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บทคัดย่อ

บทความนีอ้ ธิบายถึงการเสด็จพระราชดำ�เนินโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
บ้ า นหนองใหญ่ หมู่ ที่ 8 ตำ � บลรุ ง อำ � เภอกั น ทรลั ก ษ์ จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. 2537 – 2563 โดยเน้นการศึกษาถึงบริบทของโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
บ้านหนองใหญ่ ก่อนการเสด็จพระราชดำ�เนิน ความเป็นมาของการเสด็จฯ เยี่ยม
โรงเรียนฯ และผลของการพัฒนาโรงเรียนฯ ภายหลังการเสด็จพระราชดำ�เนินเยี่ยม
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ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. 2537 – 2563
ผลการศึกษาพบว่า 1) โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ก่อน
การเสด็จพระราชดำ�เนินเยี่ยมของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีสภาพที่ยังไม่มีความเจริญทางกายภาพมากนัก
โดยเฉพาะเรือ่ งการคมนาคม 2) ความเป็นมาของการเสด็จฯ ภายหลัง พ.ศ.2537 เป็นต้น
มาถึงปัจจุบัน พ.ศ.2563 รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสด็จฯ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ และ 3) ผลจากการเสด็จฯ ที่สืบเนื่องจาก
ความเป็นมาของการเสด็จที่ส่งผลต่อโครงการพัฒนาด้านสุขภาวะอนามัย การศึกษา
อาชีพ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ซึ่งการพัฒนาเหล่านี้สอดรับกับบริบท
ของท้องถิน่ บ้านหนองโปร่งใหญ่ทมี่ อี ยูไ่ ด้เป็นอย่างดี นอกจากนัน้ การเสด็จฯ ยังส่งผลต่อ
พัฒนาการทางกายภาพของท้องถิ่น และช่วยสืบสานโครงการพัฒนาชนบทของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนีในรัชกาลที่ 9 ทีก่ อ่ ให้เกิดความรับรูอ้ ย่างกว้างขวางทีม่ ตี อ่
บทบาทด้านการพัฒนาท้องถิ่นของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
คำ�สำ�คัญ: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,
โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่, การเสด็จพระราชดำ�เนิน, โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
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Abstract
This article aimed to describe the royal visit to Ban Nong Yai Border
Patrol Police School, Village No. 8, Rung Sub-district, Kantharalak District, SiSaKet
Province of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, 1994 - 2020,
emphasizing the context of the Ban Nong Yai Border Patrol Police School before
the royal visit, the background of the school visiting and the results of the
development of the school after the royal visitation of Her Royal Highness
Princess Maha Chakri Sirindhorn, 1994 - 2020.
The results of the study were as follows: 1) Before the royal visit of
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, Ban Nong Yai Border Patrol
School had a condition that did not have much physical prosperity, especially
in terms of transportation. 2) The history of His Majesty after 1994 until the
present in 2020, a total of 6 times, especially the visitation related to the royal
initiative and 3) The outcome of the royal trip that resulted in the development
of health, education, occupation, environment, arts, culture, and wisdom
development projects in line with the existing local context of Ban Nong Phong
Yai very well. The visit also affected the physical development of the local area
and helped to carry on the development of the rural development project of
Her Majesty King Somdech Phra Srinagarindra Boromarajajonani in the reign of
King Rama IX, which contributed to the widespread awareness of the role of
rural development of the Thai monarchy.
Keywords: Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, Ban NongYai
Border Patrol Police School, Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn,
Royal Initiative Project
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บทนำ�
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงติดตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ในการเสด็จตรวจเยี่ยมติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริต่าง ๆ
มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ พระองค์ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ทุ่มเทพระสติปัญญา และ
ตรากตรำ�พระวรกายอย่างมิรจู้ กั เหน็ดเหนือ่ ย เพือ่ ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชนชาวไทยให้มีความผาสุก และสามารถพึ่งตนเองได้ (คริส เบเกอร์, 2556, น.
47-48.; และวงเดือน นาราสัจจ์, 2562, น.9)
ด้วยสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผู้เขียนประสงค์เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจการเสด็จพระราชดำ�เนินเยี่ยมราษฎรและตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำ�รวจ
ตระเวนชายแดน กรณีศึกษาบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำ�บลรุง อำ�เภอกันทรลักษ์ หรือ
บทบาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี กับการพัฒนาโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนแห่งนี้ โดยเป็นการเสด็จ
พระราชดำ�เนินเยี่ยมราษฎรของพระองค์ท่าน ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียนตลอดจนชุมชนบ้านหนองโปร่งใหญ่ ซึง่ เป็นชุมชนเล็ก ๆ
แห่งหนึ่งทางตอนใต้ของอำ�เภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นการพัฒนาโรงเรียน
ตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ อำ�เภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และพื้นที่
โดยรอบภายหลังการเสด็จพระราชดำ�เนินเยือน เพื่อสดุดีพระเกียรติและตอบแทน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระองค์ทา่ นในฐานะพสกนิกรชาวไทยและนักวิชาการคนหนึง่
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ภาพทีภาพที
่ 1 จิต่ 1ติพจิตงษ์
ไธยย่
อ “สธ”
ติพชิงษ์นศรี
ชิน.ศรี(2563,
. (2563,ตุลตุาคม
ลาคม8).
8). อัอักกษรพระนามาภิ
ษรพระนามาภิไธยย่
อ “สธ”
ใน ใน
โครงการสรรสร้
างงานศิ
ป์ แดนดิ
แสดงถึงงความจงรั
จฯ จฯ
โครงการสรรสร้
างงานศิ
ลป์ลแดนดิ
นถิน่นถิ่นอีอีสสานานแสดงถึ
ความจงรักภักกภัดีกตดี่อตกรมสมเด็
่อกรมสมเด็
ของพสกนิ
กรชาวจังหวั
งหวัดดศรี
ศรีสสะเกษ
ะเกษ (ภาพถ่
ของพสกนิ
กรชาวจั
(ภาพถ่าย)าย)
ในอดีตทีผ่ า่ นมาแม้มงี านศึกษารวบรวมพระราชกรณียกิจเสด็จพระราชดำ�เนิน
ในอดีตที่ผ่านมาแม้จพระกนิ
มีงานศึษกฐาธิ
ษารวบรวมพระราชกรณี
ยกิจเสด็ตจนราชสุ
พระราชดำเนิ
เยี่ ย มราษฎรของสมเด็
ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั
ด าฯ น
สยามบรมราชกุมารีจในพื
้นที่จังหวั
ดศรีสระเกษ
่ยวเนื่องกัจบพระเทพรั
พระราชกรณี
ยกิจของ ด าฯ
เยี่ ย มราษฎรของสมเด็
พระกนิ
ษ ฐาธิ
าชเจ้และเกี
า กรมสมเด็
ต นราชสุ
พระองค์ท่ามนด้
�รวจตระเวนชายแดนอยู
ว อย่างเช่นหนัยงสืกิอจของ
สยามบรมราชกุ
ารีาในการพั
นพื้นทีฒ่จนาโรงเรี
ังหวัดศรียนตำ
สะเกษ
และเกี่ยวเนื่องกั่แบล้พระราชกรณี
“พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีต่อ
พระองค์พสกนิ
ท่านด้
านการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอยู่แล้ว อย่างเช่นหนังสือ
กรชาวจังหวัดศรีสะเกษ” (2554) และ “ตามรอยพระราชดำ�ริ : น้อมนำ�โครงการ
“พระมหากรุ
ณาธิ
ุณของพระบาทสมเด็
าอยู่หัวและพระบรมวงศานุ
วงศ์ที่มีต่อ
พระราชดำ
�ริใคนสมเด็
จพระเทพรัตนราชสุจดพระเจ้
าฯ สยามบรมราชกุ
มารี ในจังหวัดศรีสะเกษ”
่งจัดดทำศรี�โดยมหาวิ
ยาลัยราชภั
สะเกษ ที่มีความตอนหนึ: ่งน้ของหนั
งสือ
พสกนิก(2558)
รชาวจังซึหวั
สะเกษ”ท(2554)
และฏศรี“ตามรอยพระราชดำริ
อมนำโครงการ
กล่าวว่ใานสมเด็
“สรุปแล้
วการเสด็จฯตนราชสุ
ไปทรงเยีดย่ าฯ
มราษฎรภาคตะวั
นออกเฉี
ยงเหนื
อ ดรวมถึ
พระราชดำริ
จพระเทพรั
สยามรมราชกุ
มารี ในจั
งหวั
ศรีสงใน
ะเกษ”
ท้องทีต่ า่ งจังหวัดอืน่ ๆ ซึง่ ทำ�ให้พระองค์ทรงปีตทิ ไ่ี ด้พบเห็นราษฎร ได้รบั สัง่ สนทนากับ

(2558) ซึ่ งจั ด ทำโดยมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ศรี ส ะเกษ ที่ มี ค วามตอนหนึ่ งของหนั งสื อ
19
กล่าวว่า “สรุปแล้วการเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรภาคตะวั
นออกเฉียงเหนือ รวมถึงใน
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ท้องที่ต่างจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งทำให้พระองค์ทรงปีติที่ได้พบเห็นราษฎร ได้รับสั่งสนทนากับ

ราษฎรถึงการครองชีพ ความต้องการทีแ่ ตกต่างกันของแต่ละตำ�บล ตลอดจนทรงซักถาม
ข้าราชการที่ปกครองของแต่ละจังหวัดนั้น ๆ และพระองค์ก็ได้เก็บข้อมูลผ่านการ
จดบันทึกด้วยกล้องถ่ายภาพส่วนพระองค์ พร้อมกับสมุดจดบันทึก ถ้าเป็นปัจจุบนั ข้อมูล
เหล่านีพ้ ระองค์ทรงเก็บเข้าเครือ่ งคอมพิวเตอร์หรือห้องสมุดส่วนพระองค์อย่างมีระเบียบ
และเป็นหมวดหมู่อย่างที่ทรงทำ�มาแล้วหลาย ๆ เรื่อง” (ตามรอยพระราชดำ�ริ : น้อมนำ�
โครงการพระราชดำ�ริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในจังหวัด
ศรีสะเกษ, 2558, น.25)
อย่างไรก็ตามงาน 2 ชิ้นดังกล่าวเป็นเพียงการบันทึกรวบรวมรายละเอียด
การเสด็จพระราชดำ�เนินเยี่ยมราษฎรซึ่งมีนัยสำ�คัญประการหนึ่ง หากมีการอธิบายถึง
ผลกระทบของพระราชกรณียกิจของพระองค์ทา่ นต่อพืน้ ทีแ่ ละผูค้ นทีพ่ ระองค์ทา่ นเสด็จ
พระราชดำ�เนินเยี่ยมเพื่อเป็นการศึกษาในมิติเชิงประวัติศาสตร์ ก็จะเพิ่มความสำ�คัญ
ยิ่งยวดขึ้น ซึ่งบทความนี้จะอธิบายถึงการเสด็จพระราชดำ�เนินของพระองค์ท่านว่าเป็น
แรงกระตุน้ สำ�คัญในการพัฒนาโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่และพืน้ ที่
โดยรอบ และจะเห็นได้ว่าแม้การเสด็จพระราชดำ�เนินท้องที่ต่างจังหวัด รวมถึงพื้นที่
โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ อำ�เภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
จะเป็นพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงปฏิบัติมาตั้งแต่ทศวรรษ 2530 และทวีความสำ�คัญ
ยิง่ ขึน้ เป็นลำ�ดับ แต่ยงั ไม่มงี านวิชาการใดทีศ่ กึ ษาพระราชกรณียกิจนีอ้ ย่างเฉพาะเจาะจง
ที่จะพิจารณาการเสด็จฯ ท้องที่ต่างจังหวัดในฐานะปรากฏการณ์ทางสังคมที่เป็นผลจาก
ปัจจัยเงื่อนไขอันมีลักษณะเฉพาะของยุคสมัย มีเพียงงานรวบรวมของกองบัญชาการ
ตำ�รวจตระเวนชายแดน (2545, 2559) เรื่อง “สดุดี 100 ปี สมเด็จย่า” และ “60 ปี
โรงเรียน ตชด” รวมถึงงานพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งดำ�รงพระราชอิสริยยศที่สมเด็จ
20
Vol. 4 No.2, July – December

