โครงการ “ตามรอยพ่อ” ของแผ่นดิน ตอน... อนุสรณ์ สถาน
“ พระเมตตาพระกรุณาพ่อของแผ่นดิน ภาพดอกไม้ แห่ งหัวใจ ผู้เฒ่ าแห่ งภาคอีสาน”
(แม่ เฒ่ าตุ้ม จันทนิตย์)
บ้านธาตุนอ้ ยศรี บุญเรื อง หมู่ที่ ๕ ,๖ และ ๑๑ ตาบลพระกลางทุ่ง
อาเภอธาตุพนม

จังหวัดนครพนม
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ส่ วนที่ 1
ความเป็ นมา "ภาพดอกไม้ แห่ งหัวใจ แม่ เฒ่ าแห่ งอีสาน"

1. พระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยีย่ มราษฎร ในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวฯ

ตลอดช่วงระยะเวลาแห่งการครองราชย์ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ทรงประกอบพระราช
กรณี ยกิจนานัปการด้วยพระวิริยะอุตสาหะ พระองค์ได้เสด็จพระราชดาเนินไปในทุกพื้นที่ที่ทุรกันดาร ทุกพื้นที่ที่
ห่างไกล เพื่อทรงเยีย่ มราษฎรของพระองค์ ซึ่งแม้แต่ประชาชนคนธรรมดายังไม่เคยได้ยินชื่อและไม่คิดว่าจะ
เดินทางไปได้ หากแต่พระมหากษัตริ ยไ์ ทยพระองค์น้ ีกลับเสด็จพระราชดาเนินไปหาเพื่อเยีย่ มราษฎร์ แม้พ้นื ที่น้ นั จะ
อยูห่ ่างไกล ทุรกันดารสักปานใด พระองค์ท่านก็มิได้ทรงหวัน่ จะไม่มีถนน มีลาห้วยหรื อพื้นที่ที่ไม่มีใครเข้าไปถึง
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ของปวงชนชาวไทย ได้ทรงแสดงให้โลกได้รู้จกั มาแล้วว่า "ไม่มีที่แห่งใดใน
ประเทศไทย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ไม่เคยย่างพระบาทไปถึง" ทั้งนี้เพื่อความร่ มเย็นเป็ น
สุ ขของพสกนิกรประชาชนคนไทย ทุกคน ด้วยพระองค์ท่านเสด็จพระราชดาเนินไปประสบด้วยพระองค์เอง ทรง
เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิเหตุแห่งความทุกข์ยากของราษฎร มาเพื่อทรงพระราชดาริ หาทางแก้ไข จนเป็ นที่
ประจักษ์ในพระราชกรณี ยกิจของพระองค์ และเริ่ มต้นเมื่อเดือน พฤษภาคม พุทธศักราช 2495 การเสด็จพระราช
ดาเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระตาหนักเปี่ ยมสุ ข วังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ได้นามาซึ่ ง
เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ของการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนเป็ นครั้งแรก และต่อเนื่ องยาวนานมา
ตลอดระยะเวลา 60 ปี แห่งการครองราชย์

พระวิริยะอุตสาหะทรงทุ่มเทพระสติปัญญา ตรากตราพระวรกายเพื่อค้ นคว้าพัฒนาให้ พสกนิกรทั้งหลาย ได้ มีความ
ร่ มเย็นเป็ นสุ ขสถาพรยัง่ ยืนนานนับเป้ นพระมหากรุ ณาธิคุณอันใหญ่ หลวง
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2. แม่ เฒ่ าแห่ งภาคอีสาน ผู้มหี ัวใจแห่ งความจงรักภักดีทยี่ งิ่ ใหญ่
ในเดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช 2498 ได้เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ ซึ่ งในขณะนั้นเป็ นพื้นที่ที่เกิดความแห้งแล้งที่สุดของประเทศ อากาศร้อนจัดและหนาวจัด
ถนนทางขรุ ขระทุรกันดาร ราษฎรส่ วนใหญ่ยากจนมาก หากความลาบากนั้นมิได้ทรงทาให้พระองค์ทรงย่อท้อ แต่ง
ทรงเปี่ ยมด้วยพระเมตตาและพระมหากรุ ณาธิ คุณต่อพสกนิกรเป็ นล้นพ้น
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ประวัติศาสตร์ ตอ้ งจารึ กและประชาชนคนไทยได้จดจา แม่เฒ่าผูส้ ร้างตานาน ประวัติศาสตร์ ที่ยงิ่ ใหญ่ ใน
ฐานะที่เป็ นตัวแทนพสกนิกรชาวไทยที่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ แม่เฒ่าผูส้ ร้าง
ตานาน แห่งภาคอีสาน ผูน้ ้ ีคือ

