุาฯ	เล่าให้ฟัง 

กอ็ยากไปบ้าง	และท่ีเห็นอกีอย่างคอื	บางครัง้จะมชีาวเขาเผ่ากะเหรีย่ง	หรอื	กะหร่าง	ทีจ่�าได้	จ�าได้แต่ว่า 

เขาเจาะหู	 เจาะหูบางทีก็เจาะจนหูขาดเลยก็มี	 ใส่ตุ้มหูใหญ่มาก	 ใส่เข้าไปได้อย่างไรก็ไม่ทราบ	 แล้วก็ 

ที่จ�าแม่นอีกที่ก็คือ	เข้าใจว่าเป็นกะหร่าง	กะเหรี่ยงมีทั้งกะเหรี่ยงโป	ที่อยู่ทางเพชรบุรี	วันก่อนไปเยี่ยม 
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10 เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๘ ตอนที่ ๑ เดอืน มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ไม่เคยไปสมัยเด็ก	ๆ	ก็ไปเจอผู้ใหญ่บ้าน	ผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่า	สมัยที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	๙	เสด็จฯ 

เขากย็งัไม่เกดิ	ไม่เคยไปเฝ้าฯ	แต่ทีท่รงรบัสัง่เอาไว้	พ่อแม่กเ็ล่ากนัต่อ	ๆ 	ว่า	ให้อนรุกัษ์ต้นไม้ป่าเขา	ไม่ให้ตดัไม้ 

เท่าทีเ่หน็น�า้กย็งัสะอาด	ทีท่รงเคยลงสรง	เขาว่าดยีงัไงก็ยงัดอียูอ่ย่างนัน้	ดยูงัรกัษาวฒันธรรมความเป็น

อยูไ่ด้ด	ีแล้วกดู็แลคนเจบ็คนป่วย	ทีน่ัน้กม็สีถานกีาชาด	เจ้าหน้าทีท่หารในวงั	ยงัไม่รู้จกั	บอกจะไปเยีย่ม

สถานกีาชาด	เขาไม่รูจ้กัและเข้าใจว่าเป็นส�านกังานเหล่ากาชาด	เหมอืนโรงพยาบาล	แต่ว่าสมยัหลงันีก้ม็ี

คนทีม่าอาสาสมคัรดูแลน้อย	เพราะว่าจะมโีรงพยาบาลหวัหนิ	ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลทีค่่อนข้างจะทนัสมยั 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัโรงพยาบาลระดบัอ�าเภอของทีอ่ืน่	ๆ 	ทรงพระกรณุาฯ	ให้ช่วยเรือ่ง	เด็กชาวบ้านได้เรียน

หนังสือ	ใครเจ็บไข้ได้ป่วยก็พระราชทานความช่วยเหลือ	จะมีสหกรณ์ที่ดัง	ๆ 	มีชื่อเสียง	แล้วก็สมัยก่อน 

จะอยูใ่นหนงัสอืเรยีน	แม้แต่คนทีไ่ม่ได้อยูเ่พชรบรีุกต้็องเรียน	สมยันีอ้าจจะไม่ค่อยมแีล้ว	เขาเรียน	หบุกะพง 

ดอนขุนห้วย	 ที่ดอนขุนห้วยจะปลูกสับปะรดเป็นส่วนมาก	 ส่วนที่หุบกะพงก็ท�าหลายอย่าง	 แต่ที่รู้สึก

ค่อนข้างจะประทับใจก็คือ	 มีหน่อไม้ฝรั่ง	 ตอนนั้นที่อื่นยังไม่มี	 ที่สหกรณ์	 เขาจะมีรูป	 ตอนหลังนี้เขาก็ 

ไม่ค่อยเอารูปนี้มาติดแล้ว	ตอนนั้นอายุสัก	๘-๙	ขวบ	ก็นั่งเกาะอยู่	ดูในรูปเป็นโรงเรียน	แต่ที่จริงแล้ว

เป็นเสาเหมือนเสาไม้ไผ่	 แล้วก็มีหญ้ามุง	 หญ้าอะไรก็ไม่ทราบ	 แล้วทรงรับสั่งเรียกเด็กหญิงคนหนึ่ง 

ยืนตอบค�าถามหรืออะไรก็ไม่ทราบ	 ก็เคยไปถามว่า	 เด็กคนนี้เป็นอย่างไร	 ชาวบ้านบอกว่าตอนหลัง 

