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ค�าน�า
ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน นับแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้น 

ครองสิริราชสมบัต ิพระองค์ทรงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดบัคณุภาพชวีติและสภาพความเป็นอยูข่องพสกนกิร

ทกุหมู่เหล่าให้ดขีึ้นในทกุด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในพื้นที่ชนบทห่างไกล พระมหากรณุาธคิณุ

อนัยิ่งใหญ่นี้ตระหนักกนัดีว่า ได้ก่อคุณูปการอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติเป็นส่วนรวม จากผลของการพัฒนา 

ในโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด�ารซิึ่งกระจายอยู่ทั่วทกุภูมภิาคของประเทศ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ารติ่าง ๆ เหล่านี้มีแนวคิดทฤษฎีอันเกิดจากพระปรชีาสามารถ  

ตลอดจนพระวสัิยทศัน์อันกว้างไกล เป็นหลักในการด�าเนนิงานอยู่ในทกุโครงการฯ แนวคดิและทฤษฎหีลากหลาย

เหล่านี้ ยังไม่เคยมบีคุคล คณะบคุคล องค์กร หรือสถาบนัใดได้รวบรวมเรียบเรยีง ศกึษาวเิคราะห์ หรือเขยีนไว้ให้

ปรากฏเป็นหลักฐานอ้างองิได้ ด้วยเหตผุลและความจ�าเป็นดงักล่าว ส�านกังานคณะกรรมการพเิศษเพื่อประสาน

งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ(ส�านกังาน กปร.) ซึ่งได้รบั พระมหากรุณาธคิณุโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ให้ท�าหน้าที่ในการประสานการด�าเนนิงานสนองพระราชด�าริมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๔ จงึได้รวบรวมและเรยีบเรยีง

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เพื่อเฉลมิพระเกียรติในโอกาส 

อนัเป็นมหามิ่งมงคลปีกาญจนาภเิษก ที่ทรงครองสริริาชสมบตัเิป็นปีที่ห้าสบิ

“แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�ารใินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เล่มนี้  

ถอืเป็นการเริ่มต้นอย่างแท้จรงิของการบันทึกหลกัฐานและข้อเท็จจริงของงานพัฒนาในโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริในเชงิวเิคราะห์ โดยการอธบิายและชี้ให้เหน็หลักการ แนวคดิ และทฤษฎทีี่อยูเ่บื้องหลงัการด�าเนนิงาน 

ในโครงการนั้น ๆ มิใช่เป็นแค่เพยีงการบนัทึกล�าดับเรื่องราวตามปกติ และด้วยความยากล�าบากในการศึกษา  

วิเคราะห์ และท�าความเข้าใจกบัสาระส�าคัญในแต่ละเรื่อง เพื่อให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามแนวพระราชด�าร ิ

ให้มากที่สดุ ดังนั้น หนังสอืแนวคิดและทฤษฎีฯ เล่มนี้ จึงถอืเป็นหนังสือเล่มแรกที่ยังมีความจ�าเป็นที่จะต้อง 

ได้รับการแก้ไข ปรับปรุง และเพิม่เตมิให้ครบถ้วนและมคีวามสมบรูณ์ยิ่งขึ้นในล�าดบัต่อไป เมื่อได้รบัพระราชทาน

พระราชวินิจฉยัและพระราชด�ารเิพิ่มเติม หรอืเมื่อบางโครงการให้มีการเพิ่มเติม ปรบัปรุงแนวทาง วิธีการ 

เมื่อสภาพปัญหาเปลี่ยนแปลงไป ในวาระที่สมควรต่อไปในอนาคต
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อย่างไรกด็ี ถงึแม้ว่าส�านักงาน กปร. และคณะผู้จัดท�าจะมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท และมานะพยายาม 

อย่างที่สดุ ในการจัดท�าหนังสือฉบับนี้ให้สมบูรณ์สมเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้เพียงใดกต็าม แต่ก็ต้องยอมรับ 

โดยดุษฎีว่างานชิ้นนี้เป็นงานท้าทายที่ยากล�าบากและซับซ้อนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องเพราะยงัไม่ปรากฏให้มีบันทึก

และหลกัฐานที่รวบรวมไว้อย่างเป็นระบบมาก่อน อีกทั้งลักษณะอันหลากหลายของโครงการ รวมทั้งหลักการ 

และแนวคิดที่แตกต่างกนัโดยสิ้นเชิง ยิ่งมีส่วนท�าให้มีความยากล�าบากมากขึ้น แต่ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดท�าจึงมี 

ความจ�าเป็นอย่างหลกีเลี่ยงมิได้ ที่จะต้องเขียนและบันทึกไว้ให้ปรากฏเป็นหลักฐานไว้ในแผ่นดิน เพื่อเป็นการ

เรยีนรู้และเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนัก ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาลหาที่สุดมิได้ของ

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช อนัเป็นที่รกัและเคารพบูชายิ่งของปวงชนชาวไทยพระองค์นี้

โดยในปี ๒๕๖๐ ส�านักงาน กปร. ได้จัดพิมพ์หนังสอื “แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�ารใินพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั” อกีครั้งเป็นครั้งที่ ๕ จ�านวน ๕,๐๐๐ เล่ม นบัตั้งแต่การจดัพมิพ์ 

ครั้งแรกเมื่อ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๐ พมิพ์ครั้งที่ ๒ เมื่อปี ๒๕๔๒ พมิพ์ครั้งที่ ๓ เมื่อปี ๒๕๔๘ เนื่องในโอกาส

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดชเถลงิถวลัยราชสมบตัคิรบ ๖๐ ปี ในวนัที่ ๙ มถินุายน ๒๕๔๙ 

และพมิพ์ครั้งที่ ๔ เมื่อปี ๒๕๕๙ รวมจ�านวนพมิพ์ทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐ เล่ม ซึ่งการจดัพมิพ์ครั้งที่ ๕ นี้ เนื่องจาก 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ จึงเห็นควร 

น้อมน�าองค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริต่าง ๆ  ที่ทรงคณุค่าเผยแพร่ไปสู่สาธารณชน เพื่อน�าไปศกึษา ค้นคว้า อ้างองิ  

และน�าองค์ความรู้ไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ นับเป็นพระมหากรณุาธิคุณอันยิ่งใหญ ่

อย่างหาที่สดุมไิด้ต่อเหล่าพสกนกิรไทยทั้งแผ่นดนิ 

	 ส�ำนกังำน	กปร.

	 เมษำยน	๒๕๖๐
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- ส่วนที่หนึ่ง

แนวคดิและทฤษฎกีารพฒันาอนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ๘

- ส่วนที่สอง

ทฤษฎ ี“แกล้งดิน” อนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ ๔๒

ทฤษฎกีารป้องกนัการเสื่อมโทรมและพงัทลายของดนิ โดย หญ้าแฝก พชืจากพระราชด�าริ

  ก�าแพงที่มชีวีติในการอนรุกัษ์และคนืธรรมชาตสิู่แผ่นดนิ ๕๔

ทฤษฎวี่าด้วยการพฒันาทรพัยากรแหล่งน�้าในบรรยากาศ “ฝนหลวง”	 ๗๖

แนวคดิการพฒันาทรพัยากรแหล่งน�้าในบรรยากาศ “เครื่องดักหมอก”  

  เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ๙๖

หลกัการบ�าบดัน�้าเสยีโดยการท�าให้เจอืจาง (Dilution) ตามแนวทฤษฎกีารพฒันา อนัเนื่องมาจาก

  พระราชด�าริ “น�้ำดีไล่น�้ำเสีย” โดยใช้หลกัการตามธรรมชาตแิห่งแรงโน้มถ่วงของโลก 

  (Gravity Flow) ๑๐๐

หลกัการบ�าบดัน�้าเสยีโดยการกรองน�้าเสยีด้วยผักตบชวำ (Filtration) ตามแนวทฤษฎกีารพฒันา

  อนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ“บงึมกักะสนั” ๑๐๘

ทฤษฎกีารบ�าบดัน�้าเสยี โดยใช้กระบวนการทางชวีวทิยาผสมผสานกบัเครื่องกลเตมิอากาศแบบ 

  “สระเติมอำกำศชีวภำพบ�ำบัด” (Biological Treatment Aerated Lagoon) 

  ตามแนวพระราชด�าริ “บึงพระรำม	๙” ๑๑๖

ทฤษฎกีารบ�าบดัน�้าเสยีด้วยการผสมผสานระหว่างพชืน�้ากบัระบบการเตมิอากาศ 

  (Constructed Wetland and Air Transfer for Waste Water Treatment) 

  ณ บรเิวณหนองสนม-หนองหาน ๑๒๒

ทฤษฎกีารบ�าบดัน�้าเสยีด้วยระบบบ่อบ�าบดัน�้าเสยีและวชัพชืบ�าบดั 

  (Lagoon Treatment and Grass Filtration) ณ แหลมผกัเบี้ย ๑๓๔

สารบัญ
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ทฤษฎบี�าบดัน�้าเสยีด้วยวธิกีารเตมิอากาศ โดยใช้วธิที�าให้อากาศสามารถละลายลงไปในน�้า (Air Transfer)

  เพื่อเร่งการเจรญิเตบิโต และการเพาะตวัอย่างรวดเรว็ของแบคทเีรยี จนมจี�านวนมากพอ

  ที่จะท�าลายสิ่งสกปรกในน�้าให้หมดสิ้นไปโดยเรว็ ตามแนวทฤษฎกีารพฒันาอนัเนื่องมาจาก

  พระราชด�าริ “กังหันน�้ำชัยพัฒนำ”	 ๑๔๘

ทฤษฎกีารบ�าบดัน�้าเสยีโดยกระบวนการทางฟิสกิส์เคม ี(Physical-Chemical Process) 

  ด้วยการท�าให้ตกตะกอน (Sedimentation) ตามพระราชด�าริ “สำรเร่งตกตะกอน”	

	 	 PAC (Poly Aluminum Chloride) ๑๖๐

ทฤษฎกีารแก้ไขปัญหาน�้าท่วม อนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิตามแนวทางการบรหิารจดัการด้านน�้าท่วมล้น 

  (Flood Management) ๑๖๖

ทฤษฎกีารพฒันาฟื้นฟูป่าไม้อนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ ๑๗๘

ทฤษฎใีหม่ : การบรหิารจดัการที่ดนิเพื่อการเกษตร อนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ ๒๒๖

แนวคดิการพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชน “เส้นทำงเกลือ” อนัเนื่องมาจากพระราชด�าริ

  ตามหลกัสงัคมวทิยาการแพทย์ (Medical Sociology) ๒๔๖

แนวคดิการพฒันาเพื่อพึ่งตนเองของเกษตรกร อนัเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

  (Self Reliance) ๒๕๒

บรรณานกุรม ๒๙๒
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ส่วนที่หนึ่ง
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แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๑. ตลอดระยะเวลาอนัยาวนานถึง ๕๐ ปี  

นับแต่ที่ได้ทรงครองสริริาชสมบตัิจนกระทั่งถึงวาระ 

อันเป็นมหามิ่งมงคล ปีแห่งพระราชพิธีกาญจนาภเิษก 

ในพทุธศักราชสองพนัห้าร้อยสามสบิเก้า ณ บัดนี้ 

ได้มีบคุคล คณะบุคคล องค์กร สถาบันต่างๆ  

ทั้งในและนอกประเทศ เขียนและเรยีบเรยีงเรื่องราว 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว และเรื่องราว

อนัเกี่ยวเนื่องกบัองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในรชักาลปัจจุบันขึ้นอย ่างมากมายนับจ�านวน 

ไม่ถ้วน ทั้งในรูปของหนังสอืเล่ม บทความ สารคด ี

บทวิเคราะห์ บทสดุดีเฉลมิพระเกียรติ บทกวี และ

อื่นๆ ต่างกรรมต่างวาระสืบเนื่องกันมาโดยล�าดับ

ตลอดห้าทศวรรษที่ผ ่านมาอย่างต่อเนื่อง และ

ถงึแม้ว ่าจะมีข ้อเขียนอันหลากหลายนับจ�านวน

มิได้ดังกล่าวแล้วกต็าม แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ

เขียนในเชิงราชสดุดี พระราชประวัติ หรอืพระราช 

กรณียกิจในแต่ละเรื่อง แต่ละประเภทแทบทั้งสิ้น  

ข้อความน�า
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ซึ่งกน็ับว ่าเป ็นเอกสารที่มีคุณค ่าในเชิงบนัทึก

ประวัติศาสตร์ ในเชิงวรรณกรรม และอื่นๆ แต่ก็ยัง 

ไม่เคยปรากฏมผู้ีใด คณะบุคคลใด องค์กร หรือสถาบนั 

ใด เขยีนหรอืเรยีบเรยีงแนวคดิและทฤษฎตี่างๆ ที่อยู่

เบือ้งหลังการก่อก�าเนดิของโครงการและงานอนัเนื่อง

มาจากพระราชด�ารกิว่าสองพนัโครงการ อนัเป็นการ

รวบรวมหลักการ แนวคดิ ตลอดจนทฤษฎ ีซึ่งเกิดจาก

พระอจัฉรยิภาพและพระปรชีาญาณอนัยิ่งใหญ่หา 

ที่เปรียบมไิด้ ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัรัชกาล

ปัจจุบนั ซึ่งได้ทรงตรากตร�าพระวรกายและพระราช

สตปิัญญา ทรงงานหนกัเพื่อพสกนกิรถงึห้าทศวรรษ

๒. ส �านักงานคณะกรรมการพเิศษเพื่อ

ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

(ส�านักงาน กปร.) ส�านักนายกรฐัมนตร ี ซึ่งได้ทรงมี

พระมหากรณุาธคิุณโปรดเกล้าฯ ให้ท�าหน้าที่เป็น
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ส�านักงานเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาในพระองค์ด้วย

นั้น มีหน้าที่รบัผดิชอบโดยตรงกบัการรบัสนองและ

ถวายงานในโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

ทั้งปวง จงึนบัว่าเป็นหน่วยงานที่ได้รบัใช้ใกล้ชดิที่สดุ

ในส่วนของงานที่เกี่ยวข้องกบัการพฒันาอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าร ิโดยเป็นผู้ที่ได้รบัทราบ ได้รบัฟัง 

ได้รบัการเรียนรู้ และได้รับสนองพระราชด�าริตามที่

พระราชทานให้ประสานการด�าเนินงานในโครงการ

ต่างๆ มาตั้งแต่ต้นจนจบสิ้นโครงการ ดังนั้น จึงมี

โอกาสได้รบัทราบแนวคดิอนัหลากหลายตั้งแต่เริ่มแรก 

ของการพัฒนาในด้านต่างๆ อันมีจุดมุ่งหมายสรุป

สดุท้ายคอื ความเป็นอยู่และคณุภาพชวีติที่ดขีึ้นของ

พสกนิกรของพระองค์ ตลอดจนความมั่นคง มั่งคั่ง 

และยั่งยนืของประเทศชาตเิป็นส่วนรวมด้วย 
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จากภาระหน้าที่ส�าคัญที่มีอยู่โดยตรง และ

จากการที่มีโอกาสได้รบัพระมหากรณุาธคิุณ โดยที่ 

ได้ทรงสอนและแนะน�าให้เข้าใจหลกัการ แนวคิด  

และทฤษฎีเชิงพัฒนาหลากหลายประการ เพื่อให้

โครงการพฒันาต่างๆ ของพระองค์ประสบผลส�าเร็จ

และถูกต้องตามพระราชด�าริอย่างสมบูรณ์ ส�านกังาน

คณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงานโครงการ 

อนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ จึงได้พจิารณาเห็นว่า

ควรที่จะได้เขียน ได้รวบรวมและเรยีบเรยีงแนวคิด

และทฤษฎีการพฒันาอนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งยงัไม่เคยม ี

ผู้กระท�ามาก่อนขึ้น เพื่อเป็นการร่วมเฉลมิฉลอง 

ในโอกาสอนัเป็นมหามิ่งมงคลปีกาญจนาภิเษกที่ได้ 

ทรงครองสริริาชสมบตัิเป็นปีที่ห้าสบิ และงานนี้ 

จะเป็นการเขยีนในเชงิวเิคราะห์ รวบรวมแนวคดิและ

ทฤษฎใีนพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัขึ้นเป็นครัง้แรก

ในประวตัศิาสตร์ของการพัฒนาและโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ

๓. อย่างไรกต็าม แม้ว่าส�านกังาน กปร. จะม ี

ความมุ่งมั่นและตั้งใจจรงิที่จะท�างานเขียนฉบบันี้ 

ให้ดทีี่สุด เพือ่ถวายเป็นราชบรรณาการเพียงใดก็ตาม 

แต่งานนี้กน็ับได้ว่าเป็นงานที่ยากและมีความสลบั

ซับซ้อนอยู่ค่อนข้างมาก ทั้งในลกัษณะธรรมชาติ

ของโครงการพัฒนาที่แตกต่างหลากหลายกนัโดย

สิ้นเชิงในแต่ละโครงการ อกีทั้งหลกัการและแนวคิด 

ก็มอียู่เป็นอันมาก และประการส�าคญัที่สุดคอื ไม่เคย 

มีการบนัทึกรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบแบบแผน 

ในระยะแรกๆ ที่ได้ทรงงาน อย่างไรกด็ขี้อจ�ากดัและ

ความยากล�าบากของงานนี้แม้จะมีอยู่ไม่น้อย แต่ก็

หาได้ท�าให้เจตนาที่จะรวบรวมและเรยีบเรยีงแนวคิด

และทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลดน้อยถอยลงไป

ไม่ แต่กลับมีความเห็นว่ายิ่งมีความจ�าเป็นอย่าง 

หลกีเลีย่งมไิด้ที่จะต้องบนัทกึรวบรวมไวเ้ป็นหลักฐาน 

แม้ในระยะเริ่มต้นครั้งแรกอาจจะท�าได้ไม่สมบูรณ ์

นกักต็าม แต่อย่างน้อยการบนัทกึแนวคดิและทฤษฎี

ในงานพฒันาอนัเกิดจากพระอจัฉรยิภาพของพระมหา

กษตัรย์ิ ผู้ทรงมพีระเมตตาและผู้ทรงคณุอนัประเสรฐินี้ 

กเ็ป็นความจ�าเป็นและเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งยวดที่จะต้อง

มีบันทึกไว้ให้ปรากฏในแผ่นดิน เพื่อเป็นการเรียนรู้ 

และเพื่อการตระหนักส�านึกในพระมหากรณุาธิคุณ

อนัยิ่งใหญ่ไพศาลอนัหาที่สุดมไิด้ของพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว อันเป็นที่รกัและเคารพยิ่งของปวงชน

ชาวไทยพระองค์นี้
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๔. ดงัได้กล่าวแล้วในเบื้องต้นว่า แนวคดิและ

ทฤษฎีในการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�ารินั้น 

เกิดจากพระอจัฉริยภาพและพระปรชีาสามารถในการ

ที่ได้ทรงคดิค้น ดดัแปลง ปรบัปรงุ และแก้ไขให้การ

พฒันาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ารเิป็นงาน

ที่ด�าเนินการไปได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และ

สอดคล้องกบัสภาพความเป็นอยู่และระบบนิเวศโดย

ส่วนรวมของธรรมชาต ิตลอดจนสภาพทางสงัคมของ

ชมุชนนั้นๆ หลายต่อหลายงานและโครงการ เมื่อทรง

คดิพิจารณาและศกึษาจนมพีระราชวนิจิฉัยออกมาใน

ท้ายที่สดุแล้วนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง

นั้นๆ กม็ักจะพบว่าเป็นเรื่องง่ายและธรรมดา จนไม่

เคยมผีู้ใดคาดคดิมาก่อน ยอมรบักนัโดยทั่วไปในหมู่

นักพัฒนาและนักวิชาการว่า พระองค์ทรงโปรดที่จะ

ลักษณะพิเศษของแนวคิดและทฤษฎี

การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ท�าสิ่งที่ยากให้กลายเป็นง่าย ท�าสิ่งที่สลบัซับซ้อนให้

เข้าใจง่าย อนัเป็นการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ภววสิยั

แห่งธรรมชาตนิั่นเองเป็นแนวทาง การท�าสิ่งที่ยากให้

กลายเป็นง่ายนั้นเป็นของยาก เช่นเดียวกับการท�า

สิ่งที่ง่ายให้เป็นเรื่องยากนั้นเป็นของง่าย มีพระราช

กระแสอยู่เนืองๆ ถึงค�าว่า “ท�ำให้ง่ำย” ซึ่งน่าจะ 

ตรงกบัภาษาองักฤษว่า ซมิพลซิติี้ (Simplicity) ซึ่งเป็น



13



14

หลักคิดส�าคัญในทุกเรื่อง และการพัฒนาเกือบทุก

โครงการของพระองค์

นอกเหนือไปจากการท�าทุกอย่าง “ให้ง่ำย”	

และไม่สลบัซับซ้อนอนัเป็นหลกัและหัวใจส�าคัญของ

การด�าเนนิงานแล้ว การน�าความรู้จริงในความเป็นไป 

แห่งธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาใช้ 

ในการแก้ไขปัญหา และปรบัปรงุเปลี่ยนแปลงสภาวะ

ที่ไม่ปรกตใิห้เข้าสู่ระบบปรกตนิั้น กน็บัว่าเป็นหลักการ 

และแนวปฏิบตัิที่ส �าคัญย ิ่ งอกีส ่วนหนึ่งในการ 

ทรงงานของพระองค์ เช่น การน�าน�้ำดีขับไล่น�้ำเสีย

หรอืเจือจางน�้าเสยีให้กลบัเป็นน�้าดี ตามจังหวะการ

ขึ้นลงของน�้าตามธรรมชาติ หรอืดังอีกตัวอย่างหนึ่ง 

เช่น การบ�าบัดน�้าเน่าเสยีโดยการใช้ผักตบชวำ	

ซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติให้ดูดซับสิ่งสกปรกปนเปื้อน 

ในน�้าให้บรรเทาลง ดังที่มีพระราชกระแสในเรื่องนี้

ว่าเป็นการ “ใช้อธรรมปรำบอธรรม” อันมีความ

หมายว่า ทั้งน�้าเน่าเสยีและผักตบชวาล้วนแต่เป็นสิ่ง

ไม่พงึปรารถนาและต้องก�าจดัไป แต่กส็ามารถน�ามา

ใช้หกัล้างกันใหม้ผีลออกมาเป็น “ธรรม” ได้ นั่นกค็อื  

น�้าดีที่พึงปรารถนานั่นเอง	 แนวคิดและปรชัญาการ

ท�างานในลกัษณะนี้ จะเห็นได้ว่าเป็นการใช้ “สติ”	

และ “ปัญญำ” ผสมผสานกบัความรู้เข้าด�าเนนิการ 

“จัดกำร” กบัสภาวะและปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นบวก 

หรือลบที่อยู่แวดล้อมมนุษย์ตามธรรมชาติ ให้ก่อ

ประโยชน์ให้ได้ในที่สุดนั้น น่าจะถือว่า เป็นสุดยอด

ของการ “จัดกำร” ทเีดยีว

๕. แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าร ิในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั

ที่ถอืว่าเป็นลกัษณะพิเศษที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ง 

กค็ือ การมุ่งเน้นให้ผลของการด�าเนินงานนั้นตกถึง 

มอืประชาชนโดยตรงเป็นเบื้องแรก เพื่อบรรเทาปัญหา
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เฉพาะหน้าคอื “กำรพออยู่	พอกิน” ขณะเดยีวกบั

ที่ปูพื้นฐานไว้ส�าหรบัความ “อยู่ดี	 กินดี” ต่อไปใน

อนาคตด้วย ดงันั้น จงึมลัีกษณะของการมองผลส�าเร็จ

ที่เป็นการ “คุ้มค่ำ” มากกว่าการ “คุ้มทุน” ดงัที่เคย

มพีระราชกระแสว่า “ขำดทุนคือก�ำไร”	(our loss is 

our gain) ก�าไรนั้นคอืความอยู่ดมีสีขุของประชาชนที่

จ�าเป็นต้องลงทนุ แต่กเ็ป็นการลงทนุที่ “คุ้มค่ำ” แม้

จะไม่กลบัมาเป็นตวัเงนิ คอื “ก�ำไร”	 ในนยัธรรมดา

ในตอนแรก เป็นต้น

นอกไปจากนี้แนวความคิดและทฤษฎี 

ดังกล่าวยงัมีลกัษณะของการ “ไม่ติดต�ำรำ” คือ

เป็นการพัฒนาที่อนโุลมและรอมชอมกับสภาพแหง่

ธรรมชาติและสภาพของสงัคมจิตวิทยาแห่งชุมชน 

และต้องไม่ผูกมัดติดอยู่กบัวิชาการและเทคโนโลยีที่

แข็งตัว และไม่เหมาะกบัสภาพที่แท้จรงิของคนไทย 

อนัจะท�าให้การด�าเนินงานในโครงการไม่สามารถ

บรรลผุลส�าเรจ็ได้อย่างสมบูรณ์เตม็ที่

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริที่เหน็สมควรยกขึ้นมากล่าวไว้อกีประการ

หนึ่งกค็อื กำรสร้ำงควำมรู้	 รัก	 สำมัคคี	 และกำร

ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันท�ำ โดยปรับลดอัตวิสัย

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มกัจะต่างคนต่างท�าและ

ยดึติดการเป็นเจ้าของเป็นส�าคัญ ให้เป็นการร่วมกัน

โดยไม่มเีจ้าของ และสามารถอ�านวยประโยชน์สูงสดุ

ใหกั้บประชาชนและเกษตรกรดงัเช่นในกรณขีองศนูย์

ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ ที่เป็น 

ร ูปแบบใหม่ของการบรหิารที่เป็นการ “บริกำร

รวมจุดเดียว” และ “กำรบริกำรเบ็ดเสร็จ” หรือ  

“one	stop	service	for	 the	farmers” ที่เกิดขึ้น 

เป็นครั้งแรกในระบบบรหิารราชการแผ่นดินของ

ประเทศไทยอย่างแท้จรงิ
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๖. โครงการพฒันาอนัเนื่องมาจากพระราชด�าริ

นั้น มอียู่มากมายหลากหลายประเภทแตกต่างกนัไป

ตามลักษณะและวัตถปุระสงค์ของโครงการนั้นๆ ซึ่ง

ส่วนมากจะเป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านการ

ท�ามาหากนิของประชาชนเป็นส�าคญั และดงัที่ทราบ

กันดวีา่ส่วนใหญข่องประชากรของประเทศไทยยงัชพี

อยู่ด้วยการท�าเกษตรกรรม ดังนั้นโครงการพัฒนา

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริจึงเกี่ยวข้องอยู่กับเรื่อง

ของการพัฒนาปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น ดิน น�้า  

ที่ท�ากนิ ทนุ และความรู้ด้านเกษตรกรรม การอนรุกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ฯลฯ เป็นต้น และ

ดงัได้กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นแนวคดิและ

ทฤษฎีในงานสาขาใดที่ได้พระราชทานพระราชด�าริ

เพื่อการแก้ไข ปรับปรงุ และพัฒนาไว้ หลักส�าคัญ

ของทุกเรื่องก็คือ ความเรียบง่ายดังที่ได้ทรงใช้ค�าว่า 

“Simplify” หรือ “Simplicity” จะต้องเรียบง่าย

ไม่ยุ่งยากสลบัซับซ้อนทั้งในแนวความคิดและด้าน

เทคนคิวชิาการจะต้องสมเหตสุมผล ท�าได้รวดเรว็ และ

สามารถแก้ไขปัญหาให้ก่อประโยชน์ได้จรงิ ตลอดจน

ต้องมุ่งไปสู่วถิแีห่ง กำรพัฒนำยั่งยืน	(Sustainability) 

อกีด้วย

แนวคิดและทฤษฎีในเรื่องต่างๆ ที่ได้ทรงคดิ

พิจารณาอย่างถ่องแท้ และได้พระราชทานให้เป็น

แนวทางในการปฏบิตังิานนั้น จะเป็นประโยคง่ายๆ แต่

ได้ผ่านการกลัน่กรองมาแล้วเป็นอย่างด ีเป็นข้อความ

ง่ายๆ ที่มคีวามหมายลึกซึ้ง และบางครัง้บ่งบอกถึงวธิี

ด�าเนนิการไว้ด้วยอย่างเบด็เสร็จในตวัเองเช่นหลักของ

สาระส�าคัญในแนวคิดและทฤษฎี

การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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“น�้ำดีไล่น�้ำเสีย”

“๔	น�้ำ	๓	รส”

“แกล้งดิน”

“ป่ำสำมอย่ำง	ประโยชน์สี่อย่ำง”

“ปลูกป่ำแบบไม่ปลูก”

“ขำดทุนเป็นก�ำไร”

“ทฤษฎีใหม่”

“โครงกำรแก้มลิง”

“เส้นทำงเกลือ”

ฯลฯ

๗. แนวคิดและทฤษฎีของการพัฒนา 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ซึ่งจะน�าเสนอให้เหน็เป็น

ตวัอย่างพอสงัเขป ในส่วนที่หนึ่งนี้ มุ่งประสงค์พอให้

สามารถมองเห็นภาพรวมของสิ่งที่เป็น “แนวคิด”	

และ “ทฤษฎ”ี พืน้ฐานเบือ้งหลังในการทรงงานพฒันา

ตามโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด�าริของพระองค์ 

โดยจะแยกออกตามลักษณะและประเภทของ 

กลุม่งานใหญ่ๆ เช่น เรือ่งที่เกีย่วกบัดนิ น�้า การพฒันา

และอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน ฯลฯ เป็นการปูพื้นฐานให้ติดตามความ

ละเอยีดได้ในส่วนที่สอง ซึ่งได้แยกแยะรายละเอยีดไว้

เป็นการเฉพาะในแต่ละเรื่องตามล�าดบัต่อไป ส�าหรบั

ความสงัเขปในแต่ละกลุ่มงานดงักล่าว มดีงันี้

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่อง “น�้า”

๘. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นที่

ยอมรบันับถือกันโดยทั่วไปว่าพระองค์คือ ปราชญ์

ในเรื่องน�้าของแผ่นดินอย่างแท้จริง ตลอดระยะเวลา

อันยาวนานของการทรงงานหนักตรากตร�าอย่างไม่
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ทรงเคยหยดุหย่อนนั้น งานพฒันาที่ส�าคัญยิ่งของ

พระองค์คอื งานที่เกี่ยวข้องกบั “น�้ำ” ศาสตร์ทั้งปวง

ที่เกีย่วกับน�้า ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาและจดัหาแหล่ง

น�้า การเก็บกกั การระบาย การควบคมุ การท�าน�้าเสยี 

ให้เป็นน�้าดี ตลอดจนการแก้ไขปัญหาน�้าท่วมนั้น 

ย่อมประจักษ์ชัดและได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพระ 

อจัฉรยิภาพและพระปรชีาสามารถของพระองค์นั้น 

หาผู้เสมอเหมือนได้ยากยิ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกบัน�้านี้ 

ใคร่ขอหยบิยกแนวคิดและทฤษฎีที่ทรงด�าเนินการ

เกี่ยวกบัน�้าในลกัษณะต่างๆ กนั มาแสดงให้เห็น 

พอสังเขป ณ ที่นี้เพียง ๒ - ๓ ประการ เช่น แนวคดิเรื่อง 

“น�้ำดีไล่น�้ำเสีย”	ในการแก้ไขมลพษิทางน�้านั้น ทรง

แนะน�าให้ใช้หลักการแก้ไขโดยใช้น�้าที่มคีณุภาพดจีาก

แม่น�้าเจ้าพระยา ให้ช่วยผลักดนัและเจอืจางน�้าเน่าเสยี 

ให้ออกจากแหล่งน�้าของชมุชนภายในเมอืงตามคลอง

ต่างๆ เช่น คลองบางเขน คลองบางซื่อ คลองแสนแสบ  

คลองเทเวศร์ และคลองบางล�าพู เป็นต้น วิธีนี้ 

จะกระท�าได้ด้วยการเปิด-ปิดประตูอาคารควบคุมน�้า 

รับน�้าจากแม่น�้าเจ้าพระยาในช่วงจังหวะน�้าขึ้น และ

ระบายน�้าสู่แม่น�้าเจ้าพระยาในระยะน�้าลง ผลกค็อืน�้า

ตามล�าคลองต่างๆ มโีอกาสไหลถ่ายเทหมนุเวยีนกนั

มากขึ้น น�้าที่มสีภาพทรงอยู่กับที่และเน่าเสยีกจ็ะกลบั

กลายเป็นน�้าที่มคีณุภาพดขีึ้น ด้วยวธิธีรรมชาตงิ่ายๆ 

อย่างที่ไม่มีผู้ใดคิดมาก่อนเช่นนี้ ได้มีส่วนท�าให้น�้า 

เน่าเสียตามคคูลองต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร มสีภาพ 

ดขีึ้นอย่างเหน็ได้ชดัในปัจจบุนั วธิกีารง่ายๆ เช่นนี้คอื  

การน�าระบบการเคลื่อนไหวของน�้าตามธรรมชาติ

มาจัดระเบียบแบบแผนขึ้นใหม่ เป็นการ “จัดกำร

ทรัพยำกรธรรมชำติในเชิงอนุรักษ์ควบคู่ไปกับ

กำรพัฒนำที่เรียบง่ำย” ไม่ขัดกบัหลกัธรรมชาต ิ 

แต่สอดคล้องและน�าไปสู่ประโยชน์ที่ต้องการได้

๙. “ไตธรรมชำติ” ของกรงุเทพมหานคร 

ที่บึงมักกะสนั กเ็ป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของแนวความ

คิดในเรื่องการบ�าบัดน�้าเสียของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู ่หัว โดยได้ทรงวางแนวพระราชด�าริ

พระราชทานไว้ว่า เมืองใหญ่ทุกแห่งต้องมี “ปอด”	

คอืสวนสาธารณะไว้หายใจหรอืฟอกอากาศ ในขณะ
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เดยีวกันกค็วรมแีหล่งน�้าไว้ส�าหรับกลัน่กรองสิง่โสโครก

เน่าเสยี ท�าหน้าที่เสมอืนเป็น “ไตธรรมชำต”ิ จงึได้ทรง

ใช้ “บึงมักกะสัน” เป็นแหล่งน�้าที่รองรบัน�้าเสยีจาก 

ชุมชนในเขตปรมิณฑลและในกรงุเทพมหานคร โดย

ทรงเปรยีบเทียบว่า “บึงมักกะสัน” เป็นเสมือนดัง  

“ไตธรรมชำติ” ของกรงุเทพมหานครที่เกบ็กกั

และฟอกน�้ า เส ยีตลอดจน เป ็ นแหล ่ ง เก บ็กั ก 

และระบายน�้าในฤดูฝน และที่บงึแห่งนี้เองกไ็ด ้

โปรดให้มีการทดลองใช้ผกัตบชวา ซึ่งเป็นวัชพืช 

ที่ต้องการก�าจัดอยู่แล้วมาช่วยดูดซับความสกปรก

ปนเปื้อน รวมตลอดทั้งสารพษิต่างๆ จากน�้าเน่าเสยี

ประกอบเข้ากบัเครื่องกลบ�าบัดน�้าเสยีแบบต่างๆ  

ที่ได้ทรงคิดค้นประดิษฐ์ขึ้นเอง โดยเน้นวิธีการที่ 

เรียบง่าย ประหยดั และไม่สร้างความเดือดร้อน

ร�าคาญแก่ประชาชนในพื้นที่นั้น มีพระราชกระแส 

ในเรือ่งนี้ว่า “...สวนสำธำรณะ	ถือว่ำเป็นปอด	แต่นี่		

(บึงมักกะสัน)	 เป็นเสมือนไตฟอกเลือด	 ถ้ำไต

ท�ำงำนไม่ดี	 เรำก็ตำย	 อยำกให้เข้ำใจหลักกำร

ของควำมคิดนี้...”	 บึงมักกะสนัในปัจจุบันได้ท�า 

หน้าที่ “ไตธรรมชำติ”	 ของกรงุเทพมหานคร 

อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มีส่วนช่วยบรรเทามลพิษ 

ทางน�้า และเป็นแหล่งศึกษาทดลองด้านการแก้ไข

ปัญหาสิ่งแวดล้อม การส่งเสรมิอาชีพ และการน�า 

ของเสยีมาใช้ให้ก่อประโยชน์ได้อย่างดยีิ่ง
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๑๐. แนวคิดและทฤษฎีเก ี่ยวกบัเร ื่องน�้า

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีอยู่มากและ 

หลากหลายดงัได้กล่าวไว้แล้วเป็นปฐม โดยนบัตั้งแต่

แนวความคิดในโครงการเก็บกักน�้าขนาดใหญ่ของ 

ประเทศ เช่น โครงการพฒันาลุม่น�้าป่าสัก อนัเกิดจาก

น�้า พระราชหฤทยัที่ทรงห่วงใยถงึปัญหาวกิฤตการณ์

น�้าที่จะเกดิขึ้นแก่ประเทศไทยในอนาคต คือปัญหา

น�้าท่วมกบัปัญหาน�้าแล้ง ซึ่งเกดิขึ้นสลบักนัอยู่ตลอด

เวลา สร้างความสูญเสยีอันยิ่งใหญ่แก่เกษตรกร 

และประชาชนโดยทั่วไปอยู่เป็นประจ�า จึงจ�าเป็น

ที่จะต้องด�าเนินการจัดสร้างโดยเร่งด่วน เพื่อเป็น

แหล่งต้นทุนน�้าชลประทานในการเกษตรกรรมใน 

ฤดแูล้งเพื่อป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัในบรเิวณลุ่มน�้า 

ป่าสกัและลุ่มน�้าเจ้าพระยาตอนล่างในฤดูน�้าหลาก 

เพื่อบรรเทาปัญหาน�้าเน่าเสยีในเขตกรงุเทพมหานคร

และเมืองใหญ่ในภาคกลาง และเพื่อผลประโยชน์ 

ทางอ้อมนานัปการที่จะบังเกิดขึ้น ส�าหรับในเรื่องนี้ 

ได้เคยมพีระราชกระแสไว้ด้วยความห่วงใยว่า

“...หำกประวงิเวลำต่อไปไม่ได้ท�ำ	 เรำกต้็อง	

อดน�้ำแน่	จะกลำยเป็นทะเลทรำย	และเรำกจ็ะอพยพ	
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ไปไหนไม่ได้	โครงกำรนี้คอื	สร้ำงอ่ำงเกบ็น�้ำ	๒	แห่ง	

แห่งหนึ่งคอืที่แม่น�้ำป่ำสกั	 อกีแห่งหนึ่งคอืที่แม่น�้ำ

นครนำยก	 ๒	 แห่ง	 รวมกันจะเก็บน�้ำเหมำะสม	

พอเพยีงส�ำหรบักำรบรโิภค	กำรใช้น�ำ้ในเขตกรงุเทพฯ	

และเขตใกล้เคยีงในที่รำบลุม่ของประเทศไทย...”

แนวความคิดหลกัในเรื่องที่จะต้องมีแหล่ง

เก็บกักน�้าไว้ใช้ในฤดูแล้งและป้องกนับรรเทาน�้าท่วม

ในฤดูน�้าหลากนั้น กเ็นื่องมาจากข้อเท็จจรงิที่ว่า :  

แม่น�้าป่าสักมีปริมาณน�้าไหลเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 

๒,๔๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เฉพาะปรมิาณน�้าท่า

เฉลี่ยในเดอืนกนัยายนและตลุาคม จะมถีงึประมาณ 

๑,๖๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากเป็นฤดูฝน แต่

กเ็ป็นที่น่าเสียดายว่าปริมาณน�้าเหล่านี้ถูกปล่อยทิ้ง

ลงทะเลโดยเปล่าประโยชน์ แทนที่จะได้เกบ็กักไว้ใช้

เพื่อการเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค และอื่นๆ  

ในฤดูแล้งและช่วยลดความสูญเสยีจากอุทกภัย 

ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจ�าได้ ทั้งนี้ เนื่องจากไม่มีระบบ 

เกบ็กกัน�้าที่สมบูรณ์นั่นเอง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นย�้า

หลายครั้งและให้ความส�าคัญแก่โครงการนี้เป็นอย่าง

มาก ทั้งนี้ เนื่องจากหากด�าเนินการได้ส�าเรจ็โดยเร็ว

ปัญหาและวิกฤตการณ์เกี่ยวกับน�้าในทุกรูปแบบของ

ประเทศไทยกจ็ะบรรเทาเบาบางลงได้แน่นอน

นอกเหนือไปจากโครงการพัฒนาลุ ่มน�้า 

ป่าสักแล้ว ทางภาคใต้ของประเทศไทยกป็ระสบกับ

ปัญหาของน�้าท่วม น�้าจดื น�้าเปรี้ยว น�้าเคม็ อนัเป็นผล

ท�าให้การเกษตรกรรมไม่ได้ผลดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
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บรเิวณพ ื้นที่ โดยรอบเขตพรแุละที่ใกล ้กบั เขต 

ดินพร ุ เช่น บรเิวณพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนังและบรเิวณ

ลุ่มน�้าบางนรา เป็นต้น โดยมีหลักการส�าคัญให้วาง

โครงการและก่อสร้างระบบแยกน�้า ๓	 รส ออกจาก

กนัคือ สร้างระบบป้องกนัน�้าเปรี้ยวจากพรทุี่ท�าให้

พื้นที่เกษตรกรรมเป็นกรด ระบบป้องกนัน�้าเคม็บกุรกุ 

และระบบส่งน�้าจืดช่วยเหลอืพื้นที่เกษตรกรรม และ

เพื่อการอปุโภคบรโิภค เกี่ยวกบัโครงการฯ นี้ได้

ทรงวางแนวคิดและวิธีการในเรื่องการแยกน�้าแต่ละ

ประเภทในพื้นที่เดียวกนัให้แยกออกจากกนัด้วย 

วธิกีารที่แยบยล อันแสดงถึงพระอัจฉริยภาพในศาสตร์

ของน�้าอย่างแท้จรงิ

๑๑. โดยลกัษณะเดียวกนักบัเร ื่อง “น�้า” 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวคิด

และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัการอนุรกัษ์และปรบัปรุง

บ�ารงุดนิ เพื่อการเกษตรกรรมไว้หลายประการ ทั้งนี้

รวมถงึ	“กำรใช้หญ้ำแฝก” เพื่ออนรุกัษ์และป้องกนั

การพงัทลายของหน้าดิน จนประเทศไทยกลายเป็น

ศูนย์กลางของการใช้เทคนิคและวิชาการหญ้าแฝกที่

ประสบผลส�าเร็จและมคีวามก้าวหน้ามากที่สุดในโลก

ปัจจบุนันี้ด้วย

แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวกับดินนั้น 

ที่สมควรยกมาเป็นตัวอย่างพอสงัเขปในส่วนนี้ม ี

ดงัต่อไปนี้คอื

วธิกีารแก้ไขปัญหาดนิเปรี้ยวด้วย “กำรแกล้งดนิ”

ดังได้กล่าวแล้วในตอนต้นว่า สภาพพื้นที่ดิน

ทางภาคใต้มสีภาพเป็นดนิเปรีย้วจดั ท�าการเพาะปลูก 

ไม่ได้เนื่องจากมีกรดก�ามะถนัอันเป็นสาเหตุของ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่อง “ดิน”
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ดนิเปรี้ยวอยู่เป็นอันมาก วธีิการแก้ไขกค็อื ใช้กรรมวธิี

การ “แกล้งดินให้เปรี้ยว” ด้วยการท�าให้ดินแห้ง

และเปียกสลับกันเพือ่เร่งปฏกิิริยาทางเคมขีองดนิให้ม ี

กรดจัดมากขึ้นจนถงึที่สุด จากนั้นจึงมีการปรับปรุง

ดนิเปรี้ยวโดยวธิกีารต่างๆ เช่น โดยการควบคมุระบบ

น�้าใต้ดนิเพื่อป้องกันการเกิดกรดก�ามะถัน การใช้วสัดุ
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ปูนผสมประมาณ ๑ - ๔ ตนัต่อไร่ การใช้น�้าชะล้าง

จนถงึการเลือกใช้พืชที่จะเพาะปลูกในบรเิวณนั้น  

“กำรแกล้งดิน” โดยวิธกีารที่ได้พระราชทานไว้นั้น 

สามารถท�าให้บรเิวณพื้นที่ดินที่เปล่าประโยชน์และ

ไม่สามารถท�าอะไรได้ กลบัฟื้นคืนสภาพที่สามารถ

ท�าการเพาะปลูกได้อีกครัง้หนึ่งด้วยวธีิการอันเกิดจาก

พระปรชีาสามารถโดยแท้

การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรกัษ์และปรบัปรงุ

บ�ารงุดิน กเ็ป็นอกีวิธกีารหนึ่งที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงคิดค้นวิธีการใช้และดัดแปลงจาก 

วธิกีารสมยัเก่าที่ใช้กนัมาแต่ครั้งโบราณ โดยพระราชทาน 

แนวคิดและทฤษฎีการใช้หญ้าแฝกให้มีประสทิธิภาพ

สูงสุดตามลกัษณะและสภาพภูมิประเทศที่แตกต่าง

กนั เช่น การปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวตามแนวระดับ

ขวางตามความลาดของเขา การปลูกหญ้าแฝกเพื่อ

แก้ปัญหาการพังทลายของดินที่เป็นร่องน�้าลกึ การ

ปลูกในพื้นที่ลาดชัน และการปลูกเพื่อการอนุรักษ์

ความชุม่ชื้นในดนิ ซึ่งผลส�าเร็จจากการนี้ส่วนหนึ่งเป็น

ที่ยอมรบันบัถอืจากนานาประเทศ จนกระทั่งสมาคม

ด้านการป้องกนัการพังทลายของดินระหว่างประเทศ

ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลอันทรงเกยีรติแด่พระองค์

ในฐานะที่ทรงเป็นนักอนุรกัษ์ดินและสภาพแวดล้อม

ที่มีผลงานยอดเยี่ยม ในเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์  

ปรับปรุงบ�ารงุดินนั้นได ้พระราชทานแนวคิดว ่า  

“...กำรปรบัปรงุ	พฒันำที่ดนิที่ส�ำคญัคอื	ต้องอนรุกัษ์	

ผิวดินซึ่งมีควำมอุดมสมบูรณ์ไว้ให้ได้	 ไม่ลอก	

หน้ำดินทิ้งไป	 ต้องสงวนไม้ยืนต้นที่ยังเหลืออยู	่

เพื่อรักษำควำมชุ่มชื้นของผืนดินไว้...”
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๑๒. นอกเหนือไปจากการให้ความส�าคัญ

อย่างยิ่งยวดกบัเรื่องของดินและน�้าแล้ว แนวคิดและ

ทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการ

พฒันาอันเนื่องมาจากพระราชด�ารินั้น ยังค�านึงถึง

ความสอดคล้องเกื้อกูลกนัระหว่างการพัฒนาและ

การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างเคร่งครดัมาโดยตลอด ความเข้าใจถ่องแท้ถงึ

ธรรมชาติและสภาวะตามธรรมชาติ ตลอดจนความ

สมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัธรรมชาติของพระองค์

นั้นท�าให้เกดิแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการอนุรักษ์

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลากหลาย 

ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของทรัพยากรป่าไม้ และเรือ่งของการ

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาและ 

อนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อนุรักษ์สภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ ซึ่งในส่วนแรกนี้ 

ตวัอย่างที่พอจะแสดงให้เหน็เป็นสงัเขปคอื

 ป่ำ	๓	อย่ำง ป่าไม้ ๓ อย่างเป็นแนวคดิ

ของการผสมผสานความต้องการในการอนุรกัษ์และ

ฟื้นฟูทรพัยากรป่าไม้ ควบคู่ไปกบัความต้องการ

ด้านเศรษฐกิจและสังคม กล่าวคือ เพื่อป้องกันมิให้ 

เกษตรกรเข้าบกุรุกท�าลายป่าไม้เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์  

จงึควรให้ด�าเนนิการปลูกป่า ๓	อย่ำง	เพื่อประโยชน์ 

๔	อย่ำง คอื ป่าส�าหรบัไม้ใช้สอย ป่าส�าหรบัเป็นไม้ผล  

และป่าส�าหรบัเป็นเชื้อเพลิง ป่าหรือสวนป่าเหล่านี้ 

นอกจากเป็นการเกื้อกูลและอ�านวยประโยชน์ใน  

๓ อย่างนั้นแล้ว ป่าไม้ไม่ว่าจะเป็นชนดิใดกจ็ะอ�านวย

ประโยชน์ในการอนรุกัษ์ดนิและน�้า และคงความชุม่ชื้น 

เอาไว้ อนัเป็นการอ�านวยประโยชน์อย่างที่ ๔ ซึ่งเป็น

ผลพลอยได้
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“ปลกูป่ำโดยไม่ต้องปลกู” ก็เป็นอกีตวัอย่าง

หนึ่งที่สะท้อนให้เห็นความเข้าพระทัยอย่างลึกซึ้งถงึ

วิถแีห่งธรรมชาติ โดยที่ได้พระราชทานแนวคิดว่า 

บางครั้งป่าไม้กเ็จรญิเติบโตขึ้นเองตามธรรมชาต ิ 

ขอเพยีงอย่าเข้าไปรบกวนและท�าลายโดยรู ้เท่า 

ไม่ถึงการณ์ หากปล่อยไว้ตามสภาพธรรมชาตชิั่วระยะ

เวลาหนึ่งป่าไม้กจ็ะขึ้นสมบูรณ์เอง การระดมปลูกป่า 

ด้วยความไม่เข้าใจ เช่น ปอกเปลือกหน้าดนิซึ่งมคีณุค่า

มากออกไป และปลูกพันธ์ุไม้ซึ่งไม่เหมาะสมกบัสภาพ

ท้องถิ่นและระบบนิเวศบรเิวณนั้น นอกจากต้นไม้

ที่ปลูกไว้จะตายโดยไม่ได้ประโยชน์แล้ว ยังท�าลาย 

สภาพแวดล้อมอีกด้วย แนวความคดิที่ลกึซึ้งนี้ จงึเป็น

ที่มาของค�าว่า “ปลูกป่ำโดยไม่ต้องปลูก” ซึ่งเป็นที่

ยดึถอืกนัในหมู่ผู้รู้ทั่วไป

“ฝำยชะลอควำมชุ่มชื้น”	 (Check	 Dam)  

กเ็ป็นอกีแนวคิดหนึ่งที่เกดิจากพระปรชีาสามารถ 

อันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวที่ได้

ทรงคิดค้นขึ้นเพื่อเป็นวิธีการในการสร้างความชุ่มชื้น

ให้กบัพื้นที่ป่าไม้ด้วยวิธีง่ายๆ ประหยดั และได้ผลดี

นั่นคือการสร้างฝายเล็กๆ ให้สอดคล้องไปกับสภาพ

ธรรมชาติ โดยการใช้วัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายใน

ท้องถิ่น ฝายชะลอความชุ่มชื้น (Check dam) มีอยู่ 

๒ ประเภท คอื ฝายต้นน�้าล�าธาร ส�าหรบักกักระแส

น�้าไว้ให้ไหลช้าลง และสามารถซึมลงใต้ผิวดินเพื่อ

สร้างความชุ่มชื้นในบรเิวณนั้น และอีกประเภทหนึ่ง

คือ ฝายดักตะกอนดินและทรายมิให้ไหลลงสู่แหล่ง

น�้าเบื้องล่าง ฝายทั้ง ๒ ประเภท สามารถสร้างความ

ชุ ่มชื้นและชะลอความชุ ่มชื้นและระบบวงจรน�้าที่ 

อ�านวยประโยชน์แก่การฟื ้นฟูและอนุรกัษ์ป่าไม้ 

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพดยีิ่ง ดงัตวัอย่างที่ศูนย์ศกึษา

การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อ�าเภอดอยสะเกด็ จังหวัด

เชยีงใหม่ เป็นต้น
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๑๓. แนวคิดและทฤษฎีที่ส �าคัญในด้าน

การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อกีประการหนึ่งกค็อื ทฤษฎใีนการแก้ไขปัญหาความ 

แห้งแล้งและการขาดแคลนน�้าเพื่อเกษตรกรรม 

โดยการด�าเนนิการตามแนว “ทฤษฎใีหม่” อันเป็นการ 

ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ซึ่งมีอยู่จ�ากดัให้ก่อประโยชน์

สูงสดุ ขณะเดียวกนัก็มีน�้าไว้ใช้ตลอดปี เป็นการ

อ�านวยประโยชน์ต่อทั้งด้านเศรษฐกจิ สงัคม และการ

พฒันาคณุภาพสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปด้วย

“ทฤษฎีใหม่” อนัเกิดจากพระปรชีาสามารถ

และพระอัจฉริยภาพของพระองค์นั้น มหีลกัส�าคญัง่ายๆ  

ไม่สลบัซบัซ้อน สรปุได้ว่า พื้นที่ถอืครองโดยถวัเฉลี่ย

ของเกษตรกรไทยอนมุานว่าจะมเีนื้อที่ประมาณ ๑๕ ไร่  

แบ่งพื้นที่ตามวิธกีารทฤษฎีใหม่จะเป็นนาข้าว ๕ 

ไร่ พชืไร่ พชืสวน ๕ ไร่ ที่อยู่อาศยัและอื่นๆ ๒ ไร่  

สระน�้า ๓ ไร่ (ลกึประมาณ ๔ เมตร) จนุ�้าได้ประมาณ 

๑๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรอืสูตร ๓๐-๓๐-๓๐-๑๐

ในที่นี้ใคร่ขอน�าแนวคิดเรื่องทฤษฎีใหม่ที่ได้

พระราชทานรายละเอยีดเมื่อวนัที่ ๕ มนีาคม ๒๕๓๗ 

มาเพื่อเป็นการอธบิายความให้ชดัเจน ดงันี้
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(๑) ถ้าพูดอย่างสรปุที่สุด เป็นวิธีปฏิบัติของ

