
รายการเสียงตามสาย ประจ าสัปดาห์ท่ี ๑๒ 
สาระน่ารู้ประจ าวันจันทร์  ท่ี ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง  หยดหนึ่งน ้ำนม 
 

เมื่อเกิดมำบนโลกใบ นี จนเริ่มจ้ำควำมได้จวบจนกระท่ังเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีดี ควำมทรงจ้ำเก่ำๆ ท่ีไม่เคยจะ
เลือนหำยไป แม้กระท่ังปัจจุบันควำมรู้สึกนั นยังคงหอมกรุ่นอยู่ในหัวใจ เหมือนดอกมะลิท่ีบำนตลอดเวลำ ไม่มีวันท่ี
จะเฉำหรือสูญสลำยไปกับกำลเวลำ คล้ำยน ้ำชุ่มฉ่้ำคลำยร้อนเมื่อยำมกระหำย ควำมรู้สึกนั นมันช่ำงเป็นอะไรท่ี
พิเศษเกินค้ำบรรยำย แต่น ้ำใดเล่ำจะหอมหวำนชุ่มฉ่้ำอบอุ่นในจิตใจได้เท่ำกับน ้ำนมท่ีกล่ันด้วยใจ ของแม่ท่ีลูกนี ได้
ด่ืมกินจนเติบใหญ่ อ้อมกอดท่ีทะนุถนอมสำยใยรักท่ีเช่ือมโยงระหว่ำงกันและกัน บอกถึงควำมรักอันสูงสุดท่ีใครจะ
ได้รับ จวบจนก้ำวแรกแห่งชีวิตด้วยแรงแห่งน ้ำนมอันบริสุทธิ์ สองเท้ำเล็กๆก้ำวย่ำงอย่ำงไม่มั่นใจล้มลุกคลุกคลำน
ตลอดทำงช่ำงยำกล้ำบำกยิ่ง นัก ไม่นำนสองมือท่ีอบอุ่นประคับประคองร่ำงกำยท่ีบอบบำงให้ลุกขึ นยืนอีกครั ง แล้ว
ก้ำวส้ำคัญก็ผ่ำนพ้นไปด้วยดี เหนื่อยเหลือเกิน ยำมหลับใหลน ้ำนมท่ีด่ืมกิน สองมือโบกพัดเอำควำมเย็นให้คลำย
ร้อนตลอดเวลำ ยอมอดหลับอดนอน คอยปกป้องคุ้มครองไม่ให้โดนท้ำร้ำยจำกส่ิงใด จนกระท่ังเด็กน้อยเติบใหญ่
ซุกซนตลอดเวลำ ผีเสื อโบกโบยบินไปตำมทุ่งหญ้ำ ท้องนำอันกว้ำงใหญ่ หิ งห้อยกลำงคืนส่องแสงร้ำไร สองปำกพร่้ำ
เตือนสอนส่ังให้ระวังอันตรำย ยกกิ่งไม้เล็กๆคอยไล่ให้กลับบ้ำน หิวเหลือเกิน ข้ำวร้อนๆ น ้ำพริกหอมกรุ่น ฟักแฟง
แตงกวำเต็มจำนน่ำกินจนอิ่มท้อง แม่จ๋ำเหนื่อยไหม หยำดเหงื่อท่ีไหลตำมหน้ำพลันตกลงพื น  แต่รอยยิ มก็ยังไม่
หำยไปจำกใบหน้ำท่ีงดงำมในสำยตำของลูกคนนี  กำลเวลำผ่ำนไปช่ำงรวดเร็วเหลือเกิน จนวันนี ดูเหมือนอะไรๆจะ
เปล่ียนแปลงไปตำมกำลเวลำ ร่ำงกำยท่ีแข็งแรง เนื อหนังท่ีเปล่งปล่ัง เริ่มเหี่ยวย่น เริ่มอ่อนแรงลงไปทุกที แต่ส่ิง
หนึ่งท่ียังคงอยู่และไม่เคยเปล่ียนแปลงได้เลย คือ ควำมห่วงใยท่ีมีให้ต่อกันเสมอ เหมือนเป็นโซ่แห่งควำมผูกผัน
คล้องใจทั งสองดวงไว้ให้เป็นดวงเดียว ถึงเวลำแล้วหนอท่ีลูกต้องออกไปเผชิญโลกภำยนอกท้ำงำนหำเลี ยงตัวเอง ค้ำ
บอกกล่ำว ดูแลตัวเองให้ดีนะลูก ยังคงวนเวียนอยู่ในใจของลูกเสมอ ลูกไม่เคยลืมค้ำท่ีพร่้ำสอนส่ังท่ีแม่บอกไว้ 
เหนื่อยกำยเหนื่อยใจเมื่อยล้ำสักเพียงใด ขอดูรูปของแม่ก็พอมีแรงสู้ต่อไปในวันข้ำงหน้ำ แม้อนำคตยังไม่รู้เป็นเช่นไร 
ก้ำวส้ำคัญและก้ำวแรกท่ีแม่มอบให้นั น จะคอยเป็นพลังให้ลูกก้ำวต่อไปในอนำคต หยดหนึ่งน ้ำนมขำวบริสุทธิ์ที่แม่
กล่ันออกมำจำกใจท่ีอยู่ในเลือดของลูกมิเคย เจือจำงสูญสลำยไปแต่อย่ำงใด แต่มันยังคงหมุนเวียนภำยในร่ำงกำย
ของลูกอยู่เสมอ คอยเป็นส่ิงเตือนใจในพระคุณท่ีล้นเหลือ ท่ีท้ำให้รู้สึกอบอุ่นยำมท่ีได้คิดถึงจนถึงทุกวันนี  