เขาเป็นครูและตอนนี้เกษียณแล้ว	คงอายุเท่า	ๆ	กัน

	 เม่ือได้โดยเสดจ็พระราชด�าเนนิไปหลายสถานที	่ตัง้แต่ไปดเูฉย	ๆ 	จนได้ท�างานถวายเท่าทีท่�าได้

บางด้าน	เช่น	บันทึกสิ่งที่มีพระราชประสงค์	อาทิ	ภาพถ่ายดาวเทียมโครงการที่ทรงท�า	เรียงภาพถ่าย 

ทางอากาศ	จดข้อมลูเกีย่วกบัประชาชนทีข่อพระราชทานพระมหากรณุาธคิณุ	บ้านอยูท่ีไ่หน	คนในครอบครัว	 

แต่ละคนท�าอะไร	 มีปัญหาอะไร	 เมื่อจดแล้วต้องเขียนเป็นรายงาน	 เพ่ือในวันรุ่งข้ึนข้าราชบริพาร 

ที่มีหน้าที่ติดตามผลจะได้ใช้เป็นข้อมูลที่จะไปด�าเนินการต่อไป	เวลาช่วยบันทึกสิ่งที่มีพระราชประสงค ์

เช่น	 เรียงภาพถ่ายทางอากาศ	 บางทีก็ขอไปขึ้นเครื่องบินแล้วก็ขอลองถ่ายรูปดู	 ก็ทรงจับได้ว่า 

รูปนี้มันดูแปลก	 ๆ	 เพราะว่ากลัวจะถ่ายไม่ครบ	 บางทีออกนอกพ้ืนที่ก็กดค้าง	 ก็เลยกว้างเกินไป 

รปูทีม่าตดิทีฝ่าผนงัในวนันี	้เป็นภาพถ่ายดาวเทยีมหลายปีแล้วราว	๒๐	ปี	ได้	เวลาจะท�างานอะไร	อนันีเ้ป็นภาพถ่าย 

ดาวเทยีมทีร่ายละเอยีดไม่สงูนกั	 เพือ่จะดพูืน้ทีค่ร่าว	ๆ	 ในภาพกว้าง	 ไม่แน่ใจว่า	นกัเรยีนเคยเหน็หรอืเปล่า	

เนื่องจากสมัยนี้	 แบบนี้เขาเรียกว่าโบราณ	 อาจจะไม่เห็นแล้วก็ได้	 เพราะเคยพานักเรียนนายร้อย 

ไปทศันศึกษาทีเ่กาะเกรด็	ในพพิธิภณัฑ์ท้องถิน่	เขามเีครือ่งอดัเทป	นกัเรยีนถามว่ามนัคอือะไร	สมยัใหม่ 

เขาไม่มีแบบนีแ้ล้ว	เวลาจดข้อมลูประชาชนขอพระมหากรณุาธคิณุ	ถ้าไม่มเีวลาจรงิ	ๆ 	เรว็ทีส่ดุกต้็องจด

ที่อยู่ที่จะติดต่อได้ที่ไหน	แล้วเราก็กลับไปติดต่ออีกที	ถ้ามีเวลาก็นั่งถามรายละเอียดทั้งหมด	ทุกคนต้อง 

ช่วยกัน
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11เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๘ ตอนที่ ๑ เดอืน มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