แม่ เฒ่ าตุ้ม จันทนิตย์ อายุ 102 ปี
ครอบครัว"จันทนิตย์" อยูบ่ า้ นเลขที่ 22 หมู่ 11 บ้านศรี บุญเรื อง -บ้านธาตุนอ้ ย ตาบลพระกลางทุ่ง อาเภอ
ธาตุพนม จังหวัดนครพนม แม่เฒ่าตุม้ จันทนิตย์ เกิดเมื่อปี พุทธศักราช 2396 หญิงวัยชรา อายุ 102 ปี (ในขณะ
นั้นที่รอเฝ้ารับเสด็จฯ) ได้รับทราบตามคาบอกเล่าของนางเพ็ง จันทนิ ตย์ (ลูกสะใภ้) และนางหอม แสงพระธาตุ
(น้องสาวของนางเพ็ง จันทนิ ตย์) ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ จะเสด็จมาเยีย่ มราษฎรที่จงั หวัดนครพนม และ
จะเสด็จมาที่องค์พระธาตุพนม เส้นทางพระราชดาเนิ นผ่านมาทางบ้านธาตุนอ้ ยศรี บุญเรื อง ที่แม่เฒ่าอาศัยอยูพ่ อดี
ด้วยหัวใจที่เปี่ ยมล้นด้วยความจงรักภักดี และตื่นเต้น ปราบปลื้มใจที่จะได้รับเสด็จ ทาให้แม่เฒ่าแห่งภาคอีสาน
อายุ 102 ปี มีความสุ ข เกิดความปิ ติในหัวใจ วัยชราหาได้เป็ นอุปสรรคต่อการเดินทางมาเฝ้ารับเสด็จ ในครั้งนี้ก็หา
ไม่ กลับบอกลูกหลานให้จดั หาดอกไม้มาเพื่อบูชาพระองค์พระมหากษัตริ ย ์ ประดุจบูชาเทพดาสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ปานนั้น
ด้วยหัวใจที่เคารพบูชาเป็ นที่สุดและตั้งใจอย่างเปี่ ยมล้นที่จะเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด โดยบอกลูกหลานให้อยูแ่ ถว
หน้า และต้องไปตั้งแต่เช้าตรู่
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3. แม่ เฒ่ าผู้สร้ างตานาน "ภาพแห่ งหัวใจ"
เมื่อวันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช 2498 ซึ่ งตรงกับวันเสาร์ เป็ นวันแห่งประวัติศาสตร์ ของ
ประชาชนคนไทยจังหวัดนครพนม และเป็ นวันที่สร้างตานาน "ภาพดอกไม้แห่งหัวใจ" เช้าตรู่ ของวันเสาร์ ที่ 13
พฤศจิกายน 2498 ลูกหลานได้ได้นาแม่เฒ่าตุม้ ไปรอรับเสด็จตั้งแต่เช้า โดยนางหอม เป็ นผูจ้ ดั "ดอกบัวสี ชมพู"
จานวน 3 ดอก ให้แก่แม่เฒ่าตุม้ เพื่อนาขึ้นจบบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ และพาออกไปรอเฝ้ารับเสด็จที่
แถวหน้าสุ ด เพื่อให้ได้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคคลบาทมากที่สุดที่จะมากได้ ตามความประสงค์ของแม่เฒ่าตุม้
ตั้งแต่เช้า สาย เที่ยง จนบ่าย เปลวแดดแผดเผา แดดร้อนแรง หาได้เป็ นอุปสรรคต่อหัวใจที่ยงิ่ ใหญ่ของแม่
เฒ่าตุม้ ไม่ หากแด่ ดอกบัวสี ชมพู 3 ดอก ในมือที่เหี่ ยวย่นของแม่เฒ่าเองต่างหากที่ได้เหี่ ยวเฉาตามสภาวะกาล แต่
หัวใจที่เต็มเปี่ ยมด้วยความจงรักภักดีของของแม่เฒ่ากลับทาให้แม่เฒ่ายังคงเบิกบาน แม้ลูกหลานจะคอยเตือนด้วย
ความห่วงใยก็ตาม แม่เฒ่ายังคงปั กหลักรอเฝ้ารับเสด็จในแถวหน้าเช่นนั้น ดังเดิมจนกระทัง่ เมื่อทั้ง 2 พระองค์เสด็จ
พระราชดาเนินมาถึงตรงหน้าที่แม่เฒ่ารอรับเสด็จอยู่ แม่เฒ่าได้ยกดอกบัวสี ชมพู 3 ดอกนั้น ขึ้นจบทูลเกล้าฯ ถวาย
แสดงความจงรักภักดีอย่างสุ ดซึ้ ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ทรงโน้มพระองค์ลงมาต่าที่สุด จนพระพักตร์
แนบชิดกับศีรษะของแม่เฒ่า ทรงแย้มพระสรวลอย่างเมตตา พระหัตถ์แตะที่มือซึ่งกร้านคล้ าของเกษตรหญิงวัยชรา
ชาวอีสานอย่างอ่อนโยน ไม่มีใครรู ้วา่ พระองค์ทรงกระซิ บคาใดกับแม่เฒ่า แต่แน่นอนว่า แม่เฒ่าตุม้ ไม่มีวนั ลืม
เช่นเดียวกับ "พระเจ้าแผ่นดิน" พระองค์ไม่ทรงลืมราษฎรคนสาคัญที่เข้าเฝ้าฯ ในวันนั้น ท่ามกลางความปลื้มติยนิ ดี
ของลูกหลานและประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จในวันนั้น อันเป็ นภาพที่ประทับในหัวใจ "ดอกบัวสี ชมพู" 3 ดอก คือ
ดอกไม้แห่งหัวใจที่ยงิ่ ใหญ่ของคนไทยอย่างแท้จริ ง
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ภาพความประทับใจดังกล่าว หาได้พลาดจากสายตาของช่างภาพส่ วนพระองค์ไม่ อาณัติ บุญนาค ช่างภาพ
ส่ วนพระองค์ได้จบั ภาพในวินาที่ที่สาคัญนี้ไว้ได้ เป็ นภาพที่ทาให้ประชาชนคนไทยได้เกิดความประทับใจซาบซึ้ ง
ใจในพระจริ ยาวัตรอันงดงามของพระองค์ และเป็ นภาพที่ไม่มีใครสร้างขึ้นได้อีกแล้วนอกจาก "แม่ เฒ่ าตุ้ม จันท
นิตย์ " หญิงชรา ผูม้ ีอายุ 102 ปี ผูเ้ ฒ่าแห่งภาคอีสาน ผูส้ ร้างตานานภาพ "ดอกไม้ แห่ งหัวใจ"
หลังจากที่พระองค์เสด็จพระราชดาเนินกลับกรุ งเทพฯ แล้ว ทางสานักพระราชวัง ได้ส่งภาพรับเสด็จของแม่
เฒ่าตุม้ พร้อมพระบรมรู ปหล่อด้วยปูนพาสเตอร์ ผ่านมาทางอาเภอธาตุพนม ให้แม่เฒ่าตุม้ ไว้เป็ นที่ระลึกพระมหา
กรุ ณาธิ คุณอันหาที่สุดมิได้น้ ี อาจมีส่วนชุบชูชีวิตให้แม่เฒ่าอายุยนื ยาวขึ้นอีกด้วย ความสุ ขต่อมาอีก ๓ ปี เต็ม ๆ โดย
แม่เฒ่าตุม้ จันทนิตย์ ถึงแก่กรรมเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๑ หลังจากนั้นลูกหลานได้สร้างธาตุเจดียบ์ รรจุอฐั ิแม่เฒ่าตุม้ จันท
นิตย์ ไว้ ณ หน้าบ้านเลขที่ ๒๒ หมู่ที่ ๑๑ ตาบลพระกลางทุ่ง อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ในบริ เวณพื้นที่ ๒
งาน โดยยกผืนดินดังกล่าวให้เป็ นที่สาธารณประโยชน์ สมบัติของแผ่นดิน
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ครอบครัว "จันทนิตย์" ซึ่งอยูบ่ า้ นเลขที่ ๒๒ หมู่ ๑๑ (บ้านศรี บุญเรื อง บ้านธาตุนอ้ ย)
ตาบลพระกลางทุ่ง อาเภอธาตุพนม ห่ างจากจุดที่ทางราชการกาหนดให้เป็ นจุด รับเสด็จ
ประมาณ ๗๐๐ เมตร ก็ไม่แตกต่างไปจากครอบครัวอื่นๆที่ลูกหลานได้นา "แม่เฒ่าตุม้
จันทนิตย์" (เกิดเมื่อปี พุทธศักราช ๒๓๙๖) หญิงชราวัย ๑๐๒ ปี ไปรอรับเสด็จด้วย โดย
ตามคาบอกเล่าของ นางเพ็ง จันทนิ ตย์ (ลูกสะใภ้ปัจจุบนั อายุ ๗๙ ปี ) และนางหอม แสง
พระธาตุ (น้องสาวของนางเพ็ง ปัจจุบนั อายุ ๖๗ ปี ) ได้ความว่า ลูกหลานได้นาแม่เฒ่าตุม้
ไปรอรับเสด็จตั้งแต่เช้าโดยนางหอมฯเป็ นผูจ้ ดั "ดอกบัวสี ชมพู" ให้แก่แม่เฒ่าตุม้ จานวน
๓ ดอก เพื่อนาขึ้นจบบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว และพาออกไปรอเฝ้ารับเสด็จที่
แถวหน้าสุ ดเพื่อให้ได้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทมากที่สุดเท่าที่จะมากได้
ตั้งแต่เช้าสาย เที่ยงจนบ่าย เปลวแดดเจิดจ้า ร้ อนแรง ดอกบัวสี ชมพู จานวน๓ ดอก ใน
มือที่เหี่ ยวย่นของแม่เฒ่าตุม้ จึงเริ่ มเหี่ ยวโรยแต่หวั ใจรักและภักดีของหญิงชราผูน้ ้ ี คงยังเบิก
บาน จนกระทัง่ เมื่อทั้ง ๒ พระองค์เสด็จพระราชดาเนิน มาถึงตรงหน้าที่แม่เฒ่ารอรับเสด็จ
อยู่ แม่เฒ่าได้ยกดอกบัว ๓ ดอกนั้น ขึ้นจบทูลเกล้าฯ ถวายแสดงความจงรักภักดีอย่างสุ ด
ซึ้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงโน้มพระองค์ลงมาต่าที่สุดจนพระพักตร์ แนบชิ ดกับ
ศีรษะของแม่เฒ่า แย้มพระสรวลอย่างเมตตา พระหัตถ์แตะที่มือซึ่ งกร้านคล้ าของเกษตรกร
หญิงชราชาวอีสานอย่างอ่อนโยน ไม่มีใครรู ้วา่ ทรงกระซิ บคาใดกับแม่เฒ่า แต่แน่นอนว่า
แม่เฒ่าไม่มีวนั ลืม เช่นเดียวกันกับที่ "พระเจ้าแผ่นดิน"พระองค์น้ นั ไม่ทรงลืมราษฎรคน
สาคัญ ที่เข้าเฝ้าฯ ในวันนั้น หลานและเหลนของแม่เฒ่าเล่าในเวลาต่อมาว่า "หลังจากเสด็จ
พระราชดาเนิ นกลับกรุ งเทพฯ แล้ว ทางสานักพระราชวังได้ส่งภาพ การรับเสด็จของแม่
เฒ่าตุม้ พร้อมทั้งพระบรมรู ปหล่อด้วยปูนปลาสเตอร์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ที่
พระราชทานผ่านมาทางที่วา่ การอาเภอธาตุพนมให้แม่เฒ่าตุม้ ไว้เป็ นที่ระลึก" พระมหา
กรุ ณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้น้ ีอาจมีส่วนชุบชีวิตให้แม่เฒ่ายืนยาวขึ้นอีกด้วยความสุ ขต่อมา
อีก ๓ ปี เต็มก่อนที่ แม่เฒ่าตุม้ จันทนิ ตย์ ราษฏรผูโ้ ชคดีคนหนึ่ งจะสิ้ นอายุขยั อย่างสงบด้วย
โรคชรา เมื่ออายุได้ ๑๐๕ ปี