ที่มา : www.doneteen.com 
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รายการเสียงตามสาย ประจ าสัปดาห์ท่ี ๑๒ 
สาระน่ารู้ประจ าวันอังคาร  ท่ี ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง  พระรำชด้ำริเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์เต่ำทะเล 
 

สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ มีน ้ำพระรำชหฤทัยห่วงใยท่ีเต่ำทะเล ทรงตระหนักว่ำ
ทรัพยำกรธรรมชำติ ทำงทะเลของไทยนับวันมีแต่จะ ลดน้อยลง มีสัตว์หลำยชนิดท่ีใกล้จะ สูญพันธุ์ โดยเฉพำะเต่ำ
ทะเล เช่น เต่ำมะเฟือง เต่ำตนุ เต่ำกระ เต่ำหญ้ำ เต่ำตำแดง ซึ่งในอดีตเคยมีเป็น จ้ำนวนมำก บัดนี ลดจ้ำนวนลง
อย่ำงรวดเร็ว เนื่องจำกรำษฎรนิยมเก็บไข่เต่ำทะเลไปซื อขำยเพื่อประกอบอำหำร แม้กรมประมงจะ  ขอแก้ไข
กฎหมำยประมง เมื่อ พ.ศ.2493 ก้ำหนดให้ผู้ครอบครองเต่ำทะเลมีควำมผิดตำมกฎหมำย แต่สถำนกำรณ์ก็ไม่ดีขึ น 

สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ จึงมีพระรำชด้ำริให้ด้ำเนินโครงกำรอนุรักษ์เต่ำทะเล โดยได้ พระรำชทำน 
เกำะมันใน จังหวัดระยอง ซึ่งรัฐบำลในสมัยนั นถวำยให้เป็น ทรัพย์สินส่วนพระองค์ จัดเป็น ศูนย์กลำงอนุรักษ์และ 
เพำะขยำยพันธุ์เต่ำทะเล พระรำชทำนช่ือว่ำ โครงกำรสมเด็จฯอนุรักษ์พันธุ์เต่ำทะเล เริ่มเมื่อวันท่ี 11 สิงหำคม 
พ.ศ.2522 ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯให้ผู้แทนจำกกรมประมง เข้ำเฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำท รับพระรำชทำนพ่อ
พันธุ์แม่พันธุ์เต่ำทะเล เพื่อน้ำไปใช้ในกำรแพร่ขยำยพันธุ์ศูนย์อนุรักษ์และ เพำะขยำยพันธุ์เต่ำทะเลนี   