	 จ�าได้ว่าพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรัชกาลที	่๙	รับส่ังว่า	พ้ืนแผ่นดิน	ต้องมหีญ้า	ต้องมต้ีนไม้	
เพราะนอกจากที่ปลูกไว้ให้รักษาหน้าดินแล้ว	ดินจะไม่เสียอีกด้วย	สมัยนั้นเวลาจะพัฒนาพื้นที่	เขาก็จะ 
ตดัไม้หมดเลย	ทรงใช้ค�าว่า	“ปอกเปลอืก”	เหมอืนกนิผลไม้	กนิส้มกป็ลอกทิง้หมดเลย	เมือ่ทิง้ไว้	ส้มข้างใน 
กจ็ะแห้ง	จะไม่ด	ีจะไม่อร่อย	ดงันัน้	จะกนิกค็วรจะค่อย	ๆ 	แกะออก	เฉพาะตรงทีใ่ช้	รบัสัง่ว่า	“ห้ามปอก
เปลือก”	จ�าได้ชัดว่าเวลาพัฒนา	ทรงห้ามไม่ให้	“ปอกเปลือก”	ตอนหลังนี้ก็	ถ้าสังเกตดู	พระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี	๙	จะทรงใช้แผนท่ีแล้วกเ็สดจ็ฯ	ไปถามชาวบ้านว่า	รูจ้กัตรงนีไ้หม	รูจ้กัหมูบ้่านนีไ้หม	แล้วกต็อนหลงั 
เสด็จฯ	 ไปไหน	 ก็จะมีเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานราชการต่าง	 ๆ	 ตามเสด็จ	 ไป	 เช่น	 กรมชลประทาน 
สมัยก่อนก็จะมี	 เร่งรัดพัฒนาชนบท	 มหาดไทย	 เกษตร	 พัฒนาที่ดิน	 อย่างเช่น	 ที่รับสั่ง	 “ไม่ให้ปอก
เปลือก”	ก็คือพัฒนาที่ดิน	หน่วยแถวหัวหิน	ชื่อ	หนองพลับ	เวลาเสด็จฯ	ไปไหน	ก็ทรงถือแผนที่ไปด้วย	
เพื่อไปตรวจสอบแผนที่	มีอยู่ที่หนึ่ง	เวลานี้เป็นจังหวัดมุกดาหารแต่ก่อนนี้เป็นจังหวัดนครพนม	ขึ้นกับ
อ�าเภอนาแก	ที่บอกว่า	ที่นาแก	ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์	(ผกค.)	ดุมาก	จริง	ๆ	แล้ว	ที่นาแกไม่ดุเท่าไร	
แต่ตรงที่ดุมากคือ	ต�าบลดงหลวง	ซึ่งเดี๋ยวนี้	เป็นอ�าเภอดงหลวง	แต่ก่อนต�าบลนี้ขึ้นอยู่กับอ�าเภอนาแก	
ประชาชนเป็นคนเผ่าเรียกว่าเผ่า	“โซ่”	ไม่ใช่	“โซ่ง”	เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใกล้ชิดกับ	“เขมร”	มีกลุ่มใหญ่	ๆ  
อยู่	๒	แห่งคือ	ที่อ�าเภอกุสุมาลย์	และที่อ�าเภอดงหลวง	จะนามสกุล	“วงกระโซ่”	อะไรท�านองนี้		มีวัด
อยู่แห่งหนึ่ง	รับสั่งถามว่าชื่อวัดอะไร	คนที่กราบบังคมทูล	บอกวัดชื่อ	“วัดเสด็จเจ้าพระขอมพระแม่เจ้า
ศรีสุดาจันทร์สามัคคีธรรม”	ก็ทรงชี้ไปที่ทหารแผนที่	ให้เขียนลงไปให้หมด	เขาไม่ได้ท�าตาม	เพราะไม่มี
พื้นที่เขียนลงในแผนที่	ก็พยายามไปหาวัดนี้อีกครั้ง	 เหลือวัดชื่อ	“เจ้าพระยาขอม”	เฉย	ๆ	“เสด็จเจ้า 
พระขอมพระแม่เจ้าศรีสดุาจันทร์สามคัคธีรรม”	หายไปไหนกไ็ม่ทราบ	แต่มทีีไ่ปสมัภาษณ์ชาวบ้านบางคน 
ว่าสมเด็จพระแม่เจ้าศรีสุดาจันทร์เป็นใคร	 เจ้าพระยาขอมเป็นใคร	 ถามใครก็ไม่มีคนทราบ	 พระแม่ 
เจ้าศรีสุดาจันทร์	ก็รู้จักแต่พระแม่ศรีสุดาจันทร์	ในประวัติศาสตร์อยุธยา	ที่เขาว่าสังหารกษัตริย์	ซึ่งเป็น
ลูกชายตัวเอง	ซึ่งก็มีผู้ที่ตีความอีกอย่างว่าไม่ใช่	ท่านไม่ใช่คนเลวร้ายอย่างที่ทุกคนประณาม	แต่ว่าเป็น
คนที่มาจากคนละราชวงศ์	แล้วก็เหมือนจะล้างแค้นกันในเชิงการเมืองมากกว่า	อย่างไรก็ตาม	“ศรีสุดา
จนัทร์”	เดยีวกนัหรอืเปล่าไม่มใีครรู	้อาจจะไม่ใช่	คนต้ังชือ่อาจเหน็ว่าไพเราะดีกเ็อามาต้ัง	แต่นายทหาร
แผนที่	ดูแกท�าหน้างง	ๆ	อยู่	ไม่น่าเขียนลงไปในแผนที่	แต่ก็ไม่เคยเห็นลงไว้ในแผนที่	
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12 เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๘ ตอนที่ ๑ เดอืน มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