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2559) เรือ่ ง “บทความพระราชนิพนธ์เรือ่ ง
โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน ใน “40 ปี โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน” ทีใ่ ห้ภาพกว้าง ๆ
เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำ�เนินตรวจเยี่ยมกิจการโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนทั่ว
ประเทศ ซึ่งในการเขียนบทความนี้ ผู้เขียนได้อาศัยงานวิชาการที่กล่าวมานี้เป็นแนวทาง
ที่ จ ะศึ ก ษาถึ ง เรื่ อ งราวต่ า ง ๆ ตั้ ง แต่ ก ารเสด็ จ พระราชดำ � เนิ น เพื่ อ ตรวจเยี่ ย ม
โรงเรียนในโครงการพระราชดำ�ริภายหลัง พ.ศ.2537 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยโจทย์
หลักของบทความนี้คือ ความพยายามที่จะชี้ให้เห็นว่า ความเป็นมาของการเสด็จฯ
เป้าหมายและรายละเอียดของการเสด็จฯ เป็นอย่างไร และส่งผลกระทบอย่างไร
ต่อท้องถิ่นบ้าง โดยเฉพาะทางโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนได้ปฏิบัติตามแนว
พระราชดำ�ริ อันมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนและการพัฒนาผู้เรียนสู่การ
ปฏิบัติจริง อันยังประโยชน์และสร้างคุณูปการแก่พสกนิกรประชาชนชาวไทยที่ยิ่งใหญ่
โดยสะท้อนถึงพระราชอัจฉริยภาพของพระองค์ในด้านการพัฒนาท้องถิ่นและการจัด
การศึกษา และจะช่วยให้เข้าใจพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทีม่ ตี อ่ ประชาชนในพืน้ ทีโ่ รงเรียน
ตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่โดยรวม โดยเฉพาะบทบาททีเ่ กีย่ วกับการติดตาม
งานจากโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริได้ดมี ากขึน้ และได้อาศัยแนวคิดการพัฒนา
และเปลีย่ นแปลงชุมชนอย่างยัง่ ยืนของ ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อปุ ถัมภ์ (2558) แนวคิดเรือ่ งผูน้ �ำ
กับการจัดการเปลี่ยนแปลง ของพิชาภพ พันธุ์แพ (2554) ซึ่งเป็นลักษณะของโครงสร้าง
การทำ�หน้าที่ของผู้นำ�ที่ใช้อธิบายบทบาทของสถาบันกษัตริย์ที่มีต่อสังคม ที่แสดงถึง
ลักษณะเฉพาะของสังคมไทยที่มีสถาบันกษัตริย์เป็นศูนย์กลางอย่างลึกซึ้ง โดยการนำ�
“โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ” มาเป็นกรณีศึกษาถึงพระราชอำ�นาจดังเช่น
งานวิจัยของชนิดา ชิตบัณฑิตย์ (2547) เรื่อง “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ :
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การสถาปนาพระราชอำ�นาจนำ�ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ” และงานของปราการ
กลิ่นฟุ้ง (2551) เรื่อง “การเสด็จพระราชดำ�เนินท้องที่ต่างจังหวัดของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พ.ศ.2493 – 2530” ซึ่งผู้เขียนได้อาศัยกรอบแนวคิด
ดังกล่าวมาเป็นแนวทางของการศึกษาเรื่องนี้
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพือ่ ศึกษาบริบทของโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ หมูท่ ่ี 8
ตำ�บลรุง อำ�เภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ก่อนการเสด็จพระราชดำ�เนินของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. เพื่อศึกษาความเป็นมาของการเสด็จพระราชดำ�เนินเยี่ยมโรงเรียนตำ�รวจ
ตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำ�บลรุง อำ�เภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ.2537 – 2563
3. เพื่อศึกษาผลจากการเสด็จพระราชดำ�เนินเยี่ยมโรงเรียนตำ�รวจตระเวน
ชายแดนบ้านหนองใหญ่ หมูท่ ่ี 8 ตำ�บลรุง อำ�เภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2537 2563
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ผลการศึกษา
1. โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำ�บลรุง
อำ�เภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ก่อนการเสด็จพระราชดำ�เนินของสมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรี ย นตำ � รวจตระเวนชายแดนบ้ า นหนองใหญ่ หมู่ ที่ 8 ตำ � บลรุ ง
อำ�เภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นส่วนหนึง่ ของอาณาบริเวณหมูบ่ า้ นหนองโปร่งใหญ่
ตำ�บลรุง ที่มี 10 หมู่ ประกอบไปด้วย บ้านรุง บ้านสมบูรณ์ บ้านตาทวด บ้านโดนเอาว์
บ้านหนองอุดม บ้านห้วยทิพย์ บ้านคลองทราย บ้านหนองโปร่งใหญ่ และบ้านรุงตะวันออก
(ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดศรีสะเกษ, 2548, น.132)
มีกลุม่ คนอาศัยอยูแ่ ละตัง้ ถิน่ ฐานโดยมีการอพยพมาจากทีต่ า่ ง ๆ ทัง้ จากประเทศกัมพูชา
ขุขันธ์ และบ้านซำ�กระโอน (เรื่องเดียวกัน, 2548, น.140) ซึ่งเดิมทีพื้นที่แถบนี้ขึ้นกับ
การปกครองของหมู่ที่ 5 บ้านหนองอุดม ตำ�บลรุง อำ�เภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อ พ.ศ.2540 ได้แยกออกมาจากหมู่บ้านหนองอุดม โดยรวมบ้านจากบ้านหนองโปร่ง
และบ้ า นหนองใหญ่ เ ป็ น หมู่ บ้ า นหนองโปร่ ง ใหญ่ ตำ � บลรุ ง อำ � เภอกั น ทรลั ก ษ์
จังหวัดศรีสะเกษ (โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่, 2563, น.2) ซึ่ง
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่แถบนี้มีความสอดคล้องกับปาฐถาของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีทางวิทยุกระจายเสียง คือ นายเลียง ไชยกาล ที่กล่าวถึง
ความทุรกันดารของพืน้ ทีค่ อื พืน้ ทีอ่ �ำ เภอกันทรลักษ์ในอดีตทีม่ ชี อ่ื ว่า “อำ�เภอน�ำ้ อ้อม” ว่า
“อำ�เภอนำ�้ อ้อม อยู่บริเวณตีนเขาดองเร็ก มีภูมิลำ�เนาประกอบไปด้วยป่าดิบ มีไข้ป่า
ชุ กชุม คนต่ างถิ่น ที่เข้า ไปในจัง หวั ดนั้นใหม่ ๆ โดยมากมั กเป็ นไข้ ไม่ม ากก็น้อย และ
ถ้า ไม่หายก็ตายเช่นนี้จึงทำ�ให้อำ�เภอนำ้�อ้อมเป็นไซบีเรียของประเทศสยามอีกแห่งหนึ่ง
ข้ า ราชการสมั ย ก่ อ นเมื่ อ ได้ ท ราบว่ า ตนจะถู ก ย้ า ยไปประจำ � อยู่ ใ นพื้ น ที่ แ ถบนี้ มั ก
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ขวัญหนีดีฝ่อ บางรายถึงกับลาออก (ข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่ากลัวเกินไปละกระมัง สมัยนั้น
ข้าราชการจึงมักตายด้วยไข้) ข้าราชการต่างถิ่นซึ่งไปประจำ�อยู่จังหวัดนั้น โดยมาก
มักเข้าใจว่ารัฐบาลเนรเทศตน และเนื่องจากเหตุที่เข้าใจผิดเช่นนี้ อำ�เภอน้ำ�อ้อมจึง
ไม่เจริญ ไม่มีแสงสว่างพอที่นาน ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชาติจะมองเห็นอวัยวะภายในของ
อำ�เภอน้ำ�อ้อมเลยว่ามีสภาพเป็นอย่างไร” (เลียง ไชยกาล, 2539, น.128)
ถ้อยความข้างต้น คือ ปาฐกถาของนายเลียง ไชยกาล สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ของจังหวัดอุบลราชธานีที่บรรยายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.
2477 ในประเด็นพื้นที่อำ�เภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ติดกับจังหวัดอุบลราชธานี
ซึง่ เลียงได้เน้นย�้ำ ถึงความไม่เจริญในลักษณะต่าง ๆ ของอำ�เภอกันทรลักษ์ทเี่ ป็นส่วนหนึง่
ของจังหวัดศรีสะเกษทีส่ ะท้อนภาพของท้องถิน่ แห่งนีก้ อ่ นการเสด็จพระราชดำ�เนินเยีย่ ม
ราษฎรของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ใน พ.ศ.2537 ราว 60 ปี ได้เป็นอย่างดี และต่อมาในพื้นที่อำ�เภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพ และสิ่งก่อสร้างพอสมควร
จนกระทั่ ง ในการเสด็จเยือนโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปลายทศวรรษ 2530
นับตั้งแต่อำ�เภอกันทรลักษ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น
เมืองใน พ.ศ.2410 เป็นต้นมา เมืองเล็ก ๆ เชิงเขาพนมดงเร็กแห่งนี้ได้พัฒนาการ
แปรเปลีย่ นไปตามเงือ่ นไขปัจจัยแวดล้อมอย่างหลากหลายและซับซ้อน อย่างไรก็ตามด้วย
ภูมิศาสตร์ที่ตั้งห่างไกลจากศูนย์กลางอำ�นาจ และข้อจำ�กัดของระบบราชการดังที่
เลียง ไชยกาล ได้อธิบายไว้ขา้ งต้น ส่งผลให้ความเจริญของอำ�เภอกันทรลักษ์เป็นไปอย่าง
ช้า ๆ สะท้อนผ่านการขยายตัวของชุมชนในเขตเมืองที่เกาะเกี่ยวกระจุกตัวอยู่แต่เพียง
พื้นที่ราชการเท่านั้น ทำ�ให้เมืองนี้เป็นเมืองที่ไม่ใหญ่โตนักเมื่อเทียบกับอีกหลายเมืองใน
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ภูมิภาคเดียวกัน กระทั่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงมี พ ระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ เสด็ จ พระราชดำ � เนิ น เยี่ ย มราษฎร
ตามโครงการตามแนวพระราชดำ�ริโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ โดย
ภายหลังจากที่บ้านเมืองเจริญขึ้น มีถนนหนทางสำ�หรับสัญจรไปมาได้กว้างไกลออกไป
และมียวดยานทีจ่ ะพึงใช้เป็นพาหนะไปมาได้โดยสะดวก จึงบังเกิดราชนิตปิ ระเพณีใหม่ขนึ้
คือ พระมหากษัตริยแ์ ละพระบรมวงศานุวงศ์ยงั อาจได้เสด็จเยีย่ มราษฎรตามภูมภิ าคต่าง ๆ
ในมณฑลนอกราชธานีดว้ ย ซึง่ การเสด็จเยี่ยมราษฎรนั้นประโยชน์มิใช่แต่เพียงราษฎรได้
มีโอกาสเห็นเจ้าชีวิตของเขาเท่านั้นไม่ หากแต่ยังนำ�มาซึ่งความปลื้มปีติแก่ราษฎรเหล่า
นั้นด้วย ส่วนองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ก็ทรงได้ประโยชน์จากการ
เสด็จฯ กล่าวคือ ได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพของบ้านเมืองและความเป็นอยูข่ องราษฎรใน
พระราชอาณาจักรด้วยสายพระเนตรของพระองค์เอง อันจะทำ�ให้สามารถที่จะทรง
กำ�หนดแนวทางแห่งรัฏฐาภิปาลโนบายขึน้ ได้โดยถูกต้องเหมาะสมกับสภาวะของประเทศ
อันส่งผลให้เกิดแนวพระราชดำ�ริในอันทีจ่ ะทรงหาโอกาสเสด็จออกไปยังชนบททีห่ า่ งไกล
ในถิน่ กันดาร เพือ่ ทรงหาแนวทางบำ�บัดความทุกข์ยากของราษฎรผูย้ ากไร้ทปี่ ระสบความ
ทุรกันดารในท้องถิน่ จนไม่สามารถทำ�มาหาเลีย้ งชีวติ ให้มคี วามผาสุกตามควรแก่อตั ภาพ
ได้ ซึ่งในกรณีโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ที่ครูรุ่นแรกๆ กล่าวว่า
“แรกมาโรงเรียนไม่มีอะไรเลย มีเพียงอาคาร 1 อาคารเดียว พื้นที่ส่วนใหญ่ลาดเอียง
ก็ชวนชาวบ้านมาเอาแรงกันปรับพืน้ ที่ สร้างบ้านพักครู บ้างทีต่ อ้ งทำ�ตอนกลางคืน สมัยนัน้
หน่วยงานต่าง ๆ ยังเข้าไม่ถึง สระน้ำ�ได้งบประมาณจากต่างชาติที่มาช่วยเหลือโรงเรียน
ตามแนวชายแดนและกรมชลประทาน เอาดินจากสระใหญ่มาปรับพืน้ ที่ ตอนปลูกต้นไม้
แรก ๆ ก็ต้องใช้ขวดน้ำ�หยด กว่าต้นไม้จะโตก็ต้องใช้เวลา ต่อมาพระองค์ได้เสด็จมาปลูก
ต้นมะม่วงเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ก่อนการเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการในอีก 1 ปีให้หลัง”
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อย่างเป็นทางการในอีก 1 ปีให้หลัง” (ประกอบ เหล่าเทียม, 2563, สัมภาษณ์) ดังนั้นถ้า
(ประกอบ เหล่าเทียม, 2563, สัมภาษณ์) ดังนั้นถ้าจะกล่าวว่าการเสด็จเยี่ยมราษฎรนอก
จะกล่ ามณฑลราชธานี
วว่ าการเสด็เจป็เยี
่ ย มราษฎรนอกมณฑลราชธานี เป็ น เสมื อ นหนึ่ งต้ น เค้ าให้ เกิ ด
นเสมือนหนึง่ ต้นเค้าให้เกิดโครงการพระราชดำ�ริเพือ่ ช่วยเหลือราษฎรที่
โครงการพระราชดำริ
่อช่นว่ายเหลื
ุกข์ยากในกาลต่
อมาก็นจ่าพระราชดำ
จะได้ ดั�งเนิ
กรณ๊
ทุกข์ยากในกาลต่เอพืมาก็
จะได้อดัราษฎรที
งกรณีใน ่ทพ.ศ.2537
ซึ่งเป็นการเสด็
น ใน
พ.ศ.2537
ซึ่งเป็ณนการเสด็
จพระราชดำเนิ
นครั้งแรก ณา นหนองใหญ่
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ครั้ ง แรก
โรงเรี ย นตำ
� รวจตระเวนชายแดนบ้
หมู่ ที่ 8 ตำ � บลรุ ง
บ้านหนองใหญ่
หมูก่ทษ์ี่ 8จังหวั
ตำบลรุ
อำเภอกั
นทรลั
กษ์ จัษงฐาธิ
หวัรดาชเจ้
ศรีสาะเกษ
โดยสมเด็
จพระ
อำ�เภอกันทรลั
ดศรีสงะเกษ
โดยสมเด็
จพระกนิ
กรมสมเด็
จพระเทพ
รัตรนราชสุ
สยามบรมราชกุ
มารีตซึนราชสุ
่งส่งผลต่ดอาฯ
การเปลี
่ยนแปลงต่อท้มอารี
งถิ่นซึในภายหลั
กนิษฐาธิ
าชเจ้าดาฯ
กรมสมเด็
จพระเทพรั
สยามบรมราชกุ
่งส่งผลต่อง การ
หลายประการ
เปลี่ยนแปลงต่
อท้องถิ่นในภายหลังหลายประการ