เมื่อบ่ายวันเสาร์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๙๘ ในเส้นทางเสด็จพระราชดาเนินไปเยีย่ มราษฎรของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชิ นีนาถ บริ เวณสามแยกถนนชยางกูร-เรณูนคร
อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม นายอาณั ติ บุนนาค หั วหน้ าช่ างภาพส่ วนพระองค์ ได้ บันทึกภาพในวินาทีสาคัญ
ซึ่ งต่ อมาได้ กลายเป็ นภาพประวัติศาสตร์ ภาพหนึ่งของประเทศ และเป็ นภาพที่ใช้ แทนคาพูดได้ มากกว่ าหนึ่งล้ านคา
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วันนั้น ภายหลังจากที่ท้ งั ๒ พระองค์ได้ทรงบาเพ็ญพระราชกุศล ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เสร็ จสิ้ น
ในช่วงเช้าแล้ว ได้เสด็จพระราชดาเนินไปประทับ ณ ที่วา่ การอาเภอธาตุพนม เพื่อเสวยพระกระยาหารกลางวัน
ต่อจากนั้น เสร็ จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นงั่ กลับไปประทับแรม ณ จวนผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครพนม
ราษฎรที่ทราบข่าวต่างก็หอบลูก จูงหลาน พากันมารอรับเสด็จ ที่ริมถนนในเส้นทางเสด็จพระราชดาเนินอย่างเนือง
แน่น

ส่ วนที่ ๒
สื บสาน"ความจงรักภักดีต่อองค์ พระมหากษัตริย์ " ตามเจตนารมณ์ แม่ เฒ่ าตุ้ม
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๑. พระมหากรุณาธิคุณ ต่ อชาวจังหวัดนครพนม
ข้อความและภาพพระราชทาน ที่ปรากฏให้เห็นดังกล่าวมาแล้ว แสดงให้เห็นและเป็ นที่ประจักษ์
ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระมหากรุ ณาธิ คุณต่อชาวจังหวัดนครพนม อย่างหาที่สุดมิได้ และไม่ได้เป็ น
เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ที่เสด็จพระราชดาเนินไปเยีย่ มเยียนราษฎรจังหวัดนครพนม หากแต่ในเวลาต่อมา ยังได้
เสด็จพระราชดาเนินไปยังสถานที่ต่างๆในพื้นที่จงั หวัดนครพนมอีกหลายครั้ง ดั้งปรากฏรายละเอียด ดังนี้
ครั้งที่ ๑ เสด็จพระราชดาเนินเยีย่ มค่ายทหาร กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๓ ที่บา้ นภูเขาทอง
และทรงบาเพ็ญพระราชกุศล สักการะพระธาตุพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร และทรงเยีย่ มเยียนราษฎร เมื่อ
วันที่ ๑๒-๑๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๙๘ (การเสด็จพระราชดาเนินครั้งนี้ ทรงเยีย่ มราษฎร ๑๕ จังหวัดใน
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ระหว่างวันที่ ๒-๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๙๘)
ครั้งที่ ๒ เสด็จพระราชดาเนินไปทรงบาเพ็ญพระราชกุศล วิสาขบูชา ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
และทรงเยีย่ มราษฎร เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๖
ครั้งที่ ๓ เสด็จพระราชดาเนินไปทรงบาเพ็ญพระราชกุศลสักการะพระธาตุประสิ ทธิ์ ณ วัดพระธาตุ
ประสิ ทธิ์ อาเภอนาหว้า เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕
ครั้งที่ ๔ เสด็จพระราชดาเนิน ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระธาตุประสิ ทธิ์ และทรงเยีย่ มราษฎร
อาเภอนาหว้า เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๕
ครั้งที่ ๕ เสด็จพระราชดาเนินไปทรงบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุในเจดียพ์ ระธาตุมหาชัย ณ วัดธาตุมหาชัย
และทรงเยีย่ มราษฎร อาเภอปลาปาก เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘
ครั้งที่ ๖ เสด็จพระราชดาเนิ นไปสรงน้ าพระกรัณ์์ พระบรมสารี ริกธาตุ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
และทรงเยีย่ มราษฎร เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคมพุทธศักราช ๒๕๑๘
ครั้งที่ ๗ เสด็จพระราชดาเนินไปในงานพิธีสมโภชพระบรมสารี ริกธาตุ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
และทรงเยีย่ มราษฎร เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘
ครั้งที่ ๘ เสด็จพระราชดาเนิ นไปทรงเป็ นประธานในพิธีอญั เชิญพระอุรังคธาตุข้ ึนประดิษฐานทางทิศ
ตะวันออก ขององค์พระธาตุพนม ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร และทรงเยีย่ มราษฎร เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม
พุทธศักราช ๒๕๒๒
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ทุกครั้งที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชดาเนิ นไปประทับ ณ จังหวัดนครพนม นอกจากจะทรง
ปฏิบตั ิพระราชกรณี ยกิจต่างๆรวมทั้งทรงเยีย่ มราษฎรเพื่อให้ทรงทราบถึงความทุกข์สุขของพสกนิกรแล้วสิ่ งหนึ่งที่
จะทรงปฏิบตั ิใน การเสด็จพระราชดาเนิ นทุกหนทุกแห่งโดยมิได้ขาด คือ การพระราชทานแนวพระราชดาริ แก่ส่วน
ราชการและหน่วยงานต่างๆเพื่อเป็ นแนวทางใน การแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร พระมหากรุ ณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได้น้ นั ได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมไปทุกย่อมหญ้าของผืนแผ่นดินไทยไม่เว้นแม้แต่ในพื้นที่ของ
จังหวัดที่อยูห่ ่างไกลจากเมืองหลวงเป็ นระยะทางเกือบ ๘๐๐ กิโลเมตร เช่น จังหวัดนครพนม พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ทรงปฏิบตั ิพระราชกรณี ยกิจ เพื่อพสกนิกรชาวไทยเสมอมาโดยเสด็จพระราชดาเนินไปเยีย่ มและ
พระราชทานความชวยเหลือแก่ราษฎร ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๙๕ เริ่ มจากราษฎรที่อยูใ่ กล้เคียงกับวังไกลกังวล
อาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และค่อยๆขยายพื้นที่ไปทัว่ ทุกภาคของประเทศ จนอาจกล่าวได้วา่ "ไม่มีพ้นื ที่
แห่งใดเลยในประเทศไทย ที่พระองค์ไม่เคยเสด็จพระราชดาเนินไปถึง" ซึ่ งพสกนิกรทุกหนทุกแห่งต่างก็แสดงความ
จงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อย่างล้นเหลือเช่นกัน และจากการเสด็จพระราชดาเนินไปเยีย่ ม
ประชาราษฎร์ ทาให้ทรงทราบปั ญหาในเรื่ องความเป็ นอยูแ่ ละการประกอบอาชีพของราษฎรซึ่ งเป็ นปั ญหาใน

12

หลายๆด้าน เช่น ด้านการพัฒนาแหล่งน้ าและชลประทาน ด้านการพัฒนาที่ดิน ด้านเกษตรกรรม ด้านการศึกษาวิจยั
ด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข ด้านการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านอาชีพเสริ ม และอื่นๆ เหล่านี้คือที่มาของ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ นัน่ เอง นับเป็ นพระมหากรุ ณาธิ คุณหาที่สุดมิได้ต่อปวงชนชาวไทย และชาว
จังหวัดนครพนม