	 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วรชักาลที	่๙	เพิง่จะทรงงานด้านเทคโนโลยกีารเกษตร	และทีส่�าคญั

ทีจ่ะต้องทรงท�ากค็อื	การส่งเสรมิสหกรณ์	แล้วก็ทีท่รงท�าเส้นทางคมนาคม	สะพาน	วงเวยีน	งานศลิปะต่าง	ๆ  

ในหนังสือที่อ้างมานี้	เป็นพระราชานุกิจ	เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ	ที่เล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	ไม่จ�าเป็นแต่เรื่อง

ปกครองบ้านเมอืงอย่างเดยีว	มตีัง้แต่รชักาลที	่๑	จนถงึรชักาลที	่๘	มรีวบรวมไว้แล้วเล่มหนึง่ส่วนรชักาล

ที่	๙	เป็นคนเขียนเอง	เป็นคนเขียนเอง	พอถึงงานพระบรมศพ	ทางส�านักราชเลขาฯ	ก็มาเกณฑ์ให้เขียน

รชักาลท่ี	๙	รวบรวมข้อมลูจนกระทัง่จวนงานแล้ว	จงึได้เขยีน	กรี็บเขยีน	จรงิ	ๆ 	แล้วกข้็อมลูไม่น่าจะผดิ	แต่

ก็ไม่ได้รายละเอยีดต่าง	ๆ 	น่าจะเขยีนเยอะกว่านี	้แต่กเ็ยอะทีส่ดุในรชักาลต่าง	ๆ 	ได้มอบไว้ให้ทีห้่องสมดุ 

กองวชิาประวตัศิาสตร์แล้ว	ตัง้แต่หลงังานพระบรมศพใหม่	ๆ 	กม็เีร่ืองท่ีเวลาเขียน	แล้วมเีจ้าหน้าท่ีมาแก้ชือ่ 

ของประเทศต่าง	ๆ	ที่เสด็จพระราชด�าเนิน	 เขาก็แก้หมด	 เขาบอกไม่ใช่ชื่อนี้	 ก็จ�าได้ว่าชื่อนี้	 เนื่องจาก

ประเทศต่าง	ๆ 	เปลีย่นชือ่	บางประเทศ	แม้แต่	“สวาซิแลนด์”	เมือ่	๒	ปีนีเ่อง	เปลีย่นชือ่เป็น	“เอสวาติน”ี 

ที่เขาห้ามเข้าประเทศตอนนี้	 เป็น	 ๑	 ใน	 ๘	 ประเทศ	 ที่แอฟริกา	 เขาห้ามเข้าประเทศ	 อะไรแบบนั้น 

ไม่เคยได้ยิน	ก็ไปเปิดอินเทอร์เน็ตดู	ก็คือสวาซิแลนด์	ทีนี้ก็มีหลายประเทศที่ตอนเสด็จพระราชด�าเนิน 

ชือ่หนึง่	ปัจจบุนัเปลีย่นเป็นอกีชือ่หนึง่	กพ็ยายามจะเขยีนชือ่สมยัเสดจ็พระราชด�าเนนิ	ส่วนสารานกุรมไทย 

ฉบับเฉลิมพระเกียรติ	ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ	๖๐	ปีนี้	ก็เขียนบรรยายเกี่ยวกับงานพระราช

กรณียกิจที่ทรงท�า	อธิบายรายละเอียดดีมาก	รวมทั้งหนังสือธรรมะของพ่อ

	 นอกจากนี้	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 ๙	 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรม

ราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 ทรงเน้นเรื่องการออกก�าลังให้ร่างกายแข็งแรง	 เราจะท�างาน 

เป็นนักพัฒนา	ต้องออกก�าลงักาย	ให้ร่างกายแขง็แรง	ถ้าชาวบ้านเรยีกเรา	อยากให้เราไปด	ูสวนกาแฟของเขา 

ซึ่งมีกาแฟเพียงต้นเดียว	 ก็ต้องปีนเขาข้ึนไปดู	 เพื่อให้ก�าลังใจเขาให้ได้	 การที่เห็นสิ่งเหล่านี ้

ท�าให้เกิดความรู้สึกว่า	 ไม่เคยเห็นคนที่ล�าบากหรือยากจนขนาดนี้มาก่อน	 บางคร้ังเขาก็ล�าบากมาก 