่ 2 ธุธรรมนิ
วพล ธรรมนิ
ยม และ
อัครพล
คำ�แสน
(2563,ตุลตุาคม
ลาคม8).8).แผนที
แผนที่โรงเรียยนนบ้าน
ภาพที่ 2ภาพที
ธุวพล
ยม และ
อัครพล
คำแสน
(2563,
บ้านหนองใหญ่
ษ์ จ.ศรี
สะเกษ(ภาพออกแบบ)
(ภาพออกแบบ)
หนองใหญ่
อ.กันอ.กั
ทรลันทรลั
กษ์ กจ.ศรี
สะเกษ
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2. การเสด็จพระราชดำ�เนินโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่
หมูท่ ี่ 8 ตำ�บลรุง อำ�เภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2537 - 2563
การเสด็จพระราชดำ�เนินเยีย่ มราษฎร เป็นพระราชกรณียกิจสำ�คัญประการหนึง่
ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงปฏิ บั ติ ม าอย่ า งต่ อ เนื่ อ งยาวนาน ซึ่ ง เป็ น การเสด็ จ ในฐานะพระราชธิ ด าและ
พระกนิษฐาขององค์ประมุขของประเทศ โดยเริม่ ต้นตัง้ แต่ พ.ศ.2537 ทีเ่ สด็จเยีย่ มราษฎร
ในท้องถิ่นและโรงเรียนตามโครงการพระราชดำ�ริ โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำ�บลรุง อำ�เภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 14
กรกฎาคม พ.ศ.2537 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนแห่งนี้เป็น
ครั้งแรกและได้ทรงปฏิบัติเป็นประเพณีสืบมา (พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั และพระบรมวงศานุวงศ์ทมี่ ตี อ่ พสกนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษ, 2554, น.7)
“โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน” จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ พ.ศ. 2496 (ปัจจุบนั คือ พ.ศ.
2563 มีอายุนานถึง 64 ปี) มีภารกิจตรวจตรารักษาชายแดน มีความเป็นมาจากการที่
ร้อยตำ�รวจโททวี ภานุโสภณ ริเริม่ จัดตัง้ โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนขึน้ เป็นครัง้ แรก
ที่บ้านดอนมหาวัน ตำ�บลเวียง อำ�เภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยการร่วมแรงร่วมใจ
กับราษฎรในหมูบ่ า้ นและหมูบ่ า้ นใกล้เคียง ปลูกสร้างอาคารเรียนโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ
แผ่นดินแต่อย่างใด และต่อมาได้มกี ารจัดตัง้ โรงเรียนในพืน้ ทีช่ ายแดนห่างไกลความเจริญ
ทั่วประเทศ
โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน ได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ จากพระบาทสมเด็จ
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พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี (สมเด็จย่า) และ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ ทีไ่ ด้พระราชทานพระราชทรัพย์เพือ่ สร้างโรงเรียน ต่อมาโรงเรียน
ตำ�รวจตระเวนชายแดนได้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นโรงเรียนในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระองค์ได้เสด็จพระราชดำ�เนินไปตรวจเยี่ยมและ
ติดตามผลการดำ�เนินงานทุก ๆ แห่งทั่วราชอาณาจักรไทย (สุมาลี บำ�รุงสุข, สุกัญญา
บำ�รุงสุข และศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล, 2541, น.55-56) และภายหลังจากที่สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนีสวรรคต สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจสมเด็จพระบรมชนกนาถ
สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระมาตุจฉา และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั
โดยทรงรับเอากิจการโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนมาเป็นส่วนหนึ่งในพระราช
กรณียกิจหลักทีจ่ ะเสด็จพระราชดำ�เนินไปทรงตรวจเยีย่ มกิจการและการดำ�เนินโครงการ
ตามพระราชดำ�ริโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนเป็นประจำ�ทุกปี (เทพรัตนวิศิษฏศิลป์,
2548, น.24.; และ รัตนมณีศลิ ปศาสตร์, 2553, น.74) ดังกล่าวสัมพันธ์กบั การศึกษาของ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อมรา พงศาพิชญ์ พบว่า โครงการหลวงของสถาบันกษัตริย์
ทำ�หน้าทีส่ ร้างพืน้ ทีท่ างสังคมให้กบั คนท้องถิน่ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนใน
ท้องถิน่ กับสถาบันพระมหากษัตริยใ์ นอีกรูปแบบหนึง่ เริม่ จากรูปแบบของการสงเคราะห์
ต่อมาปรับมาเป็นการพัฒนาสังคม สร้างอาชีพให้คนชายขอบ และช่วยดึงคนท้องถิ่นให้
ใกล้ชิดกับศูนย์กลางอำ�นาจ (อมรา พงศาพิชญ์, 2559, น.1-34)
โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ หมูท่ ่ี 5 ตำ�บลรุง อำ�เภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ” จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2538 (กองบัญชาการตำ�รวจตระเวน
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ชายแดน, 2559, น.27) ปัจจุบันเป็นโรงเรียนประจำ�หมู่บ้าน เดิมบ้านหนองใหญ่
บ้านหนองโปร่ง และบ้านป่าเลาโนนแดง อำ�เภอกันทรลักษ์ ไม่มีโรงเรียนในหมู่บ้าน
บุตรหลานต้องเดินทางไปเรียนทีโ่ รงเรียนบ้านโดนเอาว์เป็นระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร
การสัญจรไปมายากลำ�บาก ดังนั้น เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พุทธศักราช 2527 ราษฎรทั้ง
สามหมู่บ้าน จึงได้ทำ�หนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังกองกำ�กับการตำ�รวจตระเวน
ชายแดนที่ 22 ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ อำ�เภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี
เพือ่ ขอให้จดั ตัง้ โรงเรียนให้กบั บุตรหลานได้เรียนหนังสือ (สำ�นักงานเลขานุการคณะกรรมการ
พิเศษประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ (สน.กปร.), 2547, น.36)
กองกำ�กับการตำ�รวจตระเวนชายแดนที่ 22 จึงได้ดำ�เนินการขออนุมัติไปยัง
หน่วยเหนือ และขอความอนุเคราะห์ไปยังสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี
ให้ช่วยเหลือในการก่อสร้างอาคารเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคลฯ ให้มาดำ�เนินการก่อสร้างอาคารเรียนให้จำ�นวน 1 หลัง ขนาด 7 ห้องเรียน
ห้องสุขา 1 หลัง 6 ห้อง โดยได้รับบริจาคที่ดินจากนางภู จิตรวงษ์ ราษฎรบ้านหนองใหญ่
จำ�นวน 17 ไร่ ต่อมากรมตำ�รวจได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนได้เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม
พุทธศักราช 2538 เปิดทำ�การสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2538
ตั้ งแต่ ชั้ น เด็ ก ปฐมวัย ถึงชั้น ประถมศึก ษาปีที่ 6 มีนัก เรี ย น 107 คน มี ค รู ตำ � รวจ
ตระเวนชายแดนทำ�หน้าที่สอนจำ�นวน 8 นาย โดยมีนายดาบตำ�รวจ สุเนตร สำ�เภา
เป็นครูใหญ่คนแรก จนสามารถกล่าวได้ว่าคนในชุมชนมีความผูกพันกับโรงเรียนตำ�รวจ
ตระเวนชายแดนอย่างแนบแน่น ซึ่งต่อมาทางมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้เข้าไป
ร่ ว มพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด ของโรงเรี ย นด้ ว ยในราว พ.ศ.2556 เป็ น ต้ น มาจนถึ ง ปั จ จุ บั น
(โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่, 2563, น.3) และในอดีตได้รับ
ผลกระทบด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย จากการอพยพลี้ ภั ย ของชาวกั ม พู ช า ปั จ จุ บั น
29
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ถือว่าตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลน ถึงแม้จะมีเส้นทางการเดินทางที่ไม่ลำ�บากมาก
อีกทั้งในบริเวณใกล้เคียงยังมีบริการขั้นพื้นฐานเพียงพอ เช่น สถานีอนามัย โรงเรียน
มัธยมศึกษา ฯลฯ มีการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับพื้นที่อื่นสะดวก
รวดเร็วกว่าแต่กอ่ นมาก แต่ยงั ประสบปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากร และเทคโนโลยี
ที่ ทั น สมั ย ที่ เ อื้ อต่ อการเสริม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ข องผู้ เรี ย น เพื่ อ ให้ รู้ เ ท่ า ทั น
สถานการณ์การเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ในขณะทีฐ่ านะทางเศรษฐกิจยังคง
ต้องพึ่งพาผลผลิตทางการเกษตร (ประมวลพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เล่ม 3 ปี 2535 – 2540, 2540, น.98-99.; และ
ตามรอยพระราชดำ�ริ : น้อมนำ�โครงการพระราชดำ�ริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในจังหวัดศรีสะเกษ ถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น, 2558, น.13)
ในพื้ น ที่ แ ห่ ง นี้ ไ ด้ รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ จากสมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพระองค์พระราชทาน
พระราชดำ�ริในโครงการต่าง ๆ เพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ และเสด็จมาปฏิบตั พิ ระราชภารกิจ
ตลอดจนเยีย่ มพสกนิกรหลายครัง้ ระหว่าง พ.ศ.2537 ถึง พ.ศ.2563 โดยข่าวการเสด็จมา
ในแต่ละครัง้ ยังความปลืม้ ปีตยิ นิ ดี และสร้างความปลาบปลืม้ แก่ทางโรงเรียนโดยถ้วนหน้า
โดยมีราษฎรเดินทางขึ้นไปเฝ้าชมพระบารมีเป็นจำ�นวนมาก ทรงไต่ถามทุกข์สุขของ
ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทโดยถ้วนหน้ากัน ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้
1) วันที่ 14 กรกฎาคม พุทธศักราช 2537 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินทรงปลูก
มะม่วงพันธุ์ ศก 07 จำ�นวน 1 ต้น ณ โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่
หมู่ 5 ตำ�บลรุง อำ�เภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และทรงนำ�แนวคิดการพัฒนามาสู่
โรงเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและสุขภาวะอนามัยของนักเรียนในพื้นที่
30
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ภาพที่ ภาพที
3 โรงเรี
น ตชด.บ้
านหนองใหญ่
. (2563,
ตุลาคมตุล8).
งพันวธุงพั
์ ศกนธุ07
่ 3 ยโรงเรี
ยน ตชด.บ้
านหนองใหญ่
. (2563,
าคมต้น8).มะม่
ต้นวมะม่
์ ศกที่07 ที่
ภาพทีกภายในโรงเรี
่ 3 โรงเรียนยตชด.บ้
านหนองใหญ่. (2563,านหนองใหญ่
ตุลาคม 8). (ภาพถ่
ต้นมะม่าวย)งพันธุ์ ศก 07 ที่
ทรงปลู
นตำรวจตระเวนชายแดนบ้
ทรงปลูกภายในโรงเรี
ยนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้
านหนองใหญ่ (ภาพถ่
าย)
ภายในโรงเรี
านหนองใหญ่
2) วั นทรงปลู
ที2)่ 30วันกมกราคม
พุ ทยนตำรวจตระเวนชายแดนบ้
ธศั กพุราช
สมเด็ จสมเด็
พระกนิ
ษ ฐาธิษ(ภาพถ่
รฐาธิ
าชเจ้ราาชเจ้
าย) า
ที่ 30 มกราคม
ทธศัก2540
ราช 2540
จพระกนิ
2) ตวันราชสุ
น ที่ 30ดาฯ
มกราคม พุ ท ธศั กมราช
2540 สมเด็ จ พระกนิ
ษ ฐาธิ
า
กรมสมเด็
จพระเทพรั
ารี เสด็
งโรงเรี
ยน ร ยาชเจ้
กรมสมเด็
จพระเทพรั
ตนราชสุสยามบรมราชกุ
ดาฯ สยามบรมราชกุ
มารีจพระราชดำเนิ
เสด็จพระราชดำน�ยัเนิ
นยังโรงเรี
น
กรมสมเด็จพระเทพรั
ตนราชสุดาฯหมูสยามบรมราชกุ
มารี เสด็นจทรลั
พระราชดำเนิ
นยังโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้
านหนองใหญ่
5 ตำบลรุ
อำเภอกั
ษ์ เพืกษ์่อตรวจ
ตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้
านหนองใหญ่่ที่ หมู
่ที่ 5 ตำ�งบลรุ
ง อำ�เภอกันกทรลั
เพื่อตรวจ
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้
านหนองใหญ่
่ที่ 5 (ประยุ
ตำบลรุงธ์ อำเภอกั
กษ์ เพื่อตรวจ
เยี่ยมกิจเยีกรรมโครงการเกษตร
และเลี
้ยและเลี
งปลาในบ่
อซีหมูเมนต์
สิทธิทพธ์ันธ์สิน,ททรลั
2540,
่ยมกิจกรรมโครงการเกษตร
้ยงปลาในบ่
อซีเมนต์ท(ประยุ
ธิพันธ์, 2540,
เยี่ยมกิจกรรมโครงการเกษตร และเลี
้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ (ประยุทธ์ สิทธิพันธ์, 2540,
และสำนั
น.47.; และสำ�นักพระราชวัน.47.;
ง, 2545,
น.57)กพระราชวัง, 2545, น.57)
น.47.; และสำนักพระราชวัง, 2545, น.57)