๒. ธาตุเจดีย์บรรจุอฐั ิ แม่เฒ่ าผู้มหี ัวใจทีย่ งิ่ ใหญ่ สู่ การจุดประกาย อนุสรณ์ แห่ งความระลึกถึง
จากการที่ลูกหลาน ได้สร้างธาตุเจดีย ์ เพื่อบรรจุอฐั ิของแม่เฒ่าตุม้ จันทนิ ตย์ ไว้เป็ นที่ระลึกถึงคุณงาม
ความดีของแม่เฒ่า ตั้งแต่ปี ๒๕๐๑ ความระลึกนึกถึงแม่เฒ่า ผูม้ ีหวั ใจที่ยงิ่ ใหญ่และได้สร้างประวัติศาสตร์ แห่ง
ความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อพระมหากษัตริ ย ์ หาได้เสื่ อมคลายไปกับกาลเวลาไม่ จากคนแล้วคน
เล่า รุ่ นแล้วรุ่ นเล่า ที่มีความประสงค์จะสร้างอนุสรณ์สถานให้เป็ นที่ประจักษ์ถึงภาพแห่งความประทับใจและเป็ น
สิ่ งเตือนใจคนรุ่ นหลังได้เห็นความจงรักภักดีที่ยงิ่ ใหญ่เช่นนี้ ไม่มีใครจะสร้างหรื อลบล้าง ภาพดอกไม้แห่งหัวใจ
เช่นนี้ไปได้ จากคาบอกเล่าของลูกลานแม่เฒ่าตุม้ จันทนิ ตย์ ได้ทราบว่า เคยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้
มีแนวคิดทีจ่ ะก่ อสร้ างอนุสรณ์สถาน"ภาพดอกไม้ แห่ งตัวใจ" ขึ้น ทราบว่า มีการดาเนิ นการอยูป่ ระมาณ ๗ - ๘
ครั้ง ที่ผา่ นมา แต่ก็ไม่ประสบความสาเร็ จ ซึ่ งอาจมีองค์ประกอบหรื ออุปสรรค์หลายประการ การคิดการก่อสร้าง
ได้สะดุดลงทุกครั้ง
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๓. แรงบัลดาลใจ น้ อมราลึก พระมหากรุณาธิคุณ "ตามรอยพ่อของแผ่ นดิน" สู่ จังหวัด
นครพนม

เพื่อน้อมราลึก พระมหากรุ ณาธิ คุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ที่พระองค์เสด็จพระราช ดาเนิน
ประกอบพระราชกรณี ยกิจ ณ จังหวัดนครพนม นับตั้งวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๙๘ จนถึง วันที่
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จะเป็ นวาระครบรอบ ๖๐ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชดาเนินทรง
เยีย่ มราษฎรที่จงั หวัดนครพนม เป็ นครั้งแรก และเป็ นวาระครบรอบ ที่ก่อกาเนิ ดภาพที่ประทับใจของประชาชนคน
ไทยไม่มีวนั ลืมคือ "ภาพดอกไม้ แห่ งหัวใจ" ดังกล่าว องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาครัฐ ตลอดจนพี่นอ้ ง
ประชาชนชาวตาบลพระกลางทุ่ง และอาเภอธาตุพนม ตลอดจนผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องได้ริเริ่ ม โครงการ "ตามรอย

พ่อของแผ่ นดิน ตอน ภาพดอกไม้ แห่ งหัวใจ ผู้เฒ่ าแห่ งภาคอีสาน (แม่ เฒ่ าตุ้ม จันทนิตย์ )" ขึน้ เมื่อ
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
องค์ กรดาเนินงาน
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน โครงการ "ตามรอยพ่อของแผ่ นดิน ตอน ภาพดอกไม้ แห่ ง

หัวใจ ผู้เฒ่ าแห่ งภาคอีสาน (แม่ เฒ่ าตุ้ม จันทนิตย์ )" ประกอบด้วย
 สานักงานศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดาริ
 กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข

14

 กรมที่ดิน
 ชมรมฅนรักษ์ดี
 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒
 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑
 จังหวัดนครพนม
 อาเภอธาตุพนม
 อาเภอเรณูนคร
 วิทยุชุมชน
 เทศบาลอาเภอธาตุพนม
 เทศบาลตาบลนาหนาด
 องค์การบริ หารส่ วนตาบลพระกลางทุ่ง
 องค์การบริ หารส่ วนตาบลดอนนางหงส์
 องค์การบริ หารส่ วนตาบลกุดฉิ ม
 องค์การบริ หารส่ วนตาบลน้ าก่า
 องค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนพัน
 องค์การบริ หารส่ วนตาบลนาถ่อน
 องค์การบริ หารส่ วนตาบลโพนแพง
 องค์การบริ หารส่ วนตาบลอุ่มเหม้า
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
 สานักงานพัฒนาสังคมความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดนครพนม
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอาเภอธาตุพนม
 สถานีตารวจภูธรอาเภอธาตุพนม
 องค์กรทูตสันติภาพ ศูนย์ประสานงาน จังหวัดนครพนม
 องค์กรทูตสันติภาพ ศูนย์ประสานงาน จังหวัดมุกดาหาร

15

ครั้งที่ ๑
กิจกรรมดาเนินงานโครงการ ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประกอบพิธีบวงสรวง สถานที่ก่อสร้างอนุสถาน "ภาพดอกไม้แห่งหัวใจ
ผูเ้ ฒ่าแห่งภาคอีสาน (แม่เฒ่าตุม้ จันทนิ ตย์) เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ บริ เวณวัดธาตุนอ้ ยศรี
บุญเรื อง ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม (สถานที่ที่สร้างประวัติศาสตร์ ภาพดอกไม้แห่งหัวใจ)

สถานที่บวงสรวงและการตกแต่งเครื่ องบวงสรวง ในการประกอบพิธีบวงสรวง บริ เวณที่จะ
ก่อสร้างอนุสรณ์สถาน "ภาพดอกไม้แห่งหัวใจ ผูเ้ ฒ่าแห่ งภาคอีสาน (แม่เฒ่าตุม้ จันทนิตย์) โดย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ (ผอ.วัชร์โรจน์ ไชยพิเดช)

16

พลโทธนยศ ศิริกุล หัวหน้าสานักงานศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดาริ ฯ
เป็ นประธานในพิธีบวงสรวง ประสานการดาเนินงาน โดย อาจารย์สุริยะ ดีตะวันฉาย ประธานองค์กรทูต
สันติภาพ (Envoy for Peace)

17

ผูบ้ ริ หารของ กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข, อ.สุ ริยะ ดีตะวันฉาย ประธานองค์กรทูต
สันติภาพ, นายวัชร์ โรจน์ ไชยพิเดช ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม
เขต ๒ และหัวหน้าส่ วนราชการอาเภอธาตุพนม องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และพี่นอ้ งประชาชนอาเภอธาตุพนม
ร่ วมพิธีบวงสรวง

18

ศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม ของชาวศรี โคตรบูร โดยโรงเรี ยนเรณูนครวิทยานุกูล
และการราต้อนรับโดยกลุ่มแม่บา้ นธาตุนอ้ ยศรี บุญเรื อง แสดงการฟ้อนราศรี โคตรบูรณ์
และต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ตลอดจนพี่นอ้ งประชาชนที่มาร่ วมงาน

19

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมการวางศิลาฤกษ์ อนุสรณ์ สถาน "ภาพดอกไม้ แห่ งหัวใจ แม่ เฒ่ าแห่ งภาคอีสาน"

นายอดิศกั ดิ์ เทพอาสน์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครพนม, พลโทธนยศ ศิริกุล หัวหน้าสานักงานศูนย์ประสานงาน
โครงการพัฒนาตามพระราชดาริ ฯและคนไทยหัวใจรักพ่อหลวง ร่ วมวางศิลาฤกษ์อนุสรณ์สถาน “ตามรอยพ่อของ
แผ่นดิน ภาพดอกไม้ แห่ งหัวใจ แม่ เฒ่ าแห่ งภาคอีสาน (แม่ เฒ่ าตุ้ม จันทรนิตย์ )"

20

นายอดิศกั ดิ์ เทพอาสน์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครพนม กล่าวเปิ ดงาน

21

พสกนิกรปวงชนชาวไทยรวมใจเป็ นหนึ่งเดียว เดินตามรอยพ่อของแผ่นดิน

o

นายอาเภอธาตุพนม นายอภิชาติ อุณหเลขกะ และประชาชาชนร่ วมประกอบพิธี

22

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมทอดผ้ าป่ าสามัคคี เพื่อระดมกาลังทุนในการก่ อสร้ าง