แล้วเขาก็เจ็บป่วยมาก	ก็ต้องท�าให้มีความรู้สึกว่าอยากจะท�างานช่วยพวกเขา

	 การท่ีได้เห็นสิ่งเหล่านี้จึงอยากจะท�างานในช่วงที่ไม่ได้เสด็จพระราชด�าเนิน	 และจัดการเรื่อง

เรียนหนังสือของตนเองให้เสร็จ	 ท่ีจริงสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 เคยรับสั่งถามว่าอยากจะท�าอะไร	 ก็กราบ

บงัคมทลูว่า	“อยากเดนิทางท่องเทีย่วทัว่โลก”	เพราะตอนนัน้ชอบหนงัญีปุ่น่มาก	อศัวนิอะไรกไ็ม่ทราบ	

ได้ไปเจอคนในทีต่่าง	ๆ 	มเีหตดุ่วนเหตรุ้ายอะไรต่าง	ๆ 	กไ็ปแก้ไข	พอแก้ไขจนดแีล้ว	เขากอ็ยากเชญิให้อยู่

ดูแลบ้านเมืองเขาต่อไป	ก็ไม่อยู่	ก็เดินทางต่อไป	ก็อยากเป็นแบบนั้น	ตามหนังทีวี	แต่เรื่องจริงก็คงไม่ได้ 

แต่ก็เป็นแนวทีอ่ยากช่วยเหลอืคนให้อยู่กินด	ีรบัส่ังว่า	“น่าจะอยากช่วยเหลือผู้อืน่มากกว่า”	แต่ไม่ทราบว่า 

จะมีแนวคิดอย่างไรที่จะช่วยคนที่ได้พบเห็นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิม	 รับสั่งว่า	 “ถ้าเรามีความรัก	

ความเมตตา	ความหวังดีต่อใครก็จะคิดออกว่าจะท�าสิ่งดีให้เขาอย่างไร”	ซึ่งจริง	ๆ	แล้วก็คือ	วิสัยทัศน์	

เรายังไม่มีวิสัยทัศน์	ถึงแม้จะหวังดี	ก็ยังคิดไม่ออก	นี้ก็เป็นแนวพระราชด�าริดี	ๆ	ที่พระราชทานมา
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13เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๘ ตอนที่ ๑ เดอืน มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

	 เมื่อเริ่มต้น	ครูได้เห็นสิ่งหนึ่งที่ท�าให้ไม่สบายใจ	คือ	เด็กที่อยู่ในหมู่บ้านมีสุขภาพอนามัยที่ไม่ด ี

เร่ืองสุขภาพอนามัยเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนา	 คนเราถ้าสุขภาพอนามัยดีแล้ว	 คนทุกวัยจะมีเรี่ยวแรง	 และ 

มสีมองในการประกอบอาชพี	การศกึษาเล่าเรียน	การพัฒนาสุขภาพตามแนวพระราชด�าริดังทีก่ล่าวมา

แล้วว่าครไูด้มส่ีวนเขยีนบนัทกึผูป่้วย	ผูท้ีต้่องเข้าโรงพยาบาลมีต�ารวจตระเวนชายแดนพามาทีจ่ดุนดัพบ

ที่หน้าอ�าเภอ	พอดีเพลงฮิตสมัยนั้นคือ	นัดพบหน้าอ�าเภอ	สามารถช่วยชีวิตคนได้มาก

	 ท่ีครตูัง้ใจท�าได้แก่	การถ่ายพยาธิ	ใช้ยาทีร่กัษาพยาธติวักลม	ตอนนัน้คอื	เดก็จะท้องป่องเหมอืน

ที่เห็นในทีวี		เร็ว	ๆ 	นี้	ที่แอฟริกาหรือตะวันออกกลาง	ที่มีการรบกัน	แล้วคนก็อดอยาก	แต่ว่าแขนขาลีบ 

เดินไม่ไหวท้องจะป่องมากไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในนั้น	 แต่ว่าที่เห็นคือมีพยาธิตัวกลม	 หลังจากท�างาน 

สภากาชาดแล้ว	 และเรียนจบแล้ว	 ได้เห็นชาวเขมรที่อพยพเข้ามา	 มีคนบางทีก็หนีออกไปทางตราด 

เข้ามาอีกทีทางปราจนีบุรี	หนถูีกผลกัออกจากปราจนีบรีุ	เข้ามาอีกททีางตราด	อย่างนี	้ไกล	ๆ 	เป็นกโิล	ๆ  