เกษตรกรที่เป็นเจ้าของที่ดินจ�านวนน้อย แปลงเล็ก 

(ประมาณ ๑๕ ไร่) ซึ่งเป็นอตัราถอืครองโดยเฉลี่ยของ

เกษตรกรโดยทั่วๆ ไป

(๒) หลกัส�าคญั : ให้เกษตรกรมคีวามพอเพยีง 

โดยเลี้ยงตัวเองได้ (Self Sufficiency) ในระดับที่

ประหยดัก่อน ทั้งนี้ ต้องมคีวามสามคัคใีนท้องถิ่น

(๓) มีการผลิตข้าวบรโิภคพอเพียงประจ�าปี

โดยถอืว่าครอบครวัหนึ่งท�านา ๕ ไร่ จะมขี้าวพอกนิ 

ตลอดปี ข้อนี้เป็นหลกัส�าคญัของทฤษฎนีี้

(๔) เพื่อการนี้ จะต้องใช้หลักเกณฑ์เฉลี่ยว่า

ต้องมีน�้าใช้ระหว่างช่วงฤดูแล้งประมาณ ๑,๐๐๐ 

ลูกบาศก์เมตรต่อ ๑ ไร่ หากแต่ละแปลงเกษตรมเีนื้อที่ 

๕ ไร่ และแบ่งตามสดัส่วน ๓๐-๓๐-๓๐-๑๐ จะมพีื้นที่

การเกษตรที่ต้องการน�้าอยู่ ๒ ส่วนใหญ่ๆ คอื
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นาข้าว ๕ ไร่ จงึต้องมนี�้า

๕ x ๑,๐๐๐ = ๕,๐๐๐ ม.๓

พชืไร่ หรอืไม้ผล ๕ ไร่

จงึต้องมนี�้า ๕ x ๑,๐๐๐ = ๕,๐๐๐ ม.๓

รวม	๑๐,๐๐๐	ม.๓

ฉะนั้นจึงมีความจ�าเป็นต้องมีน�้าส�ารองไว้ 

หน้าแล้ง โดยเฉลี่ยประมาณ ๑๐,๐๐๐ ม.๓ จงึได้ตั้ง

สูตรคร่าวๆ ว่า แต่ละแปลงประกอบด้วย

สระน�้าเนื้อที่ ๓ ไร่ ขดุลกึ ๔ เมตร

 จะมนี�้าจไุด้ประมาณ ๑๙,๐๐๐ ม.๓

ที่อยู่อาศยัและอื่นๆ ๒ ไร่

นาข้าว ๕ ไร่

พชืไร่ พชืสวน ๕ ไร่

รวมทั้งแปลงเนื้อที่	๑๕	ไร่

(๕) อปุสรรคส�าคญัที่สดุคอื อ่างเกบ็น�้า หรอื

สระที่มนี�้าเตม็ และได้รบัน�้าให้เตม็เพยีงปีละหนึ่งครั้ง

ในหน้าฝน และจะมีการระเหยวันละ ๑ เซนติเมตร 

โดยเฉลี่ยในวนัที่ไม่มฝีนตก หมายความว่า ในปีหนึ่ง

ถ้านบัว่าฝนไม่ตก ๓๐๐ วนั ระดบัของสระจะลดลง ๓ 

เมตร (ในกรณนีี้ ๓/๔ ของ ๑๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 

น�้าที่ใช้จะเหลอื ๔,๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร) จงึต้องมกีาร

เตมิน�้าเพื่อให้เพยีงพอ

(๖) ด้วยเหตุนี้ หากจะให้ทฤษฎีสมบูรณ์  

สระน�้าท�าหน้าที่อย่างมีประสทิธิภาพและเต็มความ

สามารถ กม็คีวามจ�าเป็นต้องมแีหล่งน�้าใหญ่มาคอย

เติม เปรยีบเสมือนมีแทงก์น�้าใหญ่มาคอยเติมตุ่มน�้า

เล็กให้เต็มอยู่เสมอ ในกรณีของโครงการวัดมงคล 

ชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี จึงมีการสร้างอ่างเก็บน�้า 
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ห้วยหนิขาว โดยมคีวามจ ุ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 

ซึ่งถ้าใช้วธีิจ่ายน�้าเข้าแปลงตามแบบเดมิ จะเลีย้งพื้นที่

การเกษตรได้เพยีง ๖๐๐ - ๘๐๐ ไร่ แต่ถ้าใช้ทฤษฎี

ใหม่จะเลี้ยงพื้นที่ได้ถงึ ๓,๐๐๐ ไร่ หรอื ๕ เท่า

(๗) ล�าพงัอ่างเกบ็น�้า ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์

เมตร จะเลี้ยงได้ ๘๐๐ ไร่ (โครงการวัดมงคลฯ  

มพีื้นที่ ๓,๐๐๐ ไร่ แบ่งเป็น ๒๐๐ แปลง)

 อ่างนี้จงึเลี้ยงได้ ๔ ไร่ต่อแปลง 

ล�าพงัสระในแปลงเลี้ยงได้ ๔.๗๕ ไร่ 

(๔.๗๕ + ๔ ไร่ = ๘.๗๕ ไร่)

 จึงเห็นได้ว่าหมิ่นเหม่มาก แต่ถ้าค�านึง

ว่า ๘.๗๕ ไร่นั้น จะท�าเกษตรกรรมอย่างสมบูรณ์ได้ 

อกี ๖.๒๕ ไร่ จะต้องอาศยัเทวดาเลี้ยง แต่ถ้าค�านงึ

ว่าในระยะที่ไม่มีความจ�าเป็นที่จะใช้น�้าหรือมีฝนตก

น�้าฝนที่ตกมาจะเก็บไว้ได้ในอ่างและสระ ส�ารองไว้

ส�าหรบัเมื่อต้องการ อ่างและสระน�้าจะท�าหน้าที่เฉลี่ย

น�้าฝน (Regulator) จงึเข้าใจว่าในระบบนี้น�้าจะพอ

(๘) ปัญหาใหญ่อกีข้อหนึ่งคอื ราคาการลงทนุ

ค่อนข้างสงู เกษตรกรจะต้องได้รบัความช่วยเหลอืจาก

ภายนอก (ทางราชการ ทางมูลนธิ ิและเอกชน) แต่ค่า

ด�าเนนิการไม่สิ้นเปลอืงส�าหรบัเกษตรกร

ส�าหรบัขั้นตอนการด�าเนนิงานตามทฤษฎใีหม่

โดยละเอยีดนั้น จะได้กล่าวไว้โดยเฉพาะในส่วนที่สอง 

ว่าด้วยทฤษฎใีหม่ต่อไป
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๑๔. นอกเหนือไปจากการพัฒนาอาชีพเพื่อ

เพิ่มพูนรายได้ ซึ่งเป็นเรื่องเศรษฐกจิในครวัเรือน 

อนัมีผลต่อเศรษฐกจิมหภาคแล้ว โครงการอนัเนื่อง

มาจากพระราชด�ารทิุกโครงการจะผนวกเรื่องของ

การพฒันาสงัคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนเข้าไว้ด้วยเป็นส�าคัญ โดยถอืหลักให้

ประชาชนที่มีส่วนได้เสียในชุมชนนั่นเอง ได้เข้ามา

ร่วมมีส่วนในการตัดสนิใจด้วยตนเอง (People Par-

ticipation) ตั้งแต่เริ่มโครงการ วธิกีารนี้เป็นที่รู้จกักนัดี 

ในหมู ่นักพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ เนื่องจากทรงเรยีกกระบวนการนี้ว่าเป็นการ  

“ระเบิดจำกข้ำงใน” คือประชาชนผู้มีส่วนได้เสยี 

นั้นเองเป็นผู้ก�าหนดวิถทีางของตนเอง เพื่อเลอืก

แนวทางการพัฒนา และพร้อมที่จะรับกระแสของ

การพัฒนาจากข้างนอกที่จะมีเข ้ามาในอนาคต  

หากวิเคราะห์ถึงการด�าเนินงานในโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชด�ารอิย่างเจาะลึกแล้ว จะเห็นได้ชัด

ว่าพระองค์ทรงใช้หลกัของการประชาพจิารณ์ (Public 

Hearing) มานานนับเป็นเวลาหลายสบิปีก่อนจะเป็น 

ที่รู้จกักันแพร่หลาย และเริ่มกระท�ากนัอย่างกว้างขวาง 

ในขณะนี้ วิธีการท�าประชาพิจารณ์ของพระองค์นั้น  

การพัฒนาสังคมและการส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน
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เป็นวิธีที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาโดยที่จะทรง

อธบิายถึงวตัถปุระสงค์และผลที่จะได้รับจากโครงการ 

พฒันากบัพสกนกิรที่มาเฝ้าแหนล้อมรอบอยู ่หลงัจากนั้น 

จะทรงถามถงึความสมัครใจและให้ตกลงกันเอง 

ในกลุม่ที่จะได้รับประโยชน์และกลุ่มที่จะต้องเสยีสละ

ในขณะนั้นเลย หลงัจากได้มกีารตกลงใจโดยเสยีงเป็น

เอกฉนัท์แล้ว ก็จะทรงเรยีกผู้น�าท้องถิ่น เช่น ก�านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน จนกระทั่งถงึนายอ�าเภอ และผู้ว่าราชการ

จังหวัด ให้มารับทราบและด�าเนินการในขั้นต้น เช่น 

การจดัการในปัญหาเรื่องกรรมสทิธิ์ในที่ดนิ ก่อนที่จะ

พระราชทานให้หน่วยงานปฏบิตัทิี่เกี่ยวข้องด�าเนนิการ

ในเชงิบรหิารและวชิาการต่อไปจนเสรจ็สิ้นโครงการ

๑๕. การเข้ามามีส่วนร่วมในทุกระดับของ 

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนั้น จะมีทั้งในส่วนของประชาชน

และในภาครัฐ จะเห็นได้ชัดเจนในอีกตัวอย่างหนึ่ง

คือ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก 
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พระราชด�าริ ซึ่งถอืเสมอืนเป็น	“พิพิธภณัฑ์ธรรมชำติ

ที่มีชีวิต” ซึ่งมีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ศูนย์

ศกึษาการพฒันาฯ นั้น นบัได้ว่าเป็นรูปแบบใหม่ของ

การบริหารจดัการในระบบราชการไทย ซึ่งเกิดขึ้นเป็น

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์นั่นกค็ือการลดขั้นตอนของ

การประสานการจัดการที่เคยชินอยู่กบัการด�าเนิน

งานระบบ	“เอกเทศ” มาเป็นการร่วมกนัท�าในคราว

เดยีวกนัในทกุสาขา เพื่อให้บรกิารแก่ประชาชน ณ ที่

แห่งเดยีว เป็น	“ศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จ”	หรอื “one	

stop	services” ที่หน่วยราชการหลายหน่วยร่วมกนั

ท�างาน โดยมศีูนย์ฯ เป็นศูนย์รวม ทั้งนี้ เพื่อมใิห้ผู้ที่ ต้องการความรู้และความช่วยเหลอืต้องเสยีเวลามาก

ในการไปรบับรกิารในแต่ละองค์กร ซึ่งแยกย้ายกนัอยู่

ดงัที่เป็นอยู่ในปัจจบุนั

๑๖. กล่าวส�าหรับโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าร ิโดยทั่วไปแล้ว บ่อยครั้งที่เหน็ได้ชดัว่าใน

แต่ละโครงการนั้นได้ผสานวัตถุประสงค์หลากหลาย

เข้าไว้ด้วยกนั กล่าวคือ นอกจากเรื่องทางเศรษฐกิจ

และการยกระดบัรายได้ของพสกนกิรแล้ว ยงัปรากฏ

เรื่องของการพัฒนาสงัคม การสร้างความเข้มแข็ง
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มั่นคงให้กบัชุมชน การเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตในแง่

ขององค์รวม ตลอดจนเรื่องของสงัคมจิตวิทยา วิถี

ชวีติไทยและวฒันธรรมอีกด้วย ในพืน้ที่พฒันาบริเวณ

วัดมงคลชัยพฒันา อ�าเภอเมือง จังหวัดสระบุรนีั้น  

นอกไปจากการน�าทฤษฎใีหม่ตามที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้น 

ไปศึกษาทดลองเพื่อเป็นต้นแบบแล้ว ยังผนวก

รวมถึงเรื่องการน�าวิถชีีวิตไทยที่ดีงามในอดีตรื้อฟื้น 

ขึ้นมาใหม่ด้วย โดยได้พระราชทานพระราชด�าริให้ 

จดัสร้างศาลาอเนกประสงค์เพื่อใหพ้ระสงฆ ์ชาวบ้าน 

และส่วนราชการได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และแก้

ปัญหาของชมุชนร่วมกัน ไม่วา่จะเป็นปัญหาด้านการ

ท�ามาหากนิ และปัญหาในชวีติอื่นๆ ในลกัษณะของ 

สามประสาน หรือ บ-ว-ร	บ้ำน	วดั	และรำชกำร อกีด้วย  

ซึ่งวิถชีีวิตไทยในลักษณะนี้น่าจะคงและรักษาไว้ให้
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ด�ารงอยู่ต่อไปในสงัคมไทย แนวความคิดเหล่านี้ 

ได้สะท้อนให้เห็นพระวิสยัทัศน์และพระสติปัญญา 

ที่ลกึซึ้งกว้างไกลยิ่งนกั

๑๗. สรุป	 แนวคิดและทฤษฎีกำรพัฒนำ

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริในพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัวนัน้ มีอยู่กว้างขวางและหลากหลาย

ครอบคลมุและเกี่ยวพันกบักระบวนการพัฒนาหลาย

สาขา แม้กระนั้นกด็ี แต่ละแนวคิดและทฤษฎีที่ได้

พระราชทานไว้นั้น ได้ก่อคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่

การสงเคราะห์ช่วยเหลอื และยกระดับคุณภาพชีวิต

ของพสกนิกรเป็นอเนกอนันต์มาโดยตลอดระยะ

เวลา ๕๐ ปี ที่ทรงครองสริริาชสมบัติ แนวคิดและ

ทฤษฎีที่ทรงคิดค้นขึ้นเองด้วยพระอัจฉริยภาพและ

พระปรีชาสามารถที่ล�้าลกึนั้นไม่จ�ากดัลงเฉพาะเรื่อง

ของการเกษตรกรรม เช่น น�้า ดนิ อากาศ และการ

เพาะปลูกเท่านั้น หากแต่ยงัมีเรื่องของการบริหาร

จัดการ เรื่องของการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนด้านการพัฒนาสงัคมและ

การส่งเสรมิคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกด้วย การ

สงเคราะห์ช่วยเหลือพสกนิกรโดยเฉพาะผู้ยากไร ้
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ในถิน่ทรุกันดารนั้นได้เสริมสร้างความมั่นคงทั้งในด้าน 

เศรษฐกจิและสังคมแก่ประเทศชาติเป็นส่วนรวม 

เป็นการแบ่งเบาภาระ อดุช่องว่าง และเสรมิงาน

ด้านการพฒันาประเทศของรฐับาลอย่างประสาน

สอดคล ้องกนั พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว 

ทรงงานหนกัตรากตร�ามาจนถงึบดันี้ นบัเป็น ๕๐ ปี 

จวบจนกระทั่งเวลาถงึพระราชพธิกีาญจนาภเิษก อนั

เป็นที่ปลื้มปีตแิก่พสกนกิรทั้งปวง ดงันั้น เพื่อจดจาร

บนัทกึไว้เป็นเอกสารประวตัศิาสตร์ แนวคดิและทฤษฎี 

การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�ารใินพระองค์  

จึงสมควรที่จะได้รบัการศึกษาวิเคราะห์และรวบรวม

ไว้เป็นครั้งแรกด้วยความส�านกึในพระมหากรุณาธคิณุ

อันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ และเพื่อถวายเป็นพระราช 

สกัการะเนื่องในมหาวโรกาสที่ยิ่งใหญ่นี้
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เขื่อนแควน้อยบ�ำรงุแดน
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ส่วนที่สอง
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“...ที่ที่น�้ำท่วมนี่หำประโยชน์ไม่ได้ ถ้ำเรำจะท�ำให้มันโผล่พ้นน�้ำขึ้นมำ มีกำรระบำยน�้ำออกไปกจ็ะเกดิประโยชน์กบัประชำชน  

ในเรื่องกำรท�ำมำหำกนิอย่ำงมหำศำล...”

ทฤษฎี “แกล้งดิน”
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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จำกกำรที่ได้เสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงเยี่ยม

รำษฎรในภำคใต้อย่ำงสม�่ำเสมอ ท�ำให้ควำมทรำบ

ฝ่ำละอองธลุพีระบำทว่ำรำษฎรในพื้นที่แถบนี้มคีวำม

เดอืดร้อนจำกปัญหำนำนปักำร โดยเฉพำะกำรท�ำมำ

หำกินที่ฝืดเคืองในหลำยจังหวัด ทั้งนี้สบืเนื่องจำก 

ช่วงระยะเวลำหลงัจำกวนัที่ ๑ สงิหำคม พ.ศ. ๒๕๑๖  

ได ้ เสด็จพระรำชด�ำเนินแปรพระรำชฐำนไปยัง 

พระต�ำหนักทักษิณรำชนิเวศน์ จังหวัดนรำธิวำส 

เป็นประจ�ำทกุปีเป็นต้นมำ

 ในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ รำษฎรหลำยแห่ง 

ในจงัหวดันรำธวิำสได้กรำบบงัคมทลูร้องทกุข์ถงึควำม 

เดือดร้อนที่ต้องประสบปัญหำที่ในฤดูฝนจะเกดิ 

น�้ำท่วมไหลบ่ำจำกป่ำพรุ จนมิอำจท�ำมำหำกนิได้ 

รวมทั้งยังมีเกษตรกรอีกเป็นจ�ำนวนมำกขำดแคลน 

ที่ท�ำกนิหลำยรำย

“...ที่เรำทดลองที่นี่จะไปเป็นประโยชน์ส�ำหรบัที่อื่น อย่ำงที่จังหวัด

นครนำยก แห้งแล้งแล้วกเ็ปรี้ยว...เมื่อเปรี้ยวแล้วเอำปูนมำใส ่

กย็งัไม่ด.ี..”

“...งำนปรบัปรงุดนิเปรี้ยวควรด�ำเนนิกำรต่อไปทั้งในแง่กำรศกึษำทดลองและกำรขยำยผล...”
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พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงตระหนัก

ถงึปัญหำดังกล่ำวว่ำมีควำมจ�ำเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง 

พระรำชทำนควำมช ่วยเหลอืให ้พ ้นภัยพิบัตินี้  

ดงัพระรำชด�ำรสัว่ำ

“...ที่ที่น�้ำท่วมนี่หำประโยชน์ไม่ได้ ถ้ำเรำ 

จะท�ำให้มันโผล่พ้นน�้ำขึน้มำ มีกำรระบำยน�้ำ 

ออกไปก็จะเกิดประโยชน์กับประชำชนในเรื่อง

ของกำรท�ำมำหำกินอย่ำงมหำศำล...”

พระรำชด�ำริขั้นต้นเริ่มด้วยกำรให้ทุกส่วน

รำชกำรร่วมกนัพิจำรณำแนวทำงในกำรปรับปรุง

พื้นที่พรทุี่มีน�้ำแช่ขังอยู่ตลอดปีนี้ ให้น�ำมำใช้ให้เกดิ

ประโยชน์ในทำงเกษตรกรรมมำกที่สดุ โดยทรงให้

ค�ำนึงถงึผลกระทบที่จะเกิดต่อระบบนิเวศของป่ำพรุ

เป็นหลกัส�ำคญัยิ่ง

ในระหว่ำงเดอืนสิงหำคมถงึเดอืนตลุำคม พ.ศ. 

๒๕๒๔ ในขณะที่เสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงเยี่ยม

รำษฎรนั้น ทรงพบว่ำหลังจำกมีกำรชักน�้ำออกจำก

พื้นที่พรุเพื่อจะได้มีพื้นที่ที่จะใช้ท�ำกำรเกษตรและ

เป็นกำรบรรเทำอุทกภัยที่เกดิขึ้นเป็นประจ�ำทุกปีนั้น 

ปรำกฏว่ำดินในพื้นที่พรแุปรสภำพเป็นดินเปรี้ยวจัด 

รำษฎรท�ำกำรเพำะปลูกไม่ได้ผล

สำเหตทุี่ดนิในพื้นที่พรแุปรสภำพเป็นดนิเปรี้ยว

จัด สืบเนื่องมำจำกดินในพื้นที่พรมุีลักษณะเป็น 

อินทรยีวัตถ ุ หรอืซำกพืชที่เน ่ำเปื ่อยอยู ่ข ้ำงบน 

“...กำรใช้น�้ำจดืชะล้ำงกรดออกจำกดนินั้นแสดงว่ำน�้ำจดืสำมำรถช่วยปรบัปรงุฟื้นฟูดนิให้มคีณุภำพดขีึ้น จนใช้ปลูกข้ำวได้ สมควรขยำยผล

น�ำไปแนะน�ำเกษตรกร...”
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และช่วงระดบัควำมลึกประมำณ ๑ - ๒ เมตร มลัีกษณะ

เป็นดนิเลนสีเทำปนน�้ำเงนิ ซึ่งมสีำรประกอบก�ำมะถัน 

ที่เรยีกว่ำ สำรประกอบไพไรท์ (Pyrite : FeS
2
) อยู่มำก 

ดงันั้น เมื่อดนิแห้ง สำรประกอบไพไรท์จะท�ำปฏกิริยิำ

กบัอำกำศ ปลดปล่อยกรดก�ำมะถนัออกมำ ท�ำให้ดนิ

ดงักล่ำวแปรสภำพเป็นกรดจดัหรอืเปรี้ยวจดั

ด้วยเหตดุงักล่ำว กำรพฒันำดนิในพืน้ที่พรเุป็น

สิง่ยำกล�ำบำกยิ่ง เพรำะเมื่อน�้ำออกจำกดนิพรเุมื่อใด 

อำกำศก็จะลงไปท�ำปฏกิิริยำในดนิเกิดเป็นกรดขึ้นมำ

ท�ำให้เกดิดนิเปรี้ยว

แนวทฤษฎีกำรแก้ไขปัญหำดินเปร ี้ยวใน

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวจึงอยู่ที่ว่ำ ถ้ำน�้ำท่วม

ดินพรุปฏิกิริยำก็จะไม่เกิด ดังนั้นเมื่อพระองค์มี 

พระรำชประสงค์ที่จะให้พื้นที่ที่น�้ำท่วมไร้ประโยชน์ 

นี้แห้งและท�ำกนิได้ กต็้องทรงหำทำงเอำชนะกบั 

ควำมเปรี้ยวของดนิให้ได้

พระรำชด�ำริ “แกล้งดิน” จึงก�ำเนิดขึ้นเมื่อ

วันที่ ๑๖ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๒๗ พระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยูห่วัพระรำชทำนพระรำชด�ำร ิณ ศนูย์ศกึษำ

กำรพฒันำพกิลุทองฯ ควำมว่ำ

“...ให้มีกำรทดลองท�ำดินให้เปรี้ยวจัดโดย

กำรระบำยน�้ำให้แห้งและศึกษำวธิกีำรแก้ดินเปรี้ยว

เพื่อน�ำผลไปแก้ปัญหำดินเปรี้ยวให้แก่รำษฎรที่มี

ปัญหำในเรื่องนี้ ในเขตจังหวัดนรำธิวำส โดยให้

“...กำรขยำยผลในกรณีกำรแก้ไขดินเปรี้ยวที่ทดลองได้ผลในเขตพื้นที่ศูนย์ฯ พกิลุทอง โดยใช้น�้ำจืดชะล้ำงกรดออกจำกดินนั้น แสดงว่ำ  

น�้ำจดืสำมำรถช่วยปรบัปรงุฟื้นฟูดนิให้มคีณุภำพดขีึ้นจนใช้ปลูกข้ำวได้...”
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“...ต่อไปดนิกจ็ะไม่เปรี้ยวแล้ว เพรำะว่ำท�ำให้เปรี้ยวเตม็ที่แล้ว โดยที่ขดุอะไรๆ ท�ำให้เปรี้ยวแล้วกร็ะบำยรู้สกึนบัวนัเขำจะดขีึ้น...”

“...นี่เป็นเหตผุลอย่ำงหนึ่งที่พูดมำ ๓ ปีแล้ว หรอื ๔ ปีกว่ำ ต้องกำรน�้ำส�ำหรบัมำให้ดนิท�ำงำน ดนิท�ำงำนแล้วดนิจะหำยโกรธ อนันี้ไม่มใีคร

เชื่อแล้วกม็ำท�ำที่นี่แล้วมนัได้ผล...”
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ท�ำโครงกำรศึกษำทดลองในก�ำหนด ๒ ปี และพืช

ท�ำกำรทดลองควรเป็นข้ำว...”

โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำรทิี่ทรง 

เรยีกว่ำ “แกล้งดนิ”  จงึมศีนูย์ศกึษำกำรพฒันำพกิลุทอง 

อนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิ เป็นหน่วยด�ำเนินกำร 

สนองพระรำชด�ำรใินกำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลง

ควำมเป็นกรดของดินก�ำมะถนั เร ิ่มจำกวิธ ีกำร  

“แกล้งดินให้เปร้ียว” ด้วยกำรท�ำให้ดนิแห้งและเปียก 

สลับกันไป เพื่อเร่งปฏิกิริยำทำงเคมีของดินซึ่งจะไป

กระตุน้ให้สำรประกอบก�ำมะถนัที่เรยีกว่ำ “สำรไพไรท์”  

ให้ท�ำปฏกิริยิำกบัออกซเิจนในอำกำศแล้วปลดปล่อย

กรดก�ำมะถันออกมำ ท�ำให้ดินเป็นกรดจัดจนถงึขั้น 

“แกล้งดินให้เปรี้ยวสุดขีด” จนกระทั่งถงึจุดที่พืช

เศรษฐกิจต่ำงๆ ไม่สำมำรถเจริญงอกงำมให้ผลผลติได้  

“...กำรทดลองต้องดอูย่ำงนี้...ทิ้งดนิเอำไว้หนึ่งปี... แล้วจะกลับเปลีย่นหรือเปล่ำ เพรำะควำมเปรีย้วมนัเป็นชั้นดนิ ชั้นดนิที่เป็นซลัเฟอร์ (Sulfur)...”

หลังจำกนั้นจึงให้หำวิธีกำรปรับปรุงดินดังกล่ำว 

ให้สำมำรถปลูกพืชเศรษฐกจิได้ ซึ่งวิธีกำรแก้ไข 

ดนิเปรี้ยวจดัตำมแนวพระรำชด�ำร ิมดีงันี้

๑. แก้ไขโดยวิธีการควบคุมระดับน�้าใต้ดิน

เพื่อป้องกันกำรเกดิกรดก�ำมะถนัจึงสมควร

พยำยำมควบคุมน�้ำใต้ดินให้อยู่เหนือชั้นดินเลนที่มี

สำรประกอบไพไรท์อยู่ เพื่อมิให้สำรประกอบไพไรท์

ท�ำปฏิกิริยำกับออกซิเจนหรอืถูกออกซิไดซ์ โดยมี 

ขั้นตอนดงันี้

๑) วำงระบบกำรระบำยน�้ำทั่วทั้งพื้นที่

๒) ระบำยน�้ำเฉพำะส่วนบนออกเพื่อชะล้ำงกรด 

 ๓) รักษำระดบัน�้ำในครูะบำยน�้ำให้อยูใ่นระดบั

ไม่ต�่ำกว่ำ ๑ เมตร จำกผวิดนิตลอดทั้งปี
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กำรด�ำเนินกำรตำมนัยข้ำงต้นที่จะสัมฤทธิ์

สมบูรณ์ยงัจ�ำเป็นต้องมีกำรวำงระบบกำรระบำยน�้ำ 

ควบคู ่ไปกบักำรจัดระบบชลประทำนที่เหมำะสม

กล่ำวคอื

 ระบบการระบายน�้า จะช่วยให้

 ก. ป้องกนัมใิห้น�้ำท่วม

 ข. ช่วยระบำยน�้ำออกจำกพื้นที่

 ระบบชลประทาน จะช่วยให้

 ก. ส่งเสรมิให้น�้ำใช้ชะล้ำงควำมเป็นกรด

 ข. รักษำระดบัน�้ำใต้ดนิให้อยู่ในระดบัที่ต้องกำร

ตัวอย่ำงควำมส�ำเรจ็ของวิธกีำรควบคุมระดับ

น�้ำใต้ดนิ คอื โครงกำรพฒันำลุ่มน�้ำบำงนรำอนัเนื่อง

มำจำกพระรำชด�ำริ ที่ท�ำกำรก่อสร้ำงประตูระบำย

น�้ำปิดกั้นแม่น�้ำบำงนรำ ๒ ประตู เพื่อบรรเทำปัญหำ

อทุกภัยบรเิวณสองฝั ่งแม่น�้ำและกกัเกบ็น�้ำจืดไว้ 

“...วธิีกำรท�ำให้ดนิหำยโกรธจงึเป็นประเดน็ส�ำคญั เมื่อดนิหำยโกรธก็จะหำยเปรีย้ว

แล้วสำมำรถใช้ปลูกพชืได้...”

ในแม่น�้ำเพื่อใช้ในกำรเกษตร อปุโภคและบรโิภค กบัช่วย 

ป้องกนัมใิห้น�้ำเคม็จำกปำกแม่น�้ำไหลเข้ำไปยงัแม่น�้ำ

ส่วนใน และในประเดน็ที่ส�ำคญัคอื ช่วยควบคมุระดบั

น�้ำใต้ดินในพื้นที่รำบลุ่มสองฝั่งแม่น�้ำไม่ให้ลดต�่ำลง 

ซึ่งเป็นกำรป้องกันกำรเกดิกรดจำกดินเปรี้ยวจัดที่พบ

อยู่ทั่วๆ ไปในบรเิวณที่รำบลุ่มของจังหวัดนรำธิวำส

อกีด้วย

๒. วิธีการปรับปรุงดินอันเนือ่งมาจาก 

พระราชด�าร ิ“แกล้งดนิ” สำมำรถเลือกใช้ได้ ๓ วธิกีำร  

ตำมแต่สภำพของดนิและควำมเหมำะสม คอื

วิธีการที่ ๑ : ใช้น�้ำชะล้ำงควำมเป็นกรด ดงันี้

๑) กำรใช้น�้ำชะล้ำงดินเพื่อล้ำงกรดท�ำให้ 

ค่ำ pH เพิ่มขึ้น โดยวธิกีำรปล่อยน�้ำให้ท่วมขงัแปลง 

แล้วระบำยออกประมำณ ๒ - ๓ ครั้ง

๒) ทิ้งช่วงกำรระบำยน�้ำ ประมำณ ๑ - ๒ 

สปัดำห์ต่อครั้ง

๓) ดินจะเปรี้ยวจัดในช่วงดินแห้งหรือฤดูแล้ง 

ดังนั้น กำรชะล้ำงควรเริ่มในฤดูฝนเพื่อลดปริมำณ 

กำรใช้น�้ำชลประทำน

๔) กำรใช้น�้ำชะล้ำงควำมเป็นกรดต้องกระท�ำ

ต่อเนื่องและต้องหวงัผลในระยะยำว มใิช่กระท�ำเพยีง 

๑ - ๒ ครั้งเท่ำนั้น

๕) วิธีกำรนี้เป็นวิธีกำรที่ง่ำยที่สดุ แต่จ�ำเป็น

ต้องมีน�้ำมำกพอที่จะใช้ชะล้ำงดินควบคู่ไปกับกำร

ควบคุมระดับน�้ำใต้ดินให้อยู ่เหนือชั้นดินเลนที่มี 

ไพไรท์มำก

วิธีกำรนี้เมื่อล้ำงดินเปรี้ยวให้คลำยลงแล้ว

ดินจะมีค่ำ pH เพิ่มขึ้น อีกทั้งสำรละลำยเหล็กและ

อะลูมินั่มที่เป็นพิษเจือจำงลงจนท�ำให้พืชสำมำรถ 

เจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพำะถ้ำหำกใช้ปุ๋ยไนโตรเจน

และฟอสเฟตกส็ำมำรถให้ผลผลติได้
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“...พื้นที่บรเิวณบ้ำนโคกอฐิ-โคกใน เป็นดินเปรี้ยว เกษตรกรมีควำมต้องกำรจะปลูกข้ำว ทำงชลประทำนได้จัดส่งน�้ำชลประทำนให้กใ็ห้พฒันำดินเปรี้ยว 

เหล่ำนี้ให้ใช้ประโยชน์ได้...”

วิธีการที่ ๒ : กำรแก้ไขดินเปรี้ยวด้วยกำร 

ใช้ปูนผสมคลกุเคล้ำกบัหน้ำดนิ ดงัขั้นตอน คอื

๑) ใช้วสัดปุูนที่หำได้ง่ำยในท้องที่ เช่น ใช้ปูน

มำร์ล (Marl) ส�ำหรบัภำคกลำง หรือปูนฝุ่น (Lime dust) 

ส�ำหรับภำคใต้ หว่ำนให้ทั่ว ๑ - ๔ ตนัต่อไร่ แล้วไถแปร

หรอืพลกิกลบดนิ

๒) ปรมิำณของปูนที่ใช้ขึ้นอยู่กับควำมรนุแรง

ของควำมเป็นกรดของดนิ

วิธีการที่ ๓ : กำรใช้ปูนควบคู่ไปกบักำรใช้

น�้ำชะล้ำงและควบคุมระดับน�้ำใต้ดิน เป็นวิธีกำร

ที่สมบูรณ์ที่สดุและใช้ได้ผลมำกในพื้นที่ซึ่งดินเป็น 

กรดจัดรุนแรงและถูกปล่อยทิ้งให้รกร้ำงว่ำงเปล่ำเป็น

เวลำนำน มขีั้นตอนปฏบิตัคิอื

๑. กำรใช้ปูนเป็นกำรกระตุ้นครั้งแรกให้น�้ำ

ท�ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ อัตรำกำรใช้ปูนทั่วไป

เพยีง ๑ - ๒ ตนัต่อไร่

๒. ท�ำกำรไถกลบ

๓. ใช้น�้ำชะล้ำงควำมเป็นกรด

๔. ควบคุมน�้ำใต้ดินให้อยู ่เหนือชั้นดินเลน 

ที่มีสำรประกอบไพไรท์มำก เพื่อมิให้ท�ำปฏิกริยิำ 

กบัออกซเิจนปลดปล่อยกรดออกมำ
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“...อนันี้สเิป็นชยัชนะที่ดใีจมำกที่ใช้งำนได้แล้วชำวบ้ำนเขำกด็ขีึ้น แต่ก่อนชำวบ้ำน

เขำต้องซื้อข้ำวเดี๋ยวนี้เขำมขี้ำวอำจจะขำยได้...”

๓. การปรับสภาพพื้นที่

เนื่องจำกพืน้ที่ดนิเปรีย้วมสีภำพรำบลุม่ ดงันั้น 

กำรระบำยน�้ำออกจำกพื้นที่จงึท�ำให้ล�ำบำก กำรปรบั

สภำพพื้นที่จึงเป็นแนวทำงหนึ่งที่จะใช้แก้ปัญหำได้  

ซึ่งโดยทั่วไปมอียู่ ๒ วธิคีอื

๓.๑ การปรบัระดับผวิหน้าดิน ด้วยวธิกีำร คอื 

  ๑. กำรปรับระดบัผิวหน้ำดนิให้มคีวำมลำดเอยีง

พอที่จะให้น�้ำไหลออกไปสู่คลองระบำยน�้ำได้

๒. จัดรูปและตกแต่งแปลงนำหรอืกระทงนำ

และคันนำเสยีใหม่ เพื่อให้สำมำรถเกบ็กกัน�้ำและ

ระบำยน�้ำออกไปได้หำกต้องกำร

๓.๒ การยกร่องปลูกพืช

กำรยกร่องปลูกพืชเป็นวิธกีำรใช้ส�ำหรับกำร

ปลูกพชืไร่ พชืผกั ไม้ผล หรอืไม้ยนืต้น ที่ให้ผล

ตอบแทนทำงเศรษฐกิจสูง แต่กำรที่จะยกร่องปลูกพชื

ให้ได้ผลจ�ำเป็นต้องมีแหล่งน�้ำชลประทำน เพื่อใช้ขัง 

ในร่องและถ่ำยเทน�้ำได้เมื่อน�้ำในร่องเป็นกรดจดั

วิธีกำรขุดท้องร่อง จ�ำเป็นต้องทรำบเสยีก่อน

ว่ำพื้นที่ดินดังกล่ำวมีดินชั้นเลนที่มีสำรประกอบ 

ไพไรท์มำกอยู่ในระดบัใด เมื่อทรำบแล้วให้ขดุลกึเพยีง

แค่ระดับดินเลน ซึ่งโดยทั่วๆ ไปแล้วคำดว่ำคงขุดได้ 

ในระดับควำมลึกไม่เกนิ ๑๐๐ ซม. ส�ำหรับขั้นตอน 

ในกำรขดุร่องสวน พอสรปุได้ดงันี้

๑. วำงแนวร่องให้เหมำะสมกบัชนิดของพืช 

ที่จะปลูก ซึ่งโดยทั่วๆ ไป สนัร ่องสวนจะกว้ำง 

ประมำณ ๖ - ๘ เมตร ส่วนท้องร่องกว้ำงประมำณ 

๑ - ๑.๕ เมตร

๒. ระหว่ำงร่องที่จะขุดคู ให้ใช้แทรกเตอร์

ปำดหน้ำดินมำวำงไว้กลำงสนัร่อง หน้ำดินของดิน

จะเปรี้ยวจดั ส่วนใหญ่จะมอีนิทรยีวตัถสุูง และค่อน

ข้ำงร่วนซุย จึงมีประโยชน์มำกหำกจะน�ำมำกองไว้

ช่วงกลำงสนัร่อง มิฉะนั้นหน้ำดินดังกล่ำวจะถูกดิน 

ที่ขดุขึ้นมำจำกคูกลบเสยีหมด

๓. ขุดดินจำกคูที่วำงแนวไว้มำกลบบริเวณ

ขอบสนัร่องซึ่งหน้ำดินถูกปำดออกไปแล้ว ซึ่งกำรท�ำ

เช่นนี้จะท�ำให้เกิดสันร่องสูงอย่ำงน้อย ๕๐ ซม. เหมำะ

ที่จะปลูกไม้ผลหรอืไม้ยนืต้นต่ำงๆ

๔. เพื่อป้องกนัไม่ให้น�้ำท่วม ควรมคีนัดนิล้อม

รอบสวน คันดินควรอัดแน่นเพื่อป้องกนัน�้ำซึม และ

ควรมรีะดบัควำมสูงมำกพอที่จะป้องกนัน�้ำท่วมในช่วง

ฤดูฝน

๕. จ�ำเป็นต้องมีกำรติดตั้งเครื่องสูบน�้ำเพื่อ

สูบน�้ำเข้ำ-ออกได้ตำมควำมประสงค์ โดยทั่วๆ ไป

แล้ว น�้ำที่จะน�ำเอำไปขงัในร่องสวน หำกปล่อยทิ้งไว้

ประมำณ ๓ - ๔ เดอืน จะแปรสภำพเป็นกรดจดั จงึ

ควรมกีำรถ่ำยเทน�้ำออก ๓ - ๔ เดอืนต่อครั้ง แล้วดูด

น�้ำชลประทำนเข้ำมำในร่องสวน เพื่อใช้รดน�้ำต้นไม ้

ดงัเดมิ

กำรยกร่องปลูกพืชยืนต้นหรือไม้ผลจ�ำเป็น

อย่ำงยิ่งที่ต้องค�ำนึงถงึกำรเกดิน�้ำท่วมในพื้นที่นั้นๆ 

หำกมโีอกำสเสีย่งต่อกำรเกิดน�้ำท่วมสูงกไ็ม่ควรจะท�ำ 

เพรำะไม้ผลเป็นพืชที่ให้ผลระยะยำว หรืออย่ำงน้อย 

๕ - ๑๐ ปี ถ้ำเกิดอุทกภัยขึ้นมำจะสร้ำงควำมเสีย
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“...อนันี้ผลงำนของเรำที่ท�ำที่นี่เป็นงำนส�ำคญัที่สดุ เชื่อว่ำชำวต่ำงประเทศ เขำมำ

ดูเรำท�ำอย่ำงนี้แล้วเขำพอใจ เขำมปีัญหำนี่แล้วกเ็ขำไม่ได้แก้ หำต�ำรำไม่ได้...”

หำยให้แก่สวน พชืได้รบัควำมเสยีหำย เงินที่ลงทุน 

กจ็ะสูญเปล่ำ

ถ ้ำคำดว่ำพื้นที่ดังกล่ำวเส ี่ยงต่อกำรเกิด

อุทกภยั กำรยกร่องปลูกพืชอำจยกร่องแบบเตี้ยๆ ก็ได้ 

พืชที่ปลกูแทนที่จะเป็นไม้ผลหรือไม้ยืนต้นก็เปลีย่นมำ

เป็นพชืล้มลุกหรือพืชผักแทนโดยสำมำรถปลูกเป็นพชื 

หมุนเวียนกบัข้ำวได้ กล่ำวคือ ปล่อยให้น�้ำท่วม 

ร่องสวนในฤดูฝน แล้วปลูกข้ำวบนสนัร่อง กจ็ะช่วย

ทุ่นค่ำใช้จ่ำยเพรำะไม่จ�ำเป็นต้องสูบน�้ำออก พอพ้น

ฤดูฝนกป็ลูกพชืผกัหรอืพชืล้มลกุตำมควำมต้องกำร

ของตลำด ช่วยให้มรีำยได้เพิ่มขึ้น

๑. เพื่อใช้ปลูกข้าว
ในเขตชลประทาน

 - ดนิที่มคี่ำ pH น้อยกว่ำ ๔.๐ ใช้ปูน

อตัรำประมำณ ๑.๕ ตนัต่อไร่

 - ดนิที่มคี่ำ pH ระหว่ำง ๔.๐ - ๔.๕  

ใช้ในอตัรำ ๑ ตนัต่อไร่

ในเขตเกษตรน�้าฝน

 - ดนิที่มคี่ำ pH น้อยกว่ำ ๔.๐ ใช้ปูน

อตัรำประมำณ ๒.๕ ตนัต่อไร่

 -  ดนิที่มคี่ำ pH ระหว่ำง ๔.๐ - ๔.๕  

ใช้ปูนอตัรำ ๑.๕ ตนัต่อไร่

ขั้นตอนการปรับปรุงดินเปรี้ยว

๑. หลงัจำกหว่ำนปูนแล้ว ให้ท�ำกำรไถแปร

๒. ปล่อยน�้ำให้แช่ขงัในนำประมำณ ๑๐ วนั

๓. ระบำยน�้ำออกเพื่อชะล้ำงสำรพษิ

๔. ขงัน�้ำใหม่เพื่อรอปักด�ำ

๒. เพื่อใช้ปลูกพืชล้มลุก
 ๒.๑ การปลูกพืชผัก มวีธิกีำร คอื

 (๑) ยกร่องสวน โดยให้สนัร่องมีขนำด

กว้ำงประมำณ ๖ - ๗ เมตร มคีูระบำยน�้ำกว้ำง ๑.๕ 

เมตร และลกึประมำณ ๕๐ ซม. หรอืลกึพอถงึระดบั

ชั้นดนิเลนที่มสีำรประกอบไพไรท์มำก

 (๒)  ไถพรวนดนิ และตำกดนิทิ้งไว้ ๓ - ๕ วนั 

  (๓)  ท�ำแปลงย่อยบนสนัร่อง โดยยกแปลง

ให้สูงประมำณ ๒๕ - ๓๐ ซม. กว้ำงประมำณ ๑ - ๒ 

เมตร เพื่อระบำยน�้ำบนสนัร่อง และเพื่อป้องกนัไม่ให้

แปลงย่อยแฉะเมื่อรดน�้ำหรอืเมื่อมฝีนตก

 (๔)  ใส ่วัสดุปูนเพื่อลดควำมเป็นกรด

ของดิน คือใช้หินปูนฝุ่นหรอืดินมำร์ลอัตรำประมำณ  

๒ - ๓ ตนั/ไร่ หรอืประมำณ ๒ กก. ต่อพื้นที่ ๑ ตำรำง

เมตร โดยกำรคลกุเคล้ำปูนให้เข้ำกบัดินและทิ้งไว้ 

๑๕ วนั

 (๕)  ใส่ปุ ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ในอัตรำ  

๕ ตนั/ไร่ หรอืประมำณ ๓ กก. ต่อพื้นที่ ๑ ตำรำง

เมตร โดยใส่ก่อนปลูก ๑ วนั เพื่อปรับปรงุดนิให้ร่วนซยุ  

มโีครงสร้ำงดี

วิธีการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อการเกษตร
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๒.๒ การปลูกพืชไร่บางชนิด กระท�ำได้  

๒ วธิ ีคอื

แบบยกร่องสวน และแบบปลกูเป็นพชืครัง้ที่ ๒ 

หลงัจำกกำรท�ำนำไปแล้ว 

กำรปลูกพชืไร่แบบยกร่องสวนเป็นกำรปลูก

พชืไร่แบบถำวร จึงมีวิธีเตรยีมพื้นที่แบบเดียวกับ

กำรปลูกพืชผกัดังกล่ำวมำแล้วในเรื่องของกำร 

ปลูกพชืผกั

ส�ำหรบักำรปลกูพชืไร่หลงัฤดูท�ำนำ ซึ่งอยู่

ในช่วงปลำยฤดูฝน หรือหลงัจำกฝนหยดุตกไปแล้ว 

กำรเตรยีมพื้นที่ก็เหมือนกบักำรเตรยีมเพื่อกำรปลูก

พชืไร่ทั่วๆ ไป แต่อำจต้องยกแนวร่องปลูกพืชไร่ให ้

สูงกว่ำกำรปลูกบนพื้นที่ดนิดอนประมำณ ๑๐ - ๒๐ ซม.  

เพื่อป้องกันไม่ให้น�้ำแช่ขังถ้ำมีฝนตกลงมำอย่ำง 

ผดิฤดูกำล ถ้ำพื้นที่ดนินั้นได้รบักำรปรบัปรงุ โดยกำร

ใช้ปูนมำแล้ว คำดว่ำคงไม่จ�ำเป็นต้องใช้ปูนอกี

๓. เพื่อปลูกไม้ผล
๓.๑ สร้ำงคันดินกั้นน�้ำขนำดใหญ่ล้อมรอบ

แปลงเพื่อป้องกนัน�้ำท่วมขังในฤดูฝน พร้อมทั้ง 

ติดตั้งเครื่องสบูน�้ำเพื่อระบำยน�้ำออกตำมต้องกำร 

ขนำดของเคร ื่องสูบน�้ำขึ้นอย ู่กบัปริมำณพื้นที่ 

ที่จะสูบและปริมำตรน�้ำที่ตกลงมำเป็นประจ�ำในช่วง

ฤดูฝน
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๓.๒ ท�ำกำรยกร่องปลูกพืชตำมวธีิกำรปรับปรงุ

พื้นที่ที่มดีนิเปรี้ยวจดัเพื่อปลกูไม้ผลดงัที่กล่ำวมำแล้ว

๓.๓ น�้ำในคูระบำยน�้ำจะเป็นน�้ำเปรี้ยวต้อง

ท�ำกำรระบำยออกเมื่อเปรีย้วจดั และสูบน�้ำจดืมำแทน

ใหม่ ช่วงเวลำถ่ำยน�้ำประมำณ ๓ - ๔ เดอืนต่อครั้ง 

 ๓.๔ ควบคุมระดับน�้ำในคูระบำยน�้ำไม่ให้

ต�่ำกว่ำชั้นดินเลนที่มีสำรประกอบไพไรท์มำก เพื่อ

ป้องกนักำรเกิดปฏิกิริยำที่จะท�ำให้ดินมีควำมเป็น 

กรดเพิ่มขึ้น

๓.๕ ใส่ปูน อำจเป็นปูนขำว ปูนมำร์ล หรือ

หนิปูนฝุ่น โดยหว่ำนทั่วทั้งร่องที่ปลูก อตัรำประมำณ 

๑ - ๒ ตนั/ไร่

๓.๖ ก�ำหนดระยะปลูกตำมควำมเหมำะสม

ของแต่ละพชื

๓.๗ ขดุหลมุปลูกขนำด กว้ำง ยำว และลกึ  

๕๐ - ๑๐๐ ซม. แยกดินชั้นบนและดินชั้นล่ำง 

ไว้ต่ำงหำก ตำกทิ้งไว้ ๑ - ๒ เดอืน เพื่อฆ่ำเชื้อโรค 

เอำส่วนที่เป็นหน้ำดินผสมปุ๋ยคอกหรอืปุ๋ยหมัก หรอื

บำงส่วนของดนิชั้นล่ำง แล้วกลบลงไปในหลมุให้เตม็  

ปุย๋หมักใส่อัตรำ ๑ กก./ต้น โดยผสมคลุกเคล้ำ 

ให้เข้ำกบัปูน ในอตัรำประมำณ ๑๕ กก./หลมุ

๓.๘ ดูแลปรำบวชัพชื โรค แมลง และให้น�้ำ 

ตำมปกต ิส�ำหรบักำรใช้ปุย๋บ�ำรุงดนิ ย่อมแล้วแต่ควำม

ต้องกำรและชนดิของพชืที่จะปลูก
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กำรชะล้ำงพงัทลำยของดินก่อให้เกิดกำร 

สูญเสยีหน้ำดิน ที่ประกอบไปด้วยสำรอำหำรที่ซึ่ง

สะสมในดนิ รวมทั้งควำมอดุมสมบูรณ์จำกธรรมชำติ

สภำพควำมเสื่อมโทรมของทรพัยำกรดินส่วน

ใหญ่เกดิจำกกรณีผิวหน้ำดินถูกกดัเซำะจำกฝนที่

ตกลงมำและน�้ำที่ไหลบ่ำหน้ำดินเป็นจ�ำนวนมำก 

เช่นนี้ ท�ำให้หน้ำดนิสูญเสยีควำมอดุมสมบูรณ์ไป

ทฤษฎีการป้องกันการเสื่อมโทรม
และพังทลายของดิน โดย หญ้าแฝก 

พืชจากพระราชด�าริ
ก�าแพงที่มีชีวิตในการอนุรักษ์และคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน

บำงครั้งยังเกดิปัญหำดินพังทลำย ก่อให้เกิด

ผลเสียหำยต่อพื้นที่ทำงกำรเกษตรกรรมสงู ท�ำให้

ผลผลิตลดลง แม้ว่ำจะเป็นพื้นที่ที่ได้รบัปริมำณ 

น�้ำฝนมำกเพยีงพอ

จำกกำรไหลบ่ำของน�้ำฝนเป็นจ�ำนวนมำก

นี้เอง เมื่อไม่มีส ิ่งใดมำกั้นชะลอไว้ท�ำให้พื้นดิน 

ไม่สำมำรถเก็บกกัน�้ำฝนได้เตม็ที่ และผวิหน้ำดนิจะถกู

กดัเซำะพงัทลำยอย่ำงรนุแรง
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“...กำรปลูกแฝกเป็นแนวควำมคดิใหม่ อยำกจะให้ปลูกโดยไม่ต้องหวงัผลอะไรมำกนกั แต่ผลที่ได้จะดมีำกและกำรปลกูไม่จ�ำเป็นต้องไปปลูก 

ในที่ของเกษตรกร ขอให้ปลูกกนัในสถำนีพัฒนำที่ดินเพื่อเป็นแบบอย่ำง เพื่อคัดพนัธ์ุ หำพันธ์ุที่ดี ที่ไม่ขยำยพนัธุ์โดยออกดอก ต้องดูว่ำ 

ปลูกแล้วมพีนัธ์ไุหนที่ทนแล้งในหน้ำแล้งยงัเขยีวอยู่กใ็ช้ได้โดยขอให้ปลูกก่อนฤดูฝน จะท�ำให้เกษตรกรในพื้นที่ข้ำงเคยีงเหน็...”
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พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงตระหนักถึง

สภำพปัญหำและสำเหตุที่เกดิขึ้น โดยทรงศึกษำถึง

ศกัยภำพของ “หญ้าแฝก” ซึ่งเป็นพชืที่มคีณุสมบตัิ

พเิศษในกำรช่วยป้องกนักำรชะล้ำงพังทลำยของ 

หน้ำดนิ และอนรุกัษ์ควำมชุ่มชื้นใต้ดนิไว้ อกีทั้งเป็น 

พชืพื้นบ้ำนของไทย วธิกีำรปลกูกใ็ช้เทคโนโลยแีบบง่ำยๆ  

เกษตรกรสำมำรถด�ำเนินกำรได้เองโดยไม่ต้องให้กำร

ดูแลหลงักำรปลูกมำกนัก อีกทั้งประหยดัค่ำใช้จ่ำย

กว่ำวิธอีื่นๆ อกีด้วย จึงได้มีพระมหำกรุณำธิคุณ

พระรำชทำนพระรำชด�ำรใิห้ด�ำเนินกำรศึกษำทดลอง

เกี่ยวกบัหญ้ำแฝก มใีจควำมสรปุได้ว่ำ

๑. หญ้ำแฝกเป็นพชืที่มีระบบรำกลึก แผ่

กระจำยลงไปในดินตรงๆ เป็นแผงเหมือนก�ำแพง 

ช่วยกรองตะกอนดินและรกัษำหน้ำดินได้ดี จึงควร

น�ำมำศึกษำทดลองปลูก ให้ทดลองปลูกหญ้ำแฝก

“...กำรปลูกหญ้ำแฝกบนพื้นที่ภูเขำ ให้ปลูกหญ้ำแฝกตำมแนวขวำงของควำมลำดชัน และในร่องน�้ำของภูเขำ เพื่อป้องกนักำรพงัทลำย 

ของหน้ำดนิ และช่วยเกบ็ควำมชื้นในดนิไว้ด้วย...”
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เพื่อป้องกนักำรพงัทลำยของดินในพื้นที่ศูนย์ศึกษำ

กำรพฒันำและพื้นที่อื่นๆ ที่เหมำะสมอย่ำงกว้ำง

ขวำง โดยเฉพำะศูนย์ศึกษำกำรพฒันำห้วยทรำย 

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ และศนูย์ศกึษำกำรพัฒนำ 

เขำหนิซ้อนอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

๒. กำรด�ำเนนิกำรศกึษำทดลองกำรปลูกหญำ้

แฝก ให้พิจำรณำลักษณะของภูมปิระเทศ ซึ่งแบ่งตำม

ลกัษณะของพื้นที่ ดงันี้

ก. กำรปลูกหญ้ำแฝกบนพื้นที่ภูเขำ ให้ปลูก

หญ้ำแฝกตำมแนวขวำงของควำมลำดชันและใน 

ร่องน�้ำของภูเขำเพื่อป้องกนักำรพงัทลำยของหน้ำดิน 

และช่วยเกบ็ควำมชื้นในดนิไว้ด้วย

ข .  กำรปล ูกหญ ้ำแฝกบนพ ื้ นที่ รำบให  ้

ด�ำเนนิกำรในลกัษณะ ดงันี้

“...กำรปลกูหญ้ำแฝกเหนือแหล่งน�้ำ เพื่อเป็นแนวป้องกันตะกอนและดูดซับสำรเคมีตลอดจนของเสยีต่ำงๆ ที่ไหลลงในแหล่งน�้ำ  

เพรำะหญ้ำแฝกจะดูดซมึสำรพษิต่ำงๆ ไว้ในรำกและล�ำต้นได้นำน จนสำรเคมนีั้นสลำยตวัเป็นปุ๋ยส�ำหรบัพชืต่อไป...”