นายวัชร์ โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ นางจริยา ปารี
พันธ์ รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๒ นางพรทิพย์ เทศประสิ ทธิ์ ผอ.กลุ่มนโนบายและแผน นายเชาวลิต ศรีพวง
ผาพันธ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายประวิทย์ จันทา ผอ.โรงเรียนบ้ านโพนจาน สั งกัด สพป.นครพนม เขต ๒ เป็ น
ตัวแทนข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และผู้บริ หาร นักเรี ยน จาก สพป.นครพนม เขต ๒ มอบต้ นผ้าป่ า
เพื่อร่ วมสมทบทุนการก่ อสร้ างอนุสรณ์ สถานฯ

23

ชาวบ้านให้การตอนรับผูม้ าร่ วมบุญทอดผ้าป่ า ร่ วมสร้าง รวมใจคนไทยเดินตามรอยพ่อของแผ่นดิน

24

พี่

น้องชาว อ.ส.ม กลุ่มแม่บา้ น คณะครู นกั เรี ยน ร่ วมออกบูท๊ และจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง

25

หนูนอ้ ยตัวจิ๋ว เด็กๆ ระดับอนุบาลขอรวมใจร่ วมสร้างอนุ สรณ์ฯ ด้วยคนเพราะหนูๆ รักพ่อของแผ่นดิน
โดยนากระปุกออมสิ นของหนูมาร่ วมทอดผ้าป่ าสามัคคีดว้ ยคนค่ะ พร้อมด้วย นักเรี ยน และครู ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาจากสพป.นครพนม เขต ๑ และ สพป.นครพนม เขต ๒ มาร่ วมด้วยช่วยกัน

26

นี่คือน้ าใจของพวกเด็ก ๆ ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถานบัน
ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริ ย ์

27

28

คณะคุณครู กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น อบต. พ่อแม่หนูๆก็นาต้นผ้าป่ ามาร่ วมสร้างฯ โดยมีพลโทธนยศ ศิริกุล หัวหน้า
สานักงานศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดาริ ฯ และนายอดิศกั ดิ์ เทพอาสน์
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครพนม มาเป็ นผูใ้ หญ่รับต้นผ้าป่ าสร้างอนุสรณ์สถาน “ตามรอยพ่อของแผ่นดิน

29

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมบายศรี สู่ขวัญและปลูกต้นไม้ที่ระลึก

พานบายศรี สู่ขวัญ พี่นอ้ งชาวบ้านแต่ละ อบต. ร่ วมกันสรรสร้างมาร่ วมในพิธี

กิจกรรมบายศรี สู่ขวัญ

30

พลโทธนยศ ศิริกุล หัวหน้าสานักงานศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดาริ ฯ
ร่ วมปลูกต้นไม้ 3 ต้น คือ ต้นศีลธรรม ต้นคุณธรรม ต้นจริ ยธรรม

31

นายอดิศกั ดิ์ เทพอาสน์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครพนม ผูบ้ ริ หารกรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพและคนไทยหัวใจรัก
พ่อ ร่ วมปลูกต้นไม้ 3 ต้น คือ ต้นศีลธรรม ต้นคุณธรรม ต้นจริ ยธรรม

32

ครั้งที่ ๒
กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมรวมใจ ทอดผ้าป่ า อิฐ หิ น ดิน ทราย ปูน เทิดทูนในหลวง
"ดินหนึ่งกามือ คือ สิ่ งที่ลูกทุกคน ทาเพื่อพ่อหลวงของปวงประชา"

โดยดาเนินการ ตามกิจกรรม รวมใจทอดผ้าป่ า อิฐ หิ น ดิน ทราย ปูน "ดิน คนละหนึ่งกามือ ถือมาจาก
บ้าน โรงเรี ยน หรื อที่ทางาน เพื่อรวมกันก่อสร้างวางรากฐาน อนุสรณ์สถานฯ ซึ่งดาเนินการในวันที่ ๑๓
พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ ครบรอบ ๕๙ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชดาเนิ นมาที่
จังหวัดนครพนม ณ วัดบ้านธาตุนอ้ ยศรี บุญเรื อง ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดยมีคณะบุคคลทั้ง
จาก ชมรมคนรักษ์ดี องค์กรทูตสันติภาพ องค์ กรภาครัฐ ได้แก่ จังหวัดนครพนม อาเภอธาตุพนม เทศบาลตาบล
องค์การบริ หารส่ วนตาบล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ และ เขต ๒ ตลอดจน
ประชาชน มาร่ วมกิจกรรมกันอย่างมาก ซึ่ งเริ่ มจากการทาบุญตักบาต โดยเจ้าคณะจังหวัดนครพนม พระเทพวร
มุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร มาเป็ นประธานฝ่ ายสงฆ์

พระเทพวรมุนี เจ้ าคณะจังหวัดนครพนม นาคณะพระสงฆ์ จานวน ๑๑๑ รู ป ร่ วมบิณฑบาต ณ
ถนนชยางกูร บ้ านธาตุน้อยศรีบุญเรื อง ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ตาแหน่ งทีแ่ ม่ เฒ่ าตุ้ม จันทนิตย์
ถวายดอกบัวสี ชมพู "ดอกไม้ แห่ งหัวใจ"

33

พลโทพนม บัตรปะโคน ประธานชมรมคนรักษ์ดี พร้อมภรรยา นายอดิศกั ดิ์ เทพอาจสน์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
นครพนม นายคณิ ต เอี่ยมระหงส์ ผูต้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายอติชาติ อุณหเลขกะ นายอาเภอธาตุพนม
นายวัชโรจน์ ไชยพิเดช ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 คุณพ่อคาแปรงคุณแม่คุณมี แสนสุ ข พ่อแม่ดีเด่นจังหวัดนครพนม พร้อมข้าราชการ ชาวบ้าน นักเรี ยน ร่ วมตั้งบาตรคณะสงฆ์

34

ท่านคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครพนม ท่านอภิชาต อุณหเลขกะ นายอาเภอธาตุพนม
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒
กลุ่มแม่บา้ นบ้านธาตุนอ้ ยศรี บุญเรื อง และคณะกรรมการองค์กรทูตสันติภาพ ประชาชน

35

ร่ วมพิธีทาบุญตักบาตพลโทพนม บัตรปะโคน ประธานชมรมคนรักษ์ดี พร้อมภรรยา
นายอดิศกั ดิ์ เทพอาจสน์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครพนม นายคณิ ต เอี่ยมระหงส์ ผูต้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทย
อาจารย์สุริยะ ดีตะวันฉาย ประธานองค์กรทูตสันติภาพ นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช และ นายมารุ ต อุปนิสากร
ผอ.สพป.นครพนม เขต ๒ และเขต ๑ ร่ วมประกอบพิธีทางพุทธศาสนา

36

โทพนม บัตรปะโคน ประธานชมรมคนรักษ์ดี พร้อมภรรยา นายอดิศกั ดิ์ เทพอาจสน์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครพนม
นายคณิ ต เอี่ยมระหงส์ ผูต้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประกอบพิธีรับการทอดถวายผ้าป่ ารวมใจ อิฐ หิน ดิน
ทราย ปูน และปัจจัย เพื่อสมทบการก่อสร้างรากฐาน อนุสรณ์สถานฯ

37

ร่ วมด้วยช่วยกัน ปล่อยนกสันติภาพ และปลูกต้นไม้ ๓ ต้น คือ ต้นศีลธรรม ต้นคุณธรรม ต้นจริ ยธรรมร่ วมกัน