ท่ีมา www.google.com 

รายการเสียงตามสาย ประจ าสัปดาห์ท่ี ๑๒ 
สาระน่ารู้ประจ าวันพุธ  ท่ี ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง  พระรำชินีกับก้ำเนิดโครงกำรศิลปำชีพ 
 

ทรงริเริ่มโครงกำรหัตถกรรมเพื่อช่วยเหลือรำษฎรเป็นครั งแรกท่ีหมู่บ้ำนเขำ เต่ำ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 
เมื่อเดือนเมษำยน 2508 ทรงกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้พลโท หม่อมเจ้ำประเสริฐศรี ชยำงกูร รำชคงรักษ์ เป็นผู้ควบคุม
โครงกำร โดยทรงชักชวนให้หญิงชำวบ้ำนเขำเต่ำ หัดทอผ้ำฝ้ำยขำย เพื่อเป็นอำชีพเสริม  โดยช่วงระหว่ำงท่ีประทับ
อยู่ณ พระรำชวังไกลกังวล ทรงได้มีพระรำชเสำวนีย์ให้ไปขอครูทอผ้ำจำกโรงงำนทอผ้ำบ้ำนไร่ จังหวัดรำชบุรี มำ
สอนกำรทอผ้ำให้แก่รำษฎรบ้ำนเขำเต่ำ พร้อมทั งสร้ำงกี่ทอผ้ำขึ นท้ำยวังไกลกังวล ทรงส่งรถไปรับชำวบ้ำนมำหัดทอ
ผ้ำ เริ่มจำกกำรทอผ้ำขำวม้ำและผ้ำซิ่นเป็นส่วนใหญ่ พร้อมทั งพระรำชทำนอำหำรกลำงวัน และค่ำแรงแก่ผู้ทอ และ
โปรดเกล้ำฯ ให้นำงสนองพระโอษฐ์ช่วยกันดูแลเด็กเล็กลูกของรำษฎร จนกระทั งพระรำชชด้ำเนินกลับ
กรุงเทพมหำนคร จึงบ้ำยกิจกำรไปอยู่ใต้ถุนศำลำวัดเขำเต่ำ โดยเจ้ำอำวำสวัดเขำเต่ำและครูใหญ่โรงเรียนเขำเต่ำ
ช่วยดูแลต่อ 
ปัจจุบันโครงกำรทอผ้ำฝ้ำยท่ีเขำเต่ำได้เปล่ียนแปลงเป็นกิจกำรของกรมกำรพัฒนำ ชุมชน โดยพัฒนำกรอ้ำเภอหัว
หิน เป็นผู้ดูแลโครงกำรตั งแต่ พ.ศ. 2511 มีกำรสอนกำรทอผ้ำ ย้อมสี ตัดเย็บ และสอนกำรประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ป่ำน
ศรนำรำยณ์  

ท่ีมา www.google.com 



รายการเสียงตามสาย ประจ าสัปดาห์ท่ี ๑๒ 
สาระน่ารู้ประจ าวันพฤหัสบดี  ท่ี ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง  พระรำชินีทรงผ้ำไทยเสด็จฯไปท่ัวหล้ำ 