“...กำรปลูกหญ้ำแฝก ควรปลูกเป็นแถวเดี่ยว ระยะระหว่ำงต้นห่ำงกนั ๑๐ - ๑๕ 

ซม. ท�ำให้ไม่เปลอืงพื้นที่ กำรดูแลรกัษำง่ำย ควรท�ำกำรทดลองปลูกในร่องน�้ำ และ

บนพื้นที่ลำดชนัให้มำก เพื่อช่วยป้องกนักำรชะล้ำงพงัทลำยของดนิ...”
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“...กำรคัดเลอืกสำยพนัธุ์หญ้ำแฝกนั้น เป็นสิ่งส�ำคัญที่ควรระมัดระวังอย่ำงมำก ควรเลอืกพนัธุ์ที่ไม่สำมำรถกระจำยพนัธุ์ได้โดยเมลด็  

เพรำะถ้ำเป็นสำยพนัธุ์ที่แพร่กระจำยโดยทำงเมลด็แล้วจะเป็นอนัตรำย...”
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- ปลูกโดยรอบแปลง

- ปลูกลงในแปลง แปลงละ ๑ หรอื ๒ แนว

- ส�ำหรับแปลงพืชไร่ให้ปลูกตำมร่องสลับกับ

พชืไร่

ค. กำรปลูกหญ้ำแฝกรอบสระน�้ำเพื่อป้องกัน

อ่ำงเก็บน�้ำมิให้ตื้นเขิน อันเนื่องมำจำกตะกอนจำก

กำรพงัทลำยของดนิ ตลอดจนช่วยรักษำดนิเหนอือ่ำง

และช่วยให้ป่ำไม้ในบรเิวณพื้นที่รบัน�้ำให้ทวคีวำมอดุม

สมบูรณ์ขึ้นอย่ำงรวดเรว็

ง. กำรปลูกหญ้ำแฝกเหนือบรเิวณแหล่งน�้ำ

ปลูกแฝกเป็นแนวป้องกนัตะกอนดนิและกรองของเสยี

ต่ำงๆ ที่ไหลลงในแหล่งน�้ำ 

ทั้งนี้ให้บนัทกึภำพก่อนด�ำเนนิกำรและหลงักำร

ด�ำเนนิกำรไว้เป็นหลกัฐำน

“...ในส่วนของกำรปลูกหญ้ำแฝกเพื่อกำรอนุรกัษ์ดินและน�้ำ ให้พจิำรณำปลูกก่อนหน้ำฝนสกั ๓ เดือน ในกรณีที่พื้นที่มีน�้ำพอที่จะมำ 

รดต้นหญ้ำแฝกได้ เพรำะว่ำจะท�ำให้ต้นหญ้ำแฝกแขง็แรง เมื่อถงึหน้ำฝนจะทนต่อควำมแรงของน�้ำในหน้ำฝนได้...”
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๓. ผลของกำรศึกษำทดลอง ควรเกบ็ข้อมูล 

ทั้งทำงด้ำนกำรเจรญิเตบิโตของล�ำต้นและรำก ควำม

สำมำรถในกำรอนุรกัษ์ควำมสมบูรณ์ของดินและกำร

เก็บควำมชื้นในดนิและเรื่องพันธ์ุหญ้ำแฝกต่ำงๆ ด้วย

“...ควรเร่งปลูกหญ้ำแฝกให้มำกๆ เพรำะหญ้ำแฝกมีคุณสมบตัิพเิศษในกำรอนุรกัษ์ดินหลำยประกำร โดยเฉพำะดินที่มีโครงสร้ำงแข็ง 

ดงัเช่นที่ห้วยทรำยนี้ หญ้ำแฝกจะท�ำหน้ำที่เป็นเขื่อนที่มชีวีติที่จะช่วยท�ำให้ดนิมคีวำมชุ่มชื้น และอดุมสมบูรณ์มำกขึ้น...”

“...ขอให้ปลูกหญ้ำแฝกไว้ด้วยเพรำะหญ้ำแฝกมีประโยชน์มำกในกำรช่วยยึดดิน 

ไม่ให้พงัทลำย ช่วยรกัษำหน้ำดิน โดยเฉพำะที่โครงกำรนี้มีที่ลำดชันหลำยแห่ง 

นอกจำกนี้หญ้ำแฝกยงัช่วยกกัเกบ็อนิทรยีวัตถุไว้ในดิน ใบอ่อนของหญ้ำแฝก 

ยงัเป็นอำหำรสตัว์ได้อกีด้วย...”

หญ้ำแฝกมีชื่อสำมัญเป็นภำษำองักฤษว่ำ  

“Vetiver Grass” มีด้วยกนั ๒ สำยพนัธุ์ คือ หญ้ำ

แฝกดอน (Vetiveria nemordlis A. Camus) และหญ้ำ

แฝกหอม (Vetiveria zizanioides Nash) เป็นพชืที่มอีำยุ

ได้หลำยปี ขึ้นเป็นกอแน่น มใีบเป็นรูปขอบขนำนแคบ

ปลำยสอบแหลม ยำว ๓๕ - ๘๐ ซม. มสี่วนกว้ำง

ประมำณ ๕ - ๙ มม. สำมำรถขยำยพันธ์ุได้ทั้งแบบไม่

อำศยัเพศ โดยกำรแตกหน่อจำกส่วนล�ำต้นใต้ดนิ หรือ

แบบอำศัยเพศ โดยกำรให้ดอกและเมลด็ได้ เช่นกัน  

ช่อดอกที่พบในประเทศไทย สูงประมำณ ๒๐ - ๓๐ ซม.  

แต่กำรขยำยพันธ์ุโดยดอกและเมล็ดเป็นไปค่อนข้ำงยำก  

หญ้ำแฝกจงึไม่ใช่วชัพชืเช่นหญ้ำคำ

ลักษณะของหญ้าแฝก

ปกติหญ้ำแฝกจะมีกำรขยำยพันธุ ์ที่ได้ผล

รวดเรว็ โดยกำรแตกหน่อจำกล�ำต้นใต้ดนิ นอกจำกนี้

จำกกำรศกึษำพบว่ำ หญ้ำแฝกในบำงโอกำสสำมำรถ

แตกแขนงและรำกออกในส่วนของก้ำนช่อดอกได้ 
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เมื่อแขนงดังกล่ำวมีกำรเจริญเติบโตจะเพิ่มน�้ำหนัก 

มำกขึ้น ท�ำให้หญ้ำแฝกโน้มลงดินและสำมำรถ 

เจรญิเตบิโตเป็นกอหญ้ำแฝกใหม่ได้

 ๑. การปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวตามระดับ

ขวางความลาดชัน

กำรปลูกแบบนี้จะเห็นผลดียิ่ง เมื่อหญ้ำแฝก

มีควำมเจรญิและแตกกอขึ้นเต็มตลอดแนวจนไม่มี

ช่องว่ำง ซึ่งถอืว่ำมีประโยชน์สูงสดุ เพรำะเมื่อม ี

น�้ำไหลบ่ำหรือมีกำรพดัพำดินไปกระทบแถวของ 

หญ้ำแฝก แฝกจะท�ำหน้ำที่ชะลอควำมเรว็ของน�้ำลง

และดักเกบ็ตะกอนดินไว้ ส่วนน�้ำจะไหลบ่ำซึมลงไป

สู่ดนิชั้นล่ำงได้มำกขึ้น อนัจะเป็นกำรเพิ่มควำมชุม่ชื้น 

ให้แก่ดินเบื้องล่ำงและน�้ำที่ผวิดินกไ็หลผ่ำนแนว 

ต้นหญ้ำแฝกไปได้ ส่วนรำกหญ้ำแฝกนั้นก็หยั่งลกึลงไป 

ในดนิ อำจลกึถงึ ๓ เมตร ซึ่งสำมำรถยดึดนิ ป้องกนั

กำรชะล้ำงได้เป็นอย่ำงด ีไม่ว่ำจะเป็นกำรชะล้ำงแบบ

เป็นหน้ำกระดำน หรือเป็นร่องลกึ และแบบอุโมงค์

เล็กใต้ดิน เมื่อแถวหญ้ำแฝกท�ำหน้ำที่ดักตะกอนดิน

เป็นระยะเวลำนำนขึ้น ก็จะเกดิกำรสะสมทับถมกัน 

ของตะกอนดินบริเวณหน้ำแถวหญ้ำแฝกเพิ่มขึ้น 

ทกุๆ ปี กลำยเป็นคนัดนิธรรมชำตไิปในที่สดุ

 ๒. การปลูกหญ้าแฝกเพื่อแก้ปัญหาการ 

พังทลายของดินที่เป็นร่องน�้าลึก

เทคนคิกำรปลูกหญ้ำแฝกเพื่อแก้ปัญหำบรเิวณ

ร่องลึกโดยกำรปลูกหญ้ำแฝกในแนวขวำง ๑ แถว  

การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื ่อการ

อนุรักษ์ดินและน�้า
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“...หญ้ำแฝกมีคุณลักษณะที่เหมำะสมในกำรจัดระบบอนุรกัษ์ดิน โดยกำรปลกูเป็นแนวรั้วกั้นตำมระดับชั้น และได้มีกำรศึกษำทดลองใช้ 

อย่ำงได้ผลด ีในประเทศแถบเอเชยีหลำยประเทศแล้ว...”

“...นอกจำกนี้ยงัพบว่ำกำรปลูกหญ้ำแฝกยงัส่งผลให้กำรเพำะปลูกพชือื่นๆ ระหว่ำงแนวรั้วหญ้ำแฝกนั้นให้ผลผลติได้อย่ำงเตม็ที่มำกขึ้น...”
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เหนือบรเิวณร่องลกึ และใช้ถงุทรำยหรอืดินเรยีงเป็น

แนวเพือ่ช่วยชะลอควำมเร็วของน�้ำที่ไหลบ่ำในระยะที่

แฝกเริม่ตั้งตวั

 ๓. การปลูกในพื้นที่ที่มีความลาดชัน

โดยเฉพำะทำงแถบภำคเหนือและภำคใต้ 

มำตรกำรที่เหมำะสม คือกำรปลูกหญ้ำแฝกให้เป็น

แนวรั้วบรเิวณคันคูขอบเขำ หรือรมิขั้นบันไดดิน 

ด้ำนนอก โดยควรปลูกหญ้ำแฝกเป็นแถวตำมแนวขวำง 

ควำมลำดเทในต้นฤดูฝน โดยกำรไถพรวนดนิน�ำร่อง

แล้วปลูกหญ้ำแฝกลงในร่องไถ ระยะปลูกระหว่ำงต้น

ต่อหลมุ ๓ - ๕ เหง้ำต่อหลมุ ระยะห่ำงระหว่ำงแถว

แฝกจะไม่เกนิ ๒ เมตรตำมแนวตั้ง หญ้ำแฝกจะเจรญิ

เตบิโตแตกกอชดิกนัภำยใน ๔ - ๖ เดอืน

ในพื้นที่แห ้งแล ้งควรตัดหญ้ำแฝกให ้ สูง

ประมำณ ๓๐ - ๕๐ ซม. เพื่อเร่งให้มีกำรแตกกอ 

ควรตดั ๑ - ๒ เดอืนต่อครั้ง ทั้งนี้ กำรตดัหญ้ำแฝก

ต้องกระท�ำในทกุพื้นที่และใช้ใบคลมุดนิด้วย

“...ส�ำหรบัโครงกำรฟื้นฟูที่ดินเขำชะงุ้ม ให้ด�ำเนินกำรปลูกในส่วนบนที่ติดกบัเขำเขียว โดยให้ปลูกติดกนัเป็นแถวเดียว โดยให้น�ำหน้ำดิน 

มำใส่เพิ่มเตมิในระยะต้น เมื่อแฝกขึ้นดแีล้วจะช่วยเพิ่มปรมิำณหน้ำดนิได้...”
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 ๔. การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนรัุกษ์ความ

ชุ่มชื้นในดิน

เป็นกำรปลูกไม้ผลร่วมกบัแถวหญ้ำแฝกใน

ระยะแรกเริ่ม หรือปลูกแฝกสลับกบัต้นไม้ที่ต้องกำร

ใช้ประโยชน์ เช่น ในมำเลเซยีมกีำรปลูกหญ้ำแฝกเป็น

แถวในระหว่ำงแถวปลูกยำงพำรำ เมื่อต้นหญ้ำแฝก 

“...ถ้ำจะปลูกไม้ผลควรปลูกหญ้ำแฝกเป็นรูปครึ่งวงกลมล้อมต้นไม้ผลคล้ำยฮวงซุ้ย...”

เจริญเติบโตประมำณ ๑ ปี ก็สำมำรถตัดใบใช้

ประโยชน ์ในกำรเป ็นวัสดุคลุมดินบร เิวณโคน

ยำงพำรำเพื่อรักษำควำมชุ่มชื้น โดยที่เศษใบแฝก 

จะไม่เป็นพำหะของโรคและแมลง

กำรปลกูหญ้ำแฝกเพื่อรกัษำควำมชุม่ชื้นในดนิ 

กระท�ำได้ ๓ วธิกีำร คอื
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“...กำรปลูกหญ้ำแฝกเป็นแนวรอบๆ อ่ำง จะช่วยรกัษำหน้ำดินเหนืออ่ำง ท�ำให้ดินอดุมสมบูรณ์ขึ้น อนัจะเป็นกำรช่วยให้ป่ำไม้ในบรเิวณ 

พื้นที่รบัน�้ำสมบูรณ์ขึ้นอย่ำงรวดเรว็...”

“...คุณสมบัติอกีอย่ำงหนึ่งของหญ้ำแฝกกค็ือ แฝกจะเป็นตัว 

กกัเกบ็ไนโตรเจนและก�ำจัดสิ่งเป็นพษิ หรอืสำรเคมีอื่นๆ ไม่ให้ 

ไหลลงไปยงัแม่น�้ำล�ำคลอง โดยกกัให้ไหลลงไปในดนิแทน...”

- ปลูกหญ้ำแฝกขนำนไปกบัแถวของไม้ผล 

ประมำณ ๑ เมตร และน�ำใบของหญ้ำแฝก 

มำคลมุโคนต้น เพื่อช่วยรกัษำควำมชุ่มชื้นและเพิ่ม

ควำมอดุมสมบูรณ์ของดนิ

- ปลูกแบบครึง่วงกลมรอบไม้ผล ซึ่งทรงเรยีกว่ำ 

“ฮวงซุย้” โดยปลูกเป็นครึง่วงกลมรอบไม้ผลแต่ละต้น 

รศัมจีำกโคนต้นไม้ผล ๑.๕๐ - ๒.๐๐ เมตร

- ปลูกแบบครึง่วงกลมหนัหน้ำเข้ำหำแนวลำดชนั  

แนวหญ้ำแฝกจะดักตะกอนดินที่จะไหลบ่ำลงมำ 

เกบ็กกัไว้ที่โคนต้นไม้

๕. การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการ 

เสียหายของขั้นบันไดดินหรือคันคูรับน�้ารอบเขา

ในพื้นที่ลำดชันมักนิยมปลูกบนขั้นบันไดดิน

หรือมกีำรก่อสร้ำงคนัคูดนิรอบเขำ ซึ่งเป็นกำรลงทนุสูง  

กำรป้องกนักำรเสยีหำยกโ็ดยกำรปลูกหญ้ำแฝก 

เป็นแนวในบรเิวณขอบขั้นบนัไดดนิ หรอืคนัคูดนิ
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“...กำรปลูกหญ้ำแฝกควรปลูกทั้งในพื้นที่เพื่อกำรเกษตร ขอบสระหรอืแหล่งน�้ำในบรเิวณพื้นที่ป่ำไม้ตลอดจนสำมำรถปลูกในบรเิวณที่เป็น 

ร่องน�้ำ เพื่อกรองตะกอนดนิไม่ให้ไหลลงไปสู่แหล่งเกบ็น�้ำและรำกหญ้ำซึ่งหนำแน่น จะมสี่วนในกำรเกบ็ควำมชุ่มชื้นในดนิได้...”

“...ให้ด�ำเนินกำรปลกูหญ้ำแฝก ซึ่งจะช่วยทั้งกำรอนุรักษ์ดินและน�้ำโดยรำกของหญ้ำแฝกจะอุ้มน�้ำไว้ ซึ่งจะช่วยให้เกดิควำมชุ่มชื้นในดิน 

อนัจะสำมำรถปลูกพชือื่น เช่น ข้ำวโพด หรอืต้นไม้ยนืต้นอื่นๆ ในบรเิวณที่ีปลูกหญ้ำแฝกได้...”

๖. การปลูกเพื่อควบคุมร่องน�้า

โดยกำรน�ำหญ้ำแฝกไปปลูกในร่องน�้ำด้วยกำร 

ขุดหลมุปลูกขวำงร่องน�้ำเป็นแนวตรงหรือแนวหัว 

ลูกศรย้อนทำงกบัทศิทำงไหล ในลกัษณะตวั V คว�่ำ  

ซึ่งทรงเรยีกว่ำ “บั้งจ่ำ” เพื่อควบคมุกำรเกดิร่องน�้ำแบบลกึ  

หรอืกำรปลูกในร่องน�้ำล้น โดยปลูกตำมแนวระดับ 

เพื่อกกัน�้ำและช่วยกระจำยน�้ำไปใช้ในพื้นที่เพำะปลูก 

ผลของกำรปลกูหญ้ำแฝกแบบนี้จะช่วยดกัตะกอนและ

สำมำรถชะลอควำมเรว็ของน�้ำให้ลดลงด้วย

๗. การปลกูหญ้าแฝกในการป้องกนัตะกอน

ดนิทบัถมลงสูค่ลองส่งน�้า ระบายน�้า และอ่างเกบ็น�้า

ในไร่นา ตลอดจนปลกูรอบสระเพื่อกรองตะกอนดนิ
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โดยกำรปลูกหญ้ำแฝกเป็นแถวบริเวณสอง 

ข้ำงทำงคลองส่งน�้ำ จะช่วยกนัตะกอนดนิที่ไหลลงมำ  

ซึ่งในส ่วนของกำรปล ูกรอบขอบสระเพื่อกรอง 

ตะกอนดนินั้น ใช้วธิกีำรปลูกตำมแนวระดบัน�้ำสูงสดุ

ท่วมถึง ๑ แนว และควรปลูกเพิม่ขึ้นอีก ๑ - ๒ แนวเหนอื 

แนวแรก ซึ่งขึ้นอยู่กบัควำมลกึของขอบสระ ในระยะ

แรกควรดูแลปลูกแซมให้แถวหญ้ำแฝกเจริญเติบโต

หนำแน่น เมื่อน�้ำไหลบ่ำลงมำตะกอนดนิจะตดิค้ำงอยู่

บนแถวหญ้ำแฝก ส่วนน�้ำจะค่อยๆ ไหลซมึลงสระและ

รำกหญ้ำแฝกจะช่วยยึดดนิรอบๆ สระ มใิห้พงัทลำยได้  

เป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรขดุลอกสระด้วย

 ๘. การปลูกเพื่อฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม

ด�ำเนินกำรในโครงกำรฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม

เขำชะงุ้ม จงัหวดัรำชบรุแีละต�ำบลหนองพลบั อ�ำเภอ

หวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ โดยกำรปลกูหญ้ำแฝก

เป็นแถวขวำงควำมลำดเทในดินลูกรังที่เสื่อมโทรม

จำกกำรถกูชะล้ำงของผิวหน้ำดนิ จนกระทั่งเกดิควำม

แห้งแล้งและมผิีวหน้ำดนิแขง็ ขำดพชืพรรณธรรมชำติ

ปกคลุม กำรปลูกหญ้ำแฝกแบบนี้จะช่วยชะลอ 

ควำมเรว็ของน�้ำไหลบ่ำ ท�ำให้น�้ำซึมลงดินได้ลึก 

เกดิควำมชุ่มชื้น ต้นไม้สำมำรถเจรญิเตบิโตได้

 ๙. การปลูกในพื้นที่ดินดาน

ด�ำเนินกำรศึกษำที่ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ 

ห้วยทรำยฯ  ทรำยแขง็  ดนิเหนยีว หนิปูน และแร่ธำตตุ่ำงๆ  

รวมตัวกันเป็นแผ่นแข็งคล้ำยหิน ยำกที่พืชชั้นสูง 

จะเจรญิเตบิโตได้ เมื่อท�ำกำรปลกูหญ้ำแฝกในดนิดำน

พบว่ำรำกหญ้ำแฝกสำมำรถหยั่งลกึลงไปในเนื้อ

ดินดำน ท�ำให้ดินแตกร่วนขึ้น ส�ำหรับหน้ำดินจะมี

ควำมชื้นเพิ่มขึ้น ในแนวของหญ้ำแฝกสำมำรถปลูก

พนัธุ์ไม้ได้หลำยชนดิ เช่น กระถนิเทพำ สะเดำ ประดู่ 

ฯลฯ เมื่อมีกำรปลูกหญ้ำแฝกร่วมกับไม้ผล รำกของ

หญ้ำแฝกสำมำรถหยั่งลงในดนิดำน เป็นกำรสลำยดนิ

ล่วงหน้ำก่อนที่รำกไม้ผลจะหยั่งลกึลงไปถงึ

 ๑๐. การปลกูเพื่อป้องกนัการพงัทลายของ

ดินบริเวณไหล่ถนน

ด�ำเนินกำรในพื้นที่ดินตัดและดินถมข้ำงทำง 

เป็นกำรปลูกเพื่อป้องกนักำรพังทลำยของดินในส่วน

ของไหล่ทำงที่เปิดและไหล่ทำงด้ำนข้ำง โดยปลูก

หญ้ำแฝกเพื่อยึดดินและเบี่ยงเบนทำงน�้ำไหลบริเวณ 

ไหล่ทำง และปลูกขวำงแนวลำดเทเพื่อป้องกัน 

กำรพงัทลำยและเลื่อนไหลของดนิ
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 ๑๑. การปลกูเพื่อป้องกันการปนเป้ือนของ

สารพิษในแหล่งน�้า

ในปัจจุบันได้มีกำรใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อกำรเจริญ

เตบิโตและเพือ่กำรเพิม่ผลผลิตของพชืกันมำกขึ้น โดย

เฉพำะกำรใช้ปุ๋ยไนโตรเจนที่ดินในประเทศเขตร้อน 

มกัขำดอยู่เสมอๆ นอกจำกนี้เกษตรกรและผู้ประกอบ

กำรเกษตรได้มีกำรน�ำสำรเคมีมำใช้ในกำรปลูกพืช

มำกขึ้น สำรไนเตรทที่เกิดจำกกำรใส่ปุ๋ยก็ด ีโลหะหนกั 

และสำรเคมีที่เป็นพษิอนัเนื่องมำจำกกำรฉดีพ่น 

สำรป้องกนัก�ำจัดวัชพชืและศัตรูพชืกด็ี สำรเหล่ำนี้

หำกถูกชะล้ำงลงในแหล่งน�้ำ จะท�ำให้เกดิมลพิษต่อ 

สภำพแวดล้อม กำรศึกษำทดลองที่ศูนย์ศึกษำ 

กำรพัฒนำห้วยทรำยฯ พิสูจน์ได้ว่ำกอหญ้ำแฝกที่ปลกู

เป็นแนวขวำงควำมลำดเทของพื้นที่สำมำรถจะยบัยั้ง 

และลดกำรสูญเสยีหน้ำดินบนพื้นที่ลำดชันได้ระดับ

หนึ่ง ขณะเดยีวกนัรำกหญ้ำแฝกที่มกีำรแพร่กระจำย

อย่ำงหนำแน่นและหยั่งลึก จะเป็นก�ำแพงกกักั้นดิน

และสำรพษิที่ปะปนมำกบัน�้ำ ไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งน�้ำ

เบื้องล่ำง นอกจำกนี้ตัวของรำกหญ้ำแฝกเอง น่ำจะ

มีประสทิธิภำพในกำรที่จะดูดซับธำตุโลหะหนักและ

สำรเคมบีำงอย่ำงได้ดกีวำ่พชืชนดิอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจำก

ควำมสำมำรถของรำกหญ้ำแฝกในกำรที่หยั่งลึกและ

แผ่กว้ำงได้มำกกว่ำรำกหญ้ำชนดิอื่นๆ

ประโยชน์อเนกประสงค์อื่นๆ จากหญ้าแฝก
- ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์สิง่แวดล้อม

และนิเวศวิทยา

โดยกำรปลูกหญ้ำแฝกเป็นแถวขนำนไปตำม

คลองส่งน�้ำ หรือแม่น�้ำล�ำคลอง ซึ่งแถวหญ้ำแฝก 

จะช่วยในกำรดักตะกอนดิน และกรองขยะมูลฝอย 

ไม่ให้ลงไปสูแ่ม่น�้ำล�ำคลอง ซึ่งจะเป็นสำเหตใุห้เกิดกำร 

ตื้นเขนิและน�้ำเน่ำเสีย กำรปลูกหญ้ำแฝกจะช่วยให้น�้ำ

ในแหล่งน�้ำมคีวำมสะอำดยิ่งขึ้น

- ใบและต้นหญ้าแฝกเป็นอาหารสัตว์

และท�าปุ๋ยหมัก

ใบของหญ้ำแฝกเป็นอำหำรสัตว์ได้ พบว่ำ 
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จำกแหล่งพันธ์ุก�ำแพงเพชร ๒ มคีณุค่ำทำงอำหำรสตัว์ 

ดีกว่ำพนัธุ์อื่นๆ ทั้งปรมิำณโปรตีนหยำบ วัตถแุห้ง 

ที่ย่อยได้ค่ำ NDS และแร่ธำตตุ่ำงๆ ส่วนหญ้ำแฝกที่มี 

อำยุกำรตดั ๔ สปัดำห์ มคีวำมเหมำะสมที่สดุทั้งด้ำน

กำรให้ผลผลติและคณุค่ำทำงอำหำรสตัว์ นอกจำกนี้ 

ยงัพบว่ำใบอ่อนของหญ้ำแฝกสำมำรถน�ำมำบด

เลี้ยงปลำและเป็นอำหำรสตัว์ได้ แต่ใบแก่ใช้ไม่ได้ผล

เนื่องจำกมีคุณค่ำทำงอำหำรสตัว์น้อยกว่ำหญ้ำชนิด

อื่นๆ มีควำมสำกคำย นอกจำกนั้นต้นและใบของ

หญ้ำแฝกน�ำมำท�ำปุ๋ยหมกั ภำยใน ๖๐ - ๑๒๐ วนั  

สภำพของต้นและใบแฝกจะมีกำรย่อยสลำยเป็น 

ปุ๋ยหมักอย่ำงสมบูรณ์ มีปรมิำณธำตุอำหำรที่ส�ำคัญ

ให้สำรปรบัปรงุบ�ำรงุดนิอกีด้วย

- ป ลูกหญ ้ าแฝก เพื ่อ ใช้ประ โยชน ์ 

มุงหลังคาและอื่นๆ ในบ้าน

 โดยกำรใช้ใบที่แห้งแล้วมำสำนเรียงกัน 

เป็นตบั เพื่อท�ำเป็นหลงัคำบ้ำนเรอืน ที่พกัผ่อนหย่อนใจ  

หลงัคำร้ำนค้ำ เป็นต้น ตบัหลงัคำที่ท�ำจำกหญ้ำแฝก

สำมำรถผลติจ�ำหน่ำยได้ ส่วนรำกที่มีควำมหอมนั้น

คนไทยรุ่นเก่ำเคยน�ำมำแขวนในตู้เสื้อผ้ำ ท�ำให้มี 

กลิ่นหอม และช่วยไล่แมลงที่จะท�ำลำยเสื้อผ้ำได้

- หญ้าแฝกใช้ท�าสมนุไพรและน�้าหอมได้

 มีสรรพคุณช่วยขับลมในล�ำไส้ แก้อำกำร

ท้องอดืเฟ้อ และแก้ไข้ได้ ส่วนรำกสำมำรถน�ำมำสกดั

ท�ำน�้ำมันที่มีประโยชน์และคุณค่ำทำงกำรค้ำได้ เช่น 

ฝรั่งเศสผลติน�้ำหอมจำกรำกหญ้ำแฝก ชื่อ “Vetiver”
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จำกกำรด�ำเนินงำนที่ทุกหน่วยงำนได้ร่วมมือ

กนัให้เป็นไปตำมพระรำชด�ำร ิ ท�ำให้กำรศึกษำและ

กำรปฏิบตัิได้ผลอย่ำงชัดเจน จนเป็นที่ยอมรบัจำก

ธนำคำรโลกว่ำ “ประเทศไทยท�ำได้ผลอย่ำงเต็มที่

และมีประสิทธิภำพยอดเยี่ยม”

เมื่อวันที่ ๒๕ กมุภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๖  

International Erosion Control Association (IECA)  

ได้มมีตถิวำยรำงวลั The International Erosion Control 

Association’s International Merit Award แด่พระบำท

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ในฐำนะที่ทรงเป็นแบบอย่ำง 

“จึงนับได ้ว ่ำคุณค่ำของหญ้ำแฝกนั ้น  

มีมำกมำยหลำยประกำร”
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“...กำรปลูกหญ้ำแฝกบนพื้นที่ภูเขำ ให้ปลูกตำมแนวขวำงของควำมลำดชันและในร่องน�้ำของภูเขำ เพื่อป้องกนักำรพงัทลำยของหน้ำดิน  

และช่วยเกบ็ควำมชื้นในดนิไว้ด้วย...”
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ในกำรน�ำหญ้ำแฝกมำใช้ในกำรอนุรักษ์ดินและ

น�้ำ และเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๓๖  

ผู้เชี่ยวชำญเรื่องหญ้ำแฝกเพื่อกำรอนุรักษ์ดินและ

น�้ำแห่งธนำคำรโลกได้น�ำคณะเข้ำเฝ้ำทูลละออง 

ธุลพีระบำททูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำยแผ่นเกียรติ

บัตรเป็นภำพรำกหญ้ำแฝกชุบส�ำริด ซึ่งเป็นรำงวัล

สดดุพีระเกยีรตคิณุ (Award of Recognition) ในฐำนะ

ที่ทรงมุง่มั่นในกำรพฒันำและส่งเสริมกำรใช้หญ้ำแฝก

ในกำรอนรัุกษ์ดนิและน�้ำ และผลกำรด�ำเนนิงำนหญ้ำ

แฝกในประเทศไทยได้รับกำรตพีมิพ์เผยแพร่ไปทั่วโลก

ควำมอุดมสมบูรณ์ของพื้นแผ่นดินที่เพิ่มขึ้นนี้ 

นบัได้ว่ำเป็นเพรำะพระวริยิอตุสำหะ และพระปรชีำญำณ 

อนัยำวไกลขององค์พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัที่ทรง

ศกึษำวเิครำะห์ ตลอดจนคำดกำรณ์ด้ำนกำรอนุรกัษ์

สิง่แวดล้อม และทรัพยำกรธรรมชำตขิองประเทศไทย 

ทั้งนี้เพื่อควำมมั่งคั่งสมบูรณ์พูนสขุของประชำชน 

ทั้งหลำยทั่วหน้ำกัน

“...ให้เร่งด�ำเนนิกำรปลูกหญ้ำแฝกให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ภำยใน ๒ ป ีถงึแม้กำร

ด�ำเนนิงำนอำจจะสิ้นเปลอืงงบประมำณบ้ำงกค็วรได้ด�ำเนนิกำร...”
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ทฤษฎีว่าด้วย
การพัฒนาทรัพยากรแหล่งน�้าในบรรยากาศ

“ฝนหลวง”

ในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ในโอกำสที่พระบำทสมเดจ็

พระเจ้ำอยู่หวัเสดจ็พระรำชด�ำเนนิโดยพระรำชพำหนะ

เครือ่งบนิพระที่นั่ง เพื่อทรงเยี่ยมเยียนทกุข์สุขของพสก

นิกรในภำคตะวันออกเฉยีงเหนือย่ำนบริเวณเทือก

เขำภูพำน ทรงพบเห็นว่ำภำวะแห้งแล้งได้ทวีควำมถี ่

และมีแนวโน้มว ่ำจะรุนแรงยิ่งขึ้นเป ็นล�ำดับนั้น 

น่ำจะมีสำเหตุเกดิขึ้นจำกกำรผนัแปรและคลำด

เคลื่อนของฤดูกำลตำมธรรมชำติ อีกทั้งกำรตัดไม้

ท�ำลำยป่ำอำจจะเป็นอีกสำเหตุหนึ่งที่ท�ำให้สภำพ

แวดล้อมมีกำรเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 

ท�ำให้สภำพอำกำศจำกพื้นดินถึงระดับฐำนเมฆ 

ไม่เอื้ออ�ำนวยต่อกำรกลั่นตัวของไอน�้ำที่จะก่อตัว 

เกดิเป็นเมฆ และท�ำให้ยำกต่อกำรเหนี่ยวน�ำให้ฝนตก 

ลงสู่พื้นดนิ จงึมฝีนตกน้อยกว่ำปกตหิรอืไม่ตกเลย

แนวพระราชด�าริ
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“...ทรงพบว่ำปัญหำภยัแล้ง ฝนทิ้งช่วงท�ำให้รำษฎรเดอืดร้อน และเป็นสิ่งที่พระองค์ต้องหำทำงแก้ไข...”

ทรงสงัเกตว่ำมีเมฆปรมิำณมำกปกคลมุเหนือ

พื้นที่ระหว่ำงเส้นทำงบนิ แต่ไม่สำมำรถก่อรวมตัว 

จนเกดิเป็นฝนตกได้ เป็นเหตใุห้เกดิสภำวะฝนทิ้งช่วงเป็น 

ระยะเวลำยำวนำน ทั้งๆ ที่เป็นช่วงฤดูมรสมุตะวนัตก

เฉยีงใต้ ซึ่งเป็นฤดูฝน

เกิดสภำพควำมแห้งแล้งทั่วพื้นที่ ทั้งๆ ที่ 

ท้องฟ้ำมีเมฆมำก

คือ “จุดประกายข้อสังเกต” ของพระบำท

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ในขณะที่พระองค์ท่ำนได้เสดจ็ 

พระรำชด�ำเนนิไปทรงเยี่ยมประชำชน และทอดพระเนตร 

เห็นแต่ควำมแห้งแล้งเกดิขึ้นทั่วไป ทั้งๆ ที่ท้องฟ้ำ

มี เมฆปกคลมุอย ู่  นอกจำกนี้ ได ้ทรงพบเห็น 

ท้องถิ่นหลำยแห่งประสบปัญหำพื้นดนิแห้งแล้ง หรอืกำร 

ขำดแคลนน�้ำเพื่อกำรอุปโภค บรโิภค และท�ำกำร

เกษตร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในฤดูเพำะปลูก เกษตรกร

มกัจะประสบควำมเดอืดร้อนทกุข์ยำกมำก เนื่องจำก

บำงครั้งเกิดภำวะฝนทิ้งช่วงในระยะวิกฤติของพืชผล  

กล่ำวคือ หำกขำดน�้ำในระยะดังกล่ำวนี้จะท�ำให้

ผลผลิตต�่ำหรืออำจไม่มีผลผลิตให้เลย รวมทั้งอำจ

ท�ำให้ผลผลติที่มีอยู่เสียหำยได้ กำรเช่นนี้เมื่อเกิด

ภำวะฝนแล้งหรอืฝนทิ้งช่วงในครำใดของแต่ละปี จึง

สร้ำงควำมเดือดร้อนอย่ำงสำหัสและก่อให้เกิดควำม

สญูเสยีทำงเศรษฐกิจแก่เกษตรกรอย่ำงใหญ่หลวง

นอกจำกนี้ภำวะควำมต้องกำรใช้น�้ำของประเทศนับ

วันจะทวีปริมำณควำมต้องกำรสูงขึ้นอย่ำงมหำศำล 

เพรำะกำรขยำยตวัเจรญิเตบิโตทำงด้ำนอตุสำหกรรม 
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เกษตรกรรม และกำรเพิ่มขึ้นของประชำกร ซึ่งส่งผล 

ให ้ปรมิำณน�้ำต ้นทุนจำกทรพัยำกรน�้ำที่มีอยู ่ 

ไม่เพยีงพอ ตัวอย่ำงนี้เห็นได้ชัดคือ...ปริมำณน�้ำใน

เขื่อนภูมพิลลดลงอย่ำงน่ำตกใจ

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัวมีพระมหำ 

กรุณำธิ คุณพระรำชทำนสมัภำษณ ์ เกี่ ยวกับ 

ฝนหลวงแก่ข้ำรำชกำรส�ำนกังำน กปร. ประกอบด้วย  

นำยสเุมธ ตนัตเิวชกลุ นำยมนูญ มกุข์ประดษิฐ์ และ

นำยพมิลศักดิ์ สวุรรณทัต เมื่อวันที่ ๑๗ มีนำคม 

๒๕๒๙ ณ พระต�ำหนกัจติรลดำรโหฐำน

“...เรื่องฝนเทียมนี้เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๘ 

แต่ยังไม่ได้ท�ำอะไรมำกมำย เพรำะว่ำไปภำค

อีสำนตอนนั้นหน้ำแล้งเดือนพฤศจิกำยน ที่ไปมี

“...มีพระรำชด�ำรใินกำรค้นหำลู่ทำงที่จะคิดค้นหำเทคนิค หรือวิธกีำรทำงวิทยำศำสตร์ด้ำนกำรดัดแปรสภำพอำกำศ มำช่วยให้เกดิกำรก่อ 

และรวมตวัของเมฆให้เกดิฝนได้...”

เมฆมำก อีสำนก็แล้ง ก็เลยมีควำมคิด ๒ อย่ำง

ต้องท�ำ check dam…ตอนนั้นเกิดควำมคิดจำก

นครพนม ผ่ำนสกลนคร ข้ำมไปกำฬสินธุ์ ลงไป

สหัสขันธ์ ที่เดี๋ยวนี้เป็นอ�ำเภอ สมเด็จ...ไปจอด 

ที่นั่นไปเยี่ยมรำษฎรมันแล้ง มีฝุ่น...”

“...แต่มำเงยดูท้องฟ้ำ มีเมฆ ท�ำไมมีเมฆ 

อย่ำงนีท้�ำไมจะดึงเมฆนี่ให้ลงมำได้ ก็เคยได้ยิน

เรื่องท�ำฝนก็มำปรำรภกับคุณเทพฤทธิ์ ฝนท�ำได้ 

มี มีหนังสือ เคยอ่ำนหนังสือท�ำได้...”

นับเป็นต้นก�ำเนิดแห่งพระรำชด�ำริ “ฝน

หลวง” ที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงค้นพบ

ด้วยพระองค์เอง...อย่ำงแท้จรงิ

ด้วยสำยพระเนตรที่ยำวไกล และทรงควำม
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“...ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เริ่มด�ำเนินกำรทดลองปฏิบตัิกำรฝนหลวงเป็นครั้งแรก และ

พัฒนำกรรมวิธโีดยอำศัยผลกำรทดลอง และกำรสงัเกตกำรณ์โดยมุ่งหวังผล 

ให้เกดิฝนตกเป็นส�ำคญั...”

อัจฉริยะของพระองค์ท่ำนที่ประกอบด้วยคณุลักษณะ

ของนักวิทยำศำสตร์ จึงทรงสงัเกต วิเครำะห์ข้อมูล

ในขั้นต้นแล้ว จึงได้มีพระรำชด�ำรคิรั้งแรก ในปี 

พ.ศ. ๒๔๙๘ แก่ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์  เทวกลุ ว่ำจะทรง

ค้นหำวิธีกำรที่จะท�ำให้เกดิ “ฝนตกนอกเหนือจำก

ที่จะได้รับจำกธรรมชำติ” โดยกำรน�ำเทคโนโลย ี

สมัยใหม่มำประยกุต์กบัทรพัยำกรที่มีอยู่ให้เกิดมี

ศกัยภำพของกำรเป็นฝนให้ได้

ทรงเชื ่อมั ่นในพระรำชหฤทัยว ่ำด ้วย

ลักษณะภูมิอำกำศและภูมิประเทศของบ้ำนเรำ

จะสำมำรถด�ำเนนิกำรให้บังเกิดผลส�ำเร็จได้อย่ำง

แน่นอน

เนื่องจำก “น�ำ้”  เป็นสิง่ที่ได้รับกำรกล่ำวขวญัถงึ

ตลอดเวลำในสงัคมไทยที่ก�ำลงัได้รบัผลกระทบอย่ำง

รนุแรงอันเนื่องมำจำกขำดแคลนน�้ำอยู่ในขณะนั้น 

 เป ็นเพราะน� ้าคือป ัจจัยข ัน้พื ้นฐานที ่

ส�าคัญในการด�ารงชีพของมนุษย์และพืชพรรณ

ธัญญาหารตลอดจนสงิสาราสตัว์ทั้งหลายทั้งปวง

กำรขำดแคลนน�้ำจึงมิได้มีผลโดยตรงแค่เพยีง

ควำมเป็นอยู่ของประชำชนเท่ำนั้น แต่ยงัได้ก้ำวล่วง

ไปถงึกำรพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ

โดยส่วนรวมอกีด้วย และถึงขนำดที่พระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หวัมพีระรำชด�ำรสัว่ำ “น�้ำ คือ ชีวิต”

แม้ว่ำประเทศไทยเรำได้พยำยำมอย่ำงสดุก�ำลงั 

ที่จะท�ำกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวด้วยกำรพฒันำ

ทรพัยำกรแหล่งน�้ำของชำตทิกุประเภทที่มอียู่

ซึ่งเป็นที่ยอมรบักนัว่ำแหล่งทรพัยำกรน�้ำของ

ประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน ยงัอยู่ห่ำงจำกระดับควำม

เพยีงพอของควำมต้องกำรใช้น�้ำของประชำกรใน

ประเทศเป็นอย่ำงมำก อกีทั้งยงัมีพื้นที่เกษตรกรรม 

ที่ต้องพึ่งพำน�้ำฝนเป็นหลกัใหญ่อยู่อกีถงึ ๘๒.๖%

ดงันั้น จงึทรงคำดกำรณ์ว่ำ ก่อนที่จะถงึสภำพ

ที่สุดวิสัยหรือยำกเกนิกว่ำจะแก้ไขได้นั้นควรจะมี

มำตรกำรหนึ่งที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหำดังกล่ำว

ได้ จึงพระรำชทำนพระรำชด�ำริในปี พ.ศ. ๒๔๙๙  

แก่ ม.ล.เดช สนิทวงศ์ ว่ำ “น่ำจะมีลู่ทำงที่จะคิด 

ค้นหำเทคนิคหรือวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ด้ำน

กำรดัดแปรสภำพอำกำศมำช่วยให้เกิดกำรก่อ

และรวมตัวของเมฆให้เกิด “ฝน” ได้”

กำรรบัสนองพระรำชด�ำริได้ด�ำเนินกำรอย่ำง

จรงิจงัจำกควำมร่วมมอืกันระหว่ำง ม.ล.เดช สนทิวงศ์  
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ม.จ.จกัรพนัธ์เพญ็ศริ ิจกัรพนัธุ์ และ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์  

เทวกลุ ในอนัที่จะศึกษำและน�ำวิธีกำรท�ำฝน 

อย่ำงในต่ำงประเทศมำประยกุต์ใช้กบัสภำพอำกำศ

ของเมอืงไทย

“ฝนหลวง” หรอื “ฝนเทียม” จงึมกี�ำเนดิขึ้น 

จำกกำรสนองพระรำชด�ำร ิ โดยประยุกต์ใช้จำกผล

กำรวิจัยค้นคว้ำทำงวิชำกำรด้ำนท�ำฝนเทียมของ

ประเทศต่ำงๆ เช่น สหรฐัอเมรกิำ ออสเตรเลยี และ

อสิรำเอล ภำยใต้กำรพระรำชทำนข้อแนะน�ำจำกองค์ 

พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัอย่ำงใกล้ชดิ พร้อมกันนี้ 

ได้มีกำรจัดตั้งส่วนรำชกำร “ส�านักงานปฏิบัติการ

ฝนหลวง” ขึ้น รบัผดิชอบกำรด�ำเนินกำรฝนหลวง 

ในระยะเวลำต่อมำจนถงึปัจจบุนั

ใ น ร ะยะแ รกของกำ รด� ำ เ นิ นกำ รตำม 

พระรำชด�ำรนิี้ ข้อมูล หรอืหลกัฐำนที่น�ำมำทดลอง

พิสูจน์ยืนยนัผลนั้นยังมน้ีอยมำก และขำดควำมเชื่อถือ 

ทำงวิชำกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเทศไทยเรำ

ยงัไม่มีนักวิชำกำรด้ำนกำรดัดแปรสภำพอำกำศ

หรอืนักวิชำกำรท�ำฝนอยู่เลย ดังนั้น ในช่วงเริ่มต้น

ของกำรทดลองปฏิบตัิกำรฝนหลวง พระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัวจึงได้ทรงติดตำมผล วำงแผนกำร 

ทดลองปฏิบตัิกำร โดยทรงสงัเกตจำกรำยงำน 

แทบทกุครั้งอย่ำงใกล้ชดิ

วันที่ ๒๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๑๒ นับเป็น

ประวัติศำสตร์แห่งกำรท�ำฝนหลวงของประเทศไทย 

เพรำะเป็นวันปฐมฤกษ์ในกำรปฏิบัติกำรทดลองท�ำ

ฝนเทียมกบัเมฆในท้องฟ้ำเหนือภำคพื้นดิน บรเิวณ

วนอทุยำนแห่งชำตเิขำใหญ่ อ�ำเภอปำกช่อง จงัหวดั

นครรำชสมีำ โดยกำรใช้น�้ำแขง็แห้ง (dry-ice) โปรยที่

ยอดของกลุ่มก้อนเมฆ ปรำกฏว่ำหลงักำรปฏบิตักิำร

ประมำณ ๑๕ นำท ีก้อนเมฆในบรเิวณนั้นเกดิมกีำร

รวมตัวกนัอย่ำงหนำแน่นจนเห็นได้ชัด สงัเกตได้จำก 

สขีองฐำนเมฆได้เปลี่ยนจำกสีขำวเป็นสเีทำเข้ม ซึ่ง 

ผลกำรทดลองเป็นที่น่ำพอใจ เพยีงแต่ยงัไม่อำจควบคมุ 

ให้ฝนตกในบรเิวณที่ต้องกำรได้

ต ่อมำพระบำทสมเด็จพระเจ ้ำอยู ่หัว ได ้

พระรำชทำนค�ำแนะน�ำเพิ่มเติมตลอดเวลำอย่ำง 

ต่อเนื่อง อำทิ กำรเปลี่ยนที่ทดลองไปยงัจุดแห้งแล้ง 

อื่นๆ เช่น ที่อ�ำเภอชะอ�ำ จงัหวดัเพชรบรุ ีเป็นต้น

จะเห็นได้ว่ำกำรปฏิบัติงำนฝนหลวงเมื่อตอน

เริ่มต้นต้องพบกับควำมยำกล�ำบำกและอุปสรรค

มำกมำยนำนำประกำร สิ่งส�ำคัญคือจะต้องมีสภำพ 

ดนิฟ้ำอำกำศที่เอื้ออ�ำนวยต่อกำรท�ำฝนทดลอง กล่ำวคอื  

จะต้องดูลักษณะเมฆที่มีศักยภำพที่จะเกิดฝนได้ ซึ่ง

เมฆในลักษณะเช่นนี้มองเผินๆ จะคล้ำยขนแกะ 

ในท้องฟ้ำ ถ้ำไม่มีก็จ�ำเป็นต้องสร้ำงให้เกิดเมฆขึ้น 

โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ควำมชื้นจะต้องอยู่ในระดบั ๗๐% 

กำรปฏบิตังิำนจงึจะได้ผล แต่ถ้ำควำมชื้นต�่ำลงเท่ำใด

ก็จะยิง่ได้ผลนอ้ยลงจนไม่คุม้ค่ำ ฉะนั้น กำรสร้ำงเมฆ

ก็คือกำรสร้ำงควำมชื้นขึ้นในอำกำศนั่นเอง โดยใช้

เคมีภัณฑ์หลำยชนิดซึ่งได้ทดสอบแล้วว่ำได้ผลดีและ

ปลอดภยัต่อชวีติมนษุย์มำใช้ในกำรท�ำฝนหลวง

จำกพระมหำกรุณำธิคุณแห่งองค์พระบำท

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เมื่อมีปัญหำอุปสรรคเกี่ยวกับ

กำรทดลอง จึงโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนค�ำแนะน�ำ 

และมีพระรำชด�ำรเิพิ่มเติมในกำรปรับปรุงหลำย

ประกำรจนสำมำรถปฏบิตักิำรฝนหลวงได้ด ีและทรง

ให้กำรสนบัสนนุในด้ำนต่ำงๆ โดยเฉพำะทรงตดิตำม

กำรปฏบิตังิำนทดลองอย่ำงใกล้ชดิทกุระยะ และทรง

แนะน�ำฝึกฝนนักวิชำกำรให้สำมำรถวำงแผนปฏิบัติ

กำรอย่ำงเหมำะสมกับสภำพภูมิอำกำศของแต่ละ

ท้องถิ่น บำงครั้งพระองค์กท็รงทดลองและควบคุม

บญัชำกำรท�ำฝนหลวงด้วยพระองค์เอง

ก่อนจะท�ำฝนหลวงแต่ละครั้ง จะทรงเตือน

ให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบสภำพอำกำศล่วงหน้ำ เพื่อ

ป้องกนัมใิห้เกดิควำมเสยีหำยแก่พชืผลและทรพัย์สนิ 
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ของรำษฎร ทรงเร่งให้ปฏบิตักิำร เมื่อสภำพอำกำศอ�ำนวย 

เพื่อจะได้ปรมิำณน�้ำฝนมำกยิ่งขึ้น กบัทรงแนะน�ำให้

ระมดัระวงัสำรเคมทีี่ใช้ปฏบัิตกิำรต้องไม่เป็นอันตรำย

ต่อผู้ใช้ด้วย

จนในที่สุดจำกกำรศึกษำวิจัยเป็นกำรส่วน

พระองค์ในเร ื่องเก ี่ยวกับกระแสและทิศทำงลม 

ในแต่ละพื้นที่แต่ละเวลำมีกำรทดสอบปรบัปรงุหลำย

ประกำรจนน�ำไปใช้กำรได้ด ีจนสำมำรถพระรำชทำน

ข้อแนะน�ำให้ดงึหรอืสร้ำงเมฆได้ ทั้งยังสำมำรถบังคบั

เปลี่ยนทิศทำงของเมฆให้เกดิฝนตกในบรเิวณรบัน�้ำ 

ที่ต้องกำร เช่น อ่ำงเกบ็น�้ำ ห้วย หนอง คลอง บงึ หรอื

บริเวณใกล้เคียงที่ก�ำหนดไว้ จึงนับว่ำ “ฝนหลวง” 

เป็นควำมส�ำเร็จที่เกดิจำกพระอจัฉริยภำพ และควำม

สนพระรำชหฤทัยอย่ำงจรงิจังของพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หวัโดยแท้

กำรพฒันำค้นคว้ำที่เกี่ยวกบัฝนหลวงได้พฒันำ

ก้ำวหน้ำขึ้นเป็นล�ำดับ ทั้งนี้ เพรำะพระบำทสมเด็จ 

พระเจ้ำอยูห่วั ได้ทรงท�ำกำรทดลองวจิยัด้วยพระองค์เอง  

รวมทั้งได้พระรำชทำนทรัพย์สินส่วนพระองค์เป็นค่ำใช้

จ่ำย เพื่อท�ำกำรทดลองปฏิบัติกำรฝนหลวงด้วยพระ

“...ควำมพร้อมจะท�ำให้เกดิผลส�ำเรจ็ในกำรปฏบิตักิำรฝนหลวง...”
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“...พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเสด็จพระรำชด�ำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสำธริำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร เพื่อทอดพระเนตร 

กำรทดลอง และวจิยัฝนหลวงด้วยพระองค์เอง...”