จากจุดเริ่ มต้น จนถึงปั จจุบนั องค์กรทูตสันติภาพ (Envoy for Peace) ได้ร่วมกับพี่นอ้ งประชาชน
ชาวจังหวัดนครพนม จังหวัดใกล้เคียง รวมถึงคนไทยทั้งในประเทศและที่อาศัยอยูใ่ นต่างประเทศ ต่างก็เดินหน้า
ร่ วมแรง ร่ วมใจ และร่ วมกันแสดงออกในฐานะที่พวกเราทุกคนเป็ นลูก ๆ พ่อหลวงพ่อของแผ่นดิน จะต้องทาเพื่อ
พ่อของแผ่นดิน ของพวกเรา บัดนี้ พ่อของแผ่นดินท่านทรงชราภาพ พระองค์จะทรงเสด็จพระราชดาเนิ น เยีย่ ม
ราษฎรเหมือนแต่ก่อน คงไม่ได้ เพราะฉะนั้น พวกเราชาวไทย ลูก ๆ พ่อของแผ่นดิน ถึงเวลาแล้วที่ลูกจะต้องทา
เพื่อพ่อ เพื่อทดแทนพระคุณพ่อของแผ่นดินที่ทรงทาเพื่อปวงชนชาวไทย
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ส่ วนที่ ๓
รายละเอียดโครงการ “ตามรอยพ่อของแผ่ นดิน" ตอน อนุสรณ์ สถาน พระเมตตาพระกรุณา
พ่อของแผ่ นดิน “ภาพดอกไม้ แห่ งหัวใจ ผู้เฒ่ าแห่ งภาคอีสาน” (แม่ เฒ่ าตุ้ม จันทนิตย์ ) ณ บุ่งแซง หมู่
ที่ ๑๑, ๖ และหมู่ ๕ บ้ านน้ อยศรีบุญเรื อง บ้ านนาทาม ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ. นครพน

ดาเนินงานโดย
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แผนผังและทีต่ ้ัง บริเวณบุ่งแซง บ้ านนาทาม - บ้ านน้ อยศรีบุญเรื อง ถนนชยางกูร

Landscape ทีต่ ้ งั และบริเวณก่ อสร้ างอนุสรณ์ สถาน พระเมตตาพระกรุ ณาพ่อของแผ่นดิน
“ภาพดอกไม้ แห่ งหัวใจ ผู้เฒ่ าแห่ งภาคอีสาน” (แม่ เฒ่ าตุ้ม จันทนิตย์ )

40

Landscape ทีต่ ้ งั และบริเวณก่ อสร้ างอนุสรณ์ สถาน พระเมตตาพระกรุ ณาพ่อของแผ่นดิน
“ภาพดอกไม้ แห่ งหัวใจ ผู้เฒ่ าแห่ งภาคอีสาน” (แม่ เฒ่ าตุ้ม จันทนิตย์ )

41

Landscape ทีต่ ้ งั และบริเวณก่ อสร้ างอนุสรณ์ สถาน พระเมตตาพระกรุ ณาพ่อของแผ่นดิน
“ภาพดอกไม้ แห่ งหัวใจ ผู้เฒ่ าแห่ งภาคอีสาน” (แม่ เฒ่ าตุ้ม จันทนิตย์ )
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รายละเอียดการดาเนินงานโครงการ

หลักการและเหตุผล
เราคนไทยทราบกันเป็ นอย่างดีแล้วว่าพี่นอ้ งชาวอีสานเป็ นผูม้ ีจิตใจดีอ่อนโยนสานึกรักในท่านผูท้ รงศีลผู ้
เป็ นใหญ่ในสังคมในบ้านเมือง หากว่าภาพที่พวกเราได้เห็นนั้น จะไม่ตื่นเต้นเท่าใดนักอาจมองผ่านเฉยๆ ด้วยคน
ไทยเราทั้งเด็กเล็ก ผูใ้ หญ่ ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ จะชนชาติ เชื้ อชาติ ศาสนาใด ก็ตามต่างคิดหวังว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้เข้าเฝ้า
รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศ์ทุก
พระองค์ จะใกล้ไกลนั้นถือเป็ นมงคลแห่งชีวติ เป็ นอย่างยิง่ เพราะฉะนั้นเมื่อใดที่มีการเสด็จจะเห็นคนไทยเฝ้ารับ
เสด็จอย่างเนืองแน่น พร้อมทั้งแปล่งวาจา ทรงพระเจริ ญดัง่ กึกก้องไปตลอดเส้นทาง ณ ที่พระองค์เสด็จ ยังความ
ปลาบปลื้มและปลื้มปิ ติ แก่พสกนิกรของพระองค์มาเป็ นระยะเวลานาน และหากภาพนั้นเป็ นภาพคนที่ยงั แข็งแรง
แม้จะตั้งตารอรับเสด็จเป็ นระยะเวลาค่อนวันก็ตามก็ไม่แปลกอะไรสาหรับคนไทย แต่นี่เป็ นภาพแห่งประวัติศาสตร์
ที่สวยงามจนเกินจะพรรณนาทั้งตัวผูบ้ ูชาได้แสดงความอ่อนน้อมนอบน้อมเทิดทูน ส่ วนผูร้ ับการบูชาก็แสดงความ
อ่อนโยนจึงเป็ นการยืนยันถึงความเจริ ญทางด้านอารยะธรรมของคนไทยมาอย่างยาวนานจะเป็ นความบังเอิญของฟ้า
หรื ออย่างไรก็ตามที่เกิดเหตุการณ์น้ ีให้เราคนไทยได้ชื่นชมกัน ลองคิดดูซิ ถ้าหากในปี ๒๔๙๘ ในหลวงในวัน เวลา
ตอนนั้น ของเราชาวไทยไม่ได้ไปเยือนจังหวัดนครพนม ต่อให้พระองค์เสด็จไปในอีก๒-๓ปี ให้หลังก็ตามเราคน
ไทยคงไม่ได้เห็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ น้ ี อย่างแน่นอน แต่พระองค์ได้เสด็จ ทาให้เกิดเป็ นภาพ “ONCE WIN
ONE” ครั้งหนึ่ง เราคือหนึ่ง แห่งภาพความภูมิใจความประทับใจ ซึ่ งนี่เป็ นอีกภาพในหลายๆภาพหลายท้องที่หลายๆ
ครั้ง ที่พระองค์มีพระเมตตาพระกรุ ณา กับพสกนิกรของพระองค์พระองค์จึงเป็ นที่รักที่เทิดทูนของปวงชนคนไทย
ทั้งแผ่นดิน องค์กรทูตสันติภาพ ทางานมากว่า๑๒ ปี เป็ นเพียงส่ วนเสี้ ยวของสังคมส่ วนใหญ่ก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็ น
จุดเริ่ มต้นที่ดีของความรู ้สึกรับผิดชอบร่ วมกันของคนในสังคมไทยจึงเกิดเป็ นปรัชญา “ONCE WIN ONE” for
peace "ครั้งหนึ่ง เราคือหนึ่ง ร่ วมกัน เพื่องานสั นติภาพ"
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เพื่อมุ่งสู่ สังคมไทย ที่ได้อยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ขด้วยความเสมอภาคเป็ นธรรม คู่จริ ยธรรมไม่แบ่งพรรค
แบ่งฝ่ ายและมีภูมิคุม้ กันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
องค์ กรทูตสั นติภาพ (Envoy for Peace) ได้ จัดทาโครงการ “ตามรอยพ่อ” ของแผ่ นดิน ตอน... อนุสรณ์
สถาน พระเมตตาพระกรุณาพ่อของแผ่ นดิน“ภาพดอกไม้ แห่ งหัวใจ ผู้เฒ่ าแห่ งภาคอีสาน” (แม่ เฒ่ าตุ้ม จันทนิตย์ )
เพือ่ สร้ างจิตสานึกของปวงชนชาวไทย เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย์ โดยยึดเอาแม่ เฒ่ าตุ้ม จันท
นิตย์ เป็ นแบบอย่างของพสกนิกรทีม่ ีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ไทย
และโครงการดังกล่ าว เป็ นส่ วนหนึ่งของ “โครงการศูนย์ จริ ยธรรมคุณธรรมและเศรษฐกิจพอเพียงฟื้ นฟูจิตใจ
เยาวชนไทยห่ างไกลยาเสพติดเพือ่ สันติภาพ” จังหวัดนครพนม ซึ่ งเป็ นโครงการหนึ่ งที่องค์กรทูตสันติภาพร่ วมกับ
ชาวบ้านในพื้นที่ จังหวัดนครพนม สานักงานศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดาริ กรมสนับสนุน
บริ การสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ขจังหวัดนครพนม สานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต๑,๒
ชมรมฅนรักษ์ดี ภาคีเครื อข่ายวิทยุองค์กรทูตสันติภาพ และภาคีเครื อข่ายโครงการ “ภาพดอกไม้แห่งหัวใจ” ผูเ้ ฒ่า
แห่งภาคอีสาน (แม่เฒ่าตุม้ จันทนิตย์ ) ประกอบด้วย อบต.พระกลางทุ่ง อาเภอธาตุพนม วัฒนธรรมจังหวัดสถานี
ตารวจภูธรอาเภอธาตุพนม สานักงานพัฒนาสังคมความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดนครพนม โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชอาเภอธาตุพนมอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น(อสม.) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เกษตรจังหวัด
กานันผูใ้ หญ่บา้ นในอาเภอธาตุพนมเครื อข่ายองค์กรทูตสันติภาพจังหวัดนครพนม เครื อข่ายองค์กรทูตสันติภาพ
จังหวัดมุกดาหารและหน่วยงานองค์กรอื่นๆ มุ่งเน้นในการปลูกจิตสานึก รักชาติ,ศาสน์,กษัตริ ย ์ เป็ นหลักในการ
ดาเนินชีวติ ของพลเมือง “เพื่อเป็ นการหล่อหลอมใจ รวมไทย ร่ วมใจ เป็ นหนึ่งเดียว”
การจัดทาโครงการ “ตามรอยพ่อ” ของแผ่นดินตอน... อนุสรณ์ สถาน พระเมตตาพระกรุ ณาพ่อของ
แผ่นดิน“ภาพดอกไม้ แห่ งหัวใจ ผู้เฒ่ าแห่ งภาคอีสาน” (แม่ เฒ่ าตุ้ม จันทนิตย์ ) เป็ นการแสดงออก ถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ และแสดงให้เห็นว่าประชาชนคนไทยทัว่ ทุกถิ่นทุกภาคได้รับน้ าพระราช
หฤทัยพระเมตตาพระกรุ ณา จากสถาบันกษัตริ ยม์ าตั้งแต่ประวัติศาสตร์ ชาติไทยทาให้ประชาชนชาวไทยซาบซึ้ งใน
พระจริ ยาวัตรอันงดงามพ่อของแผ่นดินเป็ นอย่างมากอันเป็ นภาพแห่งความตราตรึ งใจและประทับใจของคนไทยทั้ง
ชาติมิลืมเลือน
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วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเทิดพระเกียรติ ในวาระครบรอบ ๖๐ ปี ใน วโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จ
พระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิพระบรมราชิ นีนาถเสด็จภาคอีสานครั้งแรก
๒. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๓ .เพื่อก่อสร้างโครงการ “ตามรอยพ่อ” ของแผ่นดิน ตอน..อนุสรณ์สถาน พระเมตตาพระกรุ ณาพ่อของ
แผ่นดิน “ภาพดอกไม้แห่งหัวใจ ผูเ้ ฒ่าแห่งภาคอีสาน” (แม่เฒ่าตุม้ จันทนิ ตย์)
๔. เพื่อคนไทยได้ร่วมกันดาเนิ นกิจกรรม ดาเนินงาน “ตามรอยพ่อ” ของแผ่นดิน อันสื บเนื่องมาจาก
โครงการพระราชดาริ (“ลูกทาเพื่อพ่อ” we're can do for you papa)
๕. เพื่อสร้างขบวนการมีส่วนร่ วมของภาคีเครื อข่ายทุกภาคส่ วนแสดงออกซึ่ งความรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
๖. เพื่อปลูกจิตสานึกให้เด็กเยาวชน คนในชาติมีคุณธรรม จริ ยธรรม และความรัก ความสามัคคี
๗. เพื่อเทิดทูลสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
๘. เพื่อเป็ นการรับสนองพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในเรื่ องของการ“เข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนา”
๙. เพื่อเป็ นอนุสรณ์สถานแสดงให้เห็นซึ่ ง ความมีพระเมตตาพระกรุ ณา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิ
พลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิพระบรมราชิ นีนาถตลอดจนพระบรมวงศ์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรของพระองค์
ไว้ให้ลูกหลาน เด็กเยาวชน คนไทย ได้ศึกษา
๑๐. เพื่อเป็ นอนุสรณ์สถาน ที่คนไทยแสดงออกซึ่ง ความรักความความภูมิใจ ความผูกพันเทิดทูนจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ เพื่อไว้ให้ลูกหลาน เด็กเยาวชน คนไทย ได้ศึกษาเรี ยนรู ้
๑๑. เพื่อเป็ นจุดริ เริ่ มในการก่อสร้างพิพิธภัณ์์ ศรี โครตบูรณ์ ๘ ชนเผ่า
๑๒. เพื่อสร้างขบวนการมีส่วนร่ วมของภาคีเครื อข่ายทุกภาคส่ วนในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ
๑๓. เพื่อให้สอดรับ โครงการรั้วรอบไทย หล่อหลอมรวมใจ รวมไทย ร่ วมใจ เป็ นหนึ่งเดียว