จำกหนังสือวำรสำรรำชบัณฑิตยสถำน ฉบับเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ 
ในโอกำสทรงเจริญพระชนพรรษำ 72 พรรษำ 12 สิงหำคม 2547 มีบทควำมของคุณหญิงทรงสุดำ ยอดมณี เล่ำถึง
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ทรงผ้ำไทยเสด็จฯ ไปท่ัวหล้ำ ไว้ว่ำ 
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถทรงสนพระรำชหฤทัยในผ้ำซิ่นท่ีชำวบ้ำนนุ่งอยู่ครั งทรงเสด็จ ไปเยี่ยม
รำษฎร จังหวัดนครพนม และทรงจะจัดตั งให้มีกำรทอผ้ำเป็นอำชีพเสริมให้แก่ชำวบ้ำน พระองค์ท่ำนเสด็จฯไปทรง
เย่ียมรำษฎรในฉลองพระองค์ด้วยผ้ำท่ีพวกชำวบ้ำนทอชำวบ้ำนต่ำงตกใจว่ำนี่หรือเป็นผ้ำท่ีเขำทอกันเอง จึงเป็น
ก้ำลังใจในกำรทอให้แก่ชำวบ้ำนมำกยิ่งขึ น 

จำกสมัยก่อนท่ีมีควำมคิดอยู่ว่ำ ผ้ำไหม โดยเฉพำะผ้ำไหมมัดหมี่ ใส่แล้วจะดูแก่ ซึ่งควำมจริงไม่ได้เป็น
อย่ำงนั นเลย พระองค์ท่ำนก็โปรดฯให้ตัดฉลองพระองค์ถวำยสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอฯ ทรงบ้ำง ซึ่งปรำกฏว่ำก็งดงำม 
ปัจจุบันนี  แม้กระท่ังพระเจ้ำหลำนเธอฯ ก็ทรง เป็นท่ียอมรับกันว่ำ ไม่ได้เหมือนอย่ำงท่ีคิดเอำไว้ แล้วก็เลยออกมำ
แพร่หลำยมำกมำยเหมือนอย่ำงปัจจุบันนี  

พระองค์ท่ำนทรงสนับสนุนให้เขำทอมำกขึ น เปล่ียนผืนให้ใหญ่ขึ น จำกนั นตั งเป็นมูลนิธิแล้วเอำผ้ำท่ีรับซื อ
มำจำกชำวบ้ำนออกเผยแพร่ให้คน รู้จัก ชักชวนให้ช่วยกันสนับสนุนฝีมือชำวบ้ำน เป็นท่ีนิยมมำก สุภำพบุรุษ 
สุภำพสตรีทั งหลำย ซื อมำตัดใส่กัน แล้วก็แพร่หลำยออกไปเรื่อยๆ ทรงใช้ช่ำงไทยในกำรตัดฉลองพระองค์ นอกเสีย
จำกสมัยท่ีเสด็จฯ ต่ำงประเทศ อำกำศหนำวต้องใช้เสื อแบบตะวันตก ก็จะมีช่ำงชำวต่ำงประเทศมำช่วยออกแบบ
บ้ำง แล้วอีกประกำรหนึ่งท่ีพระองค์ท่ำนทรงใช้ดีไซเนอร์ต่ำงประเทศบ้ำง  นอกจำกท่ีจะให้เขำออกแบบเพื่อให้
เหมำะสมกับประเทศนั นๆ ท่ีจะเสด็จฯไปแล้ว อีกประกำรหนึ่งก็คือกำรท่ีทรงให้ดีไซเนอร์ผู้นั นได้มีโอกำสมำเลือกผ้ำ
ไหม ไทย แล้วก็เอำไปออกแบบตัดเย็บในห้องเสื อของเขำ ก็นับว่ำเป็นกำรเผยแพร่ผ้ำไทยให้ได้มีโอกำสไปอวดโฉม
อยู่ท่ีนั่นให้เป็นที่ รู้จักกันมำกขึ น 

กำรประกวดผ้ำไหม จะมีดีไซเนอร์จำกต่ำงประเทศขอเข้ำมำชมมำกขึ นทุกปี อย่ำงเช่น มำดำมฮำนำเอะ 
มอริ หลำยคนขอมำเพื่อท่ีจะมำสัมผัสกับผ้ำด้วยตนเอง แล้วเขำก็ต่ืนเต้น เอำไปตัดเย็บไว้ในห้องเสื อของเขำ พอ
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