เมตตำธรรม ระยะเวลำที่ทรงมำนะบำกบั่น อดทน

ด้วยพระวริยิอุตสำหะนบัถงึวนันี้เป็นเวลำเกือบ ๓๐ ปี

ในที่สดุด้วยพระปรชีำสำมำรถและพระอัจ- 

ฉริยภำพที่ทรงสั่งสมจำกกำรทดลอง สำมำรถท�ำให้

ก�ำหนดบังคับฝนให้ตกลงสู่พื้นที่เป้ำหมำยได้ส�ำเร็จ  

กลำยเป็นหลกัแนวทำงให้นักวิชำกำรฝนหลวง 

รุ่นปัจจุบนั ได้ท�ำกำรศึกษำวิจัยอย่ำงมีระเบียบและ

เป็นระบบวทิยำศำสตร์ที่แท้จรงิ

๑. ทรงเน้นถงึควำมจ�ำเป็นในด้ำนพัฒนำกำร

และกำรด�ำเนินกำรปรับปรงุวิธีกำรท�ำฝนในแนวทำง

ของกำรออกแบบกำรปฏิบัติกำร กำรติดตำม

และประเมินผลที่มีลกัษณะเป็นกระบวนกำรทำง

วิทยำศำสตร์มำกยิ่งขึ้น ตลอดจนควำมเป็นไปได้ 

ในกำรใช้ประโยชนข์องเครือ่งคอมพวิเตอร์ เพื่อศกึษำ

รูปแบบของเมฆและกำรปฏบิตักิำรท�ำฝนให้บรรลตุำม

วตัถปุระสงค์ของโครงกำร

๒. ทรงย�้ำถึงบทบำทของกำรดัดแปรสภำพ

อำกำศหรอืกำรท�ำฝนว่ำเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญ

อนัหนึ่งในกระบวนกำรจดักำรทรพัยำกรแหล่งน�้ำ เช่น 

กำรเพิ่มปรมิำณน�้ำให้แก่แหล่งเก็บกักน�้ำต่ำงๆ กำร

บรรเทำปัญหำมลภำวะ และกำรเพิ่มปริมำณน�้ำเพื่อ

สำธำรณูปโภค เป็นต้น

พระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จ
พระเจ ้ าอยู ่ห ัวถ ึงกลยุทธ ์การพัฒนา 
โครงการพระราชด�าริ “ฝนหลวง”
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“ทรงเจมิเครื่องบนิ “แอร์ทรคั” เครื่องบนิท�ำฝนเทยีม ณ สนำมบนิบ่อฝ้ำย อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ์ เมื่อวนัที่ ๒๖ เมษำยน ๒๕๑๕”

๓. ทรงเน้นว่ำ ควำมร่วมมอืประสำนงำนอย่ำง

เต็มที่ระหว่ำงหน่วยงำนและส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง

เท่ำนั้น ที่จะเป็นกญุแจส�ำคัญในอนัที่จะท�ำให้บรรลุ

ผลตำมวตัถปุระสงค์ของโครงกำรได้

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวได้ทรงวิเครำะห์

กรรมวิธทีี่จะท�ำกำรผลติฝนหลวงว ่ำมีขั้นตอน 

ที่สำมำรถเข้ำใจกนัได้ง่ำย ๓ ขั้นตอน คอื

ขั้นตอนที่ ๑ ก่อกวน

โดยกำรใช้สำรเคมีไปกระตุ้นมวลอำกำศทำง

ด้ำนเหนือลมของพื้นที่เป้ำหมำย ให้เกดิกำรลอยตัว

ขึ้นสู่เบื้องบนรวมตวักนัเป็นกลุ่มก้อนเมฆฝน

ขั้นตอนแรกนี้เป็นขั้นตอนที่เมฆธรรมชำติเริ่ม

ก่อตวัทำงแนวตั้ง กำรท�ำฝนหลวงในขั้นตอนนี้จงึมุง่ใช้ 

สำรเคมไีปกระตุน้อำกำศให้เกดิกำรลอยตวัขึ้นสูเ่บื้องบน  

เพื่อให้เกิดกระบวนกำรชักน�ำไอน�้ำหรอืควำมชื้น

เข้ำสู่ระดับกำรเกดิเมฆ ระยะเวลำที่เหมำะสมใน 

กำรปฏบิตังิำนของขั้นตอนแรกนี้ ควรด�ำเนนิกำรในช่วง 

เช้ำของแต่ละวนั

สำรเคมทีี่ใช้ในขั้นตอนนี้ ได้แก่ สำรแคลเซยีม

คลอไรด์ สำรแคลเซียมคำร์ไบด์ สำรแคลเซียม

ออกไซด์ หรือสำรผสมระหว่ำงเกลือแกงกบัสำรยูเรีย  

หรือสำรผสมระหว่ำงสำรยูเรยีกับสำรแอมโมเนีย

ไนเตรท ซึ่งสำรผสมดังกล่ำวนี้ แม้จะมีเปอร์เซ็นต์

 ดุจสิ่งมหัศจรรย์... เพาะเมฆและบังคับ

เมฆให้เกิดฝน
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พระรำชทำนพระรำชด�ำรวิ่ำ “...ในแต่ละพื้นที่เป้ำหมำยปฏิบัติกำรให้พจิำรณำก�ำหนดเลอืกพื้นที่ปฏิบตัิกำรที่มีสภำพแวดล้อมเหมำะสม 

ต่อกำรตกของฝนมำกที่สดุ เป็นเป้ำหมำยหลกั...”
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ควำมชื้นสมัพัทธ์ต�่ำกต็ำม แต่กส็ำมำรถดูดซับไอน�้ำ 

จำกมวลอำกำศได้อนัเป็นกำรกระตุ ้นกลไกของ

กระบวนกำรกลัน่ตวัของไอน�้ำในมวลอำกำศ อกีทั้งยงั

เสรมิสร้ำงให้เกดิสภำพแวดล้อมโดยรอบที่เหมำะสม 

“...วธิกีำรท�ำฝน คอื ท�ำให้ก้อนหรอืกลุ่มเมฆรวมตวักนัหนำแน่น (Fatten) แล้วกบ็งัคบัให้เกดิฝนตกลง (Attack)...”

ต่อกำรเจริญเตบิโตของเมฆทำงด้ำนเหนอืลมของพื้นที่

เป้ำหมำยอกีด้วย

เมื่อเมฆเริ่มเกดิมกีำรก่อรวมตวัและเจริญเตบิโต 

ทำงตั้งแล้ว จงึใช้สำรเคมทีี่ให้ปฏกิริยิำคำยควำมร้อน 
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โปรยเป็นวงกลมหรอืเป็นแนว ถดัมำทำงใต้ลมเป็น

ระยะทำงสั้นๆ เข้ำสู่ก้อนเมฆ เพื่อกระตุ้นให้เกิด

ก้อนเมฆเป็นกลุ่มแกนร่วมในบรเิวณพื้นที่ปฏิบตัิกำร 

ส�ำหรบัใช้เป็นแกนกลำงในกำรสร้ำงกลุ่มเมฆฝน 

ในระยะต่อมำ

กำรวำงแผนปฏิบัติกำรฝนหลวงในขั้นแรก

นี้ก่อนด�ำเนินกำรจะต้องท�ำกำรศึกษำข้อมูลสภำพ

อำกำศ และก�ำหนดพื้นที่เป้ำหมำยในแต่ละวัน 

โดยใช้ทิศทำงและควำมเร็วของลมเป็นตัวก�ำหนด

บรเิวณหรอืแนวพกิดัที่จะโปรยสำรเคมี

อุณหภูมิและควำมชื้นของบรรยำกำศ แต่ละ

ระดับจะถูกน�ำมำค�ำนวณและวิเครำะห์ตำมวิชำกำร

ทำงอตุนุยิมวทิยำ เพื่อหำสำเหตทุี่ขดัขวำงกำรก่อตวั

ของเมฆที่อำจเกดิขึ้นระหว่ำงด�ำเนนิกำร เช่น

-  ปรมิำณควำมชื้นที่ต�่ำเกนิไป

-  อำกำศเกนิภำวะสมดลุ

-  ระดบัที่ควำมชื้นอิ่มตวั

-  ระดบัที่เมฆฝนเริ่มก่อตวั

-  ระดับที่หยุดย ั้ งกำรเจรญิเติบโตของ 

ยอดเมฆ

 ข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องน�ำมำพจิำรณำประกอบ

ด้วย คอื

-  สภำพภูมิประเทศ เช่น แนวเขำ ป่ำไม้ 

แหล่งควำมชื้น ฯลฯ

-  ลกัษณะของเมฆที่สงัเกตเหน็

-  ข้อมลู แผนที่ทำงอำกำศ พำยโุซนร้อนและ

เหตุอื่นๆ ที่อำจจะมีอิทธิพลต่อสภำพอำกำศในพื้นที่

เป้ำหมำย

ทั้งหมดของข้อมูลและสำเหตตุ่ำงๆ นี้ มคีวำม

ส�ำคัญต่อกำรก�ำหนดชนิดและปรมิำณของสำรเคมีที่

จะน�ำมำใช้ในกำรท�ำฝนหลวง ซึ่งจะต้องกระท�ำด้วย

ควำมช�ำนำญควบคู่ไปกบักำรค�ำนงึถงึระดบัควำมสูง

ผนวกกบัอตัรำกำรโปรยสำรเคม ีรวมถงึลกัษณะของ

แนวโปรยสำรเคมดี้วย

หำกแต่ละวันมีลักษณะข้อมูลที่แตกต่ำงกัน

ออกไป กย็่อมท�ำให้ต้องมกีำรปรบัเปลี่ยนแผนปฏบิตัิ

งำนแต่ละครั้งด้วย
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ขั้นตอนที่ ๒ เลี้ยงให้อ้วน

เป ็นขั้นตอนส�ำคัญมำกในกำรปฏิบัติกำร 

ฝนหลวง เนื่องจำกเป็นระยะที่เมฆก�ำลังก่อตัวเจรญิ

เติบโตจึงใช้ควำมรู้ทำงเทคโนโลยแีละประสบกำรณ์

ผสมผสำนกลยทุธ์ในเชิงศิลปะแห่งกำรท�ำฝนหลวง

ควบคูไ่ปพร้อมกนั เพื่อตดัสนิใจโปรยสำรเคมฝีนหลวง

ที่ทรงค้นคว้ำขึ้นมำ โดยไม่มสีำรอนัเป็นพษิต่อมนษุย์

และสิ่งแวดล้อม

“...พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงศึกษำวิจัยเป็นกำรส่วนพระองค์ในเรื่องเกี่ยวกับกระแสลมและทิศทำงลมในแต่ละพื้นที่ แต่ละเวลำ 

จนทรงสำมำรถพระรำชทำนข้อแนะน�ำให้ดงึหรอืสร้ำงเมฆ ทั้งยงับงัคบัเปลี่ยนทศิทำงของเมฆให้เกดิฝนตกในบรเิวณรบัน�้ำที่ต้องกำร...”
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กำรปฏบิตังิำนต้องพิจำรณำอย่ำงถ่องแท้ว่ำจะ

ใช้สำรเคมีชนิดใดและอัตรำใดจึงจะเหมำะสมในกำร 

ตัดสนิใจโปรยสำรเคมีฝนหลวง ณ ที่ใดของกลุ่ม 

ก้อนเมฆ เพือ่ให้สัมฤทธิผลที่จะท�ำให้ก้อนเมฆขยำยตวั 

หรอือ้วนขึ้น และป้องกนัมใิห้ก้อนเมฆสลำยตวัให้จงได้

กำรวำงแผนปฏิบัติกำรในขั้นตอนนี้จ�ำต้อง

อำศัยข้อมูล และควำมต่อเนื่องจำกขั้นตอนที่หนึ่ง

ประกอบกำรพิจำรณำด้วย กำรสงัเกตถึงควำม

เปลี่ยนแปลงของสภำพเมฆที่เกิดขึ้น จึงกล่ำวได้ว่ำ

ขั้นตอนนี้กำรวำงแผนปฏิบัติกำรอย่ำงต่อเนื่องตลอด

เวลำให้ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลงของเมฆที่เกิดขึ้น 

มคีวำมส�ำคญัยิ่ง

สำรเคมีที่ใช้ในขั้นตอนนี้มักได้แก่ เกลือแกง 

สำรประกอบสูตร ท. ๑ (เป็นสำรละลำยเข้มข้น 

ที่ได้จำกกระบวนกำรอิเล็กโตรไลซิส ซึ่งเป็นผลงำน 

ค้นคว้ำของ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกลุ) สำรยูเรีย  

สำรแอมโมเนยีไนเตรท น�้ำแขง็แห้ง และบำงครัง้อำจใช้

สำรแคลเซยีมคลอไรด์ร่วมด้วย โดยพจิำรณำลักษณะ 

กำรเติบโตของเมฆ บรเิวณเมฆ และกำรเกดิฝน 

ในวนันั้นๆ เป็นหลกั

ขั้นตอนที่ ๓ โจมตี

เมื่อกลุ ่มเมฆฝนมีควำมหนำแน่นมำกพอ 

ที่จะสำมำรถตกเป็นฝนได้ โดยภำยในกลุ่มเมฆจะมี 

เมด็น�้ำขนำดใหญ่มำกมำย สังเกตได้ถ้ำหำกเครื่องบนิ 

เข้ำไปในกลุ่มเมฆฝนนี้แล้ว จะมีเม็ดน�้ำเกำะตำมปีก

และกระจงัหน้ำของเครื่องบนิ ดงันั้นขั้นตอนสดุท้ำยจงึ

มีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งยวดเพรำะจะต้องอำศัยควำม

ช�ำนำญและประสบกำรณ์เป็นอย่ำงมำก เหนอืสิง่อื่นใด 

ต้องรู ้จักใช้เทคนิคในกำรท�ำฝนหลวงซึ่งพระองค์

ท่ำนทรงให้ข้อคิดว่ำจะต้องพิจำรณำจุดมุ ่งหมำย 

ของกำรท�ำฝนหลวงด้วยว่ำ ในกำรท�ำฝนหลวงของ

แต่ละพื้นที่นั้นต้องตอบสนองควำมต้องกำรอนัแท้จริง

ของรำษฎรใน ๒ ประเด็น คือ เพื่อเพิ่มปริมำณ 

ฝนตกให้กับพื้นที่ (Rain Enhancement) และเพื่อให้

เกิดกำรกระจำยกำรตกของฝน (Rain Distribution)  

ซึ่งทั้ง ๒ วัตถปุระสงค์นี้ได้เป็นแนวทำงในกำร 
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บ�ำบดัทกุข์บ�ำรงุสขุของพสกนกิรให้คลำยควำมเดอืดร้อน 

ยำมขำดแคลนน�้ำเรื่อยมำตรำบเท่ำทุกวันนี้ เพรำะ

ควำมต้องกำรน�้ำของมนุษยชำตินับวันแต่จะทวีขึ้น

อย่ำงเกนิคำด สบืเนื่องมำจำกผลกระทบที่เกิดจำก

ปฏกิริยิำเรอืนกระจกของโลก (Green House Effect) 

ท�ำให้ฝนไม่ตกต้องตำมฤดูกำลดงัเช่นเคยในอดตี

ฝนหลวงกับการบรรเทาความ

เดือดร้อนของประชาชน

หลงัจำกที่ทรงประสบผลส�ำเรจ็ และมีกำร

ยอมรบัจำกทั้งภำยในและต่ำงประเทศแล้วนั้น ปริมำณ

ควำมต้องกำรฝนหลวงเพือ่ช่วยพืน้ที่เกษตรกรรม และ

กำรขำดแคลนน�้ำเพือ่กำรอุปโภคและบรโิภคได้รบักำร

ร้องเรยีนขอควำมช่วยเหลอืเพิ่มมำกขึ้น เหน็ได้ชดัใน 

ช่วงระหว่ำง พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๓๔ มกีำรร้องเรยีน 

ขอฝนหลวงเฉลีย่ถึงปีละ ๔๔ จงัหวดั ซึ่งทรงพระเมตตำ

อนุเครำะห์ช่วยเหลอืเกษตรกรไทยในกำรบรรเทำ 

กำรสูญเสยีทำงเศรษฐกิจให้ประสบควำมเสียหำย

น้อยที่สดุ นอกจำกนี้ประโยชน์ส�ำคัญที่ควบคู่ไปกับ 

กำรปฏบิตักิำรฝนหลวงเพื่อเกษตรกรรม และกำรอปุโภค 

บรโิภค กค็อื เป็นกำรช่วยเพิ่มปรมิำณน�้ำต้นทนุให้แก่

อ่ำงและเขื่อนกักเก็บน�้ำเพื่อกำรชลประทำน และผลติ 

กระแสไฟฟ้ำ แหล่งน�้ำและต้นน�้ำล�ำธำรธรรมชำต ิ 

อกีทั้งยงัเป็นกำรช่วยท�ำนุบ�ำรงุป่ำไม้ โดยเฉพำะ 

ในช่วงฤดูแล้ง ควำมชุม่ชื้นที่ได้รับเพิม่ขึ้นจำกฝนหลวง

จะช่วยลดกำรเกดิไฟป่ำได้เป็นอย่ำงมำก

ฝนหลวงได้เข้ำมำมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหำ 

สิ่งแวดล้อมในกำรบรรเทำมลภำวะที่เกดิขึ้นในบ้ำน

เมืองของเรำหลำยประกำร อำทิ ช่วยแก้ไขปัญหำ 

น�้ำเน่ำเสยีในแม่น�้ำล�ำคลอง โรคระบำด อหวิำตกโรค 

กำรระบำดของศตัรูพชืบำงชนดิ เช่น เพลี้ย ตั๊กแตน

ปำทงัก้ำ เหล่ำนี้เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่ได้รบัควำมส�ำเรจ็

อย่ำงดเียี่ยมตลอดมำ

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงได้รับควำม

ร่วมมอืจำกเหล่ำพสกนกิรทั่วประเทศที่เหน็คณุค่ำของ

ฝนหลวง ดังจะเห็นได้จำกกำรที่ประชำชนในหลำย 

จังหวัดได้ร่วมกันทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำยเงิน 

โดยเสด็จพระรำชกุศลในกำรจัดซื้อเครื่องบินส�ำหรับ

ท�ำฝนหลวงเป็นจ�ำนวนมำก เช่น

เครื่องบนิแอร์ทรคัซึ่งรำษฎรจงัหวดักำญจนบรุี

ได้ร่วมกนัจดัซื้อเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ นบัเป็นเครื่องแรก

ที่ได้น�ำขึ้นนอ้มเกล้ำฯ ถวำยเพื่อใช้ในกจิกรรมค้นคว้ำ

ทดลองปฏบิตักิำร

ต่อมำรำษฎรจังหวัดสพุรรณบุร ี ได้ร่วมกันจัด

ซื้อเครื่องบินทัวเรอร์น้อมเกล้ำน้อมกระหม่อมถวำย 

เพื่อใช ้ในกำรบินอ�ำนวยกำรทดลองปฏิบัติกำร 

ฝนหลวงอกีเครื่องหนึ่งด้วย

นอกจำกนี้ยงัมรีำษฎรจงัหวดัขอนแก่น ชลบรุ ี

และกำญจนบรุ ีได้ร่วมกนัจดัซื้อเครื่องบนิปอร์ตเตอร์ 

น้อมเกล้ำฯ ถวำยใช้ในงำนฝนหลวง

ควำมส�ำคัญในพระองค ์ท ่ำนนั้นเห็นได ้

ชัดเจน ซึ่งจำกกำรที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว

พระรำชทำนพระบรมรำชวโรกำสให้ผู้ว ่ำรำชกำร

จังหวัดจันทบุร ี น�ำชำวสวนจังหวัดจันทบุรีเฝ้ำทูล

ละอองธลุพีระบำท ทลูเกล้ำทลูกระหม่อมถวำยเงนิซึ่ง

ได้ร่วมกันบรจิำคโดยเสด็จพระรำชกศุลในกำรจัดซื้อ

เครื่องบนิส�ำหรับโครงกำรท�ำฝนเทยีม และน้อมเกล้ำฯ 

ถวำยผลไม้ที่รอดพ้นจำกควำมเสียหำยอันเนื่อง 

มำจำกภยัแล้ง ณ ศำลำดสุดิำลยั สวนจติรลดำ เมื่อ

วนัที่ ๒๓ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๑๕

ในโอกำสนี้ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวได้

พระรำชทำนพระรำชด�ำรัสแก่คณะชำวสวนจังหวัด

จนัทบรุ ีควำมว่ำ
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“...ท่ำนทั้งหลำยก็เป็นประจกัษ์พยำนว่ำกำรท�ำ

ฝนเทยีมได้ชบุชวีติต้นไม้ซึ่งมฉิะนั้นก็เสียหำยไป ฉะนั้น

จึงเกดิควำมยินดีมำกที่ท่ำนทั้งหลำยได้มำพบกนัใน

วันนี้ ได้น�ำเงินมำสมทบในกจิกำรฝนเทียมและได้

น�ำพำผลติผลซึ่งเป็นประจกัษ์พยำนมำให้ ควำมดใีจ

นี้มีหลำยประกำรอย่ำงหนึ่งกไ็ด้เห็นว่ำท่ำนทั้งหลำย 

ได้มคีวำมสขุสบำย อกีอย่ำงหนึ่งกท็ี่เหน็ว่ำกจิกำรมผีลด ี

และท่ำนทั้งหลำยทรำบดี ก็ขอขอบใจท่ำนทั้งหลำย 

ที่ร่วมมอื ทั้งฝ่ำยเจ้ำหน้ำที่ที่ได้ร่วมมอืในกจิกำร และ

ก�ำลงัช่วยให้ประชำชนมีควำมสขุ ควำมเรยีบร้อย

ทุกประกำร ตำมหน้ำที่อันนี้น�ำควำมปลำบปลื้ม 

แก่ข้ำพเจำ้อยำ่งมำก ฉะนั้นกข็อขอบใจท่ำนทั้งหลำย

ทุกฝ่ำยที่ได้ร่วมมืออย่ำงมีสำมัคคีที่กระชับแน่นแฟ้น

ที่สดุ เป็นทำงที่ท�ำให้ท้องที่มีควำมเจรญิมั่นคง  

และเมื่อท้องที่มคีวำมเจรญิมั่นคงแล้ว ประเทศย่อมอยู่ได้ 

มีทำงที่จะก้ำวหน้ำเพรำะทุกคนร่วมมือกัน ทุกคน 

ช่วยซึ่งกนัและกนั ทกุคนมคีวำมเหน็อย่ำงไรกแ็จ้งออกมำ  

ผู้ที่ได้รบัฟัง ก็ย่อมรบัฟังด้วยเหตุผลที่ดี อันเป็น 

วธิกีำรที่จะอยู่ในชวีติของประเทศชำต ิอนันี้เป็นควำม 

ปลื้มที่ใหญ่ที่สดุที่เหน็ควำมสำมคัค ีควำมขยนัหมั่นเพยีร  

ควำมซื่อสัตย์สุจริตประจักษ์ออกมำ ก็ขอขอบใจ 

ทกุท่ำนทกุฝ่ำยที่ได้แสดงว่ำเมอืงไทยเรำ วธิปีฏบิตั.ิ.. 

จะไม่เรียกว่ำวธิกีำรปกครอง...วธิปีฏบิตั ิทั้งในด้ำนชวีติ  

ทั้งในด้ำนอำชพี ตั้งแต่กำรเป็นอยู่ส่วนตวั จนกระทั่ง

ถึงกำรจัดระเบียบกำรทุกขั้นอย่ำงมีเหตุผล มีจิตใจ

เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกนั เป็นควำมหวังส�ำหรับอนำคต

ของบ้ำนเมืองที่จะท�ำให้เมืองไทยคงอยู่ด้วยควำม

ผำสกุ ด้วยควำมมั่นคงไปตลอดกำล...”

“...เทคนิคกำรงัดเมฆออกจำกยอดเขำและกำรเลี้ยงเมฆให้อ้วน ต้องเรยีนรู้เทคนิคกำรน�ำเมฆออกจำกเทือกเขำและยอดเขำสงูซึ่งเป็น 

เสมอืนโรงงำนสร้ำงเมฆตำมธรรมชำต ิโดยไม่ท�ำให้เมฆเหล่ำนั้นสลำยตวัเสยีก่อน เพรำะท�ำให้โอกำสเกดิฝนน้อยลง...”
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เริ่มจำกแก้ไข “ภัยแล้ง” ก้ำวไปสู่กำรบรรเทำ 

“สาธารณภัย” และเพิ่มพูน “เศรษฐกิจ”

“ฝนหลวง” ต้องเข้ำมำรบัภำระหน้ำที่ในกำร 

บ�ำบดัทกุข์บ�ำรงุสขุแก่อำณำประชำรำษฎร์มำกเกนิกว่ำ 

ที่คำดคิดกนัไว้นัก เพรำะ “ฝนหลวง” กลบักลำย

จำกจุดมุ่งหวังที่ในครั้งแรกเพื่อช่วยเหลอืเกษตรกร 

ที่ประสบภัยแล้งนั้น ได ้รบักำรร ้องขอให้ขยำย 

กำรบรรเทำควำมเดอืดร้อนที่สบืเนื่องมำจำกกำรพฒันำ 

อุตสำหกรรมและภำวะสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษอีกด้วย 

กล่ำวคือ “ฝนหลวง” มีส่วนช่วยเหลือกำรพัฒนำ

เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไทยหลำยประกำร

ดงันี้

บทบาท “ฝนหลวง” วันนี้

ด้านการเกษตร

เพื่อการอุปโภค บริโภค

มีกำรร ้องขอฝนหลวงเพ ื่ อแก ้ ไขป ัญหำ

ขำดแคลนน�้ำในช่วงที่เกิดภำวะฝนแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง

ยำวนำน ซึ่งมผีลกระทบต่อแหล่งผลิตทำงกำรเกษตรที่

ก�ำลังให้ผลผลิต เช่น แถบจงัหวดัจนัทบรีุ หรือเพชรบรีุ

และประจวบครีขีนัธ์ เป็นจ�ำนวนมำกหลำยรำย ซึ่งได้

พระรำชทำนควำมช่วยเหลอืเสมอมำ

ท�ำฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมำณน�้ำให้กับบรเิวณ

พื้นที่ลุ่มรบัน�้ำของแม่น�้ำสำยต่ำงๆ ที่มีปริมำณน�้ำ

ต้นทนุลดน้อยลง เช่น แม่น�้ำปิง วงั ยม น่ำน เป็นต้น 

โดยเฉพำะในปีที่เกดิวกิฤตขิำดแคลนน�้ำที่เขื่อนสริกิติิ์  

จังหวัดอตุรดิตถ์ สำมำรถจัดเกบ็น�้ำจำกฝนหลวง 

นบัตั้งแต่วนัที่ ๒๘ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ถงึ ๒๘ ตลุำคม  

พ.ศ. ๒๕๓๖ อนัเป็นวันสดุท้ำยของกำรปฏิบัติงำน 

ฝนหลวงในปีนั้นได้ถึง ๔,๒๐๔.๑๘ ล้ำนลกูบำศก์เมตร 

ในขณะที่ก่อนท�ำฝนหลวงมนี�้ำเหลือเพียง ๓,๔๙๗.๗๙ 

ล้ำนลูกบำศก์เมตรเท่ำนั้น
ภำวะควำมต้องกำรน�้ำทั้งจำกน�้ำฝนและ 

อ่ำงเกบ็น�้ำ ห้วย หนอง คลอง บงึ เป็นควำมต้องกำร
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“...ตดิตำมผลกำรปฏบิตักิำรอย่ำงต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ ด้วยสำยตำ เรดำร์ และกำรประสำนงำนกบัองค์กรท้องถิ่น...”

ช่วยในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน�้า

ที่สำมญัของผู้คนอย่ำงยิ่ง กำรขำดแคลนน�้ำกิน น�้ำใช้  

มีควำมรนุแรงมำกในภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

เนื่องจำกคุณสมบตัิของดินในภูมิภำคนี้เป็นดินร่วน

ปนทรำย ไม่สำมำรถอุ้มซับน�้ำได้ จึงไม่สำมำรถ 

เกบ็กกัน�้ำได้ดเีท่ำที่ควร

ภำยใต้พื้นดินของภำคอีสำนมีแหล่งหินเกลอื
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เป็นจ�ำนวนมำกและครอบคลุมพืน้ที่กว้ำงขวำง ดงันั้น 

อ่ำงเก็บน�้ำขนำดเล็กและขนำดกลำงที่ไม่มทีำงระบำย

ออก หำกมปีริมำณน�้ำเหลือน้อย น�้ำจะกร่อยหรือเคม็

ได้ เพรำะหนิเกลอืที่อยู่ด้ำนล่ำงเกดิมกีำรละลำยแล้ว

ลอยตวัเคลื่อนที่ขึ้นมำบนผวิดนิ

เสรมิสร้างเส้นทางคมนาคมทางน�้า

เมื่อกำรขำดปรมิำณน�้ำเกิดขึ้นดุจภำวะลูกโซ่

เช ่นนี้ กส็ ่งผลมำถงึระดับน�้ำในแม่น�้ำลดต�่ำลง  

บำงแห่งตื้นเขินจนไม่สำมำรถสญัจรไปมำทำงเรือได้ 

เช่น ทำงน�้ำในแม่น�้ำเจ้ำพระยำบำงตอนในปัจจุบัน 

กำรท�ำฝนหลวงเพื่อเพิ่มปรมิำณน�้ำให้กบับรเิวณดงักล่ำว 

จงึนบัเป็นสิ่งส�ำคญัยิ่ง เพรำะกำรขนส่งสนิค้ำทำงน�้ำ

เสยีค่ำใช้จ่ำยน้อยกว่ำทำงอื่น และกำรจรำจรทำงบก

นบัวนัจะมปีัญหำรนุแรงมำกขึ้นทกุขณะ

บ้ำนเมอืงของเรำประสบปัญหำกำรขำดแคลน

พลงังำนไฟฟ้ำขึ้นทุกขณะ เนื่องจำกมีควำมต้องกำร

ใช้ไฟฟ้ำในปรมิำณสูงมำกจำกกำรขยำยตัวทำง

เศรษฐกิจอุตสำหกรรม เมื่อเกิดภำวะวิกฤติระดับน�้ำ

เหนือเขื่อนมีระดับต�่ำมำกจนไม่เพียงพอต่อกำรใช้

พลงังำนน�้ำไม่สำมำรถผลิตกระแสไฟฟ้ำส่งให้ผู้ใช้ได้

อย่ำงทั่วถึงจนถึงขนำดเกรงกันว่ำอำจจ�ำเป็นต้องใช้

มำตรกำรต่ำงๆ ในกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำกนับ้ำง

เพื่อแก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์ที่เกดิขึ้น

กำรท�ำฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมำณน�้ำเหนอืเขื่อน

ภูมิพล ซึ่งเกดิวิกฤติขำดแคลนน�้ำอย่ำงรนุแรงที่สุด

เป็นประวตักิำรณ์ จงึเป็นภำรกิจส�ำคญัยิง่ที่เริ่มด�ำเนนิ

กำรเมื่อวนัที่ ๑๘ สงิหำคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ถงึวนัที่ ๒ 

พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๓๖ ฝนหลวงได้มสี่วนในกำร

เพิ่มปรมิำณน�้ำให้เพียงพอต่อกำรใช้พลังน�้ำเพื่อผลิต

กระแสไฟฟ้ำมใิห้กำรพฒันำด้ำนต่ำงๆ เกดิกำรสะดดุ 

หยดุชะงกัลง และสำมำรถด�ำเนนิกำรไปได้อย่ำงรำบรื่น 

มั่นคง ในปีนี้สำมำรถเพิ่มปริมำณน�้ำในเขื่อนภูมิพล 

ได้ถงึ ๕,๒๗๔.๖๓ ล้ำนลูกบำศก์เมตร โดยที่ปรมิำณ

น�้ำก่อนปฏิบัติกำรฝนหลวงเหลอืเพียง ๔,๐๓๗.๓๐ 

ล้ำนลูกบำศก์เมตร ซึ่งนับว่ำท�ำให้ก�ำลังผลิตส�ำรอง

กระแสไฟฟ้ำที่ใช้ได้ในปีนี้อยู่ในเกณฑ์ที่เพยีงพอ

เพิ่มปริมาณน�า้ในเขือ่นภูมิพลและ

เขื่อนสิริกิติ์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

หำกน�้ำในแม่น�้ำเจ้ำพระยำลดน้อยลงเมื่อใด 

น�้ำเค็มจำกทะเลอ่ำวไทยกจ็ะไหลหนุนเนื่องเข้ำไป

แทนที่ท�ำให้เกดิน�้ำกร่อยขึ้น และเกดิควำมเสียหำย

แก่เกษตรกรเป็นจ�ำนวนมำก จึงจ�ำเป็นที่ต้องมีกำร

ปล่อยน�้ำจำกเขื่อนภูมิพล เพื่อผลกัดันน�้ำเค็มมิให้

หนุนเข้ำมำท�ำควำมเสยีหำยต่อกำรอุปโภค บริโภค 

หรอืเกษตรกรรม รวมทั้งสิ่งที่เรำอำจไม่คำดคิด 

มำก่อนว่ำ “ฝนหลวง” ได้บรรเทำภำวะสิ่งแวดล้อม

ที่เป็นพษิอนัเกดิจำกกำรระบำยน�้ำเสียทิ้งลงสู่แม่น�้ำ

เจ้ำพระยำ และขยะมูลฝอยที่ผู้คนทิ้งลงในสำยน�้ำกนั 

อย่ำงมำกมำยนั้น ปรมิำณน�้ำจำกฝนหลวงจะช่วย 

ผลกัดันออกสู่ท้องทะเล ท�ำให้ภำวะมลพิษจำกน�้ำ

เสยีเจือจำงลดลง ซึ่งสงัเกตเห็นได้ชัดเจนมำกจำก

ขยะมลูฝอยและกระแสน�้ำเสียต่ำงสีในบริเวณปำกน�้ำ

จนถงึเกำะล้ำนเมอืงพทัยำ

ป้องกันและบ�าบัดภาวะมลพิษของ 

สิ่งแวดล้อม

ฝนหลวงในอนาคต

กำรท�ำฝนหลวงในปัจจุบันโดยใช้วิธีกำรโปรย

สำรเคมีจำกเครื่องบินเพื่อเร่งหรอืเสริมกำรก่อตัวและ

กำรเจริญเติบโตของเมฆ และโจมตีกลุ่มเมฆฝนให้

เกิดฝนตกลงสู่พื้นที่เป้ำหมำยที่ต้องกำรนั้นบำงครั้งก็

ประสบปัญหำที่ไม่สำมำรถปฏบิตัติำมขั้นตอนกรรมวธิี

ให้ครบถ้วนสมบรูณ์ เช่น ในขั้นโจมตใีห้ฝนตกลงสูพ่ื้นที่

เป้ำหมำยไม่สำมำรถกระท�ำได้ เนื่องจำกฝนตกปกคลมุ
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สนำมบนิเกดิลมพำยุปั่นป่วนและรนุแรง เครื่องบิน 

ไม่สำมำรถขึ้นปฏิบัติกำรได้ ท�ำให้กลุ่มเมฆเคลื่อนที่

พ้นพื้นที่เป้ำหมำย จำกปัญหำต่ำงๆ เหล่ำนี้ จงึได้มี

กำรค้นคว้ำวจิยัทดลองกรรมวธิที�ำฝนขึ้น เพื่อพฒันำ

ให้ก้ำวหน้ำยิ่งขึ้น ซึ่งพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว

ทรงพระกรณุำพระรำชทำนแนวควำมคิดในกำรวิจัย

พฒันำฝนหลวงเพื่อเกษตรกรหลำยประกำร คอื

ประการแรก สร้ำงจรวดฝนเทียมบรรจ ุ

สำรเคมจีำกพืน้ดนิเข้ำสู่เมฆหรือยงิจำกเครือ่งบิน ซึ่งได้ 

มกีำรทดลองแล้วมคีวำมก้ำวหน้ำขึ้นมำเป็นล�ำดบั ขณะนี้ 

ก�ำลงัอยู ่ในขั้นท�ำกำรผลติจรวดเชิงอตุสำหกรรม 

และคำดว่ำอกีไม่นำนเกนิรอ ไทยเรำกค็งได้เป็นผู้น�ำ 

ของกำรท�ำฝนหลวงในภูมภิำคนี้อกีครั้งหนึ่ง

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงพระกรุณำ

พระรำชทำนแนวควำมคดิในกำรวจิยัเพือ่แก้ไขปัญหำ

ในกำรใช้เครือ่งบนิท�ำฝนหลวง ด้วยกำรให้ท�ำกำรวจิยั

สร้ำงจรวดบรรจุสำรเคมียงิจำกพื้นดินเข้ำสู่ก้อนเมฆ 

หรอืยงิจำกเครื่องบนิ จึงได้มีกำรเริ่มวิจัยประดิษฐ์

จรวดท�ำฝนร่วมกบักรมสรรพำวธุทหำรบก เมื่อ พ.ศ. 

๒๕๑๕ - ๒๕๑๖ จนก้ำวหน้ำถึงระดบัทดลองประดษิฐ์

จรวด เพื่อท�ำกำรยงิในเบื้องต้นแล้ว แต่ต้องหยุด

ชะงกัด้วยควำมจ�ำเป็นบำงประกำรของกรมสรรพำวธุ

ทหำรบก จนถงึ พ.ศ. ๒๕๒๔ คณะกรรมกำรสภำ

วิจัยแห่งชำติได้แต่งตั้งคณะท�ำงำนพฒันำและวิจัย

จรวดฝนเทยีมขึ้น ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชำญด้ำนจรวด

ของกองทพับก กองทพัเรือ กองทพัอำกำศ นกัวชิำกำร

จำกสภำวจิยัแห่งชำต ิและนกัวชิำกำรฝนหลวง ซึ่งได้

ร่วมกนัท�ำกำรวิจัยค้นคว้ำและพฒันำจรวดต้นแบบ

ขึ้นเพื่อท�ำกำรทดลองยงิ และถงึขั้นบรรจุสำรเคมี

เพื่อทดลองยงิเข้ำสู่ก้อนเมฆจรงิแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 

๒๕๓๐ ในขณะนี้จึงอยู่ระหว่ำงขั้นท�ำกำรผลิตจรวด

เชงิอตุสำหกรรมในล�ำดบัต่อมำ

ประการที่สอง คอื กำรใช้เครื่องพ่นสำรเคม ี

อัดแรงก�ำลงัสูงจำกยอดเขำสู่ฐำนของก้อนเมฆ

โดยตรง เพื่อช่วยให้เมฆที่ตำมปกติมักลอยปกคลุม

อยู่เหนือยอดเขำ สำมำรถรวมตัวหนำแน่นจนเกดิ 

ฝนตกลงสู่บรเิวณภูเขำหรอืพื้นที่ใต้ลมของภูเขำ หำก

ผลกำรทดลองลลุ่วงเรยีบร้อยเมื่อใด กค็งได้น�ำไปใช้กัน 

อย่ำงทั่วถงึ

ประการสดุท้าย คอื กำรท�ำฝนในเมฆเยน็จดั 

(Super Cooled Cloud) โดยใช้สำรที่ท�ำให้เกดิฝนในกลุม่

เมฆเยน็จดั (ที่อยู่สูงเกนิกว่ำ ๑๘,๐๐๐ ฟตุ) ให้สำรนี้ 

เป็นตัวเกิดหรอืเร่งเร้ำกระตุ้นกลไกของกำรเกดิผลึก

น�้ำแข็งในก้อนหรอืกลุ่มเมฆนั้น กำรวิจัยนี้อยู่ภำยใต้

โครงกำรวิจัยทรัพยำกรบรรยำกำศประยุกต์ ซึ่งเป็น

โครงกำรร่วมมือของรฐับำลไทยและอเมริกำ ตั้งแต่ปี 

๒๕๓๑ เป็นต้นมำ

“ฝนหลวง” จึงนับว่ำเป็นที่พึ่งของเกษตรกร

ยำมเกิดภัยแล้งได้อย่ำงแท้จรงิ และได้ก้ำวเข้ำมำ 

มสี่วนช่วยเหลอืประเทศชำตนิำนำประกำร จนมอิำจ

กล่ำวได้หมดสิ้น

วันนี ้...สภำพควำมแห้งแล้งอันเป็นภัย

พิบัติจำกธรรมชำติ...ได้กลับพลิกฟื้นคืนสู่สภำพ

ที่สดใสขึ้นอีกครั ้งหนึ่งบนผืนแผ่นดินไทยโดย 

พระรำชด�ำร ิ“ฝนหลวง” อนัเกิดจำกน�้ำพระรำชหฤทัย 

ที่เปี่ยมด้วยพระเมตตำและพระมหำกรุณำธิคุณ

แห่งพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว...ผู ้ทรง 

สอดส่องดแูลทกุข์สขุและห่วงใยทกุชวีติโดยแท้...
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แนวคิด
การพัฒนาทรัพยากรแหล่งน�้าในบรรยากาศ 

“เครื่องดักหมอก”
เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

“...พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวพระรำชทำนพระรำชด�ำรใิห้จัดท�ำแผงดักหมอกและทดลองใช้ในบรเิวณพระต�ำหนักภูพงิครำชนิเวศน์  

เมื่อวนัที่ ๑๔ มนีำคม ๒๕๓๖...”

 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงศึกษำ

ข้อมูลเกี่ยวกบักำรใช้ประโยชน์จำกหมอกที่ล่องลอย 

ในอำกำศว่ำ หมอกสำมำรถกลำยเป็นหยดน�้ำ 

หล่อเลี้ยงต้นไม้ได้ เช่น ในกรณหีมอกปลวิมำกระทบ

ก้อนหินแล้วจับตัวเป็นหยดน�้ำไหลลงสู่พื้นดิน ท�ำให้

ต้นไม้สำมำรถเจรญิงอกงำมได้ และเป็นแนวคิด

ที่ได้ถูกน�ำมำใช้ในบำงประเทศอย่ำงได้ผล โดยใน

ภูมิประเทศที่เป็นภูเขำและสงูจำกระดับน�้ำทะเล

ตั้งแต่ ๕๐๐ เมตรขึ้นไป มักจะมีหมอกหนำแน่น 

 ถ้ำหำกสำมำรถน�ำไอน�้ำที่มอียูใ่นหมอกมำใช้ได้ กจ็ะ

ก่อให้เกดิประโยชน์อย่ำงมหำศำลทำงด้ำนกำรเกษตร 

เช่น กำรปลูกป่ำ เป็นต้น
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“...แผงดักหมอกควรจะออกแบบให้สำมำรถรบัน�้ำได้ทั้งด้ำนหน้ำ

และด้ำนหลงัของแผง กำรติดตั้งแผงควรพจิำรณำทิศทำงของลม  

และตั้งขวำงทำงลมเพื่อดกัหมอกและน�้ำค้ำง...”

“...วสัดทุี่จะใช้ท�ำแผงดกัหมอกจะใช้วสัดอุะไรกไ็ด้แต่ควรเป็นวสัดทุี่หำง่ำยหรอืวสัดทุ้องถิ่นพื้นบ้ำน และรำคำไม่แพง...”

วิธีการท�าเครื่องดักหมอกอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ

๑. ใช้วสัดทุ้องถิน่ที่หำได้ง่ำยและรำคำถูก เช่น 

ตำข่ำยไนลอน เสื่อล�ำแพน ถงุปุ๋ยไนลอน มำเป็น

อปุกรณ์ท�ำเครื่องดกัหมอก

๒. สร้ำงแผงขึงด้วยวัสดุดังกล่ำวดักไอน�้ำ 

จำกหมอก โดยวำงให้ตั้งฉำกกบัทศิทำงลมพดัซึ่งจะท�ำให้ 

ดกัหมอกได้ในอตัรำสูง

๓. ในบำงกรณีอำจสร้ำงขึ้นได้หลำยรูปแบบ

ตำมควำมเหมำะสมกบัสภำพท้องถิ่น บำงแบบอำจ

ติดตั้งบนกงัหันลมเพื่อให้แผงดักหมอกหันสู้ลมอยู่

ตลอดเวลำ หรือบำงครัง้แผงดกัหมอกอำจท�ำลักษณะ

อ่อนตวัเพื่อมใิห้แผงโค่นล้มยำมลมพดัแรง

๔. ไอน�้ำจำกหมอกจะกระทบกับแผงดกัหมอก

ท�ำให้เกดิลกัษณะคล้ำยหยดน�้ำ
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“...ควรพจิำรณำทดลองท�ำแผงดักหมอกให้มีขนำดใหญ่ขึ้นเพื่อจะได้รบัน�้ำจ�ำนวนมำกขึ้น ทั้งนี้อำจทดลองในพื้นที่ของศูนย์ศึกษำฯ  

ห้วยฮ่องไคร้โดยทดลองตำมแนวที่ได้ปลูกต้นหญ้ำแฝกกไ็ด้...”
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“น�้า” ที่เกดิขึ้นสำมำรถใช้ประโยชน์ในกำร

ปลูกป่ำ โดยอำจจะไม่ต้องเอำใจใส่ดแูลรดน�้ำมำกนกั  

เพรำะได ้หยดน�้ำธรรมชำตินี้ช ่วยเหลอือย ู่แล ้ว  

ซึ่งจะช ่วยให ้ต ้นไม ้ เจรญิเติบโตได ้แม ้ในพื้นที่ 

แห้งแล้ง

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวได้พระรำชทำน

พระรำชด�ำริเพิม่เตมิว่ำ “...แผงดกัหมอกนี้สามารถ

ช่วยบังแดดบังลมกับต้นไม้ในระยะแรกที่เริ ่ม

ท�าการปลูกต้นไม้ หรือในระยะแรกที่ต้นไม้เริ่ม

เติบโตขึน้ได้ด้วย ส่วนวัสดุที่จะน�ามาใช้ในการ 

ดักหมอกนี้ ควรจะเป็นวัสดุประเภทที่รูพรุนมากๆ 

เช่น ตาข่ายไนลอน ซึ่งจะท�าให้เกิดการจับตัวของ

หยดน�า้ได้ดี อีกทั้งการใช้วัสดุที่เป็นเสื่อล�าแพน 

การสานอย่าให้ทึบ ควรสานให้โปร่ง เนือ่งจาก

ในอากาศนั้นมีความชื้นอยู่แล้ว จะท�าให้เกิดการ

ควบแน่นและกลั่นตัวเป็นหยดน�้าได้...”

กำรใช้ถงุปุย๋มำเป็นวสัดนุั้น คำดว่ำจะไม่ได้ผล 

เท่ำที่ควร เนื่องจำกเมื่อหมอกมำกระทบกบัแผง 

ดักหมอกนี้แล้วก็จะกระจำยออกไป เพรำะว่ำถุงปุ๋ย 

มคีวำมทบึและพื้นที่หนำแน่นมำกเกนิไป

เครื่องดักหมอกจึงเป็นนวัตกรรมรูปแบบหนึ่ง 

ที่พระบำทสมเด็จพระเจ ้ำอยู ่หัวทรงเลือกใช้ให ้ 

เกดิประโยชน์สขุแก่แผ่นดิน เป็นแนวคิดที่แสนง่ำย

แต่มิมีผู้ใดคิดถงึเรื่องใกล้ตัวเช่นนี้ทัดเทียมพระองค์ 

จงึนบัเป็นพระปรชีำสำมำรถที่กอปรด้วยพระอจัฉรยิภำพ 

สูงส่งยิ่ง
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หลักการบ�าบัดน�้าเสียโดยการท�าให้เจือจาง (Dilution)
ตามแนวทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

“น�้าดีไล่น�้าเสีย”
โดยใช้หลักการตามธรรมชาติแห่งแรงโน้มถ่วงของโลก 

(Gravity Flow)
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กำรใช้น�้ำคุณภำพดีมำช่วยบรรเทำน�้ำเน่ำเสีย 

หรอืที่เรียกกันว่ำ “น�า้ดไีล่น�า้เสยี” นั้น ได้แก่ กำรใช้น�้ำ

ที่มคีณุภำพดชี่วยผลกัดนัน�้ำเน่ำเสยีออกไป และช่วย 

ให้น�้ำเน่ำเสยีมีสภำพเจือจำงลง ทั้งนี้โดยรับน�้ำจำก

แม่น�้ำเจ้ำพระยำ หรอืจำกแหล่งน�้ำภำยนอกส่งเข้ำไป

ตำมคลองต่ำงๆ เช่น คลองบำงเขน คลองบำงซื่อ 

คลองแสนแสบ คลองเทเวศร์ หรอืคลองบำงล�ำพู 

ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งกระแสน�้ำจะไหลแผ่กระจำยขยำยไป

ตำมคลองซอยที่เชื่อมกับแม่น�้ำเจ้ำพระยำอีกด้ำนหนึ่ง  

ดังนั้นเมื่อกำรก�ำหนดวงรอบเกี่ยวกบักำรไหลของน�้ำ 

ไปตำมคลองต่ำงๆ นบัแต่ปำกคลองที่น�้ำไหลเข้ำจนถงึ

ปลำยคลองที่น�้ำไหลออกได้อย่ำงเหมำะสม โดยที่น�้ำ 

สำมำรถไหลเวียนไปตำมล�ำคลองได้ตลอดแล้ว  

ย่อมสำมำรถเจอืจำงน�้ำเน่ำเสยี และชกัพำสิ่งโสโครก

ไปได้มำก ซึ่งจะเป็นวิธีกำรช่วยบรรเทำน�้ำเน่ำเสีย 

ในคลองต่ำงๆ ตอนช่วงฤดูแล้งได้อย่ำงดี

เมื่อวนัที่ ๔ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๒๘ พระบำท

สมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวั เสดจ็พระรำชด�ำเนนิพร้อมด้วย 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

ไปทอดพระเนตรสภำพน�้ำเน่ำเสียตำมคลองต่ำงๆ  

ในเขตกรุงเทพมหำนครที่บริเวณประตูระบำยน�้ำ 

ปำกคลองเทเวศร์ คลองแสนแสบ และคลองลำดพร้ำว  

ซึ่งในครั้งนั้นได้พระรำชทำนพระรำชด�ำรวิ่ำ

“...หำกว่ำปัญหำของน�้ำนี้เรำได้สำมำรถที่จะแก้ไขหรอือย่ำงน้อย

ที่สดุกท็�ำให้เรำได้มีน�้ำใช้ได้อย่ำงเพยีงพอ ฉะนั้นกำรพฒันำนั้น 

สิ่งส�ำคญักอ็ยู่ที่ตรงนี้...”

“...ถ้ำเรำมีน�้ำแล้วมำใช้อย่ำงระมัดระวังข้อหนึ่ง และควบคุมน�้ำที่เสยีอย่ำงด ี

อกีข้อหนึ่ง กอ็ยู่ได้...”

“...น�้ำนี้จะต้องใช้ให้ดี คือน�้ำมันมีคุณอย่ำงที่เรำใช้น�้ำส�ำหรบับรโิภค น�้ำส�ำหรบั

กำรเกษตร น�้ำส�ำหรบัอุตสำหกรรม ทั้งหมดนี้ต้องใช้น�้ำที่ดี หมำยควำมว่ำน�้ำนี้

สะอำด...”
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“...กำรจัดระบบควบคุมระดับน�้ำในคลอง 

สำยต่ำงๆ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงกำรจดัระบบระบำยน�้ำ 

ในกรงุเทพมหำนครนั้น สมควรวำงระบบให้ถูกต้องตำม 

สภำพกำรณ์และลักษณะภมูปิระเทศ ซึ่งควรแบ่งออก 

เป็น ๒ แผนด้วยกนั คอื แผนส�ำหรบัใช้กบัในฤดฝูน 

หรือในฤดนู�้ำมำกนี้ กเ็พื่อประโยชน์ในกำรป้องกนั 

น�ำ้ท่วมและเพื่อบรรเทำอุทกภัยเป็นส�ำคัญ แต่

แผนกำรระบำยน�้ำในฤดแูล้งนั้น กต้็องจดัอกีแบบหนึ่ง 

ต่ำงกนัไป เพื่อกำรก�ำจดัหรอืไล่น�้ำเน่ำเสยีออกจำก 

คลองดังกล่ำวเป็นหลัก ซึ่งทั้งสองระบบนี้ควรจะ 

พจิำรณำถึงวธีิกำรระบำยน�้ำ โดยอำศัยแรงโน้มถ่วง 

ของโลกให้มำกที่สุด ทั้งนี้เพื่อประหยัดค่ำใช้จ่ำย

ในกำรควบคุมระดับน�้ำตำมล�ำคลองเหล่ำนี้...”

จำกแนวพระรำชด�ำรดิังกล่ำว จึงบังเกิด 

กรรมวิธีในกำรบ�ำบัดน�้ำเสีย ๒ ประกำร ตำมแนว 

พระรำชด�ำร ิ“น�้ำดไีล่น�้ำเสยี” คอื

ให้เปิดประตูอำคำรควบคุมน�้ำ รบัน�้ำจำก

แม่น�้ำเจ้ำพระยำในช่วงจังหวะน�้ำขึ้น และระบำย

วิธีที่หนึ่ง

“...เรำมกี�ำลังที่ได้มำโดยเปล่ำฟรี... พลังพระอำทติย์มำท�ำให้น�้ำนี้ดขีึ้น...”

“...ถ้ำเรำท�ำอะไรด้วยก�ำลงัของน�้ำที่ขึ้นและลงนี่จะได้ก�ำไรมำกขึ้น..”
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ออกสู่แม่น�้ำเจ้ำพระยำตอนระยะน�้ำลง ซึ่งมผีลท�ำให้

น�้ำตำมล�ำคลองมีโอกำสไหลถ่ำยเทกนัไปมำมำกขึ้น 

กว่ำเดมิ เกดิมกีำรหมนุเวยีนของน�้ำที่มสีภำพเน่ำเสยี 

กลิ่นเหมน็ กลำยเป็นน�้ำที่มคีณุภำพดขีึ้น

“...ไหลไปมนักไ็ล่น�้ำโสโครกไปอย่ำงนี้ทกุวนั...”

“...เวลำไหนน�้ำขึ้นน�้ำลง...เวลำน�้ำขึ้นเตม็ที่เปิด เวลำน�้ำลงปิด...”

“...เวลำน�้ำในแม่น�้ำเจ้ำพระยำลดลงไปด้วยน�้ำลงถึงจังหวะน�้ำลง 

ก็ปิด...”