เป้ าหมาย
๑.เชิงปริมาณ องค์กรทูตสันติภาพ ร่ วมกับประชาชนในพื้นที่ จังหวัดนครพนม สานักงานศูนย์
ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดาริ กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข ชมรมคนรักษ์ดี
ภาคีเครื อข่ายวิทยุองค์กรทูตสันติภาพ และภาคีเครื อข่ายอื่นๆโครงการฯ ประกอบด้วย อบต.พระกลางทุ่ง อาเภอ
ธาตุพนม วัฒนธรรม สถานีตารวจภูธรอาเภอธาตุพนม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอาเภอธาตุพนมอาสาสมัคร
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สาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น(อสม.) สานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต๑,๒ องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น กานันผูใ้ หญ่บา้ นในอาเภอธาตุพนม ประชาชนทัว่ ไปในจังหวัดนครพนมนมและจังหวัดใกล้เคียง ร่ วมกัน
เพื่อสร้างอนุสรณ์สถานแห่งความประทับใจ อนุสรณ์ สถาน พระเมตตาพระกรุณาพ่อของแผ่ นดิน“ภาพดอกไม้

แห่ งหัวใจ ผู้เฒ่ าแห่ งภาคอีสาน” (แม่ เฒ่ าตุ้ม จันทนิตย์ )
๒. เชิงคุณภาพ องค์กร กลุ่มภาคีเครื อข่าย ลูกหลานคนอีสานและคนไทยทัว่ ไปมีจิตสานึกเทิดทูลสถาบัน
ชาติ ศาสน์ กษัตริ ยอ์ ย่างเข้มแข็งและยัง่ ยืน นาเอาความศรั ทธา ความรัก ความสามัคคี ความภูมิใจ ที่ชาวบ้านมีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริ ย ์ นามาร่ วมสร้างอนุสรณ์สถาน ไว้ให้ลูกหลานไทยได้ศึกษาเรี ยนรู ้

๓. ผลลัพธ์

องค์กร กลุ่มภาคีเครื อข่าย ได้ริเริ่ มร่ วมสร้างอนุสรณ์สถานไว้ให้ลูกหลาน ได้ศึกษาเรี ยนรู ้

ประวัติศาสตร์ ที่บรรพบุรุษ ปู่ ย่าตายาย พ่อเฒ่าแม่เฒ่า มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ และได้รับรู ้ถึง
น้ าพระหฤทัยพระเมตตาพระกรุ ณา ที่สถาบันพระมหากษัตริ ยท์ รงมีต่อพสกนิกรของพระองค์ อันเป็ นการปลูกฝั่ง
รากเหง้าความเป็ นไทยให้กบั เด็ก เยาวชน คนไทยได้สานึกรักและภูมิใจในความเป็ นไทยที่มีท้ งั ชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์