โรงเรียน ตชด.บ้านหนองใหญ่. (2563, ตุลาคม 8). ต้นมะม่วงพันธุ์ ศก 0

งปลูกภายในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ (ภาพถ่าย)

2) วั น ที่ 30 มกราคม พุ ท ธศั ก ราช 2540 สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร า

จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยังโรง
ะเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ เพื่อต

รรมโครงการเกษตร และเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ (ประยุทธ์ สิทธิพันธ์, 254
น.47.; และสำนักพระราชวัง, 2545, น.57)

ภาพที่ 4 โรงเรียน ตชด.บ้านหนองใหญ่. (2563, ตุลาคม 8). เสด็จฯติดตามโครงการอัน
ภาพที
โรงเรี
ตชด.บ้
. ต(2563,
ลาคม8).8).
ตามโครงการอัน
เนื่อ่ งมาจากพระราชดำริ
แานหนองใหญ่
ละลายพระหั
ถ์พระราชทาน
(ภาพถ่
ภาพที
4่ 4โรงเรี
ยนยนตชด.บ้
านหนองใหญ่
. (2563,
ตุลตุาคม
เสด็เสด็
จฯาจย)ฯติ
ติดดตามโครงการ

เนื่อ่องมาจากพระราชดำ
และลายพระหั
ละลายพระหั
(ภาพถ่
าย) า
3) วั นอัทีน่ เนื13
ธังมาจากพระราชดำริ
น วาคม พุ ท ธศั�ริกแราช
2543 สมเด็
จระราชทาน
พระกนิ ษ(ภาพถ่
ฐาธิ
ร าาชเจ้
ตตถ์ถ์พพระราชทาน
ย)
ธัาฯน วาคม
ธศั ก2543
ราช
2543
สมเด็ จษพระกนิ
ษาฐาธิ ร าชเจ้ า
กรมสมเด็จพระเทพรั
สยามบรมราชกุ
มารี เสด็
จจพระราชดำเนิ
ประกอบ
3)3)วันวัตทีนนราชสุ
่ ที13่ 13ธันดวาคม
พุทธศัพุกทราช
สมเด็
พระกนิ
ฐาธินราชเจ้