เมื่อวนัที่ ๕ มนีำคม พ.ศ. ๒๕๓๑ พระบำท

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเสด็จพระรำชด�ำเนินพร้อม

ด้วยสมเด็จพระเทพรตันรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช

กุมำรไีปทอดพระเนตรที่บรเิวณปำกคลองเปรม

ประชำกร ต�ำบลบำงกระสัน้ อ�ำเภอบำงปะอนิ จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยำ แล้วเสด็จพระรำชด�ำเนินโดย

รถยนต์พระที่นั่งเลียบคลองเปรมประชำกร ตลอด

ช่วงคลองตอนบนถงึคลองรงัสติ กระทั่งถงึปำกคลอง 

วัดหลักสี่ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร ซึ่งได้

พระรำชทำนพระรำชด�ำริเกีย่วกบักำรบ�ำบดัน�้ำเสีย ว่ำ

“...คลองเปรมประชำกรช่วงตอนล่ำง

เป็นคลองสำยหนึ่งที ่สำมำรถรับน�้ำจำกแม่น� ้ำ

วิธีที่สอง
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เจ้ำพระยำไปช่วยบรรเทำน�้ำเสีย โดยส่งกระจำย

ไปตำมคลองต ่ำงๆ ของกรุงเทพมหำนคร  

จึงควรขุดลอกคลองนี ้พร้อมก�ำจัดวัชพืชเพื ่อ 

ให้เป็นคลองสำยหลักในกำรผันน�้ำคุณภำพดี 

ไปช่วยบรรเทำให้น�้ำเสียให้เจือจำงลง...”

“...ให้หำวธีิรบัน�้ำเข้ำคลองเปรมประชำกร

ตอนบนเป็นปริมำณมำกภำยในเวลำอันรวดเร็ว 

เพื ่ออัดเพิ ่มระดับน� ้ำให้สูงขึ ้น จะได้สำมำรถ

กระจำยน�้ำเข้ำทุ่งบำงไทร-บำงปะอิน ส�ำหรับใช้

เพำะปลูกอย่ำงเพียงพอ อย่ำงไรก็ตำมจะต้อง 

ด�ำเนนิกำรขดุลอกหนองน�้ำธรรมชำตไิปพร้อมกนั  

จะได้สำมำรถเก็บส�ำรองน�้ำไว้ใช้ประโยชน์ได้

อย่ำงเต็มที่ ส�ำหรับเส้นทำงน�้ำที่เชื่อมกับแม่น�้ำ

เจ้ำพระยำเส้นอื่นๆ เช่น คลองเชียงรำกน้อยนั้น  

ต้องรีบรับน� ้ำเข้ำมำเมื ่อน� ้ำขึ ้น และปิดประตู

บังคับน� ้ำไม่ให้ไหลย้อนกลับเมื ่อน� ้ำลง ทั ้งนี ้

เพื ่อเก็บกักน� ้ำคลองเปรมประชำกรตอนบน 

ในลกัษณะ “อ่ำงเกบ็น�้ำ” เพื่อใช้ผลกัดนัน�้ำเน่ำเสยี 

ในคลองเปรมประชำกรตอนล่ำงต่อไป...”

“...พลงัของพระอำทติย์กบัพระจนัทร์ร่วมกนั คอื น�้ำขึ้น น�้ำลง เวลำน�้ำขึ้นในแม่น�้ำเจ้ำพระยำจะขึ้นเลย นนทบรุ ีปทมุธำนเีกอืบถงึอยธุยำ... 

เวลำน�้ำขึ้นกข็ึ้นไปถงึโน่น เวลำน�้ำลงกล็งไปในทะเล...”

“...ใช้ระบบคลองเป็นสิ่งน�ำสิ่งโสโครกแล้ววิธทีี่จะก�ำจัดก็คือ ทิ้งลงในน�้ำ แม่น�้ำ 

ลงทะเล... แต่ก่อนนี้ท�ำได้เพรำะว่ำมนัยงัน้อย แต่เดี๋ยวนี้มนัมำกขึ้นทกุท.ี..”
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“...ฝนตกกด็ซีมิำเจอืน�้ำให้สะอำด...”

“...น�้ำสะอำดเสยีเงนินดิเดยีวค่ำไฟฟ้ำส�ำหรบัเปิดประตูน�้ำ...”

แนวพระรำชด�ำรสิองประกำรนี้ แสดงถงึ 

พระปรีชำสำมำรถในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

ว่ำทรงเชี่ยวชำญในด้ำนกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม

อย่ำงแท้จรงิ

ในเรื่องนี้ ในโอกำสที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำ 

อยู่หัวทรงพระกรณุำโปรดเกล้ำฯ ให้เอกอคัรรำชทูต 

และกงสลุใหญ่ไทยที่ประจ�ำกำรในต่ำงประเทศ ๗๗ นำย  

เข้ำเฝ้ำทูลละอองธลุพีระบำท ในวนัที่ ๑๗ สงิหำคม 

พ.ศ. ๒๕๓๘ ณ พระต�ำหนักจิตรลดำรโหฐำน 

นั้น ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำรสัว่ำ 

“...Notorious Problem Ecology ของ

กรุงเทพฯ ที่เรำก็ต้องกำรแก้ไขมำตั้งเท่ำไร ๘ -  

๙ ปีแล้ว แต่ก็ไม่ได้ท�ำ เพิ่งมำท�ำเอำเมื่อปีที่แล้ว 

คือว่ำเรำมีก�ำลังที่ได้มำโดยเปล่ำ ฟรี ไม่ต้องใช้

ไบโอโลจิคอลซีสเต็ม (Biological System) ก็

มีพลังของแสงอำทิตย์ พลังของพระอำทิตย์กับ

พระจันทร์ร่วมกัน คือน�ำ้ขึน้น�ำ้ลง เวลำนี้ขึ้น

ในแม่น�้ำเจ้ำพระยำ น�้ำเจ้ำพระยำจะขึ้นจนเลย

นนทบุรีเลยปทุมธำนีไปเกือบถึงอยุธยำ เวลำ 
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น�้ำข้ึนก็ข้ึนไปถึงโน่น เวลำน�้ำลงก็ลงไปในทะเล... 

แถวเทเวศร์ เวลำน�้ำขึ้นประมำณ ๑ เมตร เวลำ

น�้ำลงประมำณ ๑ เมตร รวมแล้ว ๒ เมตร ควำม

แตกต่ำงหมำยควำมว่ำ ถ้ำเรำท�ำอะไรด้วยก�ำลัง

ของน�้ำที่ขึน้และลงนี่ก็จะได้ก�ำไรมำกขึ้น เมื่อ 

๘ ปีแล้ว ๙ ปี ไปที่ปำกคลองเทเวศร์ คลอง

เทเวศร์นี้ก็ผ่ำนกรุงเกษม แล้วไปออกที่โรงแรม 

รอยลัออคิดฯ ตรงนัน้ท�ำประตูน� ำ้แต ่ก็ป ิด 

เอำไว้ น�้ำในคลองเทเวศร์ก็โสโครก เด็กจะลงใน

น�้ำเป็นอหวิำต์ทั้งนั้น แล้วก็ไปบอกว่ำขอใช้ไฟฟ้ำ 

สักนิดได้มั้ย ใช้ไฟฟ้ำเปิดประตูตอนนั้นน�้ำขึ้น...

เวลำนั้นเดือนเมษำยน ฝนก็ไม่ตก กเ็ปิด เวลำนัน้ 

เป็นวันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๒๙ เปิดประตูน�้ำก็ฟู่

เข้ำไป เพรำะว่ำน�้ำในแม่น�้ำเจ้ำพระยำ ซึ่งกน็บัว่ำ 

ใช้ได้ เข้ำไปในคลองเทเวศร์ซึ่งด�ำเมี่ยม เวลำน�้ำ 

ในแม่น�้ำเจ้ำพระยำลดลงไปด้วยน�้ำลง ถึงจังหวะ

น�ำ้ลงก็ป ิด น� ำ้นีก่็ไหลไปทีอ่ื น่ไม ่ได ้ไหลไป 

ปำกคลองตลำด ไหลไปมันก็ไล่น� ้ำโสโครกไป

อย่ำงนี้ทุกวัน แต่เวลำน�้ำขึ้นน�้ำลง เขำก็บอกว่ำ

มีโทรศัพท์ที่จุดปำกคลอง เขำก็มีให้โทรศัพท์ 

ไปที่อุทกศำสตร์ ว่ำเวลำนั้นเวลำไหนน�้ำขึ้นน�้ำลง 

เวลำน�้ำขึ้นเต็มที่เปิด เวลำน�้ำลงปิด ทำงโน้น 

ตรงกันข้ำม เวลำน� ้ำขึ ้นปิด ภำยในไม่กี ่วัน

ผ่ำนผดุงกรุงเกษมกับคลองเทเวศร์ เด็กฉลอง
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“...ถ้ำท�ำได้ถูกจงัหวะได้เหมำะสมแล้วน�้ำคลองกจ็ะดขีึ้นเยอะ...”

“...ผดงุกรงุเกษมกบัคลองเทเวศร์ เดก็ฉลองสงกรำนต์ว่ำยน�้ำสบำยเลย สนกุสนำนและไม่เป็นโรคเพรำะว่ำน�้ำสะอำด...”

สงกรำนต์ว่ำยน�้ำสบำยเลย สนกุสนำนและไม่เป็น

โรคเพรำะว่ำน�้ำสะอำด เสียเงินนิดเดียวค่ำไฟฟ้ำ

ส�ำหรับเปิดประตูน�้ำไม่ต้องสูบ...”

พระรำชด�ำรบิ�ำบัดน�้ำเสยีโดยหลกักำรนี้  

เป็นวธีิกำรที่ง่ำย ประหยัดพลังงำน และสำมำรถปฏบิตัิ

ได้ตลอดเวลำ ซึ่งแสดงถงึพระปรชีำสำมำรถอนัสูงยิ่ง 

ในพระวิรยิอตุสำหะที่ทรงทุ่มเท เพ ื่อควำมสุข 

ของปวงชนทั้งหลำย
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หลักการบ�าบัดน�้าเสียโดยการกรองน�้าเสีย
ด้วยผักตบชวา (Filtration)

ตามแนวทฤษฎีการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
“บึงมักกะสัน”
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“...ไบโอโลจคิอลซสีเตม็ (BIOLOGICAL SYSTEM) คอืเอาผกัตบชวาที่เขาว่าเป็นของเลวเอามาใช้เป็นของด.ี..”

“...ให้ผกัตบชวานี้ดูดความโสโครกแล้วกท็�าเป็นระเบยีบ เวลามันโตขึ้นหน่อย 

กด็งึขึ้นแล้วกเ็อามาท�าปุ๋ยหมกัได้...”

บงึมักกะสนัเป็นบึงขนาดใหญ่ที่อยู่ใจกลาง

กรงุเทพมหานคร ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ 

ขดุขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๔๗๔ มคีวามลกึ ๑๕ เมตร กว้าง 

๖๐ เมตร ยาว ๒,๓๘๐ เมตร โดยมเีนื้อที่ผวิน�้ารวม 

ทั้งสิ้น ประมาณ ๙๒ ไร่ เพื่อใช้เป็นแหล่งระบายน�้า

และรองรบัน�้าเสยี รวมทั้งน�้ามันเครื่องจากโรงงาน

รถไฟมักกะสนัเป็นเวลานานหลายปี จึงท�าให้บึง

มักกะสนัตื้นเขินจากการตกตะกอนของสิ่งแขวนลอย 

กอปรกบัรอบบงึมกักะสนัมชีมุชนแออดั ๓ ชมุชน คอื 

ชุมชนรชัฏภัณฑ์ ชุมชนสามเสน และชุมชนทับแก้ว 

รวม ๗๒๙ ครวัเรอืน ซึ่งส่วนใหญ่ต่างกถ็่ายสิ่งปฏกิูล

และขยะมูลฝอยลงสู่บงึมักกะสนัจนเกดิปัญหาภาวะ

สิง่แวดล้อมเสือ่มโทรมและน�้าเน่าเสีย กลายเป็นแหล่ง

เพาะเชื้อโรคแห่งหนึ่งท่ามกลางความเจรญิทางด้าน

วตัถุของสังคมเมอืงที่มกีารพฒันาความเจรญิก้าวหน้า

ไปอย่างรวดเรว็

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถงึ

ภัยแห่งภาวะมลพิษดังกล่าวที่พสกนิกรของพระองค์
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จะได้รบัผลกระทบโดยตรงมากยิ่งขึ้น หากมิได้รบั 

การแก้ไขอย่างทนัท่วงท ีจงึได้พระราชทานพระราชด�าริ  

เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน และวันที่ ๒๐ เมษายน 

“...ภารกจิหลกัของโครงการฯ นี้ ในฤดูแล้งคอืการก�าจดัน�้าโสโครกด้วยผกัตบชวา 

ส่วนในฤดฝูนให้ท�าหน้าที่กกัเก็บน�้าและระบายน�้าส่วนเกินส�าหรบัภารกิจรอง ได้แก่

การใช้ผกัตบชวาท�าปุ๋ยหมกั...”

“...ถ้าได้สิ่งโสโครกมากกไ็ม่มทีางที่จะท�าให้สิ่งโสโครกเหล่านี้สลายไป เพราะเหตวุ่าไม่มพีชืต้นไม้อะไรต่างๆ ที่จะกนิสิ่งโสโครกเหล่านี้...”

พ.ศ. ๒๕๒๘ ให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันปรับปรุง 

บงึมกักะสนั เพื่อใช้ประโยชน์ในการช่วยระบายน�้า และ

บรรเทาสภาพน�้าเสียในคลองสามเสน โดยใช้วิธีการ 

ในรูปแบบของ “เครื่องกรองน�้ำธรรมชำติ”

กล่าวคอื ให้มกีารทดลองใช้ผกัตบชวา ซึ่งเป็น

วัชพืชที่ต้องการก�าจัดอยู่แล้วนี้ มาท�าหน้าที่ดูดซับ 

ความโสโครก รวมทั้งสารพิษจากน�้าเน่าเสยี โดย 

ทรงเน้นให้ท�าการปรบัปรงุอย่างประหยดั และไม่ก่อให้เกดิ 

ความเดอืดร้อนแก่ประชาชนที่อาศยัอยู่รมิบงึ

ดงัพระราชด�ารสัตอนหนึ่งว่า

“...บึงมักกะสันนี้ ท�ำโครงกำรที่เรียกว่ำ

แบบคนจน โดยใช้หลักว่ำผักตบชวำที่มีอยู่ทั่วไป

นั้น เป็นพืชดูดควำมโสโครกออกมำแล้วก็ท�ำให ้

น� ้ำสะอำดขึ ้นได้ เป็นเครื ่องกรองธรรมชำติ 

ใช้พลงังำนแสงอำทติย์และธรรมชำตขิองกำรเตบิโต 

ของพืช...”
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“...การก�าจดัน�้าโสโครกและมลภาวะทั่วไปเป็นปัญหาส�าคญั แล้วการแก้ปัญหาก็แก้

อย่างนี้ ค่อยๆ ท�า คอืถ้าไม่ได้ท�าอย่างที่ท�านี้ ป่านนี้กไ็ม่ได้ท�าอะไรเลย...”

“...ผักตบชวานี้มนักินสิง่โสโครกแล้วผักตบชวานี้แพร่ได้เร็ว ก็ต้องยกเอาขึ้นมาแลว้

มาท�าประโยชน์ ถ้าไม่ท�าประโยชน์ผกัตบชวาจะแพร่เตม็บงึ...”

แนวพระราชด�ารนิั้นทรงให้ท�าโครงการง่ายๆ 

โดยให้สูบน�้าจากคลองสามเสนเข้าบงึทางหนึ่ง และ

ให้สูบน�้าออกจากคลองสามเสนอีกทางหนึ่ง ระยะห่าง

กนัประมาณ ๑๐๐ - ๒๐๐ เมตร หรอืฝังท่อระบายน�้า

ออกทางระบายน�้าอโศก-ดินแดง โดยให้คงมีผกัตบ

ชวาอยู่ในบงึ และท�าการตกแต่งให้ดีไว้บรเิวณกลาง

บงึเพื่อกรองน�้าเสยี แต่ถ้าจ�าเป็นต้องเกบ็ผกัตบชวา

ขึ้นบ้างเป็นครั้งคราวนั้น กใ็ห้น�าไปใช้ประโยชน์ เช่น 

ท�าปุย๋หมกั หรอืเชื้อเพลงิ แต่อย่าน�าไปท�าอาหารสตัว์ 

เพราะมธีาตโุลหะหนกั

โดยพระองค์ได้พระราชทานพระราชาธิบายว่า

“...แนะน�ำว่ำผักตบชวำนีใ้ช้ได้หลำยทำง 

ใช้มำหมักเป็นปุ๋ยได้ข้อหนึ่ง ถ้ำจะท�ำเป็นก๊ำซ 

ชีวมวลก็ได้ข้อหนึ่ง ถ้ำจะน�ำมำใช้เป็นอำหำรสตัว์

ก็ได้ แม้ต่อไปจะใช้เป็นอำหำรส�ำหรับมนษุย์ก็ได้ 

เพรำะว่ำค่ำโปรตีนในผักตบชวำมีสูงพอสมควร 

จะใช้มำท�ำประกอบกบัแกลบมำอดัเป็นฟืน หรอื

ที่เรียกว่ำ ถ่ำน แทน ถ่ำนที่เขำใช้เผำกันท�ำให้ 

ป่ำไม้เสียหำย ซึ่งก็ได้ทดลองแล้วได้ผลดี...”

ระบบบ�าบัดน�้าเสยีบงึมักกะสนัเป็นระบบ

บ�าบดัน�้าเสียแบบธรรมชาต ิที่เรียกว่า ระบบ Oxidation 

Pond หรอืเรยีกว่า “ระบบสำยลมและแสงแดด”  

ซึ่งส่วนใหญ่จะมบ่ีอดนิ มขีนาดความลึก ๐.๕ - ๒ เมตร 

สามารถให้แสงสว่างลงไปได้ ซึ่งมีการใส่ผกัตบชวา 

เข้าไปเพื่อใช้เป็นตัวดูดซับสารอาหารและโลหะหนัก 

ในน�้าเสยีจากคลองสามเสน โดยสามารถบ�าบัดน�้า

เสยีได้วนัละ ๓๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

การท�างานของระบบอาศัยการท�างานร่วมกนั

ระหว่างพืชน�้า ซึ่งได้แก่ สาหร่าย หรืออลัจ ีกบัแบคทเีรีย 

โดยในเวลากลางวัน อัลจีซึ่งเป็นพืชน�้าสเีขียวก็จะ

ท�าการสงัเคราะห์แสงโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ 

ในน�้าและแสงแดด
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หลักกำรท�ำงำนของระบบบ�ำบัด 

น�้ำเสีย “บึงมักกะสัน”
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อัลจีจะน�าคาร์โบไฮเดรตไปใช้สร้างเซลล์ใหม่ 

ส่วนออกซิเจนที่เป็นผลพลอยได้นั้นกจ็ะถูกแบคทีเรยี

น�าไปใช้ในการย่อยสลายน�้าเสยี

ซึ่งผลของปฏกิริยิากจ็ะได้คาร์บอนไดออกไซด์

ซึ่งเป็นส่วนประกอบส�าคัญในการด�ารงชีพของอัลจ ี 

ดังนั้น อัลจีและแบคทีเรยีจึงสามารถด�ารงชีวิตอยู่

ร่วมกนัได้ โดยต่างฝ่ายต่างพึ่งพาอาศัยกันและกัน  

การด�ารงชีวิตในลักษณะนี้ เรยีกว่า SYMBIOSIS  

เนื่องจากอัตราการเติมออกซิ เจนค ่อนข ้างต�่า  

ดังนั้น การเจริญเติบโตของแบคทีเรยีจึงถูกจ�ากัด

ด้วยปริมาณออกซิเจน เมื่อเป็นเช่นนี้อัตราเร็วของ

ปฏกิริยิาของการท�าลาย BOD จงึค่อนข้างช้า ระบบ 

OXIDATION POND จึงต้องใช้บ่อที่มีขนาดใหญ่  

กนิเนื้อที่มาก เนื่องจากประสทิธิภาพของระบบ 

บึงมักกะสนัขึ้นอยู ่กับปริมาณของออกซิเจนที่ได้

จากการสังเคราะห์แล้ว ดังนั้นในบึงจะต้องไม่ปลูก 

ผกัตบชวามากเกนิไป เพราะจะบดบงัแสงแดด

ส�าหรับผักตบชวานั้นก็จะท�าหน้าที่ดูดซึม

อาหารต่างๆ และโลหะหนักในน�้า ซึ่งจากการศึกษา

ของกลุ่มวชิาการ พบว่าผกัตบชวามกีารเจรญิสงูสดุใน

“...อนันี้ก็เป็นวิธกีารธรรมชาติ มีเพยีงแต่ว่าท�าให้บงึนั้นเรยีบร้อยขึ้น ท�าคัน แล้วกท็�าปั๊มน�้าลงมาจากคลองสามเสนแล้วกเ็อาออกไป 

ให้ลงคลองแสนแสบและคลองสามเสน กไ็ด้ผลดพีอสมควร...”

“...เครื่องถ่ายอากาศในน�้ากเ็รียกว่าเป็นการท�าน�้าให้สะอาด โดยเริ่มจากใช้พชื 

ตามธรรมชาตแิล้วกต็่อมาใช้เครื่อง...”

ORGANIC+COMBINED OXYGEN - H
2
O+C

3
O

2
+CH

4
+ENERGY

BACTERIA

ดงัสมการ
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“...วธิที�านี้กใ็ช้ประโยชน์จากผกัตบชวา โดยท�าขึ้นมาเป็นปุ๋ยกไ็ด้...”

เวลาภายหลังการปลูก ๑๖ - ๑๗ สัปดาห์ จงึต้องดแูล

ระบบนี้โดยการเอาผกัตบชวาออกทกุ ๑๐ สปัดาห์

ประสิทธิภำพของระบบบ �ำบัด 

น�้ำเสียของบึงมักกะสัน

กำรพัฒนำปรับปรุงระบบบ�ำบัด

น�้ำเสียบึงมักกะสันให้สอดคล้องกับกำร

พัฒนำบ้ำนเมือง

พบว่าสามารถลดค่า BOD ได้ระหว่าง ๑๙ - ๘๕%  

โดยเฉลี่ยได้ ๕๑% มีประสทิธภิาพในการฟอกตัว 

ด้านการก�าจัด Total COLIFORM แบคทีเรยี และ 

FeCal COLIFORM แบคทเีรยีเฉลี่ย ๙๐% และ ๘๙% 

ตามล�าดบั

เนื่องจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  

ได้ด�าเนินการก่อสร้างทางด่วนมหานครขั้น ๒ ระยะ 

ที่ ๑ โดยมแีนวผ่านบงึมกักะสนัและมตีอม่อโครงสร้าง

อยู่กลางบงึ

คราวเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ

พระราชด�าเนินไปทรงเปิดศูนย์ควบคุมระบบป้องกนั

น�้าท่วมกรงุเทพมหานคร เมื่อวนัที่ ๗ สงิหาคม พ.ศ. 

๒๕๓๓ ได้พระราชทานพระราชด�ารวิ่า “...การสร้าง

ทางด่วนใหม่ท�าให้น�้าในบึงไม่ถูกแสงแดด จึงใช้

วิธีธรรมชาติในการบ�าบัดน�้าเสียโดยผักตบชวา

ไม่ได้ในปัจจุบัน ซึ่งควรจะใช้เครื่องพ่นอากาศ

เข้าช่วย...” มูลนิธิชัยพัฒนาและกรงุเทพมหานคร

จึงรับสนองพระราชด�ารดิ้วยการปรับปรุงบึงมักกะสัน 

ให้สามารถฟอกน�้าในคลองสามเสนให้สะอาดขึ้น  

วนัละ ๒๖๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยการใช้เครื่อง

เตมิอากาศแบบทุน่ลอยผสมกับการใช้ผักตบชวา กจ็ะ 

สามารถบ�าบัดน�้าเสยีได้เพิ่มจากเดิมประมาณ ๑๐ 

เท่า โดยมูลนธิชิยัพฒันาเป็นผู้จดัหาและตดิตั้งเครื่อง 

เติมอากาศ ขนาด ๑๑ KW จ�านวน ๑๐ เครื่อง  



114

และกรงุเทพมหานครเป็นผู้ด�าเนินการขุดลอกบึง 

พร้อมทั้งตดิตั้งเครื่องสูบน�้าและปลูกผกัตบชวา

อนึ่ง ส�าหรบัผกัตบชวาที่สามารถปลูกได้และ

เกบ็ขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวนั้นให้น�าไปใช้ประโยชน ์

ในรูปปุ๋ยหมกัหรอืเชื้อเพลิงและอาหารสัตวต์ามความ

เหมาะสม

ส่วนน�้าที่ใสสะอาดขึ้นกใ็ห้ระบายออกสู่คลอง

ธรรมชาตติามเดมิ แล้วรบัน�้าเสียจ�านวนใหม่มาด�าเนนิ

การผ่านกรรมวธิเีป็นวงจรเช่นนี้ตลอดไป

ในอนาคตเมื่อการก�าจัดน�้าเน่าเสียด้วยผกัตบ

ชวาในบงึมักกะสนัแห่งนี้ได้ผลดี ก็จะได้น�าไปใช้เป็น

แบบอย่างในการแก้ไขปัญหาน�้าเน่าเสียที่แหล่งน�้า

หรอืล�าคลองอื่นต่อไป

“บงึมักกะสัน” ได้รบัการปรบัปรงุสนอง 

พระราชด�าริจากส่วนราชการต่างๆ ที่เกีย่วข้อง ร่วมกนั

ด�าเนนิการ โดยมมีตเิหน็ชอบให้กรุงเทพมหานครและ 

การรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมเป็นหน่วยงานหลัก 

ในการใช้ประโยชน์และดูแลรกัษาบึงแห่งนี้ให้คงมี

สภาพที่ดสีบืไป

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงเปรยีบเทยีบ

ว่า “บงึมักกะสัน” เป็นเสมอืนดั่ง “ไตธรรมชำติ” 

ของกรงุเทพมหานคร ที่เป็นแหล่งเก็บกกัและระบาย

น�้าในฤดูฝน นอกจากนี้ยงัมีผลพลอยได้หลายอย่าง

เช่น ปุ๋ย เชื้อเพลิง เยื่อสานจากผกัตบชวา และ 

การปลกูพืชน�้าอื่นๆ เช่น ผกับุ้ง เป็นต้น รวมทั้ง 

การเลี้ยงปลาด้วย โดยมิได ้มีพระราชประสงค ์

จะท�าให้เป็นสวนสาธารณะแต่อย่างใด ดงัพระราชด�ารสั 

ความตอนหนึ่งว่า

“...ผกัตบชวาที่จะกนิคาร์บอนไดออกไซด์แล้วกก็นิสิ่งโสโครกเราเอาออกมาแล้วกม็าท�าเป็นปุ๋ย กใ็ห้คาร์บอนไดออกไซด์เหมอืนกนั...”
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“...ในกรุงเทพฯ ต้องมีพื้นที่หำยใจ แต่ที่นี่ 

เรำถือว่ำเป็นไตก�ำจัดสิ่งสกปรกและโรค สวน

สำธำรณะถือว่ำเป็นปอด แต่นี่เหมือนไตฟอก

เลือด ถ้ำไตท�ำงำนไม่ดีเรำตำย อยำกให้เข้ำใจ

หลักของควำมคิดอันนี้...”

บงึมักกะสนัจึงเป็นบงึที่สร้างภาวะแวดล้อม

ด้วยวิธธีรรมชาติ เรยีบง่าย ประหยดั และที่ส�าคัญ 

เป็นแหล่งค้นคว้าทดลองที่พระราชทานเพือ่ปวงประชา

จกัได้มสีขุถ้วนทั่วหน้ากนั

การพฒันาบึงมักกะสนัจึงนับเป็นความส�าเร็จ 

ที่เกดิจากพระปรชีาสามารถในเชิงวิชาการด้าน

นิ เวศวิทยาและการแก ้ ไขป ัญหาภาวะมลพิษ

ทางน�้าด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกล จึงนับเป็น 

พระมหากรณุาธคิณุอย่างยิ่งแก่ชาวไทยทั้งมวล

“...ถ้าไม่ท�าจรงิจงักรงุเทพฯ อยู่ไม่ได้ ภายใน ๒๐ ปีข้างหน้าแย่ เดี๋ยวนี้กแ็ย่ คอืคนเราจะทนไม่ได้ ไปที่อื่นกไ็ปไม่ได้แล้วกเ็มอืงไทยจะแย่...”

มกักะสนั

วนัที่ ๘ มถินุายน ๒๕๓๐

ภารกจิหลกั : หน้าแล้ง ก�าจดัน�้าโสโครก

  ด้วยผกัตบชวา

 : หน้าน�้า เกบ็กกัและระบายน�้า

ภารกจิรอง  : ท�าปุ๋ยหมกั เชื้อเพลงิ 

  เยื่อสานจากผกัตบชวา 

  ปลูกผกัน�้าอื่นๆ ผกับุ้ง เป็นต้น 

  เลี้ยงปลา 

(สวนสาธารณะไม่เกี่ยว) 

ยกคนั รวมบงึ ๘๐ ซม. คลองสามเสน ๕๐ ซม.

ทรงเรียกว่า

“แถลงการณ์”
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ทฤษฎีการบ�าบัดน�้าเสีย
โดยใช้กระบวนการทางชีววิทยาผสมผสาน

กับเครื่องกลเติมอากาศแบบ
“สระเติมอากาศชีวภาพบ�าบัด”

(Biological Treatment Aerated Lagoon)
ตามแนวพระราชด�าริ
“บึงพระราม ๙”
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“บึงพระรำม ๙” จดัได้ว่าเป็นบงึขนาดใหญ่

อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร มเีนื้อที่ประมาณ ๑๓๐ ไร่  

และมคีวามยาวถงึ ๑,๓๐๐ เมตร ตั้งอยู่ในเขตที่ดนิ

ของส�านักทรพัย์สินส่วนพระมหากษัตรยิ ์ ซึ่งอยู่

ติดกบัคลองลาดพร้าวทางฝั่งตะวันตก-ตะวันออก 

เฉยีงใต้ ในบรเิวณที่คลองลาดพร้าวบรรจบกบัคลอง

แสนแสบในท้องที่เขตห้วยขวาง ซึ่งมปัีญหาภาวะมลพษิ

น�้าเน่าเสยีอย่างรนุแรงเพิ่มขึ้นเป็นล�าดับ เนื่องจาก 

คลองลาดพร้าวเป็นคลองระบายน�้าหลกัคลองหนึ่ง

ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งรับน�้าเสียมาจากแหล่งชมุชน

ที่อยู่สองฝ่ังคลอง มคีวามกว้างประมาณ ๒๐ - ๓๐ เมตร  

ลึกประมาณ ๓ เมตร คณุภาพน�้ามสีภาพความเน่าเสยี 

เฉลี่ยวัด BOD ได้ประมาณ ๑๙ มิลลกิรัมต่อลิตร  

ค่าสูงสดุ ๔๒ มลิลกิรมัต่อลติร ค่าต�่าสดุ ๙ มลิลกิรมั

ต่อลติร มสีคี่อนข้างด�า และมกีลิ่นเน่าเหมน็ของก๊าซ

ไฮโดรเจนซลัไฟต์ตลอดเวลา

ร ะบบบ� า บั ด น�้ า เ ส ยี ที่ บึ ง พ ร ะ ร าม  ๙   

เป็นโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด�ารใินพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานพระราชด�าริว่า 

“การใช้วิธีการทางธรรมชาติแต่เพียงอย่างเดียว 

ไม่เพยีงพอในการบ�าบดัน�า้เสยีให้ดีขึ้น จ�าเป็นต้อง

ใช้เครื่องเตมิอากาศลงไปในน�้า โดยท�าเป็นระบบ

สระเติมอากาศ (Aerated Lagoon)” โดยมอบหมาย

ให้หน่วยงานหลายหน่วยงานรบัไปด�าเนนิการ ได้แก่

- ส� านักงานคณะกรรมการพิ เศษเพื่อ

ประสานงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

(ส�านกังาน กปร.)

- กรมชลประทาน

- กรมที่ดนิ

- รฐับาลญี่ปุ่น

- กรงุเทพมหานคร

“...บางคนว่าโครงการตามพระราชด�ารนิี้ เป็นโครงการแบบไม่ใช้ 

วิชาการชั้นสูง ไม่ใช่ใช้วิชาการชั้นสูงทั้งหมด แต่วิธมีองทัศนะ 

ต้องมองแบบกนัเอง ว่าจะท�าอะไรเลก็ๆ ท�าอะไรที่ไม่วุ ่นวาย 

ใหญ่โตจนเกนิไป แต่ก่อนนี้คดิมาตลอดว่า “Small is beautiful...””

“...น�้าในประเทศไทยที่ไหลเวียนนั้นยังมีอยู่ เพยีงแต่ต้องบรหิารให้ดี ถ้าบรหิาร 

ให้ดแีล้ว มเีหลอืเฟือ...”
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ลักษณะของระบบบ�ำบัดน�้ำเสียบงึพระรำม ๙ 

 เป็นระบบบ�าบัดน�้าเสยีแบบสระเติมอากาศ 

(Aerated Lagoon) โดยใช้เครื่องจักรกลเติมอากาศ 

(Mechanical Aerated) มาช่วยเพิม่ออกซเิจนละลายน�้า  

เพื่อใช้แบคทีเรียชนิดที่ใช้ออกซิเจนช่วยย่อยสลาย 

สารอนิทรย์ีในน�้า จงึท�าให้ระบบบ�าบดัน�้าเสยีแบบสระ 

เตมิอากาศสามารถรบัภาระบรรทกุ (Loading) ได้มากกว่า 

บ่อเขียวซึ่งใช้ออกซิเจนตามธรรมชาติจากพืชน�้าและ

สาหร่าย

หลักกำรท�ำงำนของระบบ

ระบบบ�าบัดน�้าเสยีแบบสระเติมอากาศ เป็น

ระบบบ�าบัดน�้าเสยีทางชีววิทยา โดยใช้แบคทีเรีย

เป็นตวัก�าจดัสารอนิทรีย์ในน�้าทิ้งด้วยปฏกิิรยิาแบบใช้ 

ออกซิเจน ซึ่งนิยมใช้กันแพร่หลายมากระบบหนึ่ง 

ในการบ�าบดัน�้าเสยีจากชมุชนและโรงงานอตุสาหกรรม 

กบัปฏิกิริยาของระบบเป็นบ่อขนาดใหญ่ลกึไม่น้อย

กว่า ๒ เมตร ปฏกิริยิาการท�าลาย BOD โดยแบคทเีรยี

จะเร็วกว่าปฏิกิริยาที่เกดิขึ้นในระบบ Oxidation 

Pond เพราะมีการเติมออกซิเจนด้วยเครื่องมือกล  

จงึท�าให้การเจริญเตบิโตของแบคทเีรยีไม่ถูกจ�ากดัด้วย 
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อตัราการเติมออกซิเจนในระบบ Oxidation Pond  

มาก และปฏกิิริยาการท�าลาย BOD เร็วกว่าหลายเทา่  

ส�าหรบัปรมิาณ BOD เท่าๆ กนั ดงันั้น ระบบ Aerated 

Lagoon จึงใช้พื้นที่น้อยกว่าระบบ Oxidation Pond 

ประมาณ ๘ - ๑๐ เท่า

ระบบ Aerated Lagoon แบ่งออกเป็น  

๒ ชนดิ คอื

ก. บ่อบ�ำบัดน�้ำเสียแบบสระเติมอำกำศ  

(Aerobic Lagoon) ได้แก่ บ่อที่มีก�าลงัเครื่องเติม 

อากาศ (Aerator) พอเพยีงที่จะกวนน�้าให้บ่อย 

อย่างทั่วถงึ จนไม่มกีารตกตะกอนเกดิขึ้นในบ่อ ปฏกิริยิา 

ชีวเคมีที่เกดิขึ้นในบ่อจะเป็นแบบใช้ออกซิเจนตลอด

ความลกึของบ่อ โดยปกติแล้วน�้าทิ้งที่ออกจาก 

บ่อเตมิอากาศจะค่อนขา้งขุน่ จ�าเป็นต้องแยกตะกอน

ออกจากบ่อตกตะกอนเสยีก่อน บ่อนี้จึงท�าหน้าที่ 

เตมิอากาศลงไปในน�้าและกวนน�้าในบ่อตลอดเวลา

ข. บ่อบ�ำบัดน� ้ำเสียแบบกึ ่งไร ้อำกำศ  

(Facultative Pond) คอื บ่อที่ท�าหน้าที่เป็นบ่อตกตะกอน  

ก�าจดัตะกอน และบ�าบดัน�้าให้มคีณุภาพดขีึ้น

การท�างานของระบบสระเตมิอากาศบงึพระราม ๙  

เริ่มจากการส ูบน�้าเสยีจากคลองลาดพร ้าวเข ้า 
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ในบ่อเตมิอากาศ ซึ่งจะมกีารเตมิอากาศด้วยเครื่องเตมิ

อากาศตลอดเวลา เพื่อให้แบคทเีรียท�าการย่อยสลาย

สารอินทรีย์ในน�้าเสยีโดยปฏิกริยิาทางชีวเคมีแบบใช้

ออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง น�้าเสียจะถูกกกัเก็บในบ่อ 

เตมิอากาศนาน ๑๖ ชั่วโมง จากนั้นจะไหลโดย Gravity 

Flow ไปยังบ่อกึง่ไร้อากาศ (Facultative Pond) เพื่อท�าการ

บ�าบดัสารอนิทรย์ีที่หลงเหลือในบ่อน�้า และเป็นการตก

ตะกอนแยกแบคทีเรียออกจากน�้าเสียด้วยท�าให้น�้าใส 

น�้าจะถกูกักเก็บอยู่ในบ่อนี้อกีเป็นเวลา ๒ ชั่วโมง แล้วก็

จะระบายทิ้งลงคลองลาดพร้าวตามเดมิ รวมระยะเวลา 

ในการบ�าบดัน�้าเสยีของระบบบ�าบดัน�้าเสยีบงึพระราม ๙  

เฉลีย่ประมาณ ๒๐ ชั่วโมง
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ผลสัมฤทธ ิต์ำมแนวทฤษฎีกำร
พฒันำระบบตำมพระรำชด�ำรใินพระบำท

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
ปัจจบุนัประสทิธภิาพในการลดค่า BOD ของ

น�้าเสยีคลองลาดพร้าวเท่ากบั ๖๕% น�้าทิ้งที่ผ่าน 

การบ�าบัดแล้วจะมค่ีา BOD เฉลีย่ ๙ มลิลิกรัมต่อลิตร 

และมคี่า pH เท่ากบั ๗.๕

วิธกีารบ�าบัดน�้าเสยีระบบนี้มีข้อดีคือ การ

ด�าเนนิการและการควบคมุดแูลท�าได้ง่าย ค่าก่อสร้างต�่า  

ไม่สิ้นเปลอืงเนื้อที่มากนัก ไม่มีปัญหาในการก�าจัด

ตะกอน และไม่มีกลิน่เน่าเหม็นอันเป็นเหตุเดือดร้อน

ร�าคาญต่างๆ

จึงนับเป็นพระปรีชำสำมำรถที่ส่งผลให ้

พสกนิกรทั ้งหลำยมีคุณภำพชีวิตและสภำพ

แวดล้อมที่ดย่ิีง
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน

พระราชด�าริให้ท�าโครงการบ�าบัดน�้าเสยี โดยวิธี

ธรรมชาติผสมผสานกบัเทคโนโลยแีบบประหยดั 

กล่าวคือ จัดสร้างบ่อดักสารแขวนลอย ปลูกต้นกก

อยีปิต์เพื่อใช้ดับกลิ่น และปลกูผกัตบชวาเพื่อดูด 

สิ่งโสโครกและโลหะหนัก ต่อจากนั้นจึงใช้กังหันน�้า 

ชัยพัฒนาและแผงท ่อเติมอากาศให ้กบัน�้าเสีย 

ตามความเหมาะสม ตลอดจนให้ตกตะกอนก่อนปล่อยน�้า 

ลงหนองสนมเพื่อปรับสภาพน�้าให้ดีขึ้น นอกจากนี้ 

ยังใช้ประโยชน์จากผักตบชวาในด้านต่างๆ ได้อกีด้วย 

ทฤษฎีการบ�าบัดน�้าเสียด้วยการผสมผสาน
ระหว่างพืชน�้ากับระบบการเติมอากาศ 

(Constructed Wetland and Air Transfer 
for Waste Water Treatment) 
ณ บริเวณหนองสนม-หนองหาน

หนองสนม
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“...น�้ามมีากในโลก...ที่ก�าลงัมมีากขึ้นคอื น�้าเน่า จะต้องป้องกนัไม่ให้มนี�้าเน่า...”

เช่น ท�าปุ๋ยหมกั ทอเสือ่ หรือท�าเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดี

กำรท�ำงำนของระบบบ�ำบัดน� ้ำเสียของ

หนองสนม แบ่งเป็น ๓ ส่วนคอื

- ส่วนแรก เป็นการบ�าบัดน�้าเสยีด้วยกก

อยีปิต์ ซึ่งเป็นพชืที่มีคุณสมบตัิช่วยดูดมูลสารต่างๆ  

ที่ปนเป้ือนอยู่ในน�้าเสียให้ลดลง โดยใช้ลานกรองกรวด

เบื้องต้นก่อนที่จะถงึบ่อปลกูกกอยีปิต์ ให้ท�าหน้าที่ 

กรองสารแขวนลอยและช่วยเติมออกซิเจนให้กับ 

น�้าเสีย ตลอดจนช่วยให้เกิดจลิุนทรย์ีเกาะที่ก้อนกรวด 

ซึ่งส่งผลให้มกีารย่อยสลายสารอนิทรยี์ที่อยู่ในน�้าเสยี

ให้ลดลงได้

นอกจากนี้ ทางด้านท้ายน�้าของกระบวนการ

บ�าบัดจะมีตะแกรงกระบะติดตั้งไว ้ เพื่อรองรับ 

เศษขยะที่ลอยปะปนมากบัน�้าให้กกัไว้ในด่านแรก

จากนั้นน�้าเสยีจึงจะผ่านเข้าไปในบ่อปลกูกก

อยิีปต์ ซึ่งสารอนิทรย์ีจะถูกก�าจดัให้ลดลง แล้วจงึไหล

เข้าสู่บ่อตกตะกอนตามธรรมชาติ

- ส ่วนที ่สอง เป ็นการใช ้ระบบบ�าบัด 

น�้าเสยีด้วยบ่อเติมอากาศโดยใช้กังหันน�้าชัยพัฒนา

เข้าช่วย เตมิออกซเิจนในน�้าเพื่อให้ท�าการย่อยสลาย

สารอนิทรีย์ที่ละลายอยูใ่นน�้าเสยีซึ่งตกตะกอนได้ยาก

ให้กลายเป็นตะกอนจุลนิทรีย์ที่มีน�้าหนัก (Sludge)  
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ที่สามารถตกตะกอนได้รวดเรว็

ในขั้นนี้ตอนปลายของการบ�าบัดน�้าเสียก็ให้

ผ่านไปยงับ่อปลูกผกัตบชวา ให้ช่วยลดสารพษิต่างๆ 

ที่เหลอือยู่ได้อกี แล้วส่งเข้าบ่อตกตะกอนอกีครั้งหนึ่ง 

เพื่อให้ได้น�้าที่ใสสะอาดยิ่งขึ้น

“...น�้าเน่าจะมอียู่เสมอ แต่อย่าให้น�้าเน่านั้นเป็นโทษมากเกนิไป...”

“...ที่ไปสกลนคร ก็ไปดนู�้าโสโครกนั่นแหละ พอแก้ได้เพราะว่าที่ยงัม.ี..”
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- ส่วนที่สำม ระบบปรบัปรงุคุณภาพน�้า 

ในหนองสนม โดยใช้เครื่องเติมอากาศแบบกงัหันน�้า 

ชัยพฒันา ติดตั้งไว้ที่ปากทางเข้าของหนองสนม  

เพื่อเติมอากาศขั้นสดุท้าย นอกจากนี้ยงัปลูกผักตบ

ชวาโดยกั้นไว้เป็นคอกเรยีงสลบักันเป็นแถวๆ เพื่อ

ช่วยบ�าบดัน�้าเสียและเป็นแหล่งที่อยู่อาศยัของสัตว์น�้า 

ทั้งระบบ
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“...เราจะต้องพยายามที่จะคดิให้ดวี่าเราจะใช้น�้านี้ให้ดอีย่างไร...”
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน

พระราชด�าริให้เร่งด�าเนนิการแก้ไขปัญหาน�้าเสยีที่ปล่อย

ลงหนองหานโดยเรว็ โดยให้รวบรวมน�้าเสียที่ระบาย 

ลงหนองหานที่ข ้างโรงผลติน�้าประปา ที่บริเวณ 

ข้างโรงพยาบาล โดยหาทางผันน�้าด้วยท่อและคูน�้า 

จากจดุทั้งสองมารวมกนัที่จดุระบายน�้าทิ้ง ณ บรเิวณใกล้ 

ฌาปนสถานภูหมากเสื่อ รวมปริมาณน�้าประมาณ 

ร้อยละ ๗๐ จากเขตเทศบาล ซึ่งระบายลงหนองหาน

มาไว้ ณ ที่เดยีว แล้วให้จดัท�าโครงการบ�าบดัน�้าเสยีโดย 

วิธีธรรมชาติผสมผสานกับเทคโนโลยแีบบประหยัด  

เพื่อให้สามารถรองรับการขยายตวัของชมุชนเทศบาล

เมอืงสกลนครในอนาคตต่อไป

หนองหาน
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พระราชด�ารใินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดังกล่าว หน่วยราชการต่างๆ ได้สนองพระราชด�าริ 

ดงันี้ คอื ทางด้านกรมประมงได้ด�าเนนิการออกแบบ

และก่อสร้างระบบบ�าบัดน�้าเสยีแบบบ่อผึ่ง Waste 

Water Stabilization Ponds ขึ้นในพื้นที่ประมาณ ๙๒ ไร่  

บรเิวณรมิหนองหาน เริ่มก่อสร้างเมื่อปี ๒๕๓๔  

แล้วเสรจ็ในปี ๒๕๓๕

ในส่วนของกรมโยธาธิการได ้ด�าเนินการ

ออกแบบและก่อสร้างท่อรับน�้าเสยีในเขตเทศบาล

เมืองสกลนคร เพื่อน�าน�้าเสยีเข้าไปบ�าบดัในระบบ 

บ�าบัดน�้าเสียของกรมประมงเป ็นการรบัสนอง 

พระราชด�ารเิช่นกนั โดยเริ่มก่อสร้างในปี ๒๕๓๔  

แล้วเสรจ็สมบูรณ์ในปี ๒๕๓๖
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นอกจากนี้ทางด้านกรมชลประทานกไ็ด้ด�าเนนิ

การศึกษาหาข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งออกแบบก่อสร้าง

ระบบบ�าบดัน�้าเสยีด้วยพชืน�้า (Constructed Wetland  

for Waste Water Treatment) ซึ่งเป็นการบ�าบัด 

น�้าเสยีโดยวิธีธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นบ่อบ�าบัดน�้าเสีย

ขั้นสุดท้าย (Polishing Pond) ทั้งนี้เป็นการน�าเอา

เทคโนโลยแีบบประหยดัจากสหรัฐอเมริกามาประยกุต์

ใช้ในประเทศไทย

ประโยชน์ของระบบบ�าบัดน�้าเสยีโดยวิธี

ธรรมชาติชนิดนี้ คือ เป็นรูปแบบง่ายๆ เสียค่าใช้

จ่ายน้อย และง่ายต่อการใช้ การบ�ารงุรกัษา เป็นไป

ตามแนวพระราชด�าร ิ เป็นระบบที่จะช่วยปรับปรุง 

คณุภาพน�้าให้ดยีิ่งขึ้น และเป็นการอนรุกัษ์ทรพัยากร

ในแหล่งน�้าหนองหานให้ได ้รบัประโยชน์สูงสุด 

และยั่งยนืนาน

“...หนองหานที่สกลนคร โรงประปาอยู่ข้างส่วนมทีั้งน�้าโสโครกลงไปในหนองหาน เขาก็ต้องท�าท่อยืน่ไปในหนองหานไปเอาน�้ามาท�าน�้าประปา  

ที่น่าหนกัใจกต็้องแก้ไข...”
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๑. เป็นระบบบ�าบัดน�้าเสยีด้วยพชืน�้าในพื้นที่ 

๘๔.๕ ไร่ ในส่วนที่เพิ่มเติมของกรมประมง และ 

เชื่อมต่อกบัระบบบ�าบัดน�้าเสยีของกรมประมงที่ได้

สร้างเสร็จแล้ว ระบบดงักล่าวจะแบ่งออกเป็น ๔ เซลล์ 

แต่ละเซลล์ประกอบด้วยหนองน�้าตื้น (Marsh) สองด้าน 

ส่วนตรงกลางของแต่ละเซลล์จะเป็นบ่อน�้าลกึ (Pond)

๒. บรเิวณหนองน�้าตื้น (Marsh) จะมคีวามลกึ

ของน�้าปกตอิยู่ระหว่าง ๑๐ - ๒๐ ซม. ถูกก�าหนดให้

ท�าหน้าที่ในการลดค่าบโีอดี (BOD) ลดค่าของแข็ง

แขวนลอย (Suspended Solids) ที่เกดิขึ้นจากสาหร่าย

สเีขียว (Algae) ก�าจัดแบคทีเรยีชนิด Faecal Coli-

form เปลี่ยนไนโตรเจนให้เป็นแอมโมเนยี และลดค่า

ลักษณะของระบบ
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ฟอสฟอรสั ซึ่งพืชน�้าที่ใช้ปลูกเพื่อท�าหน้าที่ดังกล่าว 

มทีั้งหมด ๑๕ ชนดิ ได้แก่

- ธูปฤๅษ ี(Typha angustifolia)

- กกเลก็ (Cyperus putcherrimus)

- กกกลม (Cyperus corymbousus)

- กกอยีปิต์ (Cyperus papyrus)

- แห้วทรงกระเทยีม (Elocharis dutcis)

- กกสามเหลี่ยม (Scirpus Grossus)

- หญ้าปล้องละมาน (Echinochloa crusgalli)

- แพงพวยน�้า (Jussiaea repens)

- ตาลปัตรฤาษ ี(Linnoecharis flava)

- เอื้องเพชรม้า (Polygonum tomemtosum)
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“...น�้านี้จะต้องใช้ให้ด ีคอื น�้านั้นมคีณุ อย่างที่เราใช้น�้าส�าหรบับรโิภค น�้าส�าหรบัการเกษตร น�้าส�าหรบัอตุสาหกรรม ทั้งหมดนี้ต้องใช้น�้าที่ด ีหมายความว่า

น�้าที่สะอาด...”

- พทุธรกัษา (Conna indica)

- บอน (Colocacia esculentum)

- ขาเขยีด (Monochoira vaginalis)

- ผกัตบไทย (Monochoria hastata)

- ผกับุ้ง (lpomoea aguatica)

๓. บรเิวณบ่อลกึ ก�าหนดให้มคีวามลกึของน�้า

แต่ละบ่อ ๑ เมตร ท�าหน้าที่ในการเปลี่ยนไนโตรเจน

ให้เป็นไนเตรท (Nitrification) และเปลี่ยนสารอาหาร

ไนเตรทไปอยู่ในรูปของก๊าซไนโตรเจน (Dinitrification) 

รวมทั้งลดค่าฟอสฟอรัสด้วยพชืน�้า (Submersed Plant) 

ต่างๆ ดงันี้

 - สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata)

 - บวัสาย (Nymphaea lotus)

 - ดปีลนี�้า (Potamogeton malaianus)

 - ดปีลนี�้าเลก็ (Potamogeton crispus)

 - กระจบั (Trapa bispinosa)

๔. หลงัปลูกพชืน�้าไปแล้วประมาณ ๓ เดอืน 

ระบบบ�าบดัน�้าเสียดงักล่าวนี้ จะสามารถลดค่าความ 

เน่าเสียของน�้าที่ปล่อยออกมาจากระบบบ�าบัด 

น�้าเสียของกรมประมง ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น และ 

เมื่อพืชเติบโตสมบูรณ์เต็มที่ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ  

๖ เดือน ถึง ๑ ปี ระบบนี้จะสามารถบ�าบัดน�้าเสีย 

ให้เป็นน�้าดอีย่างสมบูรณ์แบบ
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ทฤษฎีการบ�าบัดน�้าเสีย
ด้วยระบบบ่อบ�าบัดน�้าเสียและวัชพืชบ�าบัด 

(Lagoon Treatment and Grass Filtration) 
ณ แหลมผักเบี้ย
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หลักการบ�าบดัน�า้เสยีโดยวธิธีรรมชาตแิบบ

บ่อผึ่ง หรือบ่อตกตะกอน และระบบบ่อ

บ�าบัดน�้าเสีย (Oxidation Pond, Sedi-

mental Pond and Lagoon Treatment) 

ตามแนวทฤษฎีการพัฒนาอันเนือ่งมาจาก

พระราชด�าริ

แหลมผักเบี้ย

พระรำชด�ำริระบบบ่อบ�ำบัดน�้ำเสยีและวชัพืช 

บ�ำบัด (Lagoon Treatment and Grass Filtration)

โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลม

ผกัเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ตั้งอยู่ที่ต�าบล

แหลมผักเบี้ย อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุร ี

เป็นโครงการศึกษาวิจัยวิธีการบ�าบัดน�้าเสีย ก�าจัด
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ขยะมูลฝอย และการรกัษาสภาพป่าชายเลนด้วย 

วิธีธรรมชาติตามแนวพระราชด�าริที่มีสาระส�าคัญ 

สรปุได้ว่า

ป ั ญ ห ำ ภ ำ ว ะ ม ล พิ ษ มี ผ ล ก ร ะ ท บ 

ต่อสิ่งแวดล้อมของชมุชนเป็นอย่ำงมำก และนบัวนั 

จะทวีคูณมำกยิง่ขึ้น กำรด�ำรงชีพของพสกนิกร

ทัง้หลำยในปัจจบัุนต้องเผชญิภำวะวกิฤตอินัเกดิ

จำกสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมรนุแรงขึ้นตลอดเวลำ  

สำเหตุส�ำคัญประกำรหนึ่ง คือ ชุมชน เมือง

ต่ำงๆ ยังขำดระบบบ�ำบัดน�้ำเสียและกำรก�ำจัด 

ขยะมลูฝอยที่ดแีละมปีระสทิธภิำพ พระบำทสมเดจ็ 

พระเจ้ำอยู่หัวมีพระรำชกระแสว่ำ

“...ปัญหาส�าคญัอีกอันหนึ่งคอืเรือ่งสิง่แวดล้อม เรือ่งน�้าเสียกับขยะ 

ได้ศกึษามาแล้วเหมอืนกัน ท�าไม่ยากนกั ในทางเทคโนโลยีมนัท�าได้ 

แล้วในเมอืงไทยกท็�าได้...”
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“...ต้องท�าการเรยีกว่าการกรองน�้า ให้ท�าน�้านั้นไม่โสโครกแล้วกป็ล่อยน�้าลงมาเป็นที่ท�าการเพาะปลูก หรอืท�าทุ่งหญ้า หลงัจากนั้นน�้าที่เหลอื 

กล็งทะเลโดยที่ไม่ท�าให้น�้านั้นเสยี...”