รู ปแบบโครงการ/กิจกรรม
๑. ฉลองและจัดขบวนอัญเชิญ หินแกะสลักอนุสรณ์สถาน โครงการ“ตามรอยพ่อ” ของแผ่นดิน ตอน..
อนุสรณ์สถาน พระเมตตาพระกรุ ณาพ่อของแผ่นดิน “ภาพดอกไม้แห่งหัวใจ ผูเ้ ฒ่าแห่งภาคอีสาน” (แม่เฒ่าตุม้ จันท
นิตย์) จากจังหวัดกาฬสิ นธุ์ จังหวัดมุกดาหาร มายัง จังหวัดนครพนม
๒. ผ้าป่ าสามัคคี สมทบทุนสร้างอนุสรณ์สถาน โครงการ“ตามรอยพ่อ” ของแผ่นดิน ตอน..อนุสรณ์สถาน
พระเมตตาพระกรุ ณาพ่อของแผ่นดิน “ภาพดอกไม้แห่งหัวใจ ผูเ้ ฒ่าแห่งภาคอีสาน” (แม่เฒ่าตุม้ จันทนิ ตย์)
๓. ร่ วมทาบุญบวงสรวงฐาน ๑๒ นักษัตร ๑๒ ราศี
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๔. ตักบาตรพระสงฆ์ ๖๐ รู ป ปลูกต้นไม้ ๖๐ ต้น ปล่อยนกสันติภาพ ๖๐ ตัว ปล่อยปลา ๖๐๐ ตัว ในวาระ
ครบรอบ ๖๐ ปี ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ
พระบรมราชิ นีนาถเสด็จภาคอีสานครั้งแรกและเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
๕. ปลูกต้นไม้ ๓ ต้นเพื่อแทน ต้นศีลธรรมต้นคุณธรรมต้นจริ ยธรรม จานวน ๖๐ ต้น
ความหมาย ของต้ นไม้ ๓ ต้ น คือ
ต้ นศีลธรรม หมายถึง ความเท่าเทียมกันของสิ ทธิ มนุษยชนทุกชนเผ่า ผูกพันธุ์ฉนั ญาติมิตรเป็ นน้ า
หนึ่งใจเดียวกัน ของคนในชาติ
ต้ นคุณธรรม หมายถึง ความรักความอบอุ่นและความห่วงใย
ต้ นจริยธรรม หมายถึง ความร่ มเย็นผาสุ กภายใต้พระบรมโพธิ สมภาร
๖. ปล่อยนกสันติภาพ ๖๐ ตัว
๗. ปล่อยปลา ๖๐๐ ตัว
๘. บายศรี สู่ขวัญ ผูกข้อมือ
๙. เดินเยีย่ มชมกิจกรรมทางการศึกษา อ.ส.ม.และเศรษฐกิจพอเพียงภายในงานและเลือกซื้ อสิ นค้าพื้นบ้าน
และชมนิทรรศการ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอันสื บเนื่องมาจากโครงการพระราชดาริ
๑๐. กิจกรรมกลางคืน ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ๘ ชนเผ่าศรี โครตบูร และการแสดงบนเวทีเพื่อเฉลิม
ฉลอง

วัน เวลา และสถานทีจ่ ัดงาน
วันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ณ โครงการ “ตามรอยพ่อ” ของแผ่นดิน หมู่ที่ ๑๑

หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๕ ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
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คณะทีป่ รึกษาโครงการ
๑. นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิ บดีกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
๒. นาวาอากาศตรี นพ.บุญเรื อง ไตรเรื องวรวัฒน์

อธิบดีกรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ

ผูอ้ านวยการ ศูนย์อานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุ ข
๓. พลโทธนยศ ศิริกุล หัวหน้าสานักงานศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดาริ ฯ
๔. พลโท ธวัช สุ กปลัง่ แม่ทพั ภาคที่ ๒
๕. พลตรี วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ แม่ทพั ภาคที่ ๔
๖. นายอดิศกั ดิ์ เทพอาสน์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสกลนคร
๗นายสมชาย วิทย์ดารง ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครพนม
๘. พลโทพนม บัติประโคน ประธานชมรมฅนรักษ์ดี
๙. พลเอก เอกชัย ศรี วลิ าศ ผูอ้ านวยการสานักสันติวธิ ีและธรรมาภิบาล
๑๐.พลตรี ดร.อรรถ สิ งหัษฐิต ผูว้ า่ มณ์ลทหารบกที่ ๒๑๐ (นครพนม)
๑๑. พลเอกพิเชษฐ์ วิสัยจร

อดีตผูช้ ่วยผุบ้ ญั ชาการทหารบก

๑๒. ดร.วิ์ูรย์ ชลายนาวิน อดีตรองอธิ บดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๑๓. นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส.
๑๔. พลโท ธนชาต แสงภัทรเนตร ผูด้ ูแลโครงการในพระราชดาริ
๑๕. พ.อ ชาญชัย เอมอ่อน รอง ผบ.จทบ.ล.ย.
๑๖. ดร.คานวณ ชโลปถัมภ์ ทนายอาวุโสอดีต สมาชิกวุฒิสภา
๑๗. นายสามารถ วราดิสัย ผูว้ า่ ราชการจังหวัดยะลา
๑๘. นายวีรพงค์ แก้วสุ วรรณ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดปั ตตานี
๑๙. นายสายัญห์ อินทรภักดิ์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดยะลา
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๒๐. นายสมโภชน์ สุ วรรณรัตน์ รองผูว้ า่ ราชการปั ตตานี
๒๑. นายสมเกียรติ จันหนู หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครศรี ธรรมราช
๒๒. พ.ต.อ.พงษ์ศกั ดิ์ โสภัย ที่ปรึ กษา พล.อดุลย์ แสงสิ งแก้วรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์
๒๓. พล.ต.ต.วิชิต ปักษา ผบก.ตชด.ภาค 4,รอง ผบก.ตชด.ภาค 4, ผกก.ตชด.43
๒๔. รศ.ดร.กิจบดี ก้องเบญจภุช รองอธิการบดี ม.รามคาแหง
๒๕. รศ.ดร. รังสรรค์ วงศ์สรรค์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา

ม.เทคโนโลยีสุรนารี

๒๖. พ.ต.ท พีรวัส อินทร์กง รองผบก.น.9.
๒๗. นายยงจิตต์ สุ นทรวิจารณ์
๒๘. นายธนิตศักดิ์ อุ่นตา วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม
๒๙. นายอติชาติ อุณหเลขกะ นายอาเภอธาตุพนม
๒๐. นายวินยั ศรี วงศ์เสน ผูอ้ านวยการสานักชลประทานที่ 7
๓๑. นายวัชระ รังสรรค์สฤษดิ์

ผอ.ป่ าไม้

๓๒. คุณปุณยวัจณ์ สมศรี ษมสกุล ว.วิทยา ประธานฝ่ ายจัดกิจกรรมพิเศษ โครงการร่ วมร้อยดวงใจ ถวาย
พ่อของแผ่นดิน
๓๓. นายมารุ ต อุปนิสากร ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต ๑
๓๔. นายอภิชยั ทามาน ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี ๒
๓๕. นายโกวิทย์ เพลินจิต ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลเขต ๕
๓๖. นายชาญชัย โฉมลักษณ์ ผูอ้ านวยการศูนย์ประสานงานองค์กรทูตสันติภาพ จังหวัดมุกดาหาร
๓๗. นายถวิล สุ วรรณมุข ผูอ้ านวยการชานาญการพิเศษ โรงเรี ยนป่ าแดงวิทยาคม
๓๘. นายเดช สี หะมงคล ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนชุมชนบ้านม่วงไข่
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คณะดาเนินงาน ประสานงานโครงการ
อาจารย์สุริยะ ดีตะวันฉาย ประธานองค์กรทูตสันติภาพ

ประธานคณะทางาน

นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒
รองประธานคณะทางาน
นายคาแปรง แสนสุ ข ผูอ้ านวยการศูนย์ประสานงานองค์กรทูตสันติภาพ จังหวัดนครพนม
รองประธานคณะทางาน
ดร.พูนสิ น ประคามินทร์ อาจารย์ประจาสาขาวิชาการบริ หารการศึกษาม.นครพนม คณะทางาน
นายปริ ญญา ธรเสนา ผอ.สพม.เขต ๒๒ นครพนม-มุกดาหาร

คณะทางาน

นายสัมฤทธิ์ ต้นสวรรค์ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์

คณะทางาน

ดร.ศุภกร ศรเพชร อาจารย์ประจาสาขาวิชาการบริ หารการศึกษาม.นครพนม

คณะทางาน

นางสาวชยณัฐ คงสังข์ เลขาธิการองค์กรทูตสันติภาพ

คณะทางานและ เลขานุการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์ กรทูตสันติภาพ (Envoy for Peace)

หมายเหตุ
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมติดต่ อ

คุณชยณัฐ คงสังข์ โทร. ๐๘-๙๗๕๕-๕๔๖๑

อ.สุ ริยะ ดีตะวันฉาย ๐๘-๔๗๕๐-๖๐๖๐โทร./โทรสาร ๐-๗๓๕๑-๖๒๘๗ www.envoyforpeace.org
E-mail:info@envoyforpeace.org E-mail:envoyforpeace@ymail.com E-mail:envoyforpeace001@gmail.com
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