กรมสมเด็
จณพระเทพรั
ตนราชสุ
สยามบรมราชกุ
จพระราชดำเนิ
นงประกอบ
พระราชกรณี
ยกิจพระเทพรั
โรงเรียตนตํ
ารวจตระเวนชายแดนบ้
ามนหนองใหญ่
หมู่ 5 �ตำบลรุ
กรมสมเด็
นราชสุ
ดาฯดาฯสยามบรมราชกุ
ารีมารีเสด็เสด็
จพระราชดำ
เนินประกอบ
พระราชกรณี
โรงเรี
ยนตํ
ารวจตระเวนชายแดนบ้
านหนองใหญ่
่ตำ5�บลรุ
ตำบลรุ
อำเภอกัพระราชกรณี
น ทรลั ก ษ์ พระราชทานสิ
ของแก่
ค รูต ำรวจตระเวนชายแดน
11 หมู
นาย่ หมู
ยกิยจกิจณณโรงเรี
ย่ งนตํ
ารวจตระเวนชายแดนบ้
านหนองใหญ่
5และ
ง ง
น์ไทรลั
พระราชทานสิ
่ งของแก่
ต ำรวจตระเวนชายแดน
พระราชทานพั
ม้แกก่ษ์กผู้ษ์แพระราชทานสิ
ทนชาวบ้
าน 2่งของแก่
คน
ทอดพระเนตรกิ
จกรรมในโรงเรี11ยน11
เช่นนาย
อำอำเภอกั
�เภอกันธุทรลั
ครูตคำ�รูรวจตระเวนชายแดน
นาย
และและ
พระราชทานพันธุ์ไม้แก่ผู้แทนชาวบ้
าน 2 คน ทอดพระเนตรกิจกรรมในโรงเรียน เช่น
「32」 31

「32」
โรงเรียน ตชด.บ้านหนองใหญ่. (2563,
ตุลาคม 8). เสด็จฯติดตามโครงกา
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พระราชทานพันธุ์ไม้แก่ผู้แทนชาวบ้าน 2 คน ทอดพระเนตรกิจกรรมในโรงเรียน เช่น
ศาลาน้ำ�ดื่มไอโอดีน กิจกรรมโครงการเกษตร เลี้ยงปลา และโรงสีข้าว (หอจดหมายเหตุ
แห่
งชาติำดือุ่มบไอโอดี
ลราชธานี
ฯ โรงเรี
ยนบ้านหนองใหญ่
ศรีสะเกษ
ศาลาน้
น กิจมท.0201.21.31.4/1
กรรมโครงการเกษตร เสด็
เลี้ยจงปลา
และโรงสี
ข้าว (หอจดหมายเหตุ
(พ.ศ.2543).
และ กองบั
ญชาการตำ�รวจตระเวนชายแดน,
2545,
น.10) ศรีสะเกษ
แห่งชาติ อุบ;ลราชธานี
มท.0201.21.31.4/1
เสด็จฯ โรงเรียนบ้
านหนองใหญ่
(พ.ศ.2543). ; และ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน, 2545, น.10)

ภาพที่ ่ 55 โรงเรี
โรงเรียยนนตชด.บ้
ตชด.บ้าานหนองใหญ่
นหนองใหญ่.. (2563,
ภาพที
(2563,ตุตุลลาคม
าคม8).8).เสด็
เสด็จฯติ
จฯดติตามโครงการอั
ดตามโครงการน
เนื่อ่องมาจากพระราชดำริ
าย)าย)
อันเนื
งมาจากพระราชดำ�ริแและลายพระหั
ละลายพระหัตถ์ตพถ์ระราชทาน
พระราชทาน(ภาพถ่
(ภาพถ่
4)4) วัวันนทีที่ ่ 21
21 ธัธันนวาคม
วาคม พุพุททธศัธศักกราช
ราช 2548
2548สมเด็
สมเด็จ จพระกนิ
พระกนิษษฐาธิ
ฐาธิรราชเจ้
าชเจ้าา
กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ พระราชดำเนิ น ไป
กรมสมเด็
จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ พระราชดำ � เนิ น ไป
ทรงติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ อำเภอ
ทรงติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่อำ�เภอ
กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสิ่งของ อุปกรณ์
กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสิ่งของ อุปกรณ์
การเรี ย นแก่ ค รู แ ละผู้ แ ทนนั ก เรี ย น จากนั้ น เสด็ จ พระราชดำเนิ น ไปทอดพระเนตร
การเรียนแก่ครูและผู้แทนนักเรียน จากนั้นเสด็จพระราชดำ�เนินไปทอดพระเนตร
การดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ อาทิ การสาธิตการเรียนการสอน ชั้นอนุบาล
การดำ�เนินงานโครงการตามพระราชดำ�ริ อาทิ การสาธิตการเรียนการสอน ชั้นอนุบาล
ห้องสมุด ห้องวิชาการ ห้องพยาบาล ห้องเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ห้องสมุด ห้องวิชาการ ห้องพยาบาล ห้องเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม ศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่ อ นวั ย เรี ย น ศาลาน้ ำ ดื่ ม ไอโอดี น โรงอาห าร ห้ อ งครั ว โครงการเกษตร
เล็ ก ก่ อ นวั ย เรี ย น ศาลาน้ำ � ดื่ ม ไอโอดี น โรงอาหาร ห้ อ งครั ว โครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน โครงการฝึ กอาชีพ กิจกรรมสหกรณ์ นักเรียน กิจกรรมร้านตัดผม
เพืกิจ่อกรรมปศุ
อาหารกลางวั
โครงการฝึ
กอาชี่ยพมราษฎรที
กิจกรรมสหกรณ์
เรียจน รวมทั
กิจกรรมร้
นตัดผม
สัตว์ นนอกจากนี
้ยังทรงเยี
่มาเฝ้าฯ รันบักเสด็
้งหน่วายแพทย์
กิพระราชทาน
จกรรมปศุสัตโดยทรงรั
ว์ นอกจากนี
ังทรงเยี
่ยมราษฎรที
่มาเฝ้าฯเคราะห์
รับเสด็ดจ้วยรวมทั
้งหน่วยแพทย์
บผู้ป้ย่วยไว้
เป็นคนไข้
ในพระราชานุ
(พระราชกรณี
ยกิจ
พระราชทาน
โดยทรงรั
บ
ผู
ป
้
ว
่
ยไว้
เ
ป็
น
คนไข้
ใ
นพระราชานุ
เ
คราะห์
ด
ว
้
ย
(พระราชกรณี
ยกิจ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตุลาคม 2548 - ธันวาคม 2548,
2548, น.67-68)
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ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตุลาคม 2548 - ธันวาคม 2548,
2548, น.67-68)

ภาพที
ภาพที
่ 6 ่ 6โรงเรี
โรงเรี
ยนยนตชด.บ้
ตชด.บ้าานหนองใหญ่
นหนองใหญ่.. (2563,
(2563,ตุลตุาคม
ลาคม8).8).
เสด็เสด็
จฯติจดฯติ
ตามโครงการอั
ดตามโครงการอั
น น
ภาพที่ 6 โรงเรียน ตชด.บ้านหนองใหญ่. (2563, ตุลาคม 8). เสด็จฯ ติดตามโครงการ
เนื่อเนืงมาจากพระราชดำริ
่องมาจากพระราชดำริและลายพระหั
ละลายพระหัตถ์ตพถ์ระราชทาน
พระราชทาน
(ภาพถ่
(ภาพถ่
าย) าย)
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริและลายพระหัตถ์พระราชทาน (ภาพถ่าย)

5) วันที่ 5 มกราคม พุทธศักราช 2558 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
5) 5)วั นวัทีน่ ที5่ 5มกราคม
มกราคม พุ ทธศั
ธศักกราช
ราช2558
2558สมเด็
สมเด็
จ พระกนิ
จ พระกนิ
ษ ฐาธิษรฐาธิ
าชเจ้ร าชเจ้
า า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินไป
กรมสมเด็
กรมสมเด็
จ พระเทพรั
จ พระเทพรัตตนราชสุ
นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ
สยามบรมราชกุ
ม ารีม ารี
เสด็เสด็
จ พระราชดำเนิ
จ พระราชดำเนิ
น ไป น ไป
ทรงติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 5
ทรงติ
ทรงติ
ดตามความก้
ดตามความก้าวหน้
าวหน้าาของโรงเรี
ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้
นตำรวจตระเวนชายแดนบ้
านหนองใหญ่
านหนองใหญ่
หมู่ที่ หมู
5 ่ที่ 5
ตำ�บลรุง อำ�เภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ทอดพระเนตรการดำ�เนินงานตามโครงการ
ตำบลรุ
ตำบลรุ
ง อำเภอกั
ง อำเภอกั
นทรลั
นทรลักกษ์ษ์จัจังงหวั
หวัดศรีสสะเกษ
ะเกษทอดพระเนตรการดำเนิ
ทอดพระเนตรการดำเนิ
นงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
พระราชดำ�ริทั้ง 8 โครงการ อาทิ มุมหลักสูตรสมเด็จย่าภายในห้องสมุด เป็นมุมเรียน
พระราชดำริ
พระราชดำริ
ทั้งท8ั้ง 8โครงการ
โครงการอาทิ
อาทิ มุมหลั
หลักกสูสูตตรสมเด็
รสมเด็
จย่จาย่ภายในห้
าภายในห้
องสมุ
องสมุ
ด เป็ดนมุเป็มเรีนมุยนรู
มเรี้ ยนรู้
รู้เกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจ เพื่อเสริมสร้างการอ่าน การเรียนรู้ด้าน
เกี่ ยเกี
วกั่ ยบวกัพระราชประวั
บ พระราชประวัตติ พิ พระราชกรณี
ระราชกรณี ยยกิกิจจเพืเพื่ อ่ เสริ
อ เสริ
ม สร้
ม สร้
า งการอ่
า งการอ่
า น าการเรี
น การเรี
ย นรู้ดย้ านรู
น ้ ด้ า น
เศรษฐกิจพอเพียงและปลูกจิตสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณและพบว่ามีการส่งเสริมให้
เศรษฐกิ
เศรษฐกิ
จพอเพี
จพอเพี
ยงและปลู
ยงและปลูกกจิจิตตสำนึ
สำนึกในพระมหากรุ
ในพระมหากรุ
ณณ
าธิาธิ
คุณคและพบว่
ุณ และพบว่
ามีกาารส่
มีกงารส่
เสริมงให้
เสริมให้
นักเรียนมีความรูเ้ พิม่ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ศิลปะ และสำ�หรับสหกรณ์โรงเรียนนักเรียน
นักเรีนัยกนมี
เรียนมี
ความรู
ความรู
้เพิ้เ่มพิในรายวิ
่มในรายวิชชาวิ
าวิทยาศาสตร์
ยาศาสตร์ ศิศิลลปะปะและสำหรั
และสำหรั
บสหกรณ์
บสหกรณ์
โรงเรีโยรงเรี
นนักยเรีนนั
ยนกเรียน
รูจ้ กั การทำ�บัญชีรายรับ-รายจ่าย การทำ�บัญชีครัวเรือนการทำ�บัญชีตน้ กล้าบันทึกความดี
รู้จักรูการทำบั
้จักการทำบั
ญชีญรชีายรั
รายรับบ-รายจ่
-รายจ่าายย การทำบั
การทำบัญญชีชีคครัวรัเรืวเรื
อนการทำบั
อนการทำบั
ญชีญ
ต้นชีกล้
ต้นาบักล้นทึาบักความดี
นทึกความดี
การออมเงินและขยายผลไปสู่ผู้ปกครองและชุมชนซึ่งได้นำ�ผลผลิตในครัวเรือนมา
การออมเงิ
การออมเงิ
น และขยายผลไปสู
น และขยายผลไปสู่ ผ่ ผู้ ป กครองและชุ
กครองและชุม ชนซึ
ม ชนซึ
่ ง ได้่ ง นได้ำผลผลิ
น ำผลผลิ
ต ในครั
ต ในครั
ว เรื อวนมา
เรื อ นมา
จำ�หน่ายผ่านสหกรณ์จนได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบภูมิปัญญาสหกรณ์โรงเรียน ส่วน
จำหน่
จำหน่
ายผ่ายผ่
านสหกรณ์
านสหกรณ์จจนได้
นได้รรับับรางวั
รางวัลโรงเรี
โรงเรียยนต้
นต้นนแบบภู
แบบภู
มิ ปมัญิ ปญาสหกรณ์
ัญ ญาสหกรณ์
โรงเรีโยรงเรี
น ส่ยวน ส่วน
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันประสบผลสำ�เร็จจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ
โครงการเกษตรเพื
โครงการเกษตรเพื
่ออาหารกลางวั
่ออาหารกลางวั นประสบผลสำเร็
ประสบผลสำเร็
จจนเป็
จจนเป็
นศูนศูย์เนรีย์ยนรู
เรีย้ดนรู
้านเศรษฐกิ
้ด้ านเศรษฐกิ
จ จ
33้ย้ยงปลากิ
พอเพี
พอเพี
ยง ยส่งงเสริ
ส่งเสริ
ม ให้
ม ให้ปปลูลูกกพืพืชชผัผักกสวนครั
สวนครัววเลีเลี
งปลากิ
น พืนชพืในบ่
ชในบ่
อ ดินอ ดิเลีน้ยงปลาดุ
เลี้ยงปลาดุ
กในบ่กอในบ่ อ
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ซีเมนต์
ซีเมนต์
เลี้ยเลีงเป็
้ยงเป็
ดเทศไก่
ดเทศไก่พพันันธุธุ์พ์พื้นื้นเมือง และไก่
และไก่ไข่ไข่ซึ่งซึได้่งได้
ผลผลิ
ผลผลิ
ตดีตมีดีเหลื
มีเอหลื
จำหน่
อจำหน่
ายและนำ
ายและนำ