“...ปัญหาส�าคัญ คือ เรื ่องสิ ่งแวดล้อม  

เรื่องน�้าเสียกับขยะ ได้ศึกษามาแล้วเหมือนกัน 

ท�าไม่ยากนกั ในทางเทคโนโลยีท�าได้ แล้วในเมอืง

ไทยเองก็ท�าได้ หาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 

มาแล้ว ท�าในเมืองไทยก็ท�าได้ หรือจะจ้างบริษัท

ต่างประเทศมาท�าก็ได้ นี่แหละปัญหาเดียวกัน 

เดี๋ยวนี้ก�าลังคิดจะท�าแต่ติดอยู่ที่ที่จะท�า...”

และได้พระราชทานแนวพระราชด�ารวิ่า

“...อย่างที ่บอกว่า เอาน�า้เสียมาใช้ใน

ทางเกษตรกรรม ท�าได้ แต่ที ่ที ่ท�านั้นต้องมีที ่

สัก ๕,๐๐๐ ไร่ ...ขอให้ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ มาช่วย  
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ร่วมกันท�า ท�าได้แน่... ถ้าใครเอาที่มาให้ ๕,๐๐๐ ไร่  

ที ่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ พอใช้ ท�าให้ดูยังไม่ทัน 

เกษียณอายุเลย คงได้เห็น...”

ในส่วนแนวการด�าเนินงานหรอืวิธกีารนั้น ได้

พระราชทานพระราชด�ารสัว่า

“...โครงการที่จะท�านีไ้ม่ยากนกั คือว่ากม็า 

เอาสิ ่งที ่เป ็นพิษออก พวกโลหะหนักต่างๆ  

เอาออก ซึ่งมวีธีิท�า ต่อจากนั้นก็มาฟอกใส่อากาศ 

บางทีก็อาจไม่ต้องใส่อากาศ แล้วก็มาเฉลี ่ย 

ใส่ในบึง หรือเอาน� ้าไปใส่ในทุ ่งหญ้าแล้วก ็

เปลี่ยนสภาพของทุ่งหญ้าเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 

ส่วนหนึ่งเป็นที่ส�าหรับปลูกพืช ปลูกต้นไม้...”

“...ถ้าไม่จดัการโดยเรว็เรากจ็ะนอนอยู่ในน�้าเน่า...น�้าดกีจ็ะไม่มใีช้...”

รายละเอยีดเพิ่มเตมิอกี ดงัพระราชด�ารสัว่า

“...แล้วก็ต้องท�าการเรียกว่า การกรองน�า้

ให้ท�าน�้านั้นไม่ให้โสโครก แล้วก็ปล่อยน�้าลงมา 

ที เ่ป ็นที ท่�าการเพาะปลูก หรือท�าทุ ่ งหญ้า  

หลังจากนั้นน�า้ที่เหลือก็ลงทะเล โดยที่ไม่ท�าให้

น�้านั้นเสีย...”
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“...ทางใต้ของออสเตรเลียมีโครงการ  

เขาเอาน�้าเสยีนี่ไปใส่คลอง แล้วกใ็ส่ท่อไปใกล้ทะเล 

แล้วท�าเป็นสระ เป็นบ่อใหญ่มาก เป็นพื้นที่ตั้ง

เป็นร้อยไร่ หลายร้อยไร่ เขาก็ไปท�าให้น�้านั่นนะ

หายสกปรก แล้วก็เทลงทะเล...”

จากการศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นมาก่อนของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนานมาแล้วนี่เอง จึง

ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ส�านกังาน กปร. และ

กรมชลประทานร่วมกันศกึษาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

โดยให้เจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานเดินทางไป

ศึกษาดูงานเกี่ยวกบัการบ�าบัดน�้าเสยีและการก�าจัด

ขยะมูลฝอยที่ประเทศออสเตรเลยี เพื่อน�ารูปแบบ

และวธิกีารมาปรับปรุงใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย

ต่อไป

คณะท�างานได้ด�าเนินการสนองพระราชด�าร ิ

ดงักล่าวข้างต้น พร้อมกบัส�ารวจพื้นที่ด�าเนนิการ พบว่า

บริเวณต�าบลแหลมผกัเบี้ย อ�าเภอบ้านแหลม จงัหวดั

เพชรบรีุ เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่ได้รบัการคดัเลอืกจาก

คณะท�างานให้เป็นแหล่งด�าเนินการก่อสร้างระบบ

บ�าบัดน�้าเสยีตามแนวพระราชด�าร ิ โดยอยู่ห่างจาก
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เทศบาลเมอืงเพชรบุรี ประมาณ ๑๘ กิโลเมตร มพืีน้ที่

ทั้งสิ้น ๑,๑๓๕ ไร่ ซึ่งเป็นพืน้ที่สาธารณประโยชน์ ไม่มี

ปัญหาด้านเวนคนืที่ดนิแต่อย่างใด

เมื่อคณะท�างานน�าผลการศึกษาในการจัดท�า

โครงการขึ้นกราบบงัคมทูล เพื่อทรงพระกรณุาทราบ 

และในเวลาต่อมาได้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉยัเห็น

ด้วยกบัรูปแบบและแนวความคดิดงักล่าว ส�านกังาน  

กปร. และกรมชลประทาน จงึร่วมกนัจดัท�าแผนปฏบิตักิาร 

โครงการศกึษาวจิยัและพฒันาสิ่งแวดล้อมแหลมผกัเบี้ย 

อนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย  

และทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให ้ด�าเนินการ 

ตามแผนงานดงักล่าวได้

การสนองพระราชด�ารใินโครงการนี้มหีน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย มูลนธิชิยัพฒันา ส�านกังาน

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.) 
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กรมชลประทาน กรมป่าไม้ กรมประมง มหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล สถาบันราชภัฏ

เพชรบรีุ และเทศบาลเมอืงเพชรบรุ ีร่วมกันด�าเนนิการ 

ดงันี้

๑. เริ่มด้วยเทศบาลเมอืงเพชรบรุ ี ด�าเนนิการ

สร้างท่อระบายรวบรวมน�้าเสยี (Combine Waste Water  

System) ในเขตเทศบาลและเขตใกล้เคียงเข้าเป็น 

ระบบท่อส่งน�้าเสยี ไปยงัสถานสีูบน�้าเสยีที่คลองยาง  

โดยกรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน�้าขนาด 

๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ปัจจุบันมีปริมาณ 

น�้าเสยีที่ต้องบ�าบดัวนัละ ๔,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร แต่

เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  
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ภาพโครงสร้างการท�างาน ระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบลากูนทรีตเมนต์

จึงได้มีการออกแบบไว้ให้การท�างานทั้งระบบนี้

สามารถรองรบัปรมิาณน�้าเสยีได ้ถงึ ๑๐,๐๐๐ 

ลูกบาศก์เมตรต่อวนั

ที่จุดนี้จะท�าหน้าที่เป็นบ่อดักขยะ แยกถงุ

พลาสติก เศษผ้า ใบตอง เศษไม้ และตะกอน

แขวนลอยขนาดใหญ่ต่างๆ โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อ

- ลดความสกปรก

- ลดการท�างานของเครื่องปั ๊มน�้าเสยีให ้

น้อยลง 

จัดได้ว่าสถานที่นี้เป็นบ่อตกตะกอนขั้นต้น ที่

สามารถลดค่าความสกปรกไปได้ถงึ ๔๐% แล้ว

๒. ระบบการบ�าบัดน�้าเสีย เริ่มขึ้นภายหลัง 
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ที่มกีารสบูน�้าเสียจากคลองยางไหลเข้าสูบ่ริเวณบ�าบดั

น�้าเสยีแหลมผักเบีย้ตามท่อยาวเป็นระยะทางถึง ๑๘ 

กิโลเมตร เข้าสู่ระบบบ�าบดัน�้าเสยีที่ต�าบลแหลมผกัเบี้ย  

ซึ่งด�าเนนิการพร้อมกนั ๒ ระบบ คอื

๑) ระบบบ�าบดัน�้าเสยี

๒) ระบบก�าจดัขยะ

ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย แบ่งออกเป็น

ก. ระบบบ�ำบัดหลัก ประกอบด้วย

ระบบบ�าบัดน�้าเสีย (Lagoon Treatment)  

มจี�านวน ๕ บ่อ ในพื้นที่ ๙๕ ไร่ น�้าเสยีจะไหลเข้า

ตามระบบน�้าล้น ดงันี้คอื

- บ่อตกตะกอน (Sedimentation Pond)

- บ่อบ�าบดั ๑ - ๓ (Oxidation Pond)

- บ่อปรบัคณุภาพน�้า (Polishing Pond)

น�้าเสยีที่ส่งมาตามท่อจะไหลเข้าสูบ่่อตกตะกอน 

แล้วผ่านเข้าไปยงับ่อบ�าบัดที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ 

ตามล�าดับ แล้วไหลล้นเข้าสู่บ่อปรบัคุณภาพน�้า 

เปน็ขั้นสดุท้าย ก่อนที่จะระบายลงสู่ป่าชายเลนต่อไป  

ซึ่งน�้า เสียขั้นสดุท ้ายนี้จะได ้ร บัการตรวจสอบ 

คณุภาพน�้าจากคณะวจิยัอย่างใกล้ชดิ

ข. ระบบบ�ำบัดรอง อยู่ระหว่างด�าเนินการ 

ในพื้นที่ ประมาณ ๖๐ ไร่ ประกอบด้วย

- ระบบบึงชีวภำพ (Constructed Wetland) 

เป็นการด�าเนินการโดยให้น�้าเสยีผ่านบ่อดินตื้นๆ  
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รูปสี่เหลี่ยมผนืผ้า กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร 

จ�านวน ๔ บ่อ ภายในบงึปลูกพชืที่มรีากพุ่มประเภท

กกพันธ์ุต่างๆ และอ้อ เป็นต้น ซึ่งพืชเหล่านี้มรีะบบราก 

แผ่กระจายยดึเกาะดิน และสามารถเจรญิเติบโตดี 

ในน�้าขงัเสยี สูงประมาณ ๑๕ - ๓๐ ซม. การบ�าบดั 

น�้าเสียจะเริม่จากต้นบงึไหลล้นผ่านพชืต่างๆ ไปท้ายบงึ 

อย่างต่อเนื่อง โดยพชืทั้งหลายจะช่วยดูดซับสารพิษ

และอนิทรยี์สารให้ลดน้อยลง ตลอดจนท�าหน้าที่ย่อย

สลายสารอินทรีย์ให้หมดไป น�้าที่เหลือล้นออกจากบงึ

จงึเป็นน�้าที่ดทีี่ใช้ประโยชน์ได้

- ระบบกรองน�้ำเสียด้วยหญ้ำ (Grass  

Filtration) โดยการปล่อยน�้าเป็นระยะ (Bat Flow) ผ่าน

เข้าไปในแปลงหญ้า จ�านวน ๔ แปลง มขีนาดและ

ลกัษณะเหมือนระบบบงึชีวภาพ หญ้าที่ปลูก ได้แก่ 

หญ้าเนเปีย หญ้าแฝก หญ้านวลน้อย หญ้าขน และ

หญ้ารูซี่ เป็นต้น ระบบแปลงหญ้านี้จะรับน�้าจาก 

บ่อปรับคุณภาพน�้าของระบบบ่อบ�าบัดน�้าเสียเข้าไป

ขงัในแปลงหญ้าเป็นระยะๆ นานครัง้ละ ๑ - ๒ สัปดาห์

กระทั่งน�้ามคีวามสะอาดดยีิ่งขึ้น
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- ระบบกรองน� ้ำเสียด้วยป่ำชำยเลน 

(White and Red Mangrove) น�้าเสยีจะได้รบัการบ�าบดั

ผ่านเข้าไปในพื้นที่ ๓๐ ไร่ ที่ท�าการปลูกป่าชายเลน

ประเภทโกงกาง แสมขาว ซึ่งปลูกแบบคละผสมผสาน

กันในลกัษณะที่เป็นธรรมชาต ิซึ่งน�้าที่ผ่านป่าชายเลน 

นี้จะได้รบัการบ�าบัดจนเป็นน�้าที่ดีตามมาตรฐาน 

เช่นกนั

กำรนี น้ั บ เป ็นแนวพระรำชด� ำริที เ่ ป ็น 

แบบฉบบัแก่ชมุชนทั้งหลำยทั่วประเทศได้ด�ำเนนิกำร 

เจริญรอยพระยุคลบำท โดยยึดกำรด�ำเนินงำนที่

แหลมผักเบี้ยเป็นต้นแบบ
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ผังการด�าเนินงานโครงการศึกษาวิจัย
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ทฤษฎีบ�าบัดน�้าเสียด้วยวิธีการเติมอากาศ
โดยใช้วิธีท�าให้อากาศสามารถละลายลงไปในน�้า (Air Transfer) เพื่อเร่งการเจริญเติบโต 

และการเพาะตัวอย่างรวดเร็วของแบคทีเรีย จนมีจ�านวนมากพอ

ที่จะท�าลายสิ่งสกปรกในน�้าให้หมดสิ้นไปโดยเร็ว

ตามแนวทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

“กังหันน�้าชัยพัฒนา”
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สบืเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เกดิขึ้นเป็น

ภาวะมลพิษจากน�้าเน่าเสยีของประเทศไทย มีอัตรา

และปรมิาณสูงขึ้นเป็นล�าดับ จนยากแก่การแก้ไข 

ให้บรรเทาเบาบางลงได้ ส่งผลต่อสุขภาพพลานามัย 

ที่เสื่อมโทรมแก่พสกนกิรทั้งหลายยิ่งนกั

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยใน

ความเดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชนทั้งหลายเป็น

อย่างมาก ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิทอดพระเนตรสภาพ

น�้าเน่าเสียในพื้นที่หลายแห่งหลายครั้ง ทั้งในเขต

กรงุเทพมหานคร ปรมิณฑล และต่างจงัหวดั พร้อมทั้ง

ได้พระราชทานพระราชด�ารเิรื่องการแก้ไขน�้าเน่าเสยี

ในระยะแรก ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๗ - ๒๕๓๐ 

ทรงแนะน�าให้ใช้น�้าที่มีคุณภาพดีช่วยบรรเทาน�้าเสีย 

และวิธีการกรองน�้าเสยีด้วยผักตบชวาและพืชน�้า

ต่างๆ ซึ่งก็สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ผลในระดับ

หนึ่งเท่านั้น

“...เรื่องมลภาวะกค็่อยๆ ท�าค่อยๆ คดิ แต่ว่าที่จะท�าให้เป็นล�่าเป็นสนัมนัมากไป มนัแพงจงึค่อยๆ ท�า...”

“...ได้ให้ช่างเขาท�า ให้ชื่อว่า Surf Boat เพราะเหมือนเครื่องเรอื  

Surf Boat มใีบพัดที่ใส่ที่หางที่เป็นแท่งที่หมนุๆ ก็เลยเรียกว่า Surf Boat  

ได้ผลดี ใช้เครื่อง ๑ - ๒ แรงม้า กจ็ะตักน�้าขึ้นมาโปรยลงมา 

ท�าให้มอีอกซเิจนในน�้า...”
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ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นต้นมา สภาพ

ความเน่าเสียของน�้าบรเิวณต่างๆ มีอัตราแนวโน้ม

รนุแรงมากยิ่งขึ้น การใช้วิธีธรรมดาไม่อาจบรรเทา

ความเน่าเสยีของน�้าอย่างมีประสทิธิภาพเท่าที่

ควร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทาน 

พระราชด�ารใิห้ประดษิฐ์เครื่องกลเตมิอากาศแบบประหยดั 

ค่าใช้จ่าย สามารถผลิตขึ้นได้เองในประเทศ ซึ่งมี

ลกัษณะเป็นไปในรูปแบบ “ไทยท�าไทยใช้” โดยทรง

ได้แนวทางจาก “หลุก” ซึ่งเป็นอปุกรณ์วดิน�้าเข้านา

อนัเป็นภูมปิัญญาชาวบ้าน ถอืเป็นจดุคดิค้นเบื้องต้น  

และทรงมุ่งหวังที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล 

ในการบรรเทาน�้าเน่าเสยีอกีทางหนึ่งด้วย

การนี้จึงทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิ

ชัยพัฒนาสนับสนุนงบประมาณเพื่อการศึกษา 
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และวิจัยสิ่งประดิษฐ์ใหม่นี้ โดยด�าเนินการจัดสร้าง 

เครื่องมอืบ�าบดัน�้าเสยีร่วมกบักรมชลประทาน ซึ่งได้มกีาร 

ผลติเครื่องกลเติมอากาศขึ้นในเวลาต่อมา และรู้จัก 

กนัแพร ่หลายทั่วประเทศ ในปัจจุบนันี้มักนิยม 

เรยีกกนัว่า “กังหันน�้าชัยพัฒนา”

วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานรูปแบบและ

พระราชด�ารใินการสร้างและพฒันาเครื่องต้นแบบ

เครื่องกลเติมอำกำศที่ผวิหน้ำหมนุช้ำแบบทุน่ลอย 

หรอื “กังหันน�้ำชัยพัฒนำ” ซึ่งมใีบพดัขบัเคลื่อนน�้า 

และซองวดิน�้าไปสาดกระจายเป็นฝอย เพื่อให้สมัผสั 

กบัอากาศได ้อย ่างทั่วถงึ เป ็นผลให้ออกซิเจน 

ในอากาศสามารถละลายเข้าไปในน�้าได้อย่างรวดเร็ว 

และในช่วงที่น�้าเสยีถ ูกยกขึ้นมากระจายสมัผัส 

กับอากาศตกลงไปยังผิวน�้าจะท�าให้เกิดฟองอากาศ 

จมตามลงไป ก่อให้เกดิการถ่ายเทออกซเิจนอกีส่วนหนึ่ง  

“...เครื่องนี้ก็ได้ให้ช่าง กองช่างที่กรมชลประทานท�า โดยมูลนิธ ิ

ชยัพฒันาได้ให้ทนุ...”

“...ควรจะได้พยายามศกึษาค้นคว้าวชิาการและเทคโนโลยีอันทนัสมยัให้ลึกซึ้งและกว้างขวาง แล้วพิจารณาเลือกเฟ้นส่วนที่ด ีมปีระสิทธิภาพ

แน่นอน มาปรบัปรงุใช้ด้วยความฉลาดรเิริ่มให้พอเหมาะพอสมกบัฐานะและสภาพของบ้านเมอืงของเรา...”



152

ซึ่งกังหันน�้าชัยพฒันาแบบนี้ จะใช้ประโยชน์ได้ทั้ง 

การเตมิอากาศ การกวนแบบผสมผสาน และการท�าให้ 

เกดิการไหลตามทศิทางที่ก�าหนด

การทดลองวจิยัเพื่อประดษิฐ์เครื่องกลเตมิอากาศ  

ซึ่งใช้บ�าบดัน�้าเสยีในพื้นที่ต่างๆ ตามความเหมาะสม  

และอย ู่ ในระหว ่างการศึกษาทดลองและวิจัย  

จ�านวน ๙ รูปแบบ คอื

Chaipattana Aerator, Model RX-1

เป็นเครือ่งกลเตมิอากาศระบบเป่าอากาศลงไป

ใต้น�้าและกระจายฟองที่ออกแบบแผงท่อเติมอากาศ

ให้กบัน�้าเสยี ใช้วิธอีดัอากาศเข้าไปที่ท่อน�าอากาศ 

แล้วแบ่งแยกออกไปกระจายตามท่อกระจายซึ่งเจาะ

รูเลก็ๆ ไว้ รูที่เจาะไว้จะปล่อยอากาศออกมาเติมให้

กับน�้าเสยี ในขณะเดียวกนักจ็ะท�าให้น�้าเสยีเกดิการ

ปั่นป่วนและการเติมอากาศจะดีขึ้น แต่ขณะนี้ได้เลิก

ใช้แบบนี้แล้ว เนื่องจากประสทิธภิาพต�่าและมปีัญหา

การอดุตนัของท่อกระจายฟองอากาศ

๑. เครื่องกลเติมอากาศระบบเป่าอากาศ

ลงไปใต้น�้าและกระจายฟอง

Chaipattana Aerator, Model RX-2

เป ็นแบบทุ ่นลอยมีซองวิดน�้าและใบพัด 

ขบัเคลือ่นน�้าหมนุรอบเป็นวงกลม ส�าหรบัขบัเคลือ่นน�้า 

๒. เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน�้าหมุนช้า

แบบ “ทุน่ลอย” หรอื “กงัหนัน�า้ชัยพฒันา”

และวดิน�้าขึ้นไปสาดกระจายเป็นฝอยเพื่อให้สมัผสักบั

อากาศได้อย่างทั่วถงึ เป็นผลให้ออกซิเจนในอากาศ

สามารถละลายผสมกบัน�้าได้เรว็ และในช่วงที่น�้าเสยี

ถูกยกขึ้นมากระจายสมัผสักับอากาศตกลงไปยงัผวิน�้า 

จะท�าให้เกดิฟองอากาศจมตามลงไป ก่อให้เกิดการ

ถ่ายเทออกซิเจนอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งกังหันน�้าชัยพัฒนา 

จะใช้ประโยชน์ได้ทั้งการเตมิอากาศ การกวนแบบผสม 

ผสาน และการท�าให้เกิดการไหลตามทศิทางที่ก�าหนด 

จากการทดสอบประสิทธิภาพปรากฏว่าสามารถ

ถ่ายเทออกซเิจนได้เท่ากบั ๐.๙ กโิลกรัมของออกซเิจน

ต่อแรงม้าต่อชั่วโมง ทั้งนี้ได้มีการน�าไปใช้ทดลองที่ 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วดับวรนเิวศวหิาร รวมทั้ง 

ได้ท�าการติดตั้งในระบบบ�าบัดอีกหลายพื้นที่ เช่น  

วดัเทพศรินิทราวาส หนองสนม จงัหวดัสกลนคร และ

บรเิวณสระแก้ว เทศบาลเมอืงลพบรุ ีเป็นต้น
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๓. เครื่องกลเติมอากาศระบบเป่าอากาศ

หมุนใต้น�้า หรือ “ชัยพัฒนาซุปเปอร์ฟองแอร์”

Chaipattana Aerator, Model RX-4

เป็นเครื่องที่ใช้ปั๊มแบบจุ่ม หรอืเรยีกว่าไดโวร์  

เป็นตวัขบัเคลื่อนน�้าให้ออกไปตามท่อจ่าย โดยที่ปลายท่อ 

จะท�าเป็นคอคอด เพื่อดูดอากาศจากข้างบนผสม

กับน�้าที่อดัลงด้านล่างเครื่อง น�้าที่ได้มีการทดสอบ

ประสทิธภิาพในการถ่ายเทออกซิเจนแล้วได้เท่ากบั 

๐.๕๕ กโิลกรมัของออกซเิจนต่อแรงม้าต่อชั่วโมง

๔. เครื่องกลเติมอากาศแรงดันน�้า หรือ 

“ชัยพัฒนาเวนจูรี่”

Chaipattana Aerator, Model RX-5

๕. เครื ่องกลเติมอากาศระบบอัดและ 

ดดูอากาศลงใต้น�้า หรอื “ชัยพฒันาแอร์เจท”

Chaipattana Aerator, Model RX-3

เป ็นแบบทุ ่นลอยใช ้วิ ธีอัดอากาศลงไป  

แล้วแยกกระจายเป็น ๘ ท่อ ตามแนวนอน ท่อกระจาย

ฟองอากาศนี้จะหมุนเคลื่อนที่ได้โดยรวม ท�าให้การ

เติมอากาศเป็นไปอย่างทั่วถึง จากการทดลองแล้ว 

พบว่า ประสทิธภิาพการถ่ายเทออกซิเจนได้เท่ากับ 

๐.๗๕ กโิลกรมัของออกซเิจนต่อแรงม้าต่อชั่วโมง
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โดยใช้ใบพดัหมุนอยู่ใต้น�้าส�าหรบัขับเคลื่อน

น�้า ให้เกดิการปั่นป่วนและมีความเรว็สูง สามารถ

ดึงอากาศจากภายนอกให้ลงไปสัมผสักบัน�้าด้านล่าง 

ได ้อย ่างมีประสทิธภิาพ ได ้มีการติดตั้ งใช ้ที่ 

วัดประยรุวงศาวาสวรวิหาร สถานสงเคราะห์คนชรา

บ้านบางแค เป็นต้น

Chaipattana Aerator, Model RX-6

๖. เครื่องกลเติมอากาศแบบตีน�้าสัมผัส

อากาศ หรือ “เครื่องตีน�้าชัยพัฒนา”

ใช้ใบพดัตีน�้าให้กระจายเป็นฝอย เพื่อให้น�้า

สมัผสักบัอากาศด้านบน เครื่องชนิดนี้ได้มีการติดตั้ง

ใช้อยู่ที่บรเิวณบงึมกักะสนั

Chaipattana Aerator, Model RX-7

เป็นเครื่องกลเติมอากาศแบบดูดและอัดน�้า 

ลงไปที่ใต้ผิวน�้า โดยใช้ป๊ัมดูดน�้าจากใต้น�้าขึ้นมาสัมผัส

กับอากาศแล้วขบัดนัน�้าดงักล่าวลงสู่ใต้น�้าอกีครัง้หนึ่ง 

ซึ่งจะท�าให้น�้าด้านล่างเกดิการปั่นป่วน

๗. เครื่องกลเติมอากาศแบบดูดและอัด

น�า้ลงไปที่ใต้ผิวน�า้ หรอื “ชยัพัฒนาไฮโดรแอร์”

Chaipattana Bio-Filter, Model RX-8

๘. เครื ่องมือจับเกาะจุลินทรีย ์ หรือ  

“ชัยพัฒนาไบโอ”

เป็นเครื่องที่ใช้ร่วมในกระบวนการบ�าบดัน�้าเสยี 

โดยใช้เส้นเชอืกเป็นวสัดตุวักลาง ส�าหรบัให้จลุนิทรยี์

ใช้เป็นที่อยู่อาศยั

Chaipattana Aerator, Model RX-9

๙. เครื่องกลเติมอากาศแบบกระจายน�้า

สัมผัสอากาศ หรือ “น�้าพุชัยพัฒนา”

เป็นเครื่องที่ติดตั้งมอเตอร์ไว้ด้านบนแล้วต่อ

เพลาขับเคลื่อน เพื่อไปหมุนปั๊มน�้าที่อยู่ใต้น�้า เมื่อ

เครื่องท�างานปั๊มจะดูดน�้าแล้วอัดเข้าเส้นท่อส่งไปยัง 

หัวกระจายน�้า ซึ่งมีลักษณะเป็นวงกลมเจาะรูไว ้

โดยรอบ โดยแรงดนัของน�้าที่สงูนี้เองที่ท�าให้น�้าสกปรก

พุง่ออกผ่านรูเจาะด้วยความเร็วสูงขึ้นไป สาดกระจาย

สมัผสักบัอากาศด้านบนได้เป็นอย่างดี
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“...พยายามศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยอีนัก้าวหน้าทุกสาขาจากทั่วโลกแล้วเลอืกสรรส่วนส�าคัญที่เป็นประโยชน์มาปรับปรงุใช้ให้พอดี 

พอเหมาะกบัสภาพการของประเทศของเรา...”

เครื่องกลเติมอากาศนานาประเภทดังกล่าว

ได้เริ่มน�ามาติดตั้งใช้งานกบัระบบบ�าบัดน�้าเสยีตาม

สถานที่ต่างๆ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ 

เป็นต้นมา โดยท�าการปรบัปรุงตลอดเวลา เพื่อให้

บรรลเุป้าหมายที่จะให้มีการบ�าบัดน�้าเสยีอย่างมี

ประสิทธิภาพ สะดวกในการใช้งาน ประหยดัค่าใช้จ่าย  

และบ�ารงุรกัษาได้ง่าย ตลอดจนมีอายกุารใช้งาน 

ที่ยาวนาน

 การด�าเนินงานในขณะนี้ได้ผลส�าเร็จดี

น่าพงึพอใจ สามารถท�าให้น�้าใสสะอาดขึ้น ลดกลิ่น

เหม็นลงไปได้มาก และมีปรมิาณออกซิเจนในน�้า 

เพิ่มขึ้น บรรดาสตัว์น�้า อาท ิเต่า ตะพาบน�้า และปลา 

สามารถอยู่อาศยัได้อย่างปลอดภยั ตลอดจนสามารถ

บ�าบัดความสกปรกในรูปของมวลสารต่างๆ ให้ลด 

ต�่าลงได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด ปัจจุบัน 



156

มหีน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครฐัและเอกชน ได้ร้องขอให้

มูลนธิิชยัพัฒนา และกรมชลประทานเข้าไปช่วยเหลอื

ในการบ�าบดัน�้าเสยีอย่างเร่งด่วนเป็นจ�านวนมาก

เป็นที่น่าปีติยนิดีเป็นล้นพ้นแก่ปวงพสกนิกร

ไทยทั้งมวล เมื่อเครื่องกลเติมอากาศ “กงัหันน�้า 

ชยัพฒันา” ได้รบัการพจิารณา และทูลเกล้าฯ ถวาย

สทิธบิตัรในพระปรมาภไิธย เมื่อวนัที่ ๒ กมุภาพนัธ์ 

พ.ศ. ๒๕๓๖ นบัเป็นสิง่ประดษิฐ์เครือ่งกลเตมิอากาศ

เครื่องที่ ๙ ของโลกที่ได้รบัสทิธบิตัร และเป็นครั้งแรก 

ที่ได้มีการรบัจดทะเบยีนและออกสทิธิบัตรให้แก่

พระบรมราชวงศ์ด้วย

จึงนับได้ว่าสิทธิบตัรเครื่องกลเติมอากาศใน

พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นเป็น 

“สทิธิบัตรในพระปรมาภไิธยของพระมหากษตัรย์ิ

พระองค์แรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยและเป็น

ครั้งแรกของโลก”

กังหันน�้าชัยพัฒนามีชื่อเสียงโด่งดังยิ่งขึ้น 

อกีครั้งหนึ่ง เมื่อส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ 

ได ้ประกาศให้กงัหันน�้าชัยพัฒนา ได้รบัรางวัล 

ที่ ๑ ในประเภทรางวลัผลงานคดิค้นหรอืสิ่งประดษิฐ์

ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ประจ�าปี ๒๕๓๖ 

และทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลนี้แด่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวอีกวาระหนึ่ง โดยสดุดีถงึพระปรีชา

สามารถในการคิดค้นเครื่องเติมอากาศชนิดนี้ว่า

สามารถบ�าบดัน�้าเสยีได้ดยีิ่ง

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติก�าหนดให้

วนัที่ ๒ กมุภาพนัธ์ของทกุปีเป็น “วันนักประดิษฐ์” 
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เพือ่เป็นการเทอดพระเกียรต ิซึ่งสืบเนื่องจากการได้รับ

สทิธบิตัรในพระปรมาภไิธย เมื่อวนัที่ ๒ กมุภาพนัธ์ 

๒๕๓๖ นั่นเอง

“เครื่องกลเติมอากาศที่ผวิน�า้หมนุช้าแบบ

ทุ่นลอย” หรอื “กังหันน�้าชัยพัฒนา” เป็นผลงาน 

ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวได้พระราชทาน 

พระราชด�าริให้ประดษิฐ์คดิค้นผลงานดงักล่าว เพื่อใช้

ในการบ�าบัดน�้าเสยีที่เกดิจากแหล่งชุมชนและแหล่ง

อตุสาหกรรม นบัว่าเป็นผลงานที่ก่อให้เกดิประโยชน์

แบบอเนกประสงค์ได้ทั้งการเตมิอากาศ การขบัเคลื่อน 

และการกวนผสมผสาน

หลักกำรและวิธ ีกำรท�ำงำนของ 

กังหนัน�้ำชัยพฒันำ
กังหันน�้าชัยพัฒนาเป็นเครื่องกลเติมอากาศ

แบบทุน่ลอย สามารถปรบัตวัขึ้นลงได้ตามระดบัขึ้นลง

ของผวิน�้าในแหล่งน�้าเสยี มส่ีวนประกอบส�าคญั คอื

- โครงกงัหนัน�้ารูป ๑๒ เหลี่ยม

- ซองบรรจนุ�้าตดิตั้งโดยรอบ จ�านวน ๖ ซอง 

รูซองน�้าพรนุเพื่อให้น�้าไหลกระจายเป็นฝอย

- ซองน�้าจะถูกขับเคลื่อนให้หมุนโดยรอบ

ด้วยเกียร์มอเตอร์ ซึ่งท�าให้การหมุนเคลื่อนที่ของ 

ซองน�้า วดิตกัน�้าด้วยความเรว็ สามารถวดิน�้าลกึลงไป 

จากใต้ผวิน�้า ประมาณ ๐.๕๐ เมตร ยกน�้าสาด 
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ขึ้นไปกระจายเป็นฝอยเหนอืผิวน�้าได้สูงถึง ๑.๐๐ เมตร  

ท�าให้มพีื้นที่ผวิสมัผสัระหว่างน�้ากบัอากาศมาก และ

ส่งผลให้ออกซิเจนสามารถละลายไปในน�้าได้อย่าง

รวดเรว็

- ในขณะที่น�้าเสยีถูกยกขึ้นไปสาดกระจาย

สมัผสักบัอากาศแล้วตกลงไปยงัผวิน�้านั้น จะก่อให้

เกดิฟองอากาศจมตามลงไปใต้ผวิน�้าด้วย

อนึ่ง ในขณะที่ซองน�้าก�าลังเคลือ่นที่ลงสู่ผิวน�้า

แล้วกดลงไปใต้ผิวน�้านั้น จะเกิดการอัดอากาศภายใน 

ซองน�้าภายใต้ผวิน�้า จนกระทั่งซองน�้าจมน�้าเตม็ที่ ก่อให้ 

เพิ่มประสทิธภิาพในการถ่ายเทออกซเิจนได้สูงขึ้น

หลงัจากนั้น น�้าที่ได้รบัการเติมอากาศแล้ว  

จะเกดิการถ ่ายเทของน�้าเคล ื่อนที่ออกไปด ้วย 

การผลกัดนัของซองน�้า รวมทั้งการโยกตวัของทุน่ลอย  

ในขณะท�างานสามารถผลกัดนัน�้าให้เคลื่อนที่ผสมผสาน 

ออกซิเจนเข้ากบัน�้าในระดับความลึกใต้ผิวน�้าได้เป็น

อย่างดอีกีด้วย จงึก่อให้เกิดกระบวนการ ทั้งการเตมิ

อากาศ การกวนแบบผสมผสาน และการท�าให้เกิดการ

ไหลของน�้าเสยีไปตามทศิทางที่ก�าหนดโดยพร้อมกนั

ในปัจจุบันมีภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐ

ได้น�าสิ่งประดิษฐ์ไปใช้เป็นจ�านวนมากและได้รบัการ

จดสิทธิบัตรแล้ว จึงเป็นผลงานที่มีขั้นตอนและการ

ประดิษฐ์ในระดับที่สูงกว่าสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่แล้วใน

ปัจจบุนันบัได้ว่าเป็นประดษิฐกรรมชิ้นที่ ๙ ของโลก ซึ่ง 

แสดงถงึพระปรชีาสามารถอนัเป่ียมด้วยพระอจัฉรยิภาพ 

สูงส่งเป็นเลศิในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั
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ทฤษฎีการบ�าบัดน�้าเสีย

โดยกระบวนการทางฟิสิกส์เคมี

(Physical-Chemical Process)

ด้วยการท�าให้ตกตะกอน (Sedimentation)

ตามพระราชด�าริ

“สารเร่งตกตะกอน”

PAC (Poly Aluminum Chloride)
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“...การใช้เทคโนโลยอีนัทันสมัยในงานต่าง ๆ นั้นว่าโดยหลกัการ

ควรจะให้ผลมากในเรื่องประสทิธภิาพการประหยัดและการทุ่น

แรงงาน...”

การบ�าบัดน�้าเสยีอนัเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีอยู่หลากหลาย

วธีิการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของน�้าเน่าเสียที่มลัีกษณะ

ต่างๆ กนัไป

ดั งจะเห็นได ้จากแนวพระราชด�าริที่ ได ้

พระราชทานในวาระต่างๆ ดงันี้

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ณ 

บรเิวณแปลงสาธิตสวนจิตรลดา พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หวัได้พระราชทานพระราชด�าริเกีย่วกับการ

แก้ไขปัญหาน�้าเสยี ความว่า

“...การแก้ไขน�้าเสียมีท�ากันหลายวิธกีาร 

ทั้งด้านการใช้สารเคมีด้วย...”

การนี้ส�านักงานคณะกรรมการพเิศษเพื่อ 

ประสานงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด�าริ  

(ส�านักงาน กปร.) ร ่วมกบัมูลนิธิชัยพัฒนาและ

กรมชลประทาน ด�าเนนิการสนองพระราชด�าริด้วยการ 
ประดิษฐ์เครื่องบ�าบัดน�้าเสยีด้วยสารเคมีที่สามารถ
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บ�าบัดน�้าเสยีให้มีสภาพดีขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่อง 
ต้นแบบในการพฒันาปรบัปรงุสภาพแวดล้อมต่อไป

เครื่องบ�าบัดน�้าเสียด้วยสารเร่งตกตะกอน คือ
ผลสบืเนื่องจากพระราชด�ารทิี่พระราชทานแนวปฏบิตัไิว้

ต่อมา ในวันที่ ๓๐ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�าเนิน
ไปทอดพระเนตรการท�างานของเครื่องบ�าบัดน�้าเสีย
โดยใช้สารเร่งตกตะกอน พร้อมด้วยคณะกรรมการ
มูลนิธชิัยพฒันา ณ บรเิวณสนามข ้างอาคาร 
ชยัพฒันา สวนจติรลดา พระราชวงัดสุติ ซึ่งในโอกาส
นี้ได้พระราชทานชื่อ Model ของเครื่องบ�าบัดน�้าเสีย
นี้ว่า “TRX-1” และได้พระราชทานพระราชด�าร ิ
เพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวปฏิบตัิในการศึกษาวิจัย และ
พฒันา สรปุได้ว่า

๑. ควรด�าเนินการศึกษา ค้นคว้า เกี่ยวกับ
ความเป็นไปได้ในการผลติสาร PAC (Poly Aluminum 
Chloride) ขึ้นภายในประเทศ เพื่อที่จะท�าให้ต้นทุน 
ในการบ�าบดัน�้าเสยีลดลง

๒. ควรน�าน�้าเสยีประเภทต่างๆ และน�้าเสีย
จากคลองสามเสน คลองเปรมประชากร และคลอง
แสนแสบ มาท�าการทดลองบ�าบัดโดยตรวจสอบ
คุณภาพน�้าทั้งก่อนและหลังบ�าบัด โดยเฉพาะเรื่อง 
เชื้อโรคและสารตกตะกอนจ�าพวกโลหะหนกั เพื่อที่จะ
น�าตะกอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น ท�าปุย๋ เป็นต้น

๓. คณุภาพน�้าภายหลังบ�าบดั อาจจะต้องผ่าน

กระบวนการเตมิออกซเิจนอกีครัง้หนึ่ง โดยใช้เครื่องกล

เติมอากาศเข้าไปช่วย โดยต่อท่อดูดอากาศผสมกัน

ตรงบรเิวณท่อน�้าไหลออกที่ผ่านการบ�าบดัแล้ว
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คุณสมบัติ
เครื่องบ�าบัดน�้าเสยีโดยใช้สารเร่งตกตะกอน 

(PAC) เป็นเครื่องบ�าบัดน�้าเสยีที่มีประสทิธภิาพสูง  

มีระบบการท�างานที่ไม ่ย ุ่งยากสามารถควบคุม 

การท�างานได้อย่างง่าย มขีนาดกะทดัรัด ท�าให้สะดวก

ในการเคลื่อนย้ายและตดิตั้ง นอกจากนั้นยงัประหยดั

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง การเดนิระบบ และการบ�ารุง

รกัษาอกีด้วย

หลักกำรบ�ำบัดน� ้ำเสียด้วยเครื ่อง 

PAC
๑. ให้มลสารที่ผสมอยู่ในน�้าทั้งขนาดใหญ่และ

ขนาดเลก็เกดิการตกตะกอน

๒. ก รณี ที่ มี ม ลสา ร ขนาด เ ล็ ก เ ก ดิ ก า ร

แขวนลอย และแพร่กระจายผสมอยู่ในน�้าจนยาก 

แก่การตกตะกอน ให้เติมสารเพื่อช ่วยเร ่งการ 

ตกตะกอนให้เรว็ขึ้น โดย “สารช่วยเร่งการตกตะกอน”

สารช่วยเร่งการตกตะกอนนี้มีอยู่หลายชนิด 

เช่น สารส้ม เฟอร์รกิคลอไรด์ เฟอร์ริกซัลเฟต  

โซเดียมอลูเมต และปูนขาว ซึ่งวิธีการนี้จ�าเป็นต้อง 

ใช้สารโซดาไฟช่วยปรบัสภาพความเป็นกรดเป็นด่าง

ของน�้าให้เหมาะสมด้วย

แต่สารช่วยเร่งการตกตะกอนที่มีการพัฒนา

ใหม่ล่าสดุนี้ เรยีกว่า “โพลีอลูมินัมคลอไรด์”  

(Poly Aluminum Chloride) เรยีกสั้นๆ ว่า PAC
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กระบวนการบ�าบัดน�้าโดยใช้สารเร่งตกตะกอน
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กระบวนกำรท�ำงำนของเครื่อง PAC 
ขั้นที่ ๑ : น�้ำเสียเข้ำระบบขั้นต้น (lnfluent 

Discharge) โดยวิธีการปั๊มน�้าสูบส่งน�้าดิบให้ไหล

ผ่านเข้าเส้นท่อ พร้อมทั้งใช้ปั๊มเตมิสารเร่งตกตะกอน 

(Dosing Pump) เข้าสู่เส้นท่อเพื่อผสมกบัน�้าดิบใน

ปรมิาณที่เหมาะสม

ข้ันที่ ๒ : เข้ำสู่ระบบกวนเร็ว (Rapid Mixer) 

เป็นขั้นตอนที่เกดิการผสมคลกุเคล้ากนัอย่างรวดเรว็ 

ระหว่างน�้าดบิและสารเร่งตกตะกอนภายในท่อกวนเรว็

ที่ออกแบบเป็นแผ่นเกลยีว เพื่อบงัคบัน�้าที่มคีวามเรว็

ให้ไหลวนและปั่นป่วน (Turbulence) จนเกดิเป็น 

กระบวนการผสมระหว่างของเหลวทั้งสองชนิดได้

อย่างรวดเรว็และสมบูรณ์

ขัน้ที่ ๓ : ผ่ำนไปยังระบบกวนช้ำ (Slow 

Mixer) ด้วยการลดความเรว็ของน�้าจากท่อกวนเร็ว 

เพื่อให้เกดิการรวมตัวของอนุภาคสารแขวนลอย  

จนกลายเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ (Flock) แล้วจงึไหล

ออกจากถงักวนช้า ผ่านแผ่นกั้นลดความเรว็ของน�้า

เป็นระยะต่อเนื่องกนั

ขั ้นที ่ ๔ : ระบบกำรตกตะกอน ด้วย

การออกแบบรูปทรงถังตกตะกอนแบบทรงกลม  

(Sedimentation Tank) ซึ่งท�าหน้าที่ท�าให้กลุ่มก้อนของ

อนภุาคสารแขวนลอยที่จบัตวักนั สามารถตกตะกอน 

ลงสู่ก้นถงัได้อย่างรวดเรว็ ส่วนน�้าใสที่ผ่านการ 

ตกตะกอนแล้วจะไหลล้นกระจายออกสู่ด ้านบน 

ตามเส้นรอบวง แล้วล้นผ่านระบบการกรองตะกอนลอย  

ต่อจากนั้นจงึไหลลงสูร่เูจาะด้านล่างที่บงัคบัให้น�้าไหล

เป็นฝอยเพื่อให้น�้ามพีื้นที่สมัผัสกับอากาศได้มากที่สุด 

อนัเป็นการเตมิอากาศให้กบัน�้าขั้นสุดท้ายอกีครั้งหนึ่ง

ก่อนที่จะน�าเอาน�้านี้ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

การบ�าบดัน�้าเสยีด้วย PAC นี้ ได้รบัผลดเีป็นที่

น่าพอใจยิ่ง ด้วยวิธีการขจัดน�้าขุ่นได้ดีกว่าสารส้มถงึ 

๓ เท่า และไม่เกดิความเสียหายใดดงัที่เกดิจากสารส้ม 

กอปรกับตกตะกอนได้รวดเร็ว และประหยดัค่าใช้จ่าย

มาก จึงนับเป็นเครื่องปรับปรงุคุณภาพน�้าที่สามารถ

เข้ามามบีทบาทในกระบวนการ Recycle ที่ส�าคญัยิ่ง 

ที่จะน�าน�้าเสยีกลบัมาใช้ประโยชน์ได้อกีในอนาคต
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ทฤษฎีการแก้ไขปัญหาน�้าท่วม

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ตามแนวทางการบริหารจัดการด้านน�้าท่วมล้น

(Flood Management)
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โดยที่ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตมรสุม มฝีนตกชกุ 

และปรมิาณน�้าฝนสูง จึงเกดิปัญหาน�้าท่วมอยู่ใน 

หลายพื้นที่เกอืบทกุภูมภิาค พระบาทสมเดจ็พระเจ้า 

อยู่หัวทรงมีพระปรวิิตกห่วงใยในปัญหาที่เกดิขึ้น 

อยู่เสมอมา และทรงวิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพ

ของพื้นที่ที่ประสบปัญหาน�้าท่วม และทรงค�านึงถึง

การเลอืกใช้วิธกีารต่างๆ ที่เหมาะสมกบัสภาพท้องที่  

และสมรรถนะของก�าลงัเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ตลอดจน 

งบประมาณค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย

วิธีกำรต่ำงๆ ที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำ 

อยู่หัวพระรำชทำนพระรำชด�ำริในกำรแก้ไข

ปัญหำน�้ำท่วม คือ

๑.  การก่อสร้างคนักั้นน�้า เพื่อป้องกนัน�้าท่วม 

ซึ่งเป็นวิธกีารดั้งเดิมแต่ครั้งโบราณ โดยการก่อสร้าง

คันดินกั้นน�้าขนาดที่เหมาะสมขนานไปตามล�าน�้า

ห่างจากขอบตลิ่งพอสมควร เพื่อป้องกนัมิให้น�้าล้น 
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ตลิ่งไปท่วมในพื้นที่ต่างๆ ด้านใน เช่น คันกั้นน�้า 

โครงการมูโนะ และโครงการปิเหลง็อันเนื่องมาจาก

พระราชด�าร ิจงัหวดันราธวิาส เป็นต้น

๒. การก่อสร้างทางผนัน�้า เพื่อผนัน�้าทั้งหมด 

หรอืบางส่วนที่ล ้นตลิ่งท่วมท้นเข้ามาให้ออกไป 

โดยการก่อสร้างทางผนัน�้า หรือขุดคลองสายใหม่

เชื่อมต่อกับล�าน�้าที่มีปัญหาน�้าท่วมโดยให้น�้าไหล

ไปตามทางผนัน�้าที่ขุดขึ้นใหม่ไปลงล�าน�้าสายอื่น  

หรือระบายออกสู่ทะเลตามความเหมาะสม ซึ่งการ

ด�าเนินการสนองพระราชด�าริวิธีนี้ ด�าเนินการโดย

กรมชลประทานในการแก้ไขปัญหาจากแม่น�้าโก-ลก 

เข้ามาท่วมไร่นาของราษฎรเสียหายหลายหมื่นไร่ทกุปี  

การขดุคลองมูโนะได้ช่วยบรรเทาลงได้เป็นอย่างดี

๓. การปรบัปรุงและตกแต่งสภาพล�าน�้า เพื่อให้ 

น�้าที่ท่วมทะลักสามารถไหลไปตามล�าน�้าได้สะดวก 

หรือช่วยให้กระแสน�้าไหลเร็วยิง่ขึ้น อนัเป็นการบรรเทา

ความเสยีหายจากน�้าท่วมขงัได้ โดยใช้วธิกีารดงันี้

- ขุดลอกล�้าน�้าตื้นเขินให้น�้าไหลสะดวกขึ้น 

 - ตกแต่งดินตามลาดตลิ่งให้เรียบมิให้เป็น

อปุสรรคต่อทางเดนิของน�้า

- ก�าจัดวัชพืช ผักตบชวา และรื้อท�าลาย 

สิ่งกดีขวางทางน�้าไหลให้ออกไปจนหมดสิ้น

- หากล�าน�้าคดโค้งมาก ให้หาแนวทาง 

ขดุคลองใหม่เป็นล�าน�้าสายตรงให้น�้าไหลสะดวก
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การก่อสร้างเขื่อนเกบ็กกัน�้าเป็นมาตรการ 

ป้องกนัน�้าท่วมที่ส�าคญัประการหนึ่งในการกกัเกบ็น�้า 

ที่ไหลท่วมล้นในฤดูน�้าหลาก โดยเก็บไว้ทางด้านเหนอื 

เขื่อนในลกัษณะอ่างเกบ็น�้าซึ่งปัจจุบนัด�าเนินการ 

ตามพระราชด�ารมิากมายหลายแห่งในประเทศไทย 

และการป้องกนัน�้าท่วมใหญ่ในระดับประเทศนั้น  

ขณะนี้ได้อยู่ในระหว่างด�าเนนิการหลายจดุ คอื

- โครงการพฒันาลุ่มน�้าป ่าสกัอนัเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริ

- โครงการพัฒนาพื้นที่ล ุ่มน�้าปากพนัง 

อนัเนื่องมาจากพระราชด�าริ

- โครงการพฒันาลุ่มน�้านครนายกตอนบน

จงัหวดันครนายก
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กำรแก ้ไขป ัญหำน� ้ำท ่วมพื ้นที ่ในเขต

กรงุเทพมหำนครและปริมณฑลตำมพระรำชด�ำร ิ

“แก้มลิง”

จากสภาพธรรมชาตดิั้งเดมิของกรงุเทพมหานคร

มีลกัษณะลุ่มต�่าท�าให้มีการระบายน�้ายามเกดิภาวะ

น�้าท่วมให้ออกจากพื้นที่เป็นไปอย่างล่าช้า คูคลอง

จ�านวนมากมคีวามลาดเทน้อย อกีทั้งมจี�านวนหลาย 

คลองที่ล�าน�้าตื้นเขนิ มวีชัพชืปกคลมุกดีขวางทางน�้าไหล  

ท�าให้เกดิเป็นสาเหตุในหลายปัจจัยของการเกิด

น�้าท่วมขังในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 

เป็นระยะเวลายาวนาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน 

แนวพระราชด�ารใิห้มรีะบบการบรหิารจดัการด้านน�้าท่วม  

ในวธิกีารที่ตรสัว่า “แก้มลิง” ซึ่งได้พระราชทานพระ

ราชอรรถาธบิายว่า

“...ลงิโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ ลงิจะรบี 

ปอกแล้วเอาเข้าปากเคีย้วแล้วเอาไปเกบ็ไว้ที่แก้ม

ลิงจะเอากล้วยเข้าไปไว้ที่กระพุ้งแก้มได้เกือบ 

ทั ้งหวี โดยเอาไปไว้ที ่แก้มก่อนแล้วจึงน�ามา 

เคี้ยวบริโภคและกลืนกินเข้าไปภายหลัง...”
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เปรยีบเทียบได้กบัเมื่อเกดิน�้าท่วมก็ขุดคลอง

ต่างๆ เพื่อชักน�้าให้มารวมกนัแล้วน�ามาเกบ็ไว ้ 

เป็นบ่อพักน�้าอนัเปรียบได้กับแก้มลิง แล้วจงึระบายน�้า 

ลงทะเลเมื่อปรมิาณน�้าทะเลลดลง

ลักษณะและวิธีกำรของโครงกำร 
แก้มลิง

๑. ด�าเนนิการระบายน�้าออกจากพื้นที่ตอนบน

ให้ไหลไปตามคลองในแนวเหนือ-ใต้ลงคลองพักน�้า

ขนาดใหญ่ที่บริเวณชายทะเล เช่น คลองชายทะเล

ของฝั่งตะวนัออก ซึ่งจะท�าหน้าที่เป็นบ่อเกบ็น�้าขนาด

ใหญ่ คอื แก้มลงิ ต่อไป

๒. เมื่อระดับน�้าทะเลลดลงต�่ากว่าระดับน�้า 

ในคลอง ก็ท�าการระบายน�้าจากคลองดังกล่าว

ออกทางประตูระบายน�้า โดยใช้หลักการทฤษฎี 

แรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow) ตามธรรมชาติ

๓. สูบน�้าออกจากคลองที่ท�าหน้าที่ “แก้มลงิ” นี้  

ให้ระบายออกในระดับต�่าที่สดุออกสู่ทะเล เพื่อจะได้

ท�าให้น�้าตอนบนค่อยๆ ไหลมาเองตลอดเวลา ส่งผลให้ 

ปรมิาณน�้าท่วมพื้นที่ลดน้อยลง
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๔. เมื่อระดับน�้าทะเลสงูกว่าระดับน�้าใน

ล�าคลอง ให้ท�าการปิดประตูระบายน�้า เพื่อป้องกนั

มิให้น�้าย้อนกลับ โดยยดึหลกัน�้าไหลทางเดียว (One 

Way Flow) 