แต่ที่ช็อกสุด	ๆ	คือ	เดินเข้ามาแล้วก็ล้มตายไปต่อหน้าเรา	ไม่เคยเห็นขนาดนั้น	เวลาเห็นแบบนี้	ก็ต้อง

พยายามช่วยคนดีที่สุด	 เวลาเดินไปดู	 ชาวบ้านก็ฉุด	 บอกว่าเดินไปตรงนั้นไม่ได้	 เพราะแถว	ๆ	นั้นคือ	

สระแก้ว	คลองน�้าใส	เขาบอกว่ามีระเบิด	อันตราย	อย่าไปเดินสุ่มสี่สุ่มห้า	แต่ก่อนในกระเป๋าเสื้อก็จะม ี

ยาคอมแบนทรนิ	(Combantrin)	ส�าหรบัถ่ายพยาธตัิวกลม	ตัวแบนมยีาอกีแบบหนึง่	จ�าไม่ได้	แต่เราไปเจอ 

น้อยกว่า	แต่ที่เห็นแล้วติดตาติดใจอีกอย่างคือ	ก็ป้อนยานี้ไป	เด็กก็ท�าหน้าบอกบุญไม่รับ	นั่งอยู่สักพัก 

ก็อาเจียนพรวดออกมาเป็นตัวยาว	 ๆ	 นี้ก็ไม่ค่อยมีใครเคยเห็น	 แต่เดี๋ยวนี้	 เขาว่าก็ไม่มีขนาดนี้แล้ว 
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แต่ที่เวลาไปถาม	 ก็ยังมีพยาธิอยู่บ้าง	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 (รพ.สต.)	 ก็ท�าการถ่ายพยาธิ	

ไปสอนสุขศึกษา	การล้างมือ	การท�าให้ตัวเองสะอาด	เป็นต้น	ถ้าสุขภาพอนามัยดีแล้ว	คนจะมีเรี่ยวแรง 

มีสมองในการประกอบอาชีพ	แต่ตัวพยาธิพวกนี้มันแย่งอาหารกินท�าให้เลือดจาง	

	 ยาคอมแบนทรินเป็นยาที่ใช้กันทั่ว	 ๆ	 ไป	 ตอนนั้นอยู ่ท่ีนราธิวาสไม่มีทีวีดู	 คนที่มีทีวีดู 

มีอยู ่ เพียงพวกห้องครัวห้องเครื่อง	 เขาต้องเก ่งทางด้านวิศวกรรมมากเลย	 เอากระทะมา 

ตั้งรับสัญญาณทีวี	ก็มีหน่วยเดียวที่ท�ากับข้าวไปดูทีวีไปได้	แต่ว่าของเราก็จะดูได้แต่ทีวีมาเลเซีย	ก็ไม่ใช ่

มาเลเซยีกลางด้วย	เป็นมาเลเซยีชายแดนจากรฐักลนัตนัในโฆษณา	วนันัน้ทีพ่านกัเรยีนนายร้อยไปทศันศกึษาทีบ่รไูน	 

ก็ลองพดูด	ูพวกนัน้กห็วัเราะใหญ่เลย	ท�าไมถงึพดูภาษากลนัตนั	เขากจ็ะร้อง	“จาจงิ!”	แปลว่า	“พยาธิ”	จาจงิ 

ก็มีตัวพวกนี้ออกมา	ส่ายหัว	 แล้วก็ยาคอมแบนทริน	 “อุบะจาจิง”	 “อุบะ”	แปลว่า	 “ยา”	อุบะจาจิง 

พอกินเข้าไป	 ตัวพวกนี้ก็ล้มระเนระนาดออกมา	 นี้เป็นโฆษณามาเลเซีย	 เราก็คิดว่าต้องท�าโครงการ 

เกี่ยวกับโภชนาการ

	 นอกจากนัน้	อกีอย่างกค็ือ	โรคคอพอก	ทีเ่ขาเรยีกวา่โรคเอ๋อ	เรากต้็องเตมิไอโอดนี	โดยหยดน�้า 

ไอโอดีนลงในน�้าดื่ม	 สมัยก่อนเขาจะไล่เด็กไปวิ่งเล่นตากแดดให้หิวน�้า	 แล้วให้กินน�้าไอโอดีนเพื่อช่วย

ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน	

	 การที่จะช่วยสมัยนั้น	 เป็นการช่วยด้านอาหารและโภชนาการ	 ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีค่อนข้างได้ผล	

เคราะห์ดีที่สมัยน้ันมีเงิน	 เพราะมีความฝันที่จะเรียนต่อสูงที่สุดเท่าที่จะสูงได้	 เป็นการพัฒนาตนเอง	