พอเพียง ส่งเสริมให้ปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน เลี้ยงปลาดุกในบ่อ
ซีเมนต์ เลีย้ งเป็ดเทศไก่พนั ธุพ์ นื้ เมือง และไก่ไข่ ซึง่ ได้ผลผลิตดี มีเหลือจำ�หน่ายและนำ�เงิน
เข้าสะสมในบัญชีกองทุนอาหารกลางวันและนำ�ไปประกอบอาหาร จากนัน้ ทอดพระเนตร
เงิ น เข้ า สะสมในบั
ก องทุ
น อาหารกลางวั
น และนำไปประก
อบอาหาร
โรงอาหาร
จัดแสดงผลิญตชีภัณ
ฑ์แปรรู
ปและถนอมอาหารซึ
่งเป็นผลผลิตจากโรงเรี
ยนและ จากนั้ น
ทอดพระเนตรโรงอาหาร
จัดแสดงผลิ
ตภัณฑ์แปรรูปและถนอมอาหารซึ
่งเป็, นมท.
ผลผลิตจาก
กลุ
่มแม่บ้าน อาทิ กล้วยฉาบกรอบเค็
ม (หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ อุบลราชธานี
โรงเรี ย นและกลุเสด็่ มจแม่
บ้ า นยนอาทิ
กล้ สวะเกษ
ยฉาบกรอบเค็
0201.2.1.31/18
ฯ โรงเรี
ตชด.ศรี
(พ.ศ.2558))ม (หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ

อุบลราชธานี, มท.0201.2.1.31/18 เสด็จฯ โรงเรียน ตชด.ศรีสะเกษ (พ.ศ.2558))

ภาพที
ยนยตชด.บ้
านหนองใหญ่
. (2563,
ตุลาคม
ติดจตามโครงการ
ภาพที่ ่ 77โรงเรี
โรงเรี
น ตชด.บ้
านหนองใหญ่
. (2563,
ตุล8).
าคมเสด็8).จฯเสด็
ฯติดตามโครงการอัน
อันเนืเนื่อ่องมาจากพระราชดำ
�ริและลายพระหั
ตถ์พตระราชทาน
(ภาพถ่(ภาพถ่
าย) าย)
งมาจากพระราชดำริ
และลายพระหั
ถ์พระราชทาน
6) วันที่ 30 กันยายน พุทธศักราช 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็ จ6)พระเทพรั
ด าฯ พุสยามบรมราชกุ
ม ารี เสด็
จ พระราชดำ
� เนิษนฐาธิ
ไป ร าชเจ้ า
วั น ที่ 30ตนราชสุ
กั น ยายน
ท ธศั ก ราช 2563
สมเด็
จ พระกนิ
ทรงติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 5
กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ พระราชดำเนิ น ไป
ตำ�บลรุง อำ�เภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามงานในโครงการของพระองค์
ทรงติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 5
โดยทางโรงเรียนยังคงดำ�เนินกิจกรรมตามแนวพระราชดำ�ริของพระองค์อย่างต่อเนือ่ งมา
ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามงานในโครงการของพระองค์
จนถึงปัจจุบัน โดยเสด็จฯ ทรงงานในโรงเรียนเป็นครั้งที่ 5 เป็นลำ�ดับโรงเรียนที่ 1,002
โดยทางโรงเรียนยังคงดำเนินกิจกรรมตามแนวพระราชดำริของพระองค์อย่างต่อเนื่องมา
โดยไม่นบั รวมถึงการเสด็จปลูกต้นมะม่วงใน พ.ศ. 2537 (โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
งปัจจุบัน, 2563,
โดยเสด็น.5)
จฯ ทัทรงงานในโรงเรี
นครั้งที่ 5 เป็นลำดับโรงเรี
ยนที่ 1,002
บ้จนถึ
านหนองใหญ่
้งนี้ทรงมีพระราชดำย�นเป็
รัสตอบทรงขอบใจทางโรงเรี
ยน และ
ับรวมถึกงข์การเสด็
จปลูกต้นมะม่วงใน
พ.ศ.
(โรงเรีทยุกนตำรวจตระเวนชายแดน
รัโดยไม่
บสั่งถึงนความทุ
ยากลำ�บากของราษฎร
ทรงเป็
นห่ว2537
งและขอให้
คนมีความมานะ

บ้านหนองใหญ่, 2563, น.5) ทั้งนี้ทรงมี34พระราชดำรัสตอบทรงขอบใจทางโรงเรียน และ
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รับสั่งถึงความทุกข์ยากลำบากของราษฎร
ทรงเป็นห่วงและขอให้ ทุกคนมีความมานะ
อดทนในการทำมาหากิน นอกจากการทำนาขอให้ทำอาชีพเสริมเพื่อเป็นการเพิ่มพู น

อดทนในการทำ�มาหากิน นอกจากการทำ�นาขอให้ทำ�อาชีพเสริมเพื่อเป็นการเพิ่มพูน
รายได้อีกทางหนึ่ง แล้วทรงขอให้ทุกคนสามัคคีกลมเกลียวกันเพื่อชาติบ้านเมืองต่อไป
(นิเชต ฤทธิ์สิทธิ์, 2563, สัมภาษณ์) ดังลายพระหัตถ์พระราชทานในวาระครบ 60 ปี
(นิเชต ฤทธิ์สิทธิ์, 2563, สัมภาษณ์ ) ดังลายพระหัตถ์พระราชทานในวาระครบ 60 ปี
โรงเรี ย นตำ � รวจตระเวนชายแดน ความว่า “60 ปี โรงเรี ย น ตชด.ดำ � เนิ น การมา
โรงเรี ย นตำรวจตระเวนชายแดน ความว่ า “60 ปี โรงเรี ย น ตชด.ดำเนิ น การมา
นำ�ความสุขแก่ประชาชน” “ขอให้กิจการโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนเจริญรุ่งเรือง
นำความสุขแก่ประชาชน” “ขอให้กิจการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจริญรุ่งเรือง
เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติสืบต่อไป” และ “ขอให้ดำ�เนินการได้ดี มีความปลอดภัย
เป็นประโยชน์ต่อระเทศชาติสืบต่อไป” และ “ขอให้ดำเนินการได้ดี มีความปลอดภั ย
รักษาประเทศให้อยู่คง” (กองบัญชาการตำ�รวจตระเวนชายแดน, 2559, น.คำ�นำ�) ทั้งนี้
รักษาประเทศให้อยู่คง” (กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน, 2559, น.คำนำ) ทั้งนี้
ประเด็ น การแก้ ปั ญ หาความยากจนจึ ง กลายเป็ น เป้ า หมายสู ง สุ ด ของโครงการ
ประเด็ น การแก้ ปั ญ หาความยากจนจึ ง กลายเป็ น เป้ า หมายสู ง สุ ด ของโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริและโครงการพัฒนาทุกประเภทของรัฐ เนื่องจากการ
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดำริ แ ละโครงการพั ฒ นาทุ ก ประเภทของรั ฐ เนื่ อ งจากการ
ดำ�เนินการพัฒนาทั้งหมดล้วนเป็นการพยายามแก้ต้นตอของความยากจนตามความคิด
ดำเนินการพัฒนาทั้งหมดล้วนเป็นการพยายามแก้ต้นตอของความยากจนตามความคิด
ความเชื่อ และความรับรู้ของรัฐเวลานั้น
ความเชื่อ และความรับรู้ของรัฐเวลานั้น
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ยน 4ตชด.บ้
านหนองใหญ่
No.2, July
– December . (2563, ตุลาคม 8)
ลายพระหัตถ์พระราชทานแก่กิจการโรงเรียน ตชด. (ภาพถ่าย)

ภาพที่ 8 โรงเรียน ตชด.บ้านหนองใหญ่. (2563, ตุลาคม 8). เสด็จฯติดตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริและลายพระหัตถ์พระราชทาน (ภาพถ่าย)