หลกัการ ๓ ประเด็น ที่โครงการแก้มลิงจะ

สามารถมีประสทิธิภาพบรรลผุลส�าเรจ็ตามแนว 

พระราชด�าร ิคอื

๑. การพิจารณาสถานที่ที่จะท�าหน้าที่เป็นบ่อ

พกัและวธิกีารชกัน�้าท่วมไหลเข้าสู่บ่อพกัน�้า

๒. เส้นทางน�้าไหลที่สะดวกต่อการระบายน�้า

เข้าสู่แหล่งที่ท�าหน้าที่บ่อพกัน�้า

๓. การระบายน�้าออกจากบ่อพักน�้าอย่าง 

ต่อเนื่อง

จากหลักการข้างต้น การสนองพระราชด�าริ

จึงด�าเนินการพิจารณาจากการใช้ล�าคลองหนองบึง

ธรรมชาติ หรอืพื้นที่ว่างเปล่าน�ามาใช้เป็นบ่อพักน�้า 

แหล่งน�้าที่จะน�าน�้าเข้าบ่อพักและระบายน�้าออกจาก

บ่อพักน�้าตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ซึ่งผล
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การด�าเนินการศึกษาและพจิารณาก�าหนดรูปแบบ

ของโครงการแล้วสามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ส่วนคอื

๑. โครงกำรแก้มลงิฝ่ังตะวนัออกของแม่น�้ำ 

เจ้ำพระยำ ท�าการรบัน�้าในพื้นที่ฝ ั ่งตะวันออก

ของแม่น�้าเจ ้าพระยา นับตั้งแต ่จังหวัดสระบุร ี

พระนครศรอียุธยา ปทุมธานี  นนทบรุ  ี และ

กรงุเทพมหานคร มาตามคลองสายต่างๆ โดย 

ใช ้คลองชายทะเลที่ตั้งอย ู่ รมิทะเลด ้านจังหวัด

สมุทรปราการ ท�าหน้าที่เป็นบ่อพกัน�้าหรือรับน�้า 

และพจิารณาหนองบงึหรอืพื้นที่ว่างเปล่าตามความ 

เหมาะสม เป็นบ่อพักน�้าเพิ่มเตมิโดยใช้คลองธรรมชาติ

ในแนวเหนือ-ใต้ เช่น คลองพระองค์ไชยานุชิต  

คลองบางปลา คลองด่าน คลองบางปิ้ง คลองต�าหร ุ

คลองชายทะเล เป็นแหล่งระบายน�้าเข้าและออกจาก

บ่อพกัน�้า

๒. โครงกำรแก้มลิงในพื้นที่ฝั ่งตะวันตก

ของแม่น� ้ำเจ้ำพระยำ ท�าหน้าที่รับน�้าในพื้นที่

ฝั ่งตะวันตกของแม่น�้าเจ้าพระยา ตั้งแต่จังหวัด

อ่างทอง พระนครศรอียธุยา ปทุมธานี นครปฐม 

กรุงเทพมหานคร และสมุทรสาครไปลงคลอง 
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มหาชยั-สนามชยั และแม่น�้าท่าจนี เพื่อระบายออกสู่

ทะเลด้านจงัหวดัสมทุรสาคร

นอกจากสภาพพื้นที่ทั่วไปแถบนั้นยงัไม่มี

คันกั้นน�้ารมิฝั ่งเจ้าพระยาและคันกั้นน�้าขนานกับ

ชายทะเลแล้ว คลองต่างๆ ที่มทีางน�้าไหลเชื่อมต่อกบั

ชายทะเลกย็งัไม่มกีารควบคมุเพยีงพอ ดงันั้นเมื่อน�้า

ทะเลมีระดับสูงขึ้นจึงหนุนไม่ให้น�้าจืดไหลออกทะเล

หรอืไหลออกทะเลได้ช้ามากก่อให้เกดิภาวะน�้าท่วม

รนุแรงและท่วมขงันานวนั

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน

พระราชด�าริเพือ่ให้การระบายน�้าท่วมออกทะเลเร็วขึ้น

ด้วยวธิกีารต่างๆ คอื

โครงการแก้มลงิ “แม่น�้าท่าจีนตอนล่าง” 

ซึ่งใช้หลักในการควบคุมน�้าในแม่น�้าท่าจีน คือ เปิด

ระบายน�้าจ�านวนมากลงสู่อ่าวไทยเมื่อระดบัน�้าทะเลต�่า 

ปิดกั้นไม่ให้น�้าจากด้านท้ายน�้าไหลรุกล�้าเข้าไป

ในแม่น�้าเมื่อน�้าทะเลมีระดับสูง ถอืเป็นโครงการ

อเนกประสงค์ที่ส�าคญัยิ่งในอนาคตด้วย นอกจากช่วย

บรรเทาอุทกภัยให้กับพื้นที่บางส่วนทางตะวันตกของ

แม่น�้าเจ้าพระยา ตั้งแต่ตอนใต้ทางรถไฟสายใต้มาแล้ว 

ยงัจะช่วยป้องกนัการรกุล�้าของน�้าเคม็เข้าไปในแม่น�้า

ท่าจนีช่วงฤดแูล้งระหว่างเดอืนมกราคม – พฤษภาคม 
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โดยสามารถน�าน�้าไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร 

อตุสาหกรรม และอปุโภคบรโิภคได้อกีด้วย

โครงการแก้มลงิ “แม่น�า้ท่าจีนตอนล่าง”  

จะมีประสทิธภิาพสมบูรณ์ต้องด�าเนินการครบระบบ 

๓ โครงการ ด้วยกนั คอื

๑. โครงการแก้มลงิ “แม่น�้าท่าจีนตอนล่าง” 

ประกอบด้วย

 - ประตูระบายน�้า ค.ส.ล. ปิดกั้นน�้าแม่น�้า

ท่าจนี

 - ประตูเรอืสญัจร

 - ท�านบดนิปิดล�าน�้าเดมิ

 - บนัไดปลา

 - สถานสีูบน�้าขนาดใหญ่

๒. โครงการแก้มลงิ “คลองมหาชัย-คลอง

สนามชัย”

 ด�าเนินการก่อสร้างท�านบปิดกั้นในคลอง

มหาชยั-คลองสนามชยั พร้อมก่อสร้างประตูระบายน�้า 

รวมทั้งคลองสาขาต่างๆ คอื

 - ประตูระบายน�้าคลองสหกรณ์สาย ๓

 - ประตูระบายน�้าคลองเจ๊ก

 - ประตูระบายน�้าคลองโคกขาม

 - ประตูระบายน�้าคลองแสมด�า

 - ประตูระบายน�้าคลองแสมด�าใต้

พื้นที่ทั้งหมดนี้จะท�าหน้าที่รบัน�้าและน�้าท่วม

ขังจากพื้นที่ตอนบนมาเกบ็ไว้ พร้อมกบัระบายลงสู่

อ่าวไทยตามจังหวะการขึ้น-ลงของระดับน�้าทะเลโดย

อาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกและการสูบน�้าที่เหมาะสม

และสอดคล้องกัน โดยจะสามารถเพิ่มประสทิธิภาพ

ในการระบายน�้าตามคูคลองธรรมชาติต่างๆ ในช่วง

ฤดูฝน และช่วยป้องกนัการรกุล�้าของน�้าเคม็มใิห้ไหล

เข้าไปในแม่น�้าล�าคลองและพื้นที่การเกษตร รวมทั้ง 

สามารถเกบ็กกัน�้าจืดไว้ด้านเหนือประตูระบายน�้า  

เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้อกีด้วย

๓. โครงการแก้มลงิ “คลองสุนัขหอน” 

ประกอบด้วย

 - ประตปิูดกั้นคลองสุนขัหอน พร้อมอาคาร

ประกอบ

 - สถานสีูบน�้าออกจากคลองสนุขัหอน

โครงการแก้มลิงนับเป็นนิมิตหมายอันเป็นสิ่ง

ที่ชาวไทยทั้งหลายได้รอดพ้นจากทกุข์ภยั ที่น�าความ

เดือดร้อนแสนล�าเค็ญมาสู่ชีวิตที่อบอุ่นปลอดภัย ซึ่ง

แนวพระราชด�ารอิันเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร

จดัการด้านน�้าท่วมนี้มพีระราชด�ารเิพิ่มเตมิว่า

“...ได้ด�าเนินการในแนวทางที่ถูกต้องแล้ว 

ขอให้รบีเร่งหาวธิปีรบัปรงุและเพิ่มประสทิธิภาพ

ต ่อไป เพราะโครงการแก ้มลิงในอนาคต 

จะสามารถช่วยพื้นที่ได้หลายพื้นที่...”
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ทฤษฎีการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ป่าไม้ของประเทศไทยถูกท�าลายลงอย่างรวดเร็ว 

ตามแรงหนุนเนื่องของประชากรที่เพิ่มขึ้น ผนวกกบั 

พลงัผลักด้านทางเศรษฐกิจระบบทุนนิยมเสรทีี่ 

มุ่งค้าขาย โดยใช้ป่าเป็นตัวส�าคัญเชิงพาณิชย์

การเช่นนี้ก่อให้เกดิภาวะแห้งแล้งเนื่องจาก

ต้นน�้าล�าธารถูกท�าลาย ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล 

เมื่อยามน�้าหลากกเ็กดิน�้าท่วมฉบัพลัน และมีการ

พังทลายของดินอย่างรนุแรง จนเป็นปัญหาต่อการ

ประกอบอาชีพทางการเกษตร กลายเป็นทุกข์ร้อน

ของแผ่นดิน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนัก 

ถึงปัญหาดงักล่าวยิ่งนกั โดยเฉพาะเรือ่งป่าไม้เป็นสิ่งที่ 

พระองค์ทรงห่วงใยเป็นอย่างมาก ตั้งแต่เริ่มเสด็จ

เถลงิถวัลย์สิริราชสมบัติเป็นต้นมา
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•	 ป่าไม้สาธิต...พระราชด�าริเริ่มแรก

	 ส่วนพระองค์
ในระยะต้นรชักาลพระบาทสมเด็จพระเจ้า 

อยู่หัวได้เสด็จพระราชด�าเนินแปรพระราชฐานไป

ประทบั ณ พระราชวงัไกลกังวล อ�าเภอหวัหนิ จงัหวดั

ประจวบคีรขีันธ์เป็นประจ�าแทบทุกปี โดยในระยะ 

แรกจะเสด็จด้วยรถไฟพระที่นั่ง ต่อมาเมื่อมีการ 

ปรบัปรุงเส้นทางคมนาคมดีขึ้น จึงเสด็จโดยรถยนต์

พระที่นั่ง ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๐๔ ขณะ

เสด็จพระราชด�าเนินผ่านจังหวัดนครปฐม ราชบุร ี

และเพชรบรุ ี เมื่อรถยนต์พระที่นั่งผ่านอ�าเภอท่ายาง

จงัหวดัเพชรบรุนีั้น มตี้นยางขนาดใหญ่ปลูกเรยีงราย

ทั้งสองข้างทาง จงึได้มพีระราชด�ารทิี่จะสงวนบรเิวณ

ป่ายางนี้ไว้ให้เป็นสวนสาธารณะ แต่ในระยะนั้น 

ไม่อาจด�าเนนิการได้ เนื่องจากต้องจ่ายเงนิค่าทดแทน

ในอัตราที่สูง เพราะมรีาษฎรมาท�าไร่ท�าสวนในบรเิวณ

นั้นจ�านวนมาก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวได้ทรงเริ่ม

ทดลองปลูกต ้นยางด ้วยพระองค ์เอง โดยทรง

เพาะเมลด็ยางในกระถางบนพระต�าหนักเปี่ยมสขุ 

พระราชวังไกลกงัวล และได้ทรงปลูกต้นยางนั้นใน

แปลงป่าไม้ทดลองในบริเวณแปลงทดลองปลูกต้นยาง

นาพร้อมข้าราชบรพิาร เมื่อวนัที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. 

๒๕๐๔ จ�านวน ๑,๒๕๐ ต้น

ต่อมาทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้น�าพันธุ์

ไม้ต่างๆ ทั่วประเทศมาปลูกในบริเวณที่ประทับ 

สวนจติรลดาในลกัษณะป่าไม้สาธติ นอกจากนี้ยงัได้สร้าง 

พระต�าหนักเรือนต้นไม้บรเิวณปา่ไม้สาธิตนั้น เพื่อ 

ทรงศึกษาธรรมชาติวิทยาของป่าไม้ด้วยพระองค์เอง

อย่างใกล้ชดิและลกึซึ้งในปี พ.ศ. ๒๕๐๘

“...การที่จะมต้ีนน�้าล�าธารไปชั่วกาลนานนั้น ส�าคญัอยู่ที่การรักษาป่า 

และปลูกป่าบรเิวณต้นน�้า...”

เส้นทางสายอ�าเภอท่ายาง-หัวหิน ที่มีต้นยางขนาดใหญ่ ที่ทรงมี 

พระราชประสงค์ให้ท�าการอนรุกัษ์ไว้
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แนวพระราชด�าริด้านป่าไม้	:	

ทรงคดิค้นนานาวิธทีี่จะอนรุกัษ์ป่าไม้ให้ยนืยง

•	 ทรงสร้างความตระหนกัให้มคีวามรกัป่าไม้	

	 ด้วยจติส�านกึร่วมกัน	(Awareness	and		

	 Sharing	 Participation)	 มากกว่าวิธี

“...ต้องพยายามอธบิายให้ราษฎรเข้าใจถงึการตัดต้นไม้ส�าหรบัใช้สอยให้ถกูประเภท โดยเฉพาะต้นไม้ที่ปลกูส�าหรบัใช้เป็นไม้ฟืนซึ่งปลกู 

เพื่อประโยชน์ และความสะดวกของราษฎรเอง...”

“...ต้องอธิบายให้ราษฎรรู้ว่า การที่ปริมาณน�้าตามแหล่งน�้าธรรมชาต ิ

ลดลงนั้น กเ็พราะมกีารท�าลายป่าต้นน�้าโดยรู้เท่าไม่ถงึการณ์...”

การใช้อ�านาจบังคับ
ณ หน่วยงานพัฒนาต้นน�้าทุ่งจ๊อ ในปี พ.ศ. 

๒๕๑๙ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัได้พระราชทาน

พระราชด�ารใิห้มีการปลูกต้นไม้ ๓ ชนิด ที่แตกต่าง

กนั คือ ไม้ผล ไม้โตเร็ว และไม้เศรษฐกิจเพื่อจะ

ท�าให้เกิดป่าไม้แบบผสมผสาน และสร้างความสมดลุ

แก่ธรรมชาติอย่างยั่งยนื สามารถตอบสนองความ

ต้องการของรัฐและวถิปีระชาในชมุชนประการส�าคญั

นั้นมพีระราชด�าริที่ยึดเป็นทฤษฎกีารพฒันาด้านป่าไม้ 

โดยปลูกฝังจติส�านกึแก่ประชาชนว่า

“...เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ควรจะปลกูต้นไม้ลงใน 

ใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูก 

ต้นไม้ลงบนแผ่นดนิและรกัษาต้นไม้ด้วยตนเอง...”

นบัเป็นทฤษฎทีี่เป็นปรชัญาในด้านการพฒันา

ป่าไม้ที่ยิ่งใหญ่โดยแท้
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“...การปลูกป่านี้ส�าคญัอยู่ที่ปล่อยให้เขาขึ้นได้ คอือย่าไปตอแยต้นไม้ อย่าไปรงัแกต้นไม้...”

“...เราจะท�าให้ประเทศไทยกลับมคีวามอุดมสมบูรณ์ มคีวามชุม่ชื้น

ได้ ขออย่าไปรงัแกป่าเท่านั้นเอง ไม่ต้องท�าอะไรมาก...”

•		ทฤษฎีการปลกูป่าโดยไม่ต้องปลกูตาม	

	 หลกัการฟ้ืนฟสูภาพป่าด้วยวฏัธรรมชาต	ิ	

	 (Natural	Reforestation)	
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยใน

ปัญหาปรมิาณป่าไม้ลดลงเป็นอย่างมาก จึงทรง

พยายามค้นหาวธีินานาประการที่จะเพิม่ปริมาณของ

ป่าไม้ในประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้นอย่างมั่นคงและ

ถาวร โดยมีวิธกีารที่เรยีบง่ายและประหยดัในการ

ด�าเนนิงาน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมระบบวงจรป่าไม้

ในลักษณะอันเป็นธรรมชาตดิั้งเดมิ ซึ่งได้พระราชทาน

พระราชด�ารหิลายวธิกีาร คอื

๑.	ปลกูป่าโดยไม่ต้องปลูก ด้วยวธีิการ ๓ วธิ ี 

คอื
 ก. “...ถ้าเลอืกได้ที่ทีเ่หมาะสมแล้ว กท็ิ้ง 

ป่านั้นไว้ตรงนั้น ไม่ต้องไปท�าอะไรเลย ป่าจะเจริญ 
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“...ถ้าเลอืกได้ที่ที่เหมาะสมแล้ว กท็ิ้งไว้อยู่อย่างนั้น โดยไม่ไปรงัแกป่า ต้นไม ้

กจ็ะขึ้นเอง...”

“...เมื่อป่าชุ่มชื้นแล้ว ปรมิาณน�้าฝนที่ตกลงมากจ็ะมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งเป็นการเพิ่มปรมิาณน�้าในแหล่งน�้าให้มากขึ้นตามล�าดบั...”

เติบโตขึน้มาเป็นป่าสมบรูณ์โดยไม่ต้องไปปลูก

เลยสักต้นเดียว...”

 ข. “...ไม่ไปรังแกป่าหรือตอแยต้นไม้ 

เพียงแต่คุ้มครองให้ขึ้นเองได้เท่านั้น...”

 ค. “...ในสภาพป่าเต็งรัง ป่าเสื่อมโทรม

ไม่ต้องท�าอะไรเพราะตอไม้กจ็ะแตกกิ่งออกมาอกี 

ถึงแม้ต้นไม่สวยแต่ก็เป็นต้นไม้ใหญ่ได้...”

๒.	ปลูกป่าในที่สูง ทรงแนะน�าวธิกีาร ดงันี้

 “...ใช้ไม้จ�าพวกทีม่ีเมล็ดทัง้หลายขึน้

ไปปลูกบนยอดที่สูง เมื ่อโตแล้วออกฝักออก

เมลด็กจ็ะลอยตกลงมาแล้วงอกเองในที่ต�่าต่อไป 

เป็นการขยายพันธุ์โดยธรรมชาติ...”

๓.	ปลูกป่าต้นน�้าล�าธาร	 หรือการปลูกป่า

ธรรมชาติ ทรงเสนอแนวทางปฏบิตัวิ่า

 ก. ปลูกต้นไม้ที่ขึ้นอยู่เดมิ คอื
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“...การแผ้วถางป่าบนเขาและตามล�าห้วย เพือ่การเกษตรกรรมนั้นเป็นการท�าลายแหล่งเกิดของต้นน�้าล�าธาร และจะเป็นผลเสยีของเกษตรกรเอง...”

“...เนื่องจากป่าต้นน�้าล�าธารถูกท�าลายลงไปมากขึ้นทกุท ีจงึควรม ี

นโยบายในการป้องกนัรกัษาป่าเป็นการปลูกป่าทดแทน....”

 “...ศึกษาดูก่อนว่าพืชพันธุ์ไม้ดั ้งเดิม 

มอีะไรบ้าง แลว้ปลูกแซมตายรายการชนดิต้นไม้

ที่ศึกษามาได้...”

 ข. งดปลูกไม้ผดิแผกจากถิ่นเดมิ คอื

 “...ไม่ควรน�าไม้แปลกปลอมต่างพันธุ์

ต่างถิน่เข้ามาปลูกโดยยังไม่ได้ศึกษาอย่างแน่ชัด

เสียก่อน...”

๔.	การปลูกป่าทดแทน

 ในขณะนี้ประเทศไทยเรามีพื้นที่ป่าไม  ้

เหลืออยู่เพียงร้อยละ ๒๕ ของพืน้ที่ประเทศประมาณการ 

ได้เพยีง ๘๐ ล้านไร่เท่านั้น

 หากจะเพิ่มเนื้อที่ป่าไม้ให ้ได ้ประมาณ 

ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศแล้ว คนไทยจะต้อง

ช่วยกนัปลูกป่าถงึ ๔๘ ล้านไร่ โดยใช้กล้าไม้ปลูก 

ไม่ต�่ากว่าปีละ ๑๐๐ ล้านต้น ใช้เวลาถงึ ๒๐ ปี จงึจะ

เพิ่มป่าไม้ได้ครบเป้าหมายที่ก�าหนดไว้เท่านั้น
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“...การปลูกป่าทดแทนนั้นควรถอืเป็นงานเร่งด่วน....”

“...การปลูกป่าทดแทนตามไหล่เขา จะต้องปลูกต้นไม้หลาย ๆ ชนิด เพื่อให้ได้ประโยชน์อเนกประสงค์ คือมีทั้งไม้ผล ไม้ส�าหรับก่อสร้าง 

และไม้ส�าหรบัท�าฟืน....”

การปลูกป่าทดแทนจึงเป็นแนวทฤษฎีการ

พฒันาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด�ารทิี่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานมรรควิธีในการ

ปลูกป่าทดแทน เพื่อคืนธรรมชาติสู่แผ่นดินด้วย 

วถีิทางแบบผสมผสานกนัในเชงิปฏบิตั ิดงัพระราชด�าริ

ความตอนหนึ่งว่า

“...การปลูกป่าทดแทนจะต้องท�าอย่างมี

แผน โดยการด�าเนินการไปพร้อมกับการพัฒนา

ชาวเขา ในการนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ชลประทาน 

และฝ่ายเกษตรจะต้องร่วมมือกันส�ารวจต้นน�้า

ในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อวางแผนปรับปรุง

ต้นน�้าและพัฒนาอาชีพได้อย่างถูกต้อง...”

วิธีการปลูกป่าทดแทน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน 

ค�าแนะน�าให้มกีารปลูกป่าทดแทนตามสภาพภมูศิาสตร์ 

และสภาวะแ วดล ้ อมขอ งพื้ นที่ ที่ เ หม า ะสม  

กล่าวคอื

๑. ปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ป่าไม้ถูกบุกรุก 

แผ้วถาง และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม
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“...การปลูกป่าทดแทน ต้นไม้ที่จะปลูกจะต้องมทีั้งต้นไม้ที่คลุมแหล่งน�้า ต้นไม้ยึดดนิ 

ไม้ผล ต้นไม้ใช้ท�าฟืน ต้นไม้ใช้ในการก่อสร้าง ตลอดจนต้นไม้ที่มคี่าทางเศรษฐกจิ

เพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างอเนกประสงค์...”

“...การปลูกป่าทดแทนจะต้องรบีปลูกต้นไม้คลมุแนวร่องน�้าเสยีก่อน เพื่อให้ความชุ่มชื้นแผ่ขยายออกไป...”

“...การปลกูป่าทดแทนในพื้นที่เสื่อมโทรม 

หรอืพ้ืนท่ีต้นน�า้ล�าธารที่ถูกบุกรุกแผ้วถางจนเป็น 

ภูเขาหัวโล้น แล้วจ�าต้องปลูกป่าทดแทนเร่งด่วน

นั้น ควรจะทดลองปลูกต้นไม้ชนดิโตเร็วคลุมแนว

ร่องน�า้เสียก่อน เพื่อท�าให้ความชุ่มชื้นค่อยๆ  

ทวข้ึีน แผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน�้า ซึ่งจะท�าให้

ต้นไม้งอกงามและมส่ีวนช่วยป้องกันไฟป่า เพราะ 

ไฟจะเกิดง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้น ในปีต่อไป 

ก็ให้ปลกูต้นไม้ในพื้นทีถั่ดขึน้ไป ความชุม่ชื้นกจ็ะ 

แผ่ขยายกว้างต่อไปอกี ต้นไม้จะงอกงามดตีลอด

ทั้งปี...”

๒. การปลูกป่าทดแทนตามไหล่เขา

“...จะต้องปลูกต้นไม้หลายๆ ชนิด เพื่อ 

ให้ได้ประโยชน์อเนกประสงค์ คือ มีทั้งไม้ผล ไม้

ส�าหรบัก่อสร้าง และไม้ส�าหรบัท�าฟืน ซึ่งเกษตรกร 

จ�าเป็นต้องใช้เป็นประจ�า ซึ่งเมื่อตัดไม้ใช้แล้ว  

ก็ปลูกทดแทนหมุนเวียนทันที...”

๓. การปลูกป ่าทดแทนบรเิวณต้นน�้าบน 

ยอดเขาและเนนิสูง

“...ต้องมกีารปลกูป่าโดยปลกูไม้ยืนต้นและ

ปลูกไม้ฟืน ซึ่งไม้ฟืนนั้นราษฎรสามารถตัดไป

ใช้ได้ แต่ต้องมีการปลูกทดแทนเป็นระยะ ส่วน

ไม้ยืนต้นจะช่วยให้อากาศมีความชุ่มชื้น ซึ่งเป็น
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ขัน้ตอนหนึง่ของระบบการให้ฝนแบบธรรมชาติ 

ทั้งยังช่วยยึดดินบนเขาไม่ให้พังทลายเมื่อเกิด 

ฝนตกอีกด้วย...”

๔. ให้มกีารปลกูป่าที่ยอดเขา เนื่องจากสภาพ

ป่าบนที่เขาสูงทรุดโทรม ซึ่งจะมีผลกระทบต่อลุ่มน�้า

ตอนล่าง และคดัเลอืกพนัธุ์ไม้ที่มเีมลด็เป็นฝักเพื่อให้

เป็นกระบวนการธรรมชาตปิลูกต่อไปจนถงึตนีเขา

๕. ปลูกป่าบริเวณอ่างเก็บน�้า หรือเหนืออ่าง

เกบ็น�้าที่ไม่มคีวามชุ่มชื้นยาวนานพอ

๖. ปลูกป่าเพื่อพฒันาลุ่มน�้าและแหล่งน�้าให้มี

น�้าสะอาดบรโิภค

๗. ปลูกป่าให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยให้

ราษฎรในท้องที่นั้นๆ เข้ามามส่ีวนร่วมในการปลกู และ

ดแูลรักษาต้นไม้ให้เจรญิเตบิโต นอกจากนี้ยงัเป็นการ

ปลูกฝังจิตส�านึกให้ราษฎรเห็นความส�าคัญของการ

ปลูกป่า

๘. ปลูกป่าเสริมธรรมชาติ เพื่อเป็นการเพิ่ม 

ที่อยู่อาศยัแก่สตัว์ป่า
“...จะต้องค�านวนเมื่อที่ที่จะปลกูป่าให้สมดุลกบัจ�านวนประชากรในหมู่บ้านด้วย  

ซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้ราษฎรตดัไม้ท�าลายป่าต่อไป....”

“...สิ่งที่ส�าคญัและจะต้องด�าเนนิการโดยรีบด่วน คอืการปลูกป่าส�าหรบัใช้เป็นฟืนในบริเวณใกล้หมูบ้่าน...”
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“...ให้พัฒนาพืน้ที่ป่าไม้ โดยควบคมุไม่ให้มกีารตดัต้นไม้ในบรเิวณป่าไม้ที่ค่อนข้าง

สมบูรณ์...”

“...การปลูกต้นไม้ประเภทต่าง ๆ คละกันนั้น ราษฎรส่วนรวมจะสามารถตัดเป็นฟืนหรอืเพื่อใช้สอยในการก่อสร้างโดยไม่เป็นการท�าลาย 

ป่าต้นน�้า อกีทั้งยงัสามารถเกบ็ผลไม้เพื่อบรโิภคหรอืจ�าหน่ายได้อกีด้วย...”

บดันี้  ในหลายโครงการที่ เป ็นการปล ูก 

ป่าทดแทนตามแนวพระราชด�ารไิด้บรรลผุลสมัฤทธิ์ 

น่าพึงพอใจ อาทิ โครงการปลูกป ่าชัยพัฒนา 

แม่ฟ้าหลวง ที่ดอยตงุ จงัหวดัเชยีงราย และที่หนองพลบั  

อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขีันธ์ โครงการ 

ปลูกสร้างสวนป่าในศูนย์ศึกษาการพฒันาต่างๆ 

โครงการสวนป่าสิริเจริญวรรษ จงัหวดัชลบุรี โครงการ

ปลูกป่าห้วยองคต จังหวัดกาญจนบรุ ี โครงการ 

ปลกูป่าเสรมิธรรมชาตใินและนอกเขตภูพานราชนเิวศน์  

จงัหวดัสกลนคร เป็นต้น

๕.		 การปลูกป่า	 ๓	 อย่าง	 ได้ประโยชน	์	

๔	 อย่าง	 :	 การรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วย	

พระปรชีาญาณอย่างชาญฉลาดให้เกิดประโยชน์

แก่ปวงชนมากที่สุด	ยาวนานที่สุด	และทั่วถึงกัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแนะน�าการ

ปลูกป่าในเชิงผสมผสาน ทั้งด้านเกษตรวนศาสตร์ 

และเศรษฐกิจสงัคมไว้เป ็นมรรควิธปีลูกป่าแบบ

เบด็เสรจ็นั้นไว้ด้วย

ลักษณะทั่วไปของป่า	๓	อย่าง

พระราชด�ารปิลูกป่า ๓ อย่างนั้น มีพระราช

ด�ารสั ความว่า

“...ป่าไม้ที ่จะปลูกนั้น สมควรที่จะปลูก

แบบป่าใช้ไม้หนึ่ง ป่าส�าหรบัใช้ผลหนึ่ง ป่าส�าหรบั
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ใช้เป็นฟืนอย่างหนึ่ง อนันี้แยกออกไปเป็นกว้างๆ 

ใหญ่ๆ การที่จะปลูกต้นไม้ส�าหรับได้ประโยชน์

ดังนี้ ในค�าวิเคราะห์ของกรมป่าไม้รู้สึกจะไม่ใช่

ป่าไม้ เป็นสวน หรือจะเป็นสวนมากกว่าป่าไม้ 

แต่ในความหมายของการช่วยเหลือเพื่อต้นน�้า

ล�าธารนั้น ป่าไม้เช่นนี้จะเป็นสวนผลไม้ก็ตาม

หรือเป็นสวนไม้ฟืนก็ตาม นั่นแหละเป็นป่าไม้ที่

ถูกต้อง เพราะท�าหน้าที่เป็นป่า คือ เป็นต้นไม้

และท�าหน้าที่เป็นทรัพยากรในด้านส�าหรบัให้ผล

ที่มาเป็นประโยชน์แก่ประชาชนได้...”

ประโยชน์ที่ได้รับ

ในการปลูกป่า ๓ อย่างนั้น พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หวัทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน

พระราชาธิบายถงึประโยชน์ในการปลูกป่าตาม 

พระราชด�ารวิ่า

“...ปลูกสวนป่าโดยใช้ไม้สามชนดิเป็นหลกั กล่าวคอื ไม้โตเรว็ ไม้ผล และไม้ใช้สอย...”

“...การปลูกป่า ๓ อย่าง แต่ให้ประโยชน์ 

๔ อย่าง ซึ่งได้ไม้ผล ไม้สร้างบ้าน และไม้ฟืนนั้น 

สามารถให้ประโยชน์ได้ถึง ๔ อย่าง คือ นอกจาก

ประโยชน์ในตัวเองตามชื่อแล้ว ยังสามารถให้

ประโยชน์อันที่ ๔ ซึ่งเป็นข้อส�าคัญ คือสามารถ

ช่วยอนุรักษ์ดินและต้นน�้าล�าธารด้วย...”

และได้มพีระราชด�ารสัเพิ่มเตมิว่า

“...การปลูกป่าถ้าจะให้ราษฎรมีประโยชน์

ให้เขาอยู่ได้ ให้ใช้วิธีปลูกไม้ ๓ อย่าง แต่มี

ประโยชน์ ๔ อย่าง คือ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้  

ไม้เศรษฐกิจ โดยปลูกรองรับการชลประทาน 

ปลูกรับซับน�้า และปลูกอุดช่วงไหล่ตามร่องห้วย 

โดยรับน�้าฝนอย่างเดียว ประโยชน์อย่างที่ ๔ คือ 

ได้ระบบอนุรักษ์ดินและน�้า...”
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“...การปลูกสวนป่านั้นน่าจะมกีารปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ คละกันไปโดยมพัีนธ์ุไม้ยืนต้น ไม้ผลและไม้เพือ่ท�าฟืน ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกัน 

มใิห้ดนิพงัทลายในฤดูฝนและรกัษาความชุ่มชื้นของดนิแล้ว ยงัมผีลประโยชน์จากไม้ผล และไม้เพื่อท�าฟืนอกีด้วย...”

“...ควรคดัเลอืกพนัธุ์ไม้ที่ใช้น�้าน้อยและสามารถยดึต้นไม้...”

พระราชด�ารเิพื่ออนรุกัษ์และฟ้ืนฟปู่าไม้ ด�าเนนิการ 

ในหลายส่วนราชการ ทั้งกรมป่าไม้และศูนย์ศึกษา

การพฒันาอนัเนื่องมาจากพระราชด�ารทิุกแห่ง คือ 

การปลูกป่าใช้สอย โดยด�าเนนิการปลูกพนัธุ์ไม้โตเรว็

ส�าหรบัตัดกิ่งมาท�าฟืนเผาถ่าน ตลอดจนไม้ส�าหรับ

ใช้ในการก่อสร้างและหัตถกรรม ส่วนใหญ่ได้มี 

การปลกูพนัธุไ์ม้โตเรว็เป็นสวนป่า เช่น ยคูาลปิตสั ขี้เหลก็  

ประดู่ แค กระถนิยกัษ์ และสะเดา เป็นต้น

วิธีการปลูกป่าเพื่อทดแทนหมุนเวียน

นอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ได้พระราชทานพระราชด�ารเิพิ่มเติมเกี่ยวกับการ 

ปลูกป่าเพื่อใช้ท�าฟืนว่า

“...การปลกูป่าส�าหรับใช้เป็นฟืนซึ่งราษฎร

จ�าเป็นต้องใช้เป็นประจ�า ในการนี้จะต้องค�านวณ

เน้ือท่ีท่ีจะใช้ปลกู เปรียบเทยีบกบัจ�านวนราษฎร 

ตลอดจนการปลูกและตัดต้นไม้ไปใช้ จะต้องใช้

ระบบหมุนเวียนและมีการปลูกทดแทน อันจะ

ท�าให้มีไม้ฟืนส�าหรับใช้ตลอดเวลา...”
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•		พระราชด�าร	ิ“ป่าเปียก” ทฤษฎกีารพฒันา	

	 ป่าไม้โดยการใช้ทรัพยากรน�า้ให้เกิด	

	 ประโยชน์สงูสดุในการสร้างแนวป้องกนัไฟ	

	 คือป่าเปียก	(Wet	Fire	Break)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนัก

ถงึคุณค่าอเนกอนันต์ของน�้าเป็นยิ่งนัก ทรงค�านึง

ว่าทุกสรรพสิ่งในสภาพแวดล้อมของมนุษย์นั้นจะ

เกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ หากรู้จักน�าไปประยุกต์ใช้

ให้เป็นประโยชน์ให้ได้ เฉกเช่นเดียวกับพระราชด�าร ิ 

“ป่าเปียก” เพื่อป้องกันไฟไหม้ป่านั้น จึงเป็นมรรค

วิธีที่ทรงคิดค้นขึ้น จากหลกัการที่แสนง่ายแต่ได้

ประโยชน์มหาศาล กล่าวคือ ยามที่เกิดไฟไหม้ป่า

ขึ้นคราใด ผู้คนส่วนใหญ่กม็ักค�านึงถึงการแก้ปัญหา 

“...ใช้ระบบท่อส่งน�้ามาหล่อเลี้ยงบรเิวณป่าไม้เสื่อมโทรมในช่วงที่มีสภาพแห้งแล้งให้เกดิความชุ่มชื้นตลอดเวลา จะท�าหน้าที่อนุรกัษ์ป่าไม้

ทางอ้อม กล่าวคอื ใช้เป็นแนวป้องกนัสกดักั้นไฟป่าอย่างมปีระสทิธภิาพ เนื่องจากมลีกัษณะเป็น “ป่าเปียก”...”
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“...ให้พจิารณาปลูกป่าเป็นแนวสลบักบัการปลูกพชืไร่เพื่อการ

ศกึษาทดลองที่จะใช้แนวพชืไร่เป็นแนวป้องกันไฟป่าแบบที่เรียกว่า 

”ระบบเปียก”...”

“...พยายามสูบน�้าขึ้นไปทีละชั้นจนถงึระดับสูงสดุเท่าที่จะเป็นไปได้ ปล่อยน�้าให้

ค่อยๆ ไหลซึมลงมา เพื่อช่วยเร่งรดัการปลูกป่าที่มีทั้งพนัธุ์ไม้ท้องถิ่นกบัพันธุ์ไม ้

โตเรว็ นอกจากนั้นยงัจะแปรสภาพโครงการภูเขาป่าให้เป็นป่าเปียก ซึ่งสามารถ

ป้องกนัไฟป่าได้อกีด้วย...”

ด้วยการระดมสรรพก�าลงักนัดับไฟป่าให้มอดดับ 
อย่างรวดเรว็ แต่แนวทางป้องกนัไฟป่าระยะยาวนั้น 
ยงัดูเลอืนรางในการวางระบบอย่างจรงิจงั

พระราชด�ารป่ิาเปียกจงึเป็นแนวพระราชด�ารหินึ่ง 
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงแนะน�าให้ศูนย์
ศึกษาการพฒันาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริท�าการ
ศกึษาทดลองจนได้รบัผลส�าเรจ็เป็นที่น่าพอใจ

วิธีการสร้าง “ป่าเปียก”
วิธีการแรก	: ท�าระบบป้องกนัไฟไหม้ป่า โดย

ใช้แนวคลองส่งน�้าและแนวพชืชนิดต่างๆ ปลูกตาม
แนวคลองนี้

วิธีที่สอง	: สร้างระบบการควบคมุไฟป่าด้วย
แนวป้องกันไฟป่าเปียก โดยอาศยัน�้าชลประทานและ
น�้าฝน

วิธีที่สาม	: โดยการปลูกต้นไม้โตเรว็คลมุแนว
ร่องน�้า เพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆ ทวขีึ้นและแผ่ขยาย
ออกไปทั้งสองร่องน�้า ซึ่งจะท�าให้ต้นไม้งอกงาม และ
มส่ีวนช่วยป้องกนัไฟป่าเพราะไฟป่าจะเกิดขึ้นง่ายหาก
ป่าขาดความชุ่มชื้น

วิธีที่สี่	 : โดยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น 
หรอืที่เรยีกว่า Check Dam ขึ้น เพื่อปิดกั้นร่องน�้า หรอื
ล�าธารขนาดเลก็เป็นระยะๆ เพื่อใช้เกบ็กกัน�้าและ
ตะกอนดินไว้บางส่วน โดยน�้าที่เกบ็ไว้จะซึมเข้าไป
สะสมในดนิ ท�าให้ความชุ่มชื้นแผ่ขยายเข้าไปทั้งสอง
ด้านกลายเป็น “ป่าเปียก”

วิธีที่ห้า	 : โดยการสูบน�้าเข้าไปในระดับที่สูง
ที่สดุเท่าที่จะท�าได้แล้วปล่อยน�้าลงมาทีละน้อยให้
ค่อยๆ ไหลซมึดนิ เพือ่ช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูง 
ในรูป “ภูเขาป่า” ให้กลายเป็น “ป่าเปียก” ซึ่ง
สามารถป้องกนัไฟป่าได้อกีด้วย

วิธีที ่หก	 :	 ปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่ก�าหนด
ให้เป็นช่องว่างของป่า ประมาณ ๒ เมตร หากเกิด 
ไฟไหม้ป่ากจ็ะปะทะต้นกล้วยซึ่งอุ้มน�้าไว้ได้มากกว่า 

พชือื่นท�าให้ลดการสูญเสยีน�้าลงไปได้มาก

แนวพระราชด�าริป ่าเปียก	 จึงนับเป็น

ทฤษฎีการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้โดยใช้ความชุ่มชื้น	

เป็นหลกัส�าคญัที่จะช่วยให้ป่าเขยีวสดอยูต่ลอดเวลา		

ไฟป่าจึงเกิดได้ยาก	 การพัฒนาเพือ่การอนุรักษ์

และฟ้ืนฟปู่าไม้ที่สามารถท�าได้ง่ายและได้ผลดย่ิีง
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•	 พระราชด�าริ	 “ภูเขาป่า”	 :	 ทฤษฎ	ี

	 การพฒันาฟ้ืนฟปู่าไม้โดยใช้ความรูเ้บื้องต้น	

	 ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี

	 มาเป็นหลกัการด�าเนนิการ
การสร้างภูเขาป่าอนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

เป็นมรรควิธหีนึ่งที่พระราชทานแนวคิดอันเป็นทฤษฎ ี

การพัฒนา อันเป็นมติใิหม่แก่วงการป่าไม้ ๒ ประการ คอื

ประการแรก	 หากมีน�้าใกล้เคียงบรเิวณนั้น 

โดยมพีระราชด�ารสัว่า

“...ควรส�ารวจแหล่งน�้าเพือ่การพิจารณา

สร้างฝายขนาดเล็กปิดกั้นร่องน�้าในเขตต้นน�า้

ล�าธาร ทั้งนี้เพื่อแผ่กระจายความชุ่มชื้นออกไป

ให้กว้างขวาง อนัจะช่วยฟ้ืนฟสูภาพป่าในบรเิวณ

ที่สูงให้สมบูรณ์ขึ้น บริเวณดังกล่าวจะได้กลาย

เป็น “ภูเขาป่า” ในอนาคต ซึ่งหมายความว่า 

มต้ีนไม้นานาชนดิ ซ่ึงปกคลุมดนิในอัตราหนาแน่น 

ทีเ่หมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศแต่ละแห่ง 

ต้นไม้เหล่านั ้นจะมีผลช่วยรักษาระดับความ

ชุ่มชื้นในธรรมชาติให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะ 

ไม่แห้งแล้งเกินไป และยงัช่วยยดึผิวดินอันมีค่า 

ไม่ให้ถูกน�้าเซาะทลายลงมายงัพื้นที่ราบอกีด้วย...”

ประการที่สอง หากไม่มีแหล่งน�้าในพื้นที่

เพื่อฟื้นฟูป่าไม้ในบรเิวณภูเขาเสื่อมโทรม มีพระราช

ด�ารสัว่า

“...ให้พิจารณาส่งน�้าขึน้ไปยงัจุดทีสู่งที่สุด

เท่าทีจ่ะด�าเนินการได้ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถจ่าย

น�้าลงไปหล่อเลี้ยงกล้าไม้อ่อนที่ปลูกทดแทนไว้
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“...สร้างฝายขนาดเลก็ปิดกั้นร่องน�้าในเขตต้นน�้าล�าธาร เพื่อแผ่กระจายความชุ่มชื้นออกไปให้กว้างขวางอนัจะช่วยฟื้นฟูสภาพป่าในบรเิวณ

ที่สูงให้สมบูรณ์ขึ้น บรเิวณดงักล่าวจะกลายสภาพเป็น “ภูเขาป่า” ในอนาคต....”

“...การปลูกป่าบนภูเขาต่าง ๆ ควรด�าเนนิการโดยวธิทีี่เรยีกว่า “ป่าเปียก” หรอือาจเรยีกว่าภูเขาป่ากไ็ด้ แต่ปัจจบุนัฝนตกน้อยจงึจ�าเป็นต้อง

จดัสร้างระบบส่งน�้าด้วยวธิสีูบน�้าขึ้นไปพกัในบ่อพกัน�้าบนภูเขา แนะน�าระบบกระจายน�้า ช่วยการปลูกป่าแบบกึ่งถาวร....”
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“...การปลูกป่า การศกึษาพื้นที่พร้อมระบบเรื่องน�้าด้วย ในพื้นที่ภูเขาควรจะสร้างฝายแม้ว หรอื Check Dam เพื่อกกัน�้าไว้สร้างความชุ่มชื้น

ให้ยาวนานขึ้น และเป็นระบบกนัไฟป่าด้วย....”
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“...จะต้องอธบิายให้ราษฎรรู้ว่า การที่ปรมิาณน�้าตามแหล่งน�้าธรรมชาตลิดลงนั้น กเ็พราะมกีารท�าลายป่าต้นน�้า โดยรู้เท่าไม่ถงึการณ์....”

“...การสร้างอ่างเกบ็น�้า นอกจากจะให้ประโยชน์จากน�้าแล้ว ยงัจะช่วยให้ป่าอดุมสมบูรณ์ และป้องกนัการไหลบ่าของน�้าอกีด้วย...”
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บนภูเขาได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 

ซึ่งกล้าไม้มักมีอัตราสูญเสียค่อนข้างสูง เมื ่อ 

กล้าไม้เจรญิเติบโตพอสมควรจนสามารถทนทาน

ต่อสภาวะแห้งแล้งได้แล้ว ในอนาคตภูเขา 

ในบริเวณดังกล่าวก็จะคืนสภาพเดิมเป็นภูเขาป่า 

ที่จะมคีวามชุม่ชื้นพอสมควร ตลอดจนจะช่วยฟ้ืนฟู 

สภาพสิ ่งแวดล้อมในตอนล่างไม่ให้กลายเป็น 

ดินแดนแห้งแล้ง...”

ซึ่งต ่อมาได ้พระราชทานพระราชด�ารัส 

เพิ่มเตมิว่า

“...จะต้องพยายามสูบน�้าขึน้ไปทีละขั ้น

จนถงึระดับสูงสดุเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยพจิารณา

ใช้เครื่องสูบน�้าพลังงานธรรมชาติ เช่น พลังงาน

แสงอาทิตย์กับพลังงานลม ซึ่งมีใช้งานอยู่แล้ว 

ทั้งนี้ เพื่อจะได้มิเปลืองเชื้อเพลิง เมื่อน�าน�้าขึ้น

ไปพกั ณ ระดบัสงูสดุได้แล้ว จะสามารถปล่อยน�้า 

ให ้ค ่อยๆ ไหลซึมลงมา เพื ่อช ่วยเร ่ งรัด 

การปลูกป่าไม้ที่มีทั้งพันธุ์ไม้ป้องกันกับไม้โตเร็ว 

นอกจากนั้นยังจะแปรสภาพโครงการภูเขาป่า 

ให้เป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อีก

ด้วย...”

ภูเขาป่าที่เขียวขจีจากแนวพระราชด�ารินี้

สามารถพบเห็นและเข้าศึกษาวิธีการอนุรักษ์และ

พัฒนาป่าไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรง

ชี้แนะให้ศูนย ์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�ารหิลายแห่งด้วยกัน โดยเฉพาะที่เด่นชัด

คอื ที่ศนูย์ศกึษาการพฒันาหว้ยทรายอนัเนื่องมาจาก 

พระราชด�าร ิอ�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบรุี
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“...ทฤษฎที�า Check Dam ในป่าได้ประโยชน์ ส่วนที่ไม่ได้เอาน�้ามาช่วยก็ได้ประโยชน์ คอื หนึ่งท�าให้เกิดความชุ่มชื้น สองไม่ท�าให้เกดิ Flood...”

“...ทฤษฎนีี้ตั้ง ๓๖ - ๓๗ ปีมาแล้ว ตอนไปกาฬสนิธุ์ ถามเขาว่า น�้ามหีรอืเปล่า 

ตอบว่ามนี�้าไหลแต่ตอนนั้นกย็งัไม่ได้ท�า Check Dam...”

•	 แนวพระราชด�าริทฤษฎีการพัฒนา	

	 และฟื้นฟูป่าไม้โดยการใช้ทรัพยากร	

	 ทีเ่อือ้อ�านวยสัมพนัธ์ซึง่กันและกันให้เกดิ	

	 ประโยชน์สูงสุด	:	Check	Dam
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึง

ความส�าคัญของการอยู่รอดของป่าไม้เป็นอย่างยิ่ง 

ทรงเสนออุปกรณ์อันเป็นเครื่องมือที่จะใช้ประโยชน์

ในการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟปู่าไม้ที่ได้ผลดยีิ่ง กล่าวคอืปัญหา

ที่ส�าคัญที่เป็นตัวแปรแห่งความอยู ่รอดของป่าไม้

นั้น “น�้า” คอืสิ่งที่ขาดไม่ได้โดยแท้ พระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยูห่วัทรงแนะน�าให้ใช้ฝายกัน้น�้า หรือเรยีกว่า  

Check Dam หรอือาจเรยีกขานกนัว่า “ฝายชะลอ

ความชุ่มชื้น” กไ็ด้เช่นกนั
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“...Check Dam ท�าแล้วน�้าไม่ระเหย...”

“...ท�า Check Dam ได้ผลจรงิๆ คอื ท�า Check Dam แล้วน�้าดขีึ้น...”

Check	Dam คอืสิ่งก่อสร้างขวางกั้นทางเดนิ 

ของล�าน�้า ซึ่งปกติมักจะกั้นห้วยล�าธารขนาดเล็ก

ในบริเวณที่เป็นต้นน�้าหรอืพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง  

ท�าให้สามารถด�ารงชพีอยู่ได้ และหากช่วงที่น�้าไหลแรง 

กส็ามารถชะลอการไหลของน�้าให้ช้าลง และกกัเก็บ

ตะกอนไม่ให้ไหลเทลงไปในบรเิวณลุ่มน�้าตอนล่าง 

นบัเป็นวธิกีารอนรุกัษ์ดนิและน�้าได้ดมีากวธิกีารหนึ่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน

พระราชาธิบายว่า การปลกูป่าทดแทนป่าไม้ที่ถกู

ท�าลายนั้น

“...จะต้องสร้างฝายเล็กเพื่อหนุนน�า้ส่งไป

ตามเหมืองไปใช้ในพื้นที่เพาะปลูกทั้งสองด้าน  

ซึ่งจะให้น�้าค่อยๆ แผ่ขยายออกไปท�าความชุม่ชื้น

ในบริเวณนั้นด้วย...”

ในส่วนของรูปแบบและลกัษณะ Check Dam 

นั้น ได้พระราชทานพระราชด�ารสัว่า

“...ให้พิจารณาด�าเนินการสร้างฝายราคา 
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ประหยัด โดยใช้วสัดรุาคาถกูและหาง่ายในท้องถิน่  

เช่น แบบทิง้หินคลุมด้วยตาข่ายปิดกัน้ร่องน�้า 

กับล�าธารเล็กเป็นระยะๆ เพื ่อใช้เก็บกักน�า้ 

“...เพื่อเตรยีมความชุ่มชื้นให้กบัพื้นที่ท�าให้ต้นไม้เจรญิงอกงามดีขึ้นและชะลอ 

การไหลของน�้าเมื่อมฝีนตกให้ช้าลง...”

“...สร้างฝายราคาประหยดั โดยใช้วสัดรุาคาถูกและหาได้ง่ายในท้องถิ่น...”

และตะกอนดินไว้บางส่วน โดยน�า้ที่กักเก็บไว้ 

จะซึมเข้าไปในดิน ท�าให้ความชุ่มชื้นแผ่ขยาย 

ออกไปทั้งสองข้าง ต่อไปจะสามารถปลกูพนัธุไ์ม้ 

ป้องกันไฟ พันธุ์ไม้โตเร็ว และพันธุ์ไม้ไม่ทิง้ใบ

เพื ่อฟื ้นฟูที ่ต้นน� ้าล�าธารให้มีสภาพเขียวชอุ่ม 

ขึ้นเป็นล�าดับ...”

ประเภทของ Check	Dam นั้น ทรงแยกออก

เป็น ๒ ประเภท ดงัพระราชด�ารสั คอื

“...Check Dam มี ๒ อย่าง ชนิดหนึ่ง

ส�าหรับให ้มีความชุ ่มชื ้นรักษาความชุ ่มชื ้น  

อกีอย่างส�าหรบัป้องกนัมใิห้ทรายลงในอ่างใหญ่...”

จึ งอาจกล ่ าวได ้ ว ่ า  Check Dam นั้น 

ประเภทแรกคือ ฝายต้นน�้าล�าธารหรือฝายชะลอ 

ความชุม่ชื้น ส่วนประเภทที่สองนั้นเป็นฝายดกัตะกอน

นั่นเอง
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“...ปิดกั้นร่องน�้ากบัล�าธารขนาดเลก็เป็นระยะ ๆ เพื่อใช้เกบ็กกัน�้าและตะกอนดนิไว้บางส่วน...”

“...น�้าที่เกบ็กกัไว้จะซึมเข้าไปสะสมในดิน ท�าให้ความชุ่มชื้นแผ่ขยายออกไป 

สองข้างทาง...”

การสร้าง Check Dam พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชด�ารเิพิ่มเติมใน

รายละเอยีดว่า

“...ส�าหรับ Check Dam ชนิดป้องกัน 

ไม่ให้ทรายลงไปในอ่างใหญ่จะต้องท�าให้ดีและ

ลึก เพราะทรายลงมากจะกักเก็บไว้ ถ้าน�า้ตื้น

ทรายจะข้ามไปลงอ่างใหญ่ได้ ถ้าเป็น Check Dam 

ส�าหรับรักษาความชุ่มชืน้ไม่จ�าเป็นต้องขดุลึก 

เพียงแต่กักน�้าให้ลงไปในดิน แต่แบบกักทรายนี้ 

จะต้องท�าให้ลึกและออกแบบอย่างไรไม่ให้น�า้ลง

มาแล้วไล่ทรายออกไป...”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน

แนวพระราชด�าริเกีย่วกับการพิจารณาสร้างฝายชะลอ

ความชุ่มชื้น เพื่อสร้างระบบวงจรน�้าแก่ป่าไม้ให้เกดิ

ประโยชน์สูงสดุ คอื

“...ให้ด�าเนินการส�ารวจหาท�าเลสร้างฝาย

ต้นน�้าล�าธารในระดับสูงที่ใกล้บริเวณยอดเขา 

มากที่สดุเท่าที่จะเป็นไปได้ ลกัษณะของฝายดงักล่าว 
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จ�าเป็นจะต้องออกแบบใหม่ เพื่อให้สามารถเกบ็กกัน�้า 

ไว้ได้ปรมิาณมากพอสมควรเป็นเวลานาน ๒ เดอืน... 