และหวังว่าจะสร้างประสิทธิภาพให้มีความรู้ที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติได้ดีขึ้น	 ประสิทธิภาพมาจาก 

การได้รบัการศกึษา	จงึเกบ็หอมรอมรบิใช้อย่างประหยดั	เผ่ือจะได้ไปเรียนต่อ	แต่กไ็ม่ได้ไปไหน	จึงให้คนอืน่ 

เรยีนดกีว่า	เม่ือจะท�างาน	จงึมเีงนิท�า	ไม่ต้องไปขอใคร	พืน้ท่ีท�างานคอืโรงเรยีน	โรงเรยีนทีรู่จ้กัด	ีนอกจาก

โรงเรยีนสงักัดกระทรวงศกึษาธกิาร	สงักดักระทรวงมหาดไทยแล้ว	ยงัมโีรงเรียนสังกดัต�ารวจตระเวนชายแดน
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ที่รู้จักเป็นอย่างดี	 ครูเรียนรู้เรื่องอาหารและโภชนาการมาจากโรงเรียนต้ังแต่ชั้นประถมและมัธยม 

ครูจ่ายเงินค่าเมล็ดพันธุ์	ค่าจอบ	เงินที่มีซื้อได้แต่หน้าจอบ	ด้ามทางโรงเรียนท�าเอง	จ่ายเงินค่าอุปกรณ ์

ท�าสวน	 เลี้ยงสัตว์	 เลี้ยงปลา	 เครื่องครัว	 เคร่ืองปรุง	 เช่น	 น�้ามัน	 น�้าปลา	 ตชด.	 ขนของให้	 เนื้อสัตว์ 

พอมีบ้างเวลามีเงินพอ	สมัยแรกที่ท�างาน	นิยมใช้ถั่วเหลือง	ใช้โม่หินโม่	กรอง	ใช้น�้าตาลปรุงรส	ไม่ใช่ง่าย 

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 ๙	 ทรงเตือนว่าให้ซ้อมดูก่อนท่ีจะไปแสดงให้ใครดูหรือสอนใคร	 เดี๋ยวจะ

ท�าไม่ได้	 แล้วจะเสียหน้า	 ใช่จริง	 ๆ	 ด้วย	 พอไปถึงเรียกประชาชนมาเต็ม	 ได้ลองดู	 แล้วก็ท�าไม่ได ้

ทีเ่ราโม่เป็นถัว่เหลอืงมนัขึน้หวัหมดเลย	ท�าไมกไ็ม่ทราบ	หมนุท่าไหนกไ็ม่ถูกท่า	ซ้อมอยูน่าน	กว่าจะท�าได้

สวยงาม	ตอนหลังพื้นที่มีไฟฟ้า	ใช้เครื่องบดไฟฟ้า	ซื้อที่เวิ้งนาครเขษม	เครื่องละ	๔,๐๐๐	บาท	ภายหลัง 

ใช้นมวัว	 แต่แรกให้นมผงที่ค�านวณดูว่าจะใส่ไอโอดีน	 ธาตุเหล็ก	 และอื่น	 ๆ	 แต่คิดค่าใช้จ่ายไม่คุ้ม 

ทางราชการให้นม	UHT	ซึ่งเก็บง่าย	แต่กล่องราคาแพง	

	 หลายคนทีท่ราบเรือ่งงานทีท่�ากส็นใจทีจ่ะช่วยเหลอื	เช่น	เจ้าของหนงัสอืพมิพ์ท้องถิน่ท่านหนึง่

ให้ทั้งเงินและสิ่งของ	 เจ้าของร้านที่ไปซื้อจอบ	ถามด้วยความสงสัยว่าเด็กน้อยคนนี้เอาจอบไปท�าอะไร

เยอะแยะ	เมือ่เล่าเรือ่งโครงการ	เขาไม่คดิเงนิ	และยงัให้ของต่าง	ๆ 	ทีม่ใีนร้าน	ภายหลงัเมือ่เขามีอายมุาก 

จนเลกิค้าขายแล้ว	ยงัท�าการกศุลโดยการพิมพ์หนงัสอืพระเป็นภาษาจนีแจกสาธชุนท้ังหลาย	ยงัได้รบัแจก 

ทั้ง	ๆ	ที่อ่านไม่ออก

	 อยากจะเล่าว่าการเร่ิมงานพฒันาไม่ใช่ท�าง่าย	ๆ 	ความรูท้ีม่าจากประถม	มธัยม	ไม่พอทีจ่ะท�างานได้ 