ภาพที่ 9 โรงเรียน ตชด.บ้านหนองใหญ่. (2563, ตุลาคม 8)
ลายพระหัตถ์พระราชทานแก่กิจการโรงเรียน ตชด. (ภาพถ่าย)
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3. การพัฒนาโรงเรียนภายหลั
จฯ
2020
การพัฒนาโรงเรียนมีการริเริ่มพัฒนาก่อนหน้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี จะเสด็ จ พระราชดำ � เนิ น
เยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นบ้างแล้ว แต่ยังไม่เห็นเด่นชัดเป็นรูปธรรมนัก อย่างไรก็ตาม
ผลของการพั ฒ นาโดยมากปรากฏขึ้ น ภายหลั ง การเสด็ จ แทบทั้ ง นั้ น โดยเฉพาะ
การดำ�เนินงานโครงการตามพระราชดำ�ริ โดยมีวัตถุประสงค์สำ�คัญเพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิน่ ทุรกันดารให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำ�เนิน
งานโครงการตามพระราชดำ�ริขึ้นในโรงเรียนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดารฉบับที่ 5 (ปี 2560 – 2569) ในเรื่องของการเสริมสร้างสุขภาพของเด็กตั้งแต่
ในครรภ์มารดา การจัดการการศึกษาให้เด็กและเยาวชนพิการในรูปแบบที่เหมาะสม
การพัฒนาโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน การพัฒนาห้อง Smart Kids กิจกรรม
โรงเรียนรอบรู้สุขภาพเรื่องกระโดดโลดเต้น เพื่อแก้ปัญหาเด็กมีภาวะทุพโภชนาการ
การเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและทางจริยธรรม และการ
เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ การปลูกจิตสำ�นึกและพัฒนา
ศั ก ยภาพของเด็ ก และเยาวชนในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
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(ถัว่ ปี) การเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรกั ษ์และสืบทอดวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติไทย รวมถึงโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
การจำ�หน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้กบั โครงการอาหารกลางวัน และโครงการสหกรณ์
กิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร (กองทุนเลีย้ งไก่ไข่ กองทุนเพาะเห็ด
รับซือ้ ผลผลิตทางการเกษตร) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน โดยครูควบคุมนักเรียน
เติมน�้ำ และผสมสารละลายไอโอดีนเข้มข้นทุกวัน ใช้เกลือไอโอดีนในการประกอบอาหาร
กลางวันทุกวันทำ�การให้ความรูแ้ ก่นกั เรียนและประชาชนในพืน้ ทีค่ ดั กรองภาวะขาดไอโอดีน
ติดตามการดืม่ น�ำ้ ผสมสารละลายไอโอดีนทีบ่ า้ นนักเรียน แจกเกลือไอโอดีนให้นกั เรียนนำ�ไป
ปรุงอาหารที่บ้าน และทำ�ความสะอาดภาชนะใส่น้ำ�ดื่มไอโอดีน และจัดเก็บภาชนะและ
อุปกรณ์เนือ่ งจากปิดภาคเรียน โครงการฝึกอาชีพ เช่น การเพาะเห็ด การทำ�น�้ำ มันเหลือง
การร้อยลูกปัดทำ�เครื่องประดับ การทำ�การบูรหอม การทำ�ดอกไม้จากผ้าออแกนชา
การแปรรูปอาหารจากปลา การทำ�เข็มกลัดดอกลำ�ดวนจากรังไหม การทำ�เจลแอลกอฮอล์
การตัดผมชายหญิง เป็นต้น และพระองค์ได้มีพระมหากรุณาธิคุณต่อเรื่องการจัดการ
อาหารกลางวันเป็นอย่างมากดังคำ�กล่าวของครูท่านหนึ่งว่า “พระองค์ทา่ นกล่าวเสมอ
ว่า เราต้องบริหารในสภาวะทีต่ อ้ งเลีย้ งตัวเองได้ หากวันใดวันหนึง่ ไม่ได้รบั งบประมาณ เด็ก ๆ
จำ�เป็นต้องมีอาหารกลางวันรับประทาน” (ปราศรัย มัทวาธิ, 2563, สัมภาษณ์) และโครงการ
นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ดังคำ�กล่าวของครูครุ ทุ ายาทผูซ้ งึ่ เคยได้รบั ทุนพระราชานุ
เคราะห์ว่า “น้อยใจเราเรียนไม่เก่ง อยากให้(รุ่น)น้องได้ ท่านจะทรงถามตลอด ท่านจะมี
รับสัง่ ขอให้เด็กทีเ่ คยได้รบั ทุนให้เข้าเฝ้าทีห่ อ้ งนี้ ทูลว่า สอบเป็นครู ตชด.ท่านยิม้ ใส่ใจทุกคน
ท่านไม่ทง้ิ ปัจจุบนั ทำ�อะไรอยู่ มีพระมหากรุณาธิคณ
ุ ให้พอ่ แม่ได้เข้าเฝ้าด้วย ทุก ๆ ครัง้ ตอน
เรียน ม.ต้น ได้เข้าเฝ้าตอนปิดเทอม ท่านต้องเหนือ่ ยกับเราจึงขอสละทุนเทอมหนึง่ ก็จะมีเงิน
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มาให้ เจ้าหน้าทีท่ ก่ี องกำ�กับจะไปนิเทศ มีขนมทีท่ า่ นทรงทำ�มาให้มรี ปู เด็กหัวจุก ได้กวดวิชา
มีเสือ้ ผ้ามาให้ ท่านดูแลเหมือนเป็นแม่คนหนึง่ จึงประทับใจ” (วิทยา คำ�ดี, 2563, สัมภาษณ์)
ประเด็นข้างต้นจะให้ความสำ�คัญกับการศึกษาเป็นหลัก เห็นจากการทีพ่ ระองค์
ทรงเล็งเห็นถึงความสำ�คัญในการต่อยอดงานพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนตำ�รวจ
ตระเวนชายแดนในพระอุปการะของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดังความ
ตอนหนึ่งในบทความพระราชนิพนธ์เรื่อง “โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน” ว่า
“ในที่สุดข้าพเจ้าคิดขึ้นมาได้ว่าเราน่าจะเริ่มงานในโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
คงพอจะพูดกันได้ ถือได้ว่าเราน่าจะเริ่มงานในโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนเป็นตัวแทน
ของโรงเรียนในถิน่ ทุรกันดาร...ข้าพเจ้าก็คนุ้ เคยกับตำ�รวจตระเวนชายแดนมาตัง้ แต่ยงั เล็ก ๆ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั (พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิ ต ร...ความในวงเล็ บ เติ ม โดยผู้ เขี ย น) สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินนี าถ (สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปี
หลวง...ความในวงเล็บเติมโดยผูเ้ ขียน) สมเด็จย่า (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี...
ความในวงเล็บเติมโดยผูเ้ ขียน) สมเด็จป้า (สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์...ความในวงเล็บเติมโดยผูเ้ ขียน) ก็ทรงส่งเสริมโรงเรียน
ตำ�รวจตระเวนชายแดน ซึง่ ให้โอกาสความเสมอภาคทางการศึกษาแก่เด็กในถิน่ ทุรกันดาร
เต็มไปด้วยภัยอันตราย ครูธรรมดาเข้าไปไม่ถงึ เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนในแต่ละชุมชนได้รบั
การพัฒนาอย่างเหมาะสมและสมดุลกับบริบทชุมชน” (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี, 2539, น.45) ซึง่ โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษานัน้ โรงเรียนจัดให้มกี าร
ดำ�เนินงาน อาทิ การจัดแผนการสอน การจัดสมุดคุมผลการปฏิบตั งิ านของครู การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมให้แก่นกั เรียนชัน้ ป.1-6 เรียนผ่านโทรทัศน์เพือ่ การศึกษาใน 8 สาระ
การเรียนรู้ การใช้หอ้ งสมุดการตกแต่งห้องเรียน งานธุรการในชัน้ เรียน การใช้สอื่ การเรียน
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การสอน การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ การสอนหลักสูตรสมเด็จย่า (ป.3-6) การจัดทำ�ป้ายนิเทศ
วันสำ�คัญต่าง ๆ การซ่อมแซมหนังสือเรียน การจัดกิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ในห้องสมุด
และสอบประจำ�ภาคเรียน นอกจากนี้โรงเรียนยังจัดนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ
ระดับอำ�เภอ ระดับจังหวัด กิจกรรมวันเด็ก วันครู วันปีใหม่ การสอนเสริมให้กบั นักเรียนชัน้
ป.6 เพื่อรองรับการประเมิน NT การแนะแนวเรื่องการศึกษาต่อ การสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และการจัดทำ�สื่อการเรียนการสอน
นอกจากการพัฒนาภายในโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่แล้วยัง
มีการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานในเมืองกันทรลักษ์ภายหลังการเสด็จด้วย โดยเฉพาะ การเข้า
มาของทางหลวงแผ่นดินสำ�คัญ คือ ทางหลวงหมายเลข 221 (สายศรีสะเกษ - เขาพระวิหาร)
ทางหลวงหมายเลข 2084 (เส้นทางสายภูมซิ รอล - บ้านด่าน) และทางหลวงหมายเลข 2335
เส้นทางสายบ้านภูมซิ รอล - บ้านโดนเอาว์ (ภราดร ศรปัญญา และคณะ, 2558, น.32-33)
ดังกล่าวถือเป็นสิ่งที่ปลดพันธนาการของพื้นที่ทางกายภาพของชุมชนที่เคยปิดขวางการ
เคลือ่ นไหวเดินทางไปมาของผูค้ นในชุมชนกับผูค้ นในท้องถิน่ อืน่ ๆ ของจังหวัดศรีสะเกษ
รวมทัง้ ยังเชือ่ มคนในท้องถิน่ กับพืน้ ทีช่ นบทตามอำ�เภอต่าง ๆ ด้วย จากนัน้ มีการตัดถนนอีก
หลายสายเพือ่ เชือ่ มต่อกับทางหลวงแผ่นดินสายรองประธาน โดยเฉพาะทางหลวงหมายเลข
221 (สายศรีสะเกษ - เขาพระวิหาร) ระยะทาง 98.990 กิโลเมตร จึงเปรียบเสมือนประตู
บานใหญ่ทเี่ ปิดชุมชนเชิงเขาพนมดงเร็กแห่งนีอ้ อกสูโ่ ลกภายนอก พร้อมกับนำ�พาผูค้ นจาก
ภายนอกเดินทางเข้ามาตั้งถิ่นฐานทำ�มาหากินและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับท้องถิ่น
ควบคูไ่ ปด้วย แต่ในขณะเดียวกันโครงการตามพระราชดำ�ริท�ำ ให้ทอ้ งถิน่ เกิดการขยายตัวของ
เส้นทางคมนาคมทีเ่ ชือ่ มพืน้ ทีภ่ ายในท้องถิน่ เข้าด้วยกัน พร้อมกับเกิดความพยายามในการ
สร้างอาชีพเสริมและปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิมมาสู่รูปแบบการผลิตทาง
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การเกษตรทีแ่ ท้จริง อันจะนำ�มาซึง่ รายได้และคุณภาพชีวติ ของประชาชนทีด่ กี ว่า ดังตาราง
สรุปการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนในมิติต่าง ๆ ก่อนและหลังการเสด็จฯ ดังนี้
สภาพกอนเสด็จใน
พ.ศ. 2537
1.ทองถิ่นทุรกันดาร
(กอน พ.ศ.2500)
2.หลัง พ.ศ.2500 เริ่มมี
การพัฒนาดานตาง ๆ
ทางกายภาพ (โดยเฉพาะ
ดานวัตถุ และมี
สิ่งกอสรางพอสมควร)