จงึไปขอความช่วยเหลอืจากมหาวทิยาลยัแห่งหนึง่	อาจารย์ทีน่ัน่บอกว่าท�าอะไรเล่น	ๆ 	แบบนีท้�าไม่เป็นหรอก 

คงเป็นท�านองทีว่่า	ไม่อยากคบเดก็สร้างบ้าน	มอีาจารย์ท่านหนึง่เป็นภรรยาของอาจารย์ทีท่�าสือ่การสอน 

แจกโรงเรียน	 ตชด.	 โกรธแทนครู	 บอกว่าใครท�าไม่เป็น	 ฉันท�าเป็น	 อาจารย์สองสามีภรรยานี้ช่วยจน 

เสียชีวิตไป	ลูกและหลานท่านยังช่วยต่อ	

	 ภายหลังมีอาจารย์อีกท่านชวนให้ไปเรียนโภชนาการที่สถาบันวิจัยโภชนาการ	และคณาจารย์

มาช่วยกันวางแผน	 ว่านักเรียนคนหนึ่งจะต้องกินอะไร	 วิทยาลัยเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร 

ช่วยวางแผนการปลูกพืช		ช่วยสอนโภชนาการ

	 ยังมีโครงการอื่น	ๆ	ด้านสุขภาพ	เช่น	 เกลือไอโอดีน	ธาตุเหล็ก	อาหารที่มีธาตุเหล็ก	สุขภาพ

ช่องปาก	ป้องกันเหา	ป้องกันโรคผิวหนัง	ดูแลสุขภาพเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา	เด็กแรกเกิดถึง	๓	ปี	

เด็กอนุบาล	ประถม	มัธยม	มีครูพยาบาลร่วมมือกับสาธารณสุข	และ	รพ.สต.

	 การรักษาความสะอาดของน�้าใช้และน�้าบริโภค	 ตรวจไม่ให้มีสารเคมี	 ซ่ึงส่วนมากจะมาจาก 

สายแร่	และจุลชีพต่าง	ๆ	เกินกว่าที่เหมาะสม

	 ครพูยาบาลร่วมกบัครเูกษตร	ในการปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ท่ีให้ผลิตผลท่ีมปีระโยชน์แก่ร่างกาย	

การแก้ไขปัญหาสขุภาพ	นอกจากจะช่วยนกัเรยีน	 เด็กเล็กแล้ว	 ต้องค�านงึถงึหญงิตัง้ครรภ์	หญงิให้นมบตุร

ด้วย	 เพราะมีการรณรงค์ให้เด็กเล็กกินแต่นมแม่จนถึงอายุ	 ๖	 เดือน	 ถ้าภาวะโภชนาการของแม่ไม่ดี 

เด็กจะมีน�้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์	 และความสูงน้อยกว่าเกณฑ์ได้	 หรือกรณีที่แม่บางคนคลอดลูกมา 
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ก็ย้ายไปท�างานต่างถ่ินไม่ได้เอาลูกไปด้วย	 ปู่ย่าตายายเลี้ยง	 ก็ไม่รู้จะไปเอานมแม่ที่ไหนให้ทารกกิน 

กต้็องแล้วแต่สภาพของแต่ละคน	 ส่วนเรือ่งธาตเุหลก็	พยายามจะให้ครโูภชนาการกับครเูกษตรเขาประสาน

งานกันดูว่าอันไหนต้องการพืชผักหรือว่าสัตว์เลี้ยงนมไข่	เมื่อวานนี้ลองคุยกัน	เขาบอกว่าไม่อยากเลี้ยง

ไก่ไข่เพราะค่าอาหารแพง	แต่ตอนนี้มีสูตรอาหารที่เขาท�าเองได้	เดี๋ยวส่ง		ดร.	ธเนศ	มณีกุล	จากมูลนิธิ

ชัยพัฒนา	ลงไปดู	

	 โรงเรียนที่อยู่ในเขตทุรกันดารมาก	 อยู่ไกลจากสถานบริการสุขภาพ	 จะพัฒนาห้องพยาบาล

เป็นสุขศาลาพระราชทาน	มีคอมพิวเตอร์ที่ติดต่อไปถึงโรงพยาบาลอ�าเภอ	หรือจังหวัด	เคยมีเหตุการณ์

ที่สามารถเรียกเฮลิคอปเตอร์ส่งผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลได้
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