สภาพหลังเสด็จ พ.ศ.2537 ถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2563)
1.พ.ศ. 2537 มีการพระราชทานแนวพระราชดําริการพัฒนา
มาสูโรงเรียนเพื่อแกปญหาความยากจนและสุขภาวะอนามัย
ของคนในพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาทางหลวงสูโรงเรียน
2.พ.ศ. 2540 การพัฒนาดานกิจกรรมโครงการเกษตรและมี
การปรับรูปแบบการผลิต คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3.พ.ศ. 2543 การพัฒนาดานกิจกรรมโครงการเกษตรและมี
การปรับรูปแบบการผลิต การพัฒนาศาลาน้ําดื่มไอโอดีน
คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. พ.ศ. 2543 การพั ฒนาด านการศึ กษา วิ ถี ชี วิ ตความ
เปนอยู คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5. พ.ศ.2558 การพัฒนาดานการศึกษา วิถีชีวิตความเปนอยู
และการสาธารณสุข คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6. พ.ศ. 2563 การพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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รวมความแล้วภายหลังจากทีส่ มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินเยี่ยมราษฎรและตรวจเยี่ยม
โครงการตามพระราชดำ�ริโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 8
ตำ�บลรุง อำ�เภอกันทรลักษ์ จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นต้นมาจนถึง
ปัจจุบัน นับเป็นห้วงเวลาที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดยุคหนึ่งของตำ�บลรุง
อำ�เภอกันทรลักษ์ อันเนื่องมาจากการพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านคุณภาพชีวิต
การศึกษา สุขภาวะอนามัย และโครงสร้างพื้นฐานอันส่งผลต่อการพัฒนาการด้านต่าง ๆ
ในเวลาต่อมา เหตุดงั นัน้ โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่จงึ ทำ�หน้าทีเ่ ป็น
ศูนย์กลางทางการศึกษาและศูนย์กลางการดำ�เนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
ของชุมชนไปโดยปริยาย และจากโครงการตัวอย่างดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นถึง
พระปรีชาสามารถ และพระมหากรุณาธิคุณส่วนหนึ่งในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่องานด้านการพัฒนา
ท้องถิ่น ทรงเป็นดั่งดวงประทีปส่องทางให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้าสืบมาจนถึง
ทุกวันนี้
อภิปรายผล
จากการศึกษาครั้งนี้มีความสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงชุมชนอย่างยั่งยืนของ ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์ (2558) เรื่อง “ทฤษฎีและ
หลักการพัฒนาชุมชน” ทีก่ ล่าวถึงการมีสว่ นร่วมตามขัน้ ตอนในการพัฒนา คือ ประชาชน
มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ รับผลประโยชน์ที่พึงได้รับการพัฒนาหรือยอมรับ
ผลประโยชน์อนั เกิดจากการพัฒนาทัง้ ด้านวัตถุและจิตใจ และยังเป็นการพัฒนาชุมชนบน
พื้นฐานภูมิปัญญาที่มีด้วย เช่น ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล และสอดคล้อง
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กับแนวคิดของพิชาภพ พันธุ์แพ (2554) เรื่อง “ผู้นำ�กับการจัดการเปลี่ยนแปลง” ใน
ประเด็นของการแก้ปัญหา รวมถึงการให้อิสระทางความคิดและสนับสนุนวิธีการใหม่ ๆ
ในการแก้ปัญหา เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีขึ้นกว่าเดิม และสอดรับกับแนวคิดโครงสร้างการ
หน้าที่ที่ใช้อธิบายบทบาทและพระราชอำ�นาจของสถาบันกษัตริย์ที่มีต่อสังคมผ่าน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ และสัมพันธ์กับงานวิจัยของกฤตวิชญ์ ปิ่มไพบูลย์
(2557) เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ระหว่าง พ.ศ.2521 – 2532” งานวิจัยของชนิดา ชิตบัณฑิตย์ (2547) เรื่อง “โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ : การสถาปนาพระราชอำ�นาจนำ�ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ” และงานของธันยพงศ์ สารรัตน์ (2563) เรือ่ ง “โครงการตามพระราชดำ�ริ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
กับการพยายามแก้ปัญหาสังคมชนบทจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง พ.ศ. 2541 – 2554”
ที่กล่าวถึงโครงการพระราชดำ�ริที่เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดเรื่องความยากจนของประชาชน
และมีการดึงศักยภาพทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ เช่น การขยายเส้นทางการคมนาคมใน
พื้นที่ ดังกรณีแนวพระราชดำ�ริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการพัฒนาท้องถิ่นผ่านโรงเรียนตำ�รวจตระเวน
ชายแดนแห่งนี้ ซึ่งเป็นแนวคิดโครงสร้างการทำ�หน้าที่ที่ใช้อธิบายบทบาทของสถาบัน
กษัตริย์ที่มีต่อสังคมทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
บทสรุป
การเสด็จเยีย่ มราษฎรในภาคต่าง ๆ จนทัว่ ราชอาณาจักรนีเ้ อง ได้กอ่ ให้เกิดแนว
พระราชดำ�ริในอันที่จะทรงหาโอกาสเสด็จออกไปยังชนบทที่ห่างไกลที่ประสบความ
ทุรกันดารในท้องถิน่ จนไม่สามารถทำ�มาหาเลีย้ งชีพให้มคี วามผาสุกตามควรแก่อตั ภาพได้
42
Vol. 4 No.2, July – December

ดังนัน้ ถ้าจะกล่าวว่า การเสด็จเยีย่ มราษฎรนอกมณฑลราชธานีเป็นเสมือนหนึง่ ต้นเค้าให้
เกิดโครงการพระราชดำ�ริเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ทุกข์ยากในกาลต่อมาก็น่าจะได้ ทั้งนี้
การเสด็ จ พระราชดำ � เนิ น เยี่ ย มราษฎรและติ ด ตามตรวจเยี่ ย มงานในโครงการ
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดำ � ริ เป็ น พระราชกรณี ย กิ จ สำ � คั ญ ประการหนึ่ ง ที่ ส มเด็ จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบตั ิ
มาอย่างต่อเนือ่ งยาวนาน สำ�หรับศรีสะเกษทีถ่ อื เป็นจังหวัดเล็ก ๆ แห่งหนึง่ ในภาคอีสาน
นั้น ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพระองค์พระราชทานพระราชดำ�ริในโครงการต่าง ๆ
เพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และเสด็ จ มาปฏิ บั ติ พ ระราชกรณี ย กิ จ ตลอดจนเยี่ ย ม
พสกนิกรชาวศรีสะเกษหลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสด็จพระราชดำ�เนินตรวจ
เยี่ยมโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ครั้งแรกในวันที่ 14 กรกฎาคม
2537 จนถึงปัจจุบนั ได้สร้างความปีตยิ นิ ดีและปลาบปลืม้ แก่ทางโรงเรียนและชาวจังหวัด
ศรีสะเกษโดยถ้วนหน้า และยังผลต่อการกระตุน้ การพัฒนาและนำ�พาความเจริญรุง่ เรือง
มาสู่ท้องถิ่น ส่งผลให้โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนแห่งนี้มีฐานะเป็นศูนย์กลางทาง
การศึกษาและศูนย์กลางการดำ�เนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริแห่งหนึ่งของ
ท้องถิ่นศรีสะเกษด้วย ทั้งนี้นับแต่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชอุตสาหะอันแรงกล้าในการบำ�เพ็ญ
พระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์แห่งปวงชนทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม มีพสกนิกร
ชาวศรีสะเกษได้รับพระราชทานความช่วยเหลือบำ�บัดทุกข์บำ�รุงสุขมากมายจนไม่อาจ
คณานับได้ ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิง่ ยืนนาน แผ่รม่ พระบารมีแห่งพระองค์คมุ้ เกล้า
คุ้มกระหม่อมพสกนิกรชาวศรีสะเกษทั้งปวงตลอดไปตราบชั่วฟ้าดินสลาย
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และจากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ยั ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสถาบั น
พระมหากษัตริย์กับสังคมไทยสมัยใหม่ ดังที่แสดงให้เห็นว่า โครงการพัฒนาของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับการ
สนับสนุนอย่างมากมายทั้งจากหน่วยงานราชการ เอกชน ทำ�ให้สามารถดำ�เนินโครงการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสำ�เร็จในการยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายใน
ชนบทกลายมาเป็นตัวอย่างสำ�คัญในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านนี้ของพระองค์
ท่านในหลายทศวรรษมาแล้ว ซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริก็ยังคงเป็น
สัญลักษณ์ของพระราชกรณียกิจในด้านการพัฒนาชนบท ในแง่นใี้ นความเข้าใจของสังคม
ได้ทำ�ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เป็นที่มาของชีวิตที่ดี เป็นบ่อเกิดและสัญลักษณ์ของการพัฒนา เป็นตัวแทนของ
เมืองหลวงที่ไม่ทอดทิ้งชนบท รวมไปถึงเป็นมาตรฐานสำ�หรับผู้นำ�ในระดับล่างลงมาที่
สังคมไทยเรียกร้องให้ด�ำ เนินรอยตามทีม่ าและปัจจัยต่าง ๆ ของความรับรู้ เช่นนีย้ งั คงรอ
การศึกษาอย่างเป็นระบบ และถือเป็นประเด็นที่ควรศึกษาค้นคว้าต่อไป ซึ่งความรับรู้ท่ี
ท้องถิ่นมีต่อพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นปัจจัยสำ�คัญประการหนึ่งที่มีส่วนกำ�หนด
ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริยก์ บั สังคมไทย การเข้าใจพระราชกรณียกิจ
อย่างมีมิติประวัติศาสตร์จึงช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ดังกล่าวอย่างเป็นประวัติศาสตร์
มากขึ้น แต่จากการศึกษาจะเห็นว่ามีตัวแสดงทางการเมืองที่สำ�คัญอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น
สถาบันพระมหากษัตริย์ กลุม่ การเมืองท้องถิน่ หรือแม้แต่การเมืองระหว่างประเทศ ทีเ่ ข้ามา
มีบทบาทในพื้นที่แห่งนี้ ณ ช่วงเวลานี้ ที่สมควรได้รับการศึกษาต่อไปอีกเช่นกัน ซึ่งอาจ
สืบค้นถึงผู้ให้สัมภาษณ์สำ�คัญๆ (Key informants) เพิ่มเติม เช่น อดีตครูในโรงเรียน
นักเรียนผู้ที่เคยเข้าเฝ้า คนในชุมชนที่เคยเข้าเฝ้า ชาวบ้าน ครูโรงเรียน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
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ซึ่งจะทำ�ให้ข้อมูลมีน้ำ�หนักมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นการ
สืบสานแนวพระราชดำ�ริของพระองค์ท่าน ที่เริ่มพัฒนาจากความต้องการของโรงเรียน
และชุมชนอย่างแท้จริง (Start with the Community) หาวิธีการทำ�ให้คนในชุมชน
โรงเรียน และชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ เพิ่มศักยภาพให้โรงเรียนและชุมชน
สามารถบริหารจัดการโครงการเองได้ และส่งเสริมการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานใน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อต่อยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
สนองแนวพระราชดำ�ริให้สำ�เร็จต่อไป
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