การเก็บรักษาน�า้ส�ารองได้นานหลังจากฤดูฝน

ผ่านไปแล้ว จะท�าให้มีปริมาณน�้าหล่อเลี้ยงและ

ประคับประคองกล้าไม้พันธุ์ที่แข็งแรงและโตเร็ว 

ที ่ใช้ปลูกแซมในป่าแห้งแล้งอย่างสม� ่าเสมอ 

และต่อเนื่อง โดยการจ่ายน�้าออกไปรอบๆ ตวัฝาย 

จนสามารถตั้งตัวได้...”

Check	Dam	ตามแนวพระราชด�าร	ิกระท�า

ได้	๓	รูปแบบ	คือ

๑.	Check	 Dam	 แบบท้องถิ ่นเบือ้งต้น	

เป็นการก่อสร้างด้วยวัสดุธรรมชาติที่มีอยู ่ เช ่น  

กิ่งไม้และท่อนไม้ล้มขอนนอนไพร ขนาบด้วยก้อนหนิ

“...หลกัการฟื้นฟูแหล่งต้นน�้าล�าธารที่เสื่อมโทรม จะต้องพยายาม

ขยายความชุ่มชื้นจากร่องน�้าทุกร่องโดยการก่อสร้างฝายกั้นร่อง

ดังกล่าว เพื่อเกบ็กกัน�้าไว้ส�าหรบัหลงัพื้นที่สูงในแนวร่องน�้าเป็น

ระยะ ๆ...”

“...ควรด�าเนินการสร้างเขื่อนขนาดเลก็ราคาถูก กั้นน�้าบรเิวณเหนือฝายขึ้นไปเป็นระยะๆ เพื่อท�าให้เกิดอ่างน�้าเลก็ๆ ซึ่งจะช่วย 

หล่อเลี้ยงป่าไม้ตามแนวร่องน�้าท�าให้มคีวามชุ่มชื้นขึ้น...”
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“...เป็นการช่วยรักษาต้นน�้าและท�าให้ความชื้นค่อยๆ แผ่ขยายออกไป...”

ขนาดต่างๆ ในล�าห้วย ซึ่งเป็นการก่อสร้างแบบง่ายๆ  

ก่อสร้างในบรเิวณตอนบนของล�าห้วยหรอืร่องน�้า 

ซึ่งจะสามารถดักตะกอน ชะลอการไหลของน�้าและ 

เพิม่ความชุม่ชื้นบริเวณรอบฝายได้เป็นอย่างด ีวธีิการนี้ 

สิน้เปลืองค่าใช้จ่ายน้อยมาก หรืออาจไม่มค่ีาใช้จ่ายเลย 

นอกจากใช้แรงงานเท่านั้น

การก่อสร้าง Check Dam แบบง่ายนี้สามารถ

ท�าได้หลายวธิ ีเช่น

๑.๑ ก่อสร้างด้วยท่อนไม้ขนาบด้วยหนิ

๑.๒ ก่อสร้างด้วยท่อนไม้ขนาบด้วยถงุบรรจุ

ดนิหรอืทราย

๑.๓ ก่อสร้างแบบคอกหมูแกนดินอัดขนาบ

ด้วยหนิ

๑.๔ ก่อสร้างแบบเรยีงด้วยหนิแบบง่าย

๑.๕ ก่อสร้างแบบคอกหมูหนิทิ้ง

๑.๖ ก่อสร้างแบบคอกหมูถงุทรายซเีมนต์

๑.๗ ก่อสร้างแบบหลกัคอนกรตีหนิทิ้ง

๑.๘ ก่อสร้างแบบถงุทรายซเีมนต์

๑.๙ ก่อสร้างแบบคนัดนิ

๑.๑๐ ก่อสร้างแบบหลักไม้ไผ่สานขัดกนั  

อนัเป็นภูมปิัญญาของชาวบ้าน

๒.	 Check	 Dam	 แบบเรียงด ้วยหิน	

ค่อนข้างถาวร	ก่อสร้างด้วยการเรียงหนิเป็นผนงักั้นน�้า  

ก่อสร้างบรเิวณตอนกลางและตอนล่างของล�าห้วย

หรอืร่องน�้า จะสามารถดักตะกอนและเกบ็กกัน�้า 

ในช่วงฤดูแล้งได้บางส่วน

๓.	Check	Dam	แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

เป็นการก่อสร้างแบบถาวร ส่วนมากจะด�าเนินการ 

ในบรเิวณตอนปลายของล�าห้วยหรอืร่องน�้า จะสามารถ 

ดักตะกอนและเกบ็กกัน�้าในฤดูแล้งได้ดี ค่าก่อสร้าง

เฉลี่ยประมาณ ๔๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท แล้วแต่

ขนาดของล�าห้วยซึ่งควรมคีวามกว้างไม่เกนิ ๔ เมตร

ข้อค�านึงในการสร้าง	Check	Dam

๑. ควรส�ารวจสภาพพื้นที่ วัสดุก่อสร้างตาม

ธรรมชาต ิ และรูปแบบ Check Dam ที่เหมาะสมกบั

ภูมปิระเทศมากที่สดุ

๒. ต้องค�านึงถงึความแข็งแรงให้มากพอที่จะ

ไม่เกดิการพังทลายเสยีหายยามที่ฝนตกหนักและ

กระแสน�้าไหลแรง

๓. ควรก่อสร้างในพื้นที่ที่ช่องล�าห้วยมีความ

ลาดชนัต�่า เพื่อที่จะได้ Check Dam ในขนาดที่ไม่เลก็

เกินไป อีกทั้งยังสามารถกักน�้าและตะกอนได้มาก 
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พอสมควร และในล�าห้วยที่มีความลาดชันสูงกค็วร

สร้าง Check Dam ให้ถี่ขึ้น

“...Check Dam จะท�าหน้าที่ดกัตะกอนดนิและทรายที่ถูกชะลงมาตามความลาดชนั

ของพื้นที่ไม่ให้ลงในอ่างเกบ็น�้าซึ่งจะท�าให้ตื้นเขนิเกบ็น�้าได้น้อย...”

๔. วัสดุก่อสร้าง Check Dam ประเภทกิ่งไม้  

ท่อนไม้ ที่น�ามาใช้ในการสร้างจะต้องระมัดระวัง 

ใช้เฉพาะไม้ล้มขอนนอนไพรเป็นล�าดับแรกก่อนที่จะ 

ใช้กิ่งไม้ ท่อนไม้จากการริดกิ่ง ถ้าจ�าเป็นให้ใช้ 

น้อยที่สดุ

๕. ถ้าสร้าง Check Dam แบบคอกหมูแกนดนิ 

อัดแน่น ควรมีทางระบายน�้าด้านข้างเพื่อป้องกัน 

น�้าก ดัชะสนัฝายจากการที่มีฝนตกหนักจนม ี

น�้าหลากมาก

๖. ควรปลูกไม้ยนืต้นยึดดินบนสันฝาย เช่น 

ไคร้น�้า หรอืไม้ชนดิอื่นๆ ที่สามารถขึ้นได้ดบีนที่ชื้น

๗. ควรด�าเนนิการก่อสร้าง Check Dam หลงั

ฤดูฝนหรือหลังน�้าหลาก และทุกปีควรมีการบ�ารุง

รกัษา ขุดลอกตะกอน ซ่อมแซมสันฝาย และทาง

ระบายน�้าล้นอยู่เป็นประจ�า
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“...หาท�าเลสร้างฝายต้นน�้าล�าธารในระดับสงูที่ใกล้บริเวณยอดเขามากที่สดุเท่าที่ 

จะเป็นได้ ออกแบบให้สามารถเก็บกักน�้าไว้ได้ปริมาณมากพอสมควรเป็นเวลานาน  

๒ เดอืน...”

“...การเกบ็กักน�้าส�ารองไว้ได้นานหลงัฤดูฝนผ่านไปแล้ว จะท�าให้มีปรมิาณน�้า 

หล่อเลี้ยงและประคบัประคองกล้าไม้...”

แนวทางที่เหมาะสมในการสร้าง	Check	Dam	

	 ก่อนด�าเนนิการควรส�ารวจร่องน�้าล�าห้วยใน
พื้นที่ที่มีปัญหาการพงัทลายของดิน หรอืปัญหา
พืน้ที่ขาดความชุม่ชื้น โดยพิจารณาถึงความลาดชนั 
ของร่องน�้าและส�ารวจหาข้อมูลปรมิาณน�้าไหล
ในร่องน�้ามาใช้ประกอบการเลอืกต�าแหน่งสร้าง 
Check Dam ดงันี้

๑.	ในพื้นที่ลาดชันสูง ในกรณีที่ความกว้าง

ของล�าห้วยไม่เกิน ๒ เมตร ควรสร้างฝายผสม ใช้

วสัดธุรรมชาต ิไม้ท่อน หนิ ถงุบรรจดุนิหรอืทราย แต่

ถ้าความกว้างของล�าห้วยมากกว่า ๒ เมตร หรือใน

ล�าห้วยมนี�้ามาก ควรเพิ่มโครงสร้างของ Check Dam 

เป็นแบบคอกหมูที่มีโครงสร้างหลายระดับ มากน้อย

ตามปรมิาณน�้า

๒.	ในพื ้นที ่ลาดชันปานกลาง	 ควรสร้าง 

Check Dam แบบคอกหมหูรือแบบท้องถิน่ของชาวบ้าน  

ถ้าเป็นแบบคอกหมูให้ใช้หินเรยีงหรอืกระสอบทราย

ผสมซเีมนต์ขนาบโครงสร้าง

๓.	ในพื้นที่ลาดชนัต�่า	ในกรณทีี่มนี�้ามากควร

สร้างฝายคอนกรตีเสริมเหลก็ แต่ถ้ามีน�้าไม่มากนัก

และความกว้างไม่เกนิ ๒ เมตร อาจใช้ถงุทรายผสม

ซเีมนต์ได้

นานาประโยชน์จาก	Check	Dam	อนัเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ

๑. ช่วยลดการพงัทลายของดินและลดความ

รนุแรงของกระแสน�้าในล�าห้วย ท�าให้ระยะเวลา 

การไหลของน�้าเพิ่มมากขึ้น ความชุ่มชื้นมเีพิ่มขึ้น และ 

แผ่ขยายกระจายความชุม่ชื้นออกไปเป็นวงกว้างในพื้นที่ 

ทั้งสองฝั่งของล�าห้วย

๒. ช ่วยกกัเกบ็ตะกอนที่ไหลลงมากบัน�้า 

ในล�าห้วยได้ด ี เป็นการช่วยยดือายแุหล่งน�้าตอนล่าง

ให้ตื้นเขนิช้าลง คณุภาพของน�้ามตีะกอนปะปนน้อยลง 



208

“...ควรสร้างฝายต้นน�้าล�าธารตามร่องน�้าเพือ่ชะลอกระแสน�้าและเก็บกักน�้าส�าหรับ

สร้างความชุ่มชื้นในดนิ...”

“...สร้างฝายเลก็ ๆ เพื่อท�าให้เกดิสระน�้าขนาดเลก็ส�าหรับช่วยท�า

ความชุ่มชื้นให้กบัป่าไม้ซึ่งค่อนข้างแห้งแล้ง ให้ค่อยๆ คนืสภาพเดมิ

และในขณะเดยีวกนักเ็ป็นการอนรุกัษ์ต้นน�้าล�าธารด้วย...”

“...สร้างฝายชุม่ชื้นขนาดเล็กราคาถูกตามแนวร่องน�้าเป็นระยะ ๆ  ลดหลัน่ลงมา เพือ่เป็นการรักษาและแผ่ขยายความชุม่ชื้นออกไปในบริเวณ

แหล่งน�้าธรรมชาต.ิ..”

๓. เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่

พื้นที่ จากการที่ความชุ่มชื้นเพิ่มมากขึ้น ความหนา

แน่นของพนัธุ์พชืกย็่อมจะมมีากขึ้น

๔. การที่สามารถกกัเกบ็น�้าไว้ได้บางส่วนนี้

ท�าให้เกิดเป็นที่อยู่อาศยัของสัตว์น�้า และใช้เป็นแหล่งน�้า 

เพื่อการบริโภคของมนษุย์และสตัวต่์างๆ ตลอดจนน�า

ไปใช้ในการเกษตรได้อกีด้วย

Check	 Dam	 จึงนับเป็นพระราชด�าริ	

ที่เป็นทฤษฎกีารพฒันาป่าไม้ที่ยังประโยชน์สขุแก่

มนุษยชาติทั้งมวล
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“...ส่งเสรมิให้ราษฎรน�าไปช่วยปลูกในบรเิวณที่ไม่ได้ใช้เป็นที่ท�ากนิ จะได้มจีติส�านกึในการอนรุกัษ์สภาพสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาต.ิ..”

•	 ทฤษฎกีารอนรุกัษ์และพฒันา	“ป่าชายเลน”		

	 อนัเนื่องมาจากพระราชด�าร	ิ:	แนวทาง	

	 การสร้างวงจรของระบบนเิวศด้วยการ	

	 ปกปักอนรุกัษ์และขยายพนัธุไ์ม้ป่าชายเลน
ป่าชายเลน เรยีกชื่อกนัหลายอย่างว่า ป่าชายเลน 

น�้าเค็ม และป่าเลน หรอืบางแห่งเรยีก ป่าโกงกาง 

เป็นป่าที่เกดิขึ้นตามชายฝั่งทะเลและปากแม่น�้าของ

ประเทศไทย ลกัษณะของป่าชนดินี้เป็นป่าไม้ผลดัใบ 

มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นแต่ละชนิดมีรากค�้ายนั หรอืราก

หายใจแตกต่างกนัไปตามแต่ชนดิของต้นไม้นั้นๆ

ตลอดแนวชายฝั ่งทะเลไทยยาวประมาณ 

๒,๖๐๐ กโิลเมตร มีส่วนที่เป็นป่าชายเลนอยู่เพียง

ประมาณร้อยละ ๓๖ ของความยาวชายฝั่งเท่านั้น 

ปัจจุบนัประเทศไทยมีพื้นที่ป่าชายเลนอยู่ประมาณ 

๑,๖๗๙,๓๓๕ ไร่ โดยลดลงประมาณเกือบร้อยละ ๕๐  
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จากที่เคยมี ๒,๒๒๙,๓๗๕ ไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔  

ป่าชายเลนในประเทศไทยขึ้นอยู่กระจัดกระจายตาม

ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย และด้านทะเลอนัดามนั

การบุกรุกท�าลายป่าชายเลนด�าเนินการอย่าง

ต่อเนื่องและรนุแรงเพิ่มขึ้นเป็นล�าดับ เฉลี่ยช่วงปี  

พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๒๙ ป่าชายเลนลดลงปีละ ๘๑,๑๔๒  

ไร่ สภาพป่าชายเลนโดยทั่วๆ ไป พบว่า ทางภาคใต้ 

ของประเทศไทยแถบฝั ่งทะเลอันดามันมีสภาพ 

ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มากที่สดุ ส่วนทางภาคใต้ฝั่ง

ตะวนัออกของอ่าวไทยและภาคกลางบรเิวณปากอ่าว

ไทยมสีภาพค่อนข้างเสื่อมโทรม ประกอบด้วยไม้ขนาด

เลก็และถูกรบกวนจากมนุษย์ในการเปลี่ยนสภาพ 

ป่าชายเลนเป็นนากุ้ง นาเกลือ และแหล่งอตุสาหกรรม 

เช่นเดียวกับภาคตะวันออก การท�านากุ้งได้ส่งผล 

กระทบต่อความเสื่อมโทรมของป่าชายเลนเป็นอย่าง

มาก นอกจากนี้ป่าชายเลนยังถูกท�าลายด้วยเหตุ

อื่นอีก เช่น การท�าเหมืองแร่ การเกษตรกรรมบาง

ประเภท การขยายตวัของชมุชน การสร้างท่าเทยีบเรอื 
“...ฝ ึกให้ราษฎรช่วยท�าหน้าที่พนักงานดูแลรกัษาป่าเพราะต่างฝ่ายต่างม ี

ผลประโยชน์ร่วมกนั...”

“...โครงการพัฒนาป่าไม้ควบคูกั่บการประมงจะเป็นโครงการแบบอย่างในการพัฒนาพืน้ที่ท�ากนิของราษฎรในบริเวณอืน่ที่มโีครงสร้างลกัษณะ

เดยีวกนั...”
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“...ปลูกป่าเพือ่ให้ราษฎรมรีายได้เพิม่ขึ้น โดยให้ราษฎรในท้องถิน่นั้น เข้าร่วมกิจกรรมเพือ่เป็นการสร้างความเข้าใจให้ราษฎรเหน็ความส�าคญั

ของป่าและการปลูกป่า...”

การสร้างถนนและพาดสายไฟฟ้า รวมทั้งการสร้าง

โรงงานอตุสาหกรรมต่างๆ เหล่านี้ ท�าให้จ�านวน 

ป่าชายเลนลดลงอย่างที่มอิาจประมาณการได้

ความทราบฝ่าละอองธุลพีระบาทถงึปัญหา

และความส�าคญัยิ่งของป่าชายเลนดงักล่าว พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชด�ารแิก่

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นาย

โฆษติ ป้ันเป่ียมรษัฎ์) ในพระราชพธิแีรกนาขวญัหว่าน

ข้าวในบรเิวณสวนจิตรลดา พระราชวังดุสติเมื่อวันที่ 

๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ สรุปแนวพระราชด�าริว่า

“...ป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศ

ของพื้นที่ชายฝั่งทะเลและอ่าวไทย แต่ปัจจุบัน

ป่าชายเลนของประเทศไทยเราก�าลังถูกบุกรุก

และถูกท�าลายลงไป โดยผู้แสวงหาผลประโยชน์ 

ส ่วนตนจึงควรหาทางป ้องกันอนุ รักษ ์และ 
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ขยายพนัธุเ์พิ่มขึ้น โดยเฉพาะต้นโกงกางเป็นไม้ชายเลน 

ที่แปลกและขยายพันธุ์ค่อนข้างยาก เพราะต้อง

อาศัยระบบน�้าขึ้นน�้าลงในการเติบโตด้วย จึง

ขอให้ส่วนราชการที่เกีย่วข้อง คือ กรมป่าไม ้

กรมประมง กรมชลประทาน และกรมอุทกศาสตร์

ร่วมกันหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการทดลองขยาย

พันธ์ุโกงกางและปลกูสร้างป่าชายเลนกนัต่อไป...”

การสนองพระราชด�ารด้ิานอนุรกัษ์และพฒันา

ป่าชายเลน
โครงการพฒันาและฟื้นฟูป่าชายเลนในเขต

พื้นที่เป้าหมายของจังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตาน ี

นับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่บังเกิดขึ้นด้วยกระแส

พระราชด�ารริ่วมกบัสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราช

ชนนี เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ โดย

ได้พระราชทานพระราชกระแส กบัหม่อมราชวงศ์ 

ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และ

นายสุเมธ ตันติเวชกลุ เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

ให้ร่วมกนัเป็นแกนกลางในการด�าเนินการปลูกป่า

พระราชทานแก่ประชาชนทั้งมวล ในโอกาสพระราช

พธิกีาญจนาภเิษกเฉลมิฉลองสริิราชสมบตัเิป็นปีที่ ๕๐  

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  

โดยทรงตั้งมั่นในพระราชหฤทยัที่จะฟ้ืนฟสูภาพแวดล้อม  

และพฒันาทรพัยากรธรรมชาตใิห้มสีภาพยั่งยนืถาวร

ยาวนาน

การด�าเนนิการปลูกป่าชายเลน “ป่าพระราชทาน 

“...ทกุคนจะต้องช่วยกนัดูแลรกัษาป่าไม้ซึ่งเป็นของส่วนรวม...”
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“...เพราะหน้าที่ของป่าคือเป็นต้นไม้ และท�าหน้าที่เป็นทรพัยากร 

ในด้าน...ส�าหรบัเป็นผลที่มาเป็นประโยชน์แก่ประชาชนได้...”

มูลนิธชิัยพัฒนา-มูลนิธแิม่ฟ้าหลวง” ในจังหวัด 

สงขลาและปัตตานนีั้น มอีงค์กรที่ท�าหน้าที่ประสานงาน 

ทั้งภาครฐัและเอกชน คือ มูลนิธโิททาล (Total) 

สถาบนัทรพัยากรชายฝั ่ง มหาวิทยาลยัสงขลา

นครนิทร์ ได้ด�าเนินการปลกูป่าชายเลนภายใต้

โครงการย่อย ๓ โครงการ คอื

๑. โครงการชุมชนพฒันาป่าชายเลน ต�าบล 

หวัเขา อ�าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา

๒. โครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน

ยะหริ่ง อ�าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปัตตานี

๓. โครงการศกึษาความเป็นไปได้ในการฟื้นฟู

ป่าชายเลน อ�าเภอหนองจกิ จงัหวดัปัตตานี

วัตถุประสงค์ที่ส�าคัญ	คือ

๑. ร กัษาสภาพแวดล ้อมและสนับสนุน 

การจดัระเบยีบที่อยูอ่าศยัของชมุชน และเพิ่มผลผลติ

ของสัตวน์�้าที่จะเสนอทางเลอืกของการท�าการประมง

ที่ทางการอนญุาต เช่น อวนลอย

๒. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับป่าชายเลนที่มีความผูกพัน 

กบัวถิชีวีติของชมุชน ตลอดจนสามารถประสานสมัพนัธ์ 

ระหว่างชาวบ้านกับภาครัฐบาลที่เกี่ยวข้องได้อย่าง

คล่องตวั

๓.  เพื่อใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วมในการปลูกป่า

ชายเลนและสร้างทัศนคติให้เกดิความรู้สกึหวงแหน

ทรพัยากรธรรมชาติที่มีค่าต่อชีวิตและความเป็นอยู่

ของผู้คนในชมุชน

การปลูกป่าชายเลนที่ต�าบลหัวเขา ใช้วิธีการ

หลายรูปแบบในการด�าเนนิงาน อาทิ

- สร้างความเชื่อมั่นให้ชุมชนยอมรับปฏิบัต ิ

และร ่ วมงานปล ูกป่า โดยใช ้ วิ ธี การป ลูกฝ ั ง 

จิตส�านึกสร้างความคุ้นเคยและประชาสัมพันธ์อย่าง

สม�่าเสมอ

โครงการชุมชนพัฒนาป่าชายเลน
ต�าบลหวัเขา	อ�าเภอสงิหนคร	จงัหวดัสงขลา

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ที่จะท�าการ

พฒันาชมุชนให้มคีวามส�านกึตระหนกัในความรู้ความ

เข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่ชุมชนนี้ เคยพึ่งพิงอาศัยทรัพยากรธรรมชาต ิ

ในทะเลสาบสงขลาและอ่าวไทยมาเป็นเวลาช้านาน

รูปแบบของการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลน 

ที่ต�าบลหวัเขา จงึเป็นอกีมติหินึ่งของการพฒันาป่าไม้ 

ที่อาศัยความเก ี่ยวพันและเกื้อก ูลซึ่งกนัและกัน 

ของมนษุย์และธรรมชาติ
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- จดัการประชมุปรกึษาร่วมกนั เพื่อหาข้อยตุิ

ในการเตรยีมงานการปลูกป่า ซึ่งทางชมุชนได้จดัสร้าง

เรอืนเพาะช�ากล้าไม้ และหากล้าไม้มาร่วมกันปลูก 

ป่าชายเลนกบัส่วนราชการ ภาคเอกชน และองค์กร

ต่างๆ อย่างเตม็ที่

- มกีารรวมตวักนัของประชาชนก่อตั้ง “ชมรม

อนุรักษ์ป่าชายเลนทะเลสาบสงขลา” ขึ้น โดย

มีคณะกรรมการของชมรมประกอบด้วยสมาชิก 

ทั้ง ๘ หมูบ้่านของต�าบลหวัเขา ร่วมกนัด�าเนนิกจิกรรม

ต่างๆ เช่น

- การดูแลรกัษาเรอืนเพาะช�า

- การกั้นรั้วบรเิวณเขตป่า

- การท�าความเข้าใจกบัชาวประมงในการดแูล

รกัษาป่า
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“...ไม้ส�าหรบัท�าฟืนซึ่งราษฎรจ�าเป็นต้องใช้เป็นประจ�า ซึ่งเมื่อตดัไม้ใช้แล้ว กป็ลูกทดแทนเพื่อหมนุเวยีนทนัท.ี..”

บัดนี้การปลูกป่าชายเลนโดยประชาอาสานี้ ได้

มีการปลูกป่าชายเลนร่วมกนัสม�่าเสมอเป็นครั้งคราว

ตามโอกาสและวาระอันควร และได้ปลูกป่าชายเลน

ไปแล้วประมาณ ๓๐๐ ไร่

พระราชด�ารดิ้านป่าชายเลน จงึเป็นบทพสิูจน์

ว่ามีคุณค่าสมควรที่จะอนุรกัษ์และพัฒนาไว้เป็น 

อย่างยิ่ง

ตั้งอยูท่ี่อ�าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปัตตาน ีมป่ีาชายเลน 

ผนืใหญ่มีอาณาบรเิวณกว้างขวางถึง ๙,๐๘๐ ไร่ 

สภาพป่าทั่วไปจดัได้ว่าเป็นป่าชายเลนที่สมบรูณ์มาก

และยงัประโยชน์แก่ชมุชนรอบด้าน ทั้งทางตรง และ

ทางอ้อม โดยเฉพาะเป็นแหล่งก�าเนิดที่ส�าคัญของ

กุ้ง หอย ปู ปลา ที่อดุมสมบูรณ์และชกุชมุเป็นอย่าง

มาก ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม มีอาชีพ

ท�าการประมงขนาดเล็กโดยอาศัยท�ากินในป่าแห่งนี้ 

รวมทั้งมีการใช้พื้นที่บางส่วนเลี้ยงปลากะพงขาว

ในกระชังตามล�าแม่น�้า ล�าคลอง ตลอดจนเลี้ยงกุ้ง

กลุาด�าหลงัแนวเขตป่านี้ด้วย

การจัดท�าโครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่า 

ชายเลนยะหริ่ง มเีป้าหมายมุง่เน้นให้เกดิประสิทธภิาพ

ในด้านการจัดการและสงวนรักษาป่าชายเลน โดย

มีเจตนารมณ์ที่จะให้ทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจ

ในสภาพสมดุลตามธรรมชาติของป่าชายเลน และ

สร้างความร่วมมือรวมพลังกนัระหว่างชุมชนและ 

นกัวชิาการที่จะผดงุรกัษาป่าชายเลนไว้ให้ยั่งยนืนาน

 การจัดตั้งศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน

จะท�าหน้าที่เสรมิสร้างการเรียนรู้แก่ประชาชนให้เข้าใจ

ถงึสภาพแวดล้อมของบริเวณที่ชุมชนอาศัยอยู่ และ

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง
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ร่วมคิดหาแนวทางส่งเสรมิให้เกดิกิจกรรมต่างๆ เช่น 

การร่วมกนัปลูกป่าชายเลนให้มปีรมิาณเพิ่มขึ้น ให้มี 

การจัดการด้านป่าชายเลนที่ถูกต้องเหมาะสมกับ 

ท้องถิ่น เป็นต้น ทั้งนี้ศนูย์ศกึษาวจิยัเกีย่วกับป่าชายเลน 

ได้รวบรวมและเผยแพร่ข้อมลูทางวชิาการด้านป่าชายเลน 

แก่สาธารณชนทั่วไป

การจัดสร้างศูนย์ธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง

นี้ ได้ด�าเนินการออกแบบที่ตระหนักถงึการให้ความ

ส�าคญัของการอนรุกัษ์ธรรมชาตแิละความกลมกลนืที่

ไม่กระทบกบัสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นดั้งเดมิ

ทางเดินป่าชายเลนยะหริ่ง (The Mangrove 

Trail) ยาวประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร คอืเป้าหมายที่จะ

ด�าเนนิการให้ส�าเร็จลลุ่วงตามวตัถปุระสงค์ที่จะให้เป็น

แหล่งศึกษาหาความรู้ด้วยการเข้าไปท�าการส�ารวจ

และสมัผสัธรรมชาตป่ิาชายเลนได้อย่างใกล้ชดิ ซึ่งจะ

“...ทกุคนจะต้องช่วยกนัดูแลป่าไม้...”
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สร้างความประทับใจและรู้แจ้งเห็นจรงิในการศึกษา

ด้านนี้โดยตรง เนื่องจากทางเดินธรรมชาติจะผ่าน

จดุแสดงข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจในป่าชายเลน โดยมี

ค�าอธบิายการด�ารงอยู่ของระบบนิเวศป่าชายเลนให้

เข้าใจอย่างแจ่มชัด ซึ่งจะเป็นต้นแบบในการพฒันา

และอนรุกัษ์ป่าชายเลนในแหล่งอื่นต่อไป

“...ควรศึกษาดูก่อนว่า พชืพรรณไม้ดั้งเดิมมีอะไรบ้าง แล้วปลูกแซมรายการ 

ชนดิต้นไม้ ที่ศกึษามาได้ ไม่ควรน�าไม้ที่แปลกปลอมต่างพนัธุ์ ต่างถิ่นเข้ามาปลูก 

โดยยงัไม่ได้ศกึษาอย่างแน่ชดัเสยีก่อน...”

สภาพพื้นที่แห่งนี้เป ็นสภาพป่าชายเลนที่

เสื่อมโทรมมาก แม้กรมป่าไม้ได้พยายามฟื้นฟพูื้นที่

ดงักล่าวเป็นเวลา ๑๒ ปีแล้วกต็าม กย็งัไม่สามารถ

ด�าเนนิการได้อย่างเป็นรูปธรรม ท�าให้บริเวณดงักล่าว

นี้ปราศจากการที่ป้องกนัลม ที่จะลดความรนุแรงของ

ภยัธรรมชาต ิซึ่งจากการศกึษาของสถาบนั ทรัพยากร

ชายฝั่งมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์พบว่ามีพื้นที่ 

ที่มศีกัยภาพสงูที่จะท�าการฟ้ืนฟูปลูกป่าชายเลนได้นั้น

มเีพยีง ๒๑๓ ไร่ และปัจจบุนัได้เพิ่มความพยายาม

ในการค้นหาแนวทางพฒันาฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพ 

อุดมสมบูรณ์ดงัเดมิด้วยวธีิการต่างๆ เช่น การขดุแพรก 

เพ ื่อให ้น�้าหล ่อดินมีความชุ ่มชื้นอย ู่ตลอดเวลา  

เป็นต้น

ทฤษฎีการพัฒนาป่าชายเลนอันเนื่องมาจาก

พระราชด�ารใินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเป็น

หนึ่งในพระมหากรณุาธคิุณที่พระราชทานเพื่อความ

ผาสกุสมบูรณ์แก่แผ่นดนิไทยอย่างแท้จรงิ

ป่าชายเลนหลายแห่งของประเทศไทยจึง 

บงั เก ดิขึ้นในลกัษณะที่คืนส ู่ ธ ร รมชาติพ สิุทธิ์ 

โครงการศกึษาความเป็นไปได้ในการ

ฟ้ืนฟูป่าชายเลน	อ�าเภอหนองจกิ	จงัหวดัปัตตาน	ี

อันสมบูรณ์ดังเดิม เช่น ป่าชายเลนที่อ�าเภอยะหริ่ง 

จังหวัดปัตตานี ป่าชายเลนที่จังหวัดระนอง พังงา 

และสตูล รวมทั้งที่จงัหวดัเพชรบรุแีละสมทุรสงคราม

คงเป็นบทพิสูจน์ถงึน�้าพระราชหฤทัยที่ทรงสอดส่อง

ในสิ่งแวดล้อมของพระมหากษัตรยิ์ไทยนักพัฒนา 

ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นี้
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•	 การอนรุกัษ์และพฒันา	“ป่าพร”ุ	ทฤษฎี	

	 การพัฒนาโดยหลักการที ่ทรงเน้น	

	 การใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ	

	 ด้วยการปรบัปรงุสภาพป่าให้เกิดความ	

	 สมดุลในระบบนิเวศมากที่สุด

“ป่าพรุ” เป็นป่าไม้ทบึไม่ผลดัใบประเภทหนึ่ง 

ซึ่งเหลืออยู่เพียงผนืเดียวในภาคใต้ของประเทศไทย 

มีลักษณะเด่นชัด คือ เป็นป่าดงดิบที่มีน�้าท่วมขัง 

ทั่วทั้งบรเิวณ

ป่าพรุเกิดจากธรรมชาติสร้างขึ้นโดยสาเหตุที่

คลื่นลมทะเลซัดดินทรายชายฝั่งปิดกั้นเป็นแนวสัน

เขื่อนจนกลายเป็นแอ่งน�้าขนาดใหญ่ เมื่อซากพชืหล่น

ทบัถมกนัมากขึ้นในน�้าแช่ขงันี้ กจ็ะเกิดปฏกิริยิาให้เกดิ

น�้าและดนิเปรี้ยวตามล�าดบั

“...การขดุคลองระบายน�้าออกจากพรเุป็นการช่วยระบายน�้าที่ท่วมล้นเข้านาราษฎรในฤดูฝนให้มทีางไหลลงทะเล...”
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ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี พ ื้ น ที่ ป่าพ ร รุ ว ม ทั้ ง สิ้ น 

๔,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ ป่าพรุที่มขีนาดใหญ่ที่สุดอยู่ที่จงัหวดั

นราธวิาส มลีกัษณะเป็นที่ราบลุม่ขนาดใหญ่กระจาย

อยู่ในแนวเหนือใต้ด้านตะวันออกของพื้นที่จังหวัด มี

เนื้อที่ประมาณ ๒๙๐,๐๐๐ ไร่ ประกอบด้วยพรขุนาด

ใหญ่ ๓ แห่ง

- พรโุต๊ะแดง

- พรบุาเจาะ

- พรกุาบแดง

พรโุต๊ะแดงจัดได้ว่าเป็นพรทุี่มีสภาพป่าพรุซึ่ง

ยงัคงสภาพธรรมชาติไว้อย่างสมบูรณ์และมีขนาด

ใหญ่ที่สดุในประเทศไทยเนื้อที่ประมาณ ๒๑๖,๕๐๐ 

ไร่ พื้นที่ป่าติดต่อกนัเป็นป่าขนาดใหญ่ครอบคลมุ

พื้นที่หลายอ�าเภอ

พื้นที่ ป่าพรใุนจังหวัดนราธิวาสทั้งหมดนี้

ประกอบด้วย

- ป่าพรทุี่ยงัอยูใ่นสภาพสมบรูณ์ ๖๐,๕๒๕ ไร่ 

 - ป่าพรเุสื่อมโทรม ๓๓,๕๒๕ ไร่

- ป่าเสมด็ขาว ๙๑,๒๕๐ ไร่

- ทุ่งหญ้า ๖๑,๓๕๐ ไร่

- พื้นที่กสกิรรม ๒๗,๒๗๕ ไร่

- พื้นที่อื่นๆ (หมูบ้่าน ป่าละเมาะ และแม่น�้า) 

๑๖,๐๗๕ ไร่

พื้นที่เหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกบกุเบกิเพื่อน�ามาใช้ใน

การเกษตร แต่เนื่องจากพื้นที่พรใุนจงัหวดันราธวิาสมี

ลักษณะทางกายภาพที่ไม่เหมาะสมอยู่หลายประการ 

ดังนั้น การพัฒนาดังกล่าวจึงด�าเนินการไปด้วย 

ความยากล �าบาก และยังประโยชน ์ ไม ่ เต็มที่  

“...ป่าพร ุ เป็นพื้นที่ที่ส�าคัญต่อความอยู่ดีกนิดีของราษฎรรอบพื้นที่น�้าพร ุ อกีทั้งยงัเป็นอ่างเก็บน�้าธรรมชาติที่ชะลอการไหลบ่าของน�้า 

จากเทอืกเขาต่างๆ ก่อนระบายลงสู่ทะเล...”
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หากยงัใช้ประโยชน์โดยปราศจากการจดัการที่เหมาะสม  

สภาพแวดล้อมของพื้นที่พรกุย็ิ่งจะมีแนวโน้มสูงขึ้น 

ในการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมโทรมได้ง่าย

ที่มาของแนวพระราชด�าริพัฒนา

และฟื้นฟูป่าพรุ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน

พระราชด�ารใิห้ส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันศึกษา

พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาอันสืบเนื่องมาจาก

พรซุึ่งในระยะแรกของการเสด็จพระราชด�าเนินแปร

พระราชฐานไปยังพระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์ ใน

ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ความทราบฝ่าละอองธลุพีระบาทว่า 

ในหน้ามรสุมราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากมีน�้า 

ไหลบ่าลงมาท่วมพรุเข้าไร่นาเสยีหาย จงึมพีระราชด�าริ

เพื่อความร่วมมือกันระบายน�้าจากพรุธรรมชาต ิ

ทั้งหลายนี้ให้เกษตรกรได้รบัประโยชน์สูงสดุ

 การระบายน�้าออกจากพรทุ�าให้ทรงพบว่ามี

สภาพดนิเปรี้ยวเกดิขึ้น จงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 

ให้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่องนี้อย่างจรงิจัง กระทั่งเมื่อม ี

การจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลุทองอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ จงึได้ท�าหน้าที่ 

เป็นแกนกลางประสานงานในการด�าเนินงานจนถึง

ปัจจบุนั

การสนองพระราชด�ารด้ิวยการก�าหนด	

เขตการใช้ที่ดินในบริเวณพื้นที่ป่าพรุ	
สบืเนื่องจากที่ราษฎรส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์

จากพื้นที่ป่าพรอุย่างไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ท�าให้พื้นที่ป่าพรุบางแห่งเสื่อมโทรมจนไม่สามารถใช้

ประโยชน์ได้อกีต่อไป ต้องปล่อยทิ้งร้างไว้ตามสภาพ

ธรรมชาต ิ ก่อให้เกดิผลกระทบอย่างกว้างขวาง โดย

เฉพาะราษฎรที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่ป่า โดยทั่วไปมี

ฐานะทางเศรษฐกิจตกต�่า เพราะพื้นที่ที่ใช้ท�าการ

เกษตรให้ผลผลติต�่ามาก ราษฎรเองกไ็ม่มีความรู้ 

ในการที่จะแก้ไขพื้นที่นั้นให้สามารถน�ามาใช้ประโยชน์

ได้การพฒันาจงึเป็นไปด้วยความยากล�าบาก

ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองอนัเนื่องมาจาก

พระราชด�ารไิด้ก�าหนดเขตการใช้ที่ดนิบรเิวณพื้นที่พรุ

ในจงัหวดันราธวิาส เพื่อสนองพระราชด�าริในพระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ออกเป็น ๓ เขตคอื

“...ให้รกัษาสภาพพื้นที่พรุส่วนหนึ่งไว้ให้คงสภาพเดิมเพื่อความสมดุลของ 

สภาพแวดล้อม...”
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“...ควรศกึษาหาทางรกัษาพื้นที่พรไุม่ให้ถูกท�าลายเพิ่มขึ้นอกี...”

“...ควรส่งเสรมิการปลูกป่าไม้ในบรเิวณพร.ุ..”

๑.	เขตสงวน	 (Preservation	 Zone) เป็น

บริเวณพื้นที่พรทุี่ยงัคงสภาพเป็นป่าธรรมชาติอย่าง

สมบูรณ์และยงัไม่ถ ูกรบกวนจากมนุษย์ เนื้อที่

ประมาณ ๕๖,๙๐๗ ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ทางตอน

กลางและตอนใต้ของพรุโต๊ะแดง ในเขตอ�าเภอตากใบ 

อ�าเภอสไุหงปาดี และอ�าเภอสไุหงโก-ลก และพื้นที่

ทางตอนใต้ของพรบุาเจาะในเขตอ�าเภอเมืองและ

อ�าเภอยี่งอ ปกติพื้นที่ป่ามีน�้าท่วมขังเกอืบตลอดปี 

ในฤดูฝนระดบัน�้าท่วมสูงสดุ ๒ - ๓ เมตร พื้นที่ป่ามี

ลกัษณะสูงๆ ต�่าๆ ต้นไม้ส่วนใหญ่แตกรากค�้ายนัหรอื

เป็นพพูอน พื้นที่ป่ามีใบไม้กิ่งไม้แห้งทับถมกนัจนมี

ลกัษณะเป็นเนนิสูงขึ้นมาจากพื้นที่ป่าทั่วไป พื้นป่ามี

ระดบัสูงจากระดบัน�้าทะเลปานกลางไม่เกนิ ๘ เมตร 

ดนิเป็นดนิอินทรีย์ ลึกลงไปเป็นดนิเลนสีเทาปนน�้าเงนิ 

ซึ่งมีสารประกอบไพไรท์สะสมอยู่เป็นปรมิาณมาก  

ในเขตนี้พืชพรรณธรรมชาติขึ้นเบียดเสยีดกนัอย่าง

หนาแน่น มีพันธุ์ไม้ยืนต้นขึ้นปะปนกนัอยู่มากกว่า 

ร ้อยชนิด โดยมีเรอืนยอดอยู่ในระดับส ูงตั้งแต ่  

๒๐ - ๓๐ เมตร พชืพื้นล่างที่ขึ้นอยู่มทีั้งไม้พุม่ เถาวลัย์ 

ปาล์ม หวาย และเฟิร์นนานาชนดิ

๒.	เขตอนุรักษ์	 (Conservation	 Zone) 

เป็นบริเวณพื้นที่พรุที่พืชพรรณธรรมชาติถูกท�าลาย

ไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ และยงัไม่มีโครงการพัฒนา

เข้าไปด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง พื้นที่ป่าถูกท�าลาย

โดยการแผ้วถางและไฟไหม้ท�าความเสยีหายในช่วง

ปีที่อากาศแล้งจัด มีเนื้อที่ประมาณ ๑๐๙,๙๓๘ ไร่ 

พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตะวันตกของพรบุาเจาะ

ในเขตอ�าเภอเมืองและอ�าเภอระแงะ และบริเวณทุ่ง

หญ้ารวมป่าพรุโต๊ะแดงในเขตอ�าเภอตากใบ อ�าเภอ

สไุหงปาดี และอ�าเภอสุไหงโก-ลก พื้นที่เป็นที่ลุ่มม ี

น�้าขังเกอืบตลอดปี สูงจากระดับน�้าทะเลปานกลาง 

ไม่เกนิ ๘ เมตร ปกตดินิเปียกชื้นตลอดปี ในฤดูฝน

ระดับน�้าสูงจากผิวดินตั้งแต่ ๒๐ - ๓๐ เซนติเมตร  

ไปจนถงึ ๑ เมตร ดินมีทั้งอินทรีย์และดินอนินทรีย ์
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ซึ่งเป็นดนิเปรีย้วจดั ส�าหรับทางตอนใต้ของพรโุต๊ะแดง

เป็นดนิอนิทรยี์หนาประมาณ ๑ - ๓ เมตร ดนิชั้นล่าง

เป็นดนิเลนที่มสีารประกอบก�ามะถนัสะสมอยู่

น�้าที่ท่วมขังอยู่ในบรเิวณนี้ส่วนใหญ่มีส่วน

ประกอบเป็นกรดจดัสีด�าหรอืสนี�้าตาลปนด�า เนื่องจาก

มสีารอนิทรยี์แขวนลอยปะปนอยู่มาก พื้นที่ส่วนใหญ่

เป็นป่าเสม็ดขาวและพื้นที่ป่าพรุที่ได้รับความเสีย

หายจากไฟไหม้มีพชืพวกคมบาง ย่านล�าเท็ง กก 

กระจูด และพชืพวกหญ้าขึ้นเป็นพชืพื้นล่าง หรอืเป็น

พื้นที่ซึ่งในอดีตถูกแผ้วถางแล้วถูกปล่อยทิ้งร้างไป 

ต่อมามีไม้เสม็ดขาว กก กระจูด และพืชพวกหญ้า 

ขึ้นกระจดักระจายอยู่ทั่วไป

๓.	เขตพัฒนา	(Development	Zone) เป็น

บรเิวณพื้นที่พรทุี่ได้มีการระบายน�้าออกไปบ้างแล้ว 

พชืพรรณธรรมชาติดั้งเดิมถูกแผ้วถางจนหมดสิ้น มี

พื้นที่ที่ใช้เพื่อกจิกรรมทางด้านเกษตรและมีโครงการ

พฒันาต่างๆ เข้าไปด�าเนนิงานอย่างต่อเนื่อง มเีนื้อที่

ประมาณ ๙๕,๐๑๕ ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขต

โครงการสหกรณ์นิคมบาเจาะในท้องที่อ�าเภอเมือง  

อ�าเภอยีง่อ และอ�าเภอบาเจาะ และสหกรณ์นคิมปิเหลง็ 

ในท ้องที่อ�าเภอตากใบและอ�าเภอสุไหงโก-ลก  

บรเิวณพรสุะปอมท้องที่อ�าเภอเมือง และบริเวณพรุ

กาบแดงในทอ้งที่อ�าเภอเมอืงคาบเกีย่วอ�าเภอตากใบ 

พื้นที่เหล่านี้ได้จัดสรรที่ดินให้ราษฎรเข้าอยู ่อาศัย 

และท�ากินอย่างถาวร ส่วนใหญ่มโีครงการชลประทาน

เข้าไปด�าเนนิการระบายน�้าออกจากพื้นที่ ซึ่งโดยทั่วไป

สูงจากระดบัน�้าลดลงจนต�่ากว่าผิวดนิประมาณ ๐.๕ -  

๑ เมตร บรเิวณพรบุาเจาะส่วนใหญ่มดีนิอนิทรยี์ถม

เป็นชั้นหนาไม่เกนิ ๒.๕ เมตร มลีกัษณะเป็นกรดจดั

และมคีณุภาพการเกษตรต�่าใต้ชั้นดนิอนิทรีย์ซึ่งทั้งดนิ 

และน�้ามสีภาพความเป็นกรดจดั ส่วนบรเิวณพรกุาบแดง 

และพรุสะปอมดนิ มทีั้งดนิอนิทรย์ีและอนนิทรีย์ปะปน

กนัอยู่ส่วนใหญ่

“...ตรงนี้ต้องท�าเป็นบ่อใหญ่ ค่อยๆ ปรบัปรุงให้เป็นพรจุืดปล่อยลงไปแบบ Gravity กอ็าจจะพอได้ แต่ไม่งั้นก็สูบน�้าเอามาปลูกข้าวได ้

ในบรเิวณนี้ อาจจะปลูกข้าวได้ตลอดปี...”
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“...พร.ุ..เราต้องเกบ็ไว้ เพราะมีความส�าคัญเกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อม 

ต้องห้ามไม่ให้บกุรกุเข้าไป...”

ศูนย ์ศึกษาการพัฒนาพิกลุทองอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�ารไิด้จดัท�าแผนแม่บทในการพฒันา

และก�าหนดเขตการใช้ที่ดินทั้ง ๓ เขต ให้มีการ 

ด�าเนนิงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบผสมผสาน

ให้สอดคล้องกนัในหลายด้าน และก�าหนดแนวทาง

การพฒันาพื้นที่พรไุว้ดงันี้

๑.	เขตสงวน เป็นเขตที่ด�าเนนิการสงวนรักษา

ป่าไม้ไว้อย่างเข้มงวด เพื่อให้สภาพแวดล้อมมีการ

เปลีย่นแปลงน้อยที่สุด หน่วยงานที่ท�าหน้าที่รับผิดชอบ 

โดยตรง คือ กรมป่าไม้ ปัจจุบนัได้ประกาศเป็นเขต 

ห้ามล่าสัตว์ป่าแล้ว เมื่อได้มกีารตรวจสอบรายละเอยีด 

และประกาศเป็นเขตรกัษาพันธ์ุสัตว์ป่าแล้วก็จะท�าให้

การดูแลรกัษาพื้นที่เหล่านี้มปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น

๒.	เขตอนุรักษ์ เป็นเขตที่ด�าเนินการฟื้นฟู

ให้กลบัเป็นป่าดงัเดมิ ซึ่งเปลี่ยนไปเป็นเขตสงวนหรอื

เปลีย่นเป็นเขตพัฒนา โดยการใช้พืน้ที่กระท�ากิจกรรม

ต่างๆ ที่จะก่อให้เกดิประโยชน์ต่อพื้นที่พรโุดยไม่ม ี

ผลกระทบต่อระบบนิเวศของป่า และจะต้องผ่านการ 

เหน็ชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสยีก่อน การด�าเนนิงาน 

ในเขตนี้จงึผนัแปรไปได้ตามวตัถปุระสงค์ คอื

 ๒.๑ ศกึษาวจิยัเกีย่วกับการส�ารวจพันธุพ์ชื 

การทดแทนของสงัคมพืช และระบบนิเวศของป่าพรุ

ทั้งหมด โดยมกีรมป่าไม้เป็นหน่วยงานหลกั

 ๒.๒ ศกึษาพนัธุ์ไม้ที่เหมาะสมส�าหรบัการ

ปลูกป่าทดแทน และศกึษาวธีิการจดัการเพือ่ให้ต้นไม้

ที่ปลูกเจริญเตบิโตได้ด ีมกีรมป่าไม้เป็นหน่วยงานหลัก

 ๒.๓ ประชาสมัพนัธ์เพื่อป้องกนัมใิห้มกีาร

บกุรกุท�าลายป่าพรุอกีต่อไป ด�าเนนิการโดยกรมป่าไม้

และนคิมสหกรณ์

การด�าเนินงานพัฒนาพื้นที่พรุ
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 ๒.๔ ในกรณทีี่มกีารจดัท�าโครงการพฒันา

ในเขตนี้ ให้จัดท�ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้าน 

สิ่งแวดล้อมด้วยทกุโครงการ

“...ให้ราษฎรในท้องถิ่นนั้นเขา้ร่วมกจิกรรม เพื่อเป็นการสรา้งความเข้าใจให้ราษฎร

เหน็ความส�าคญัของป่า...”

๓.	เขตพฒันา เป็นเขตที่ก�าหนดใหห้น่วยงาน

ต่างๆ ด�าเนินงานร่วมกันพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับ

ฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดขีึ้น โดย

 ๓.๑ ค้นคว้าวจิยัเพื่อหาทางปรบัปรงุแก้ไข

สภาพดินและน�้าที่มีปัญหา ส�าหรบัใช้ก�าหนดเป้า

หมายและแนวทางในการพัฒนาต่อไป ด�าเนินการ

โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก

พระราชด�ารแิละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ๓.๒ ด� า เนินการพัฒนาพื้นที่พรุ แบบ 

ครบวงจร โดยประกอบด้วยการควบคุมน�้าในพื้นที่ 

การปรบัปรงุดนิ การเลอืกชนดิพชืที่ปลูก การสหกรณ์ 

และการตลาด

 ๓.๓ เลือกพื้นที่ด�าเนินงานให้สอดคล้อง

กับความต้องการของราษฎร โดยพจิารณาจากข้อมลู

ต่างๆ เช่น สภาพดนิ สภาพน�้า และสภาพภมูปิระเทศ
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 ๓.๔ รฐัเป็นผู้ด�าเนินงานโครงสร้างพื้น

ฐานที่ส�าคัญจนแล้วเสร็จ และในระยะแรกรัฐ 

จะจัดหาวัสดุปรบัปรุงดินและพนัธุ์พชืต่างๆ ให้แก่

ราษฎร

 ๓.๕ รฐัเป็นผู้จัดสรรงบประมาณ และ

บรหิารโครงการพฒันาที่ด�าเนนิการในพื้นที่ดงักล่าว

การค้นคว้าวจิยัป่าพรตุามพระราชด�ารก้ิาวหน้า 

ขึ้นเป็นล�าดับ คณะผู้ด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ

มีความเห็นว่า เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่พรเุป็นไป

อย่างสอดคล้องผสมผสานกนัทั้งในเรื่องอนุรักษ์และ

การพฒันาพื้นที่เขตต่างๆ ในป่าพรไุด้ด�าเนินการไป

พร้อมกันอย่างได้ผลดียิ่ง ส่วนราชการอันประกอบ

ด้วย ส�านักงานคณะกรรมการพเิศษเพื่อประสาน

งานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ (ส�านกังาน 

กปร.) ร่วมกบักรมป่าไม้ได้รบัสนองพระราชด�าร ิโดย

จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาวิจัย

เกี่ยวกับป่าพรขุึ้นบริเวณคลองโต๊ะแดงฝ่ังขวา บรเิวณ

บ้านโต๊ะแดง หมู่ที่ ๘ ต�าบลปูโต๊ะ อ�าเภอสไุหงโก-ลก 

จังหวัดนราธิวาส และจัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาวิจัยและ

ธรรมชาติป่าพรุสิรินธร” ขึ้น เพื่อถวายพระเกยีรติ

สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี 

ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๓๖ พรรษา ซึ่ง

ศูนย์แห่งนี้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมและศกึษา

ค้นคว้าเกี่ยวกบัธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของ 

ป่าพรุอย่างละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ในลักษณะ 

ของเส้นทางเดินธรรมชาติ (Nature Trail) และ

นทิรรศการความรู้ต่างๆ

บัดนี้ ป่าพร ไุด ้ ร บัการใช ้ประโยชน ์อย ่าง

อเนกประสงค ์ ควบคู ่กับการสร ้างสมดุลแห ่ง 

ระบบนเิวศ ตามพระราชด�าริแห่งองค์พระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานเพื่อความ

ผาสกุนรินัดรของอาณาประชาราษฎร์
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ทฤษฎีใหม่ : การบริหารจัดการที่ดิน

เพื่อการเกษตร อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในทกุคราที่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเสดจ็

พระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามพื้นที่ต่างๆ  

ทั่วประเทศนั้น ได้ทรงถามเกษตรกรและทอดพระเนตร 

พบสภาพปัญหาการขาดแคลนน�้าเพื่อการปลูกข้าว 

และเกดิแรงดลพระราชหฤทยัอนัเป็นแนวคดิขึ้นว่า

๑. ข้าวเป็นพืชที่แข็งแกร่งมาก หากได้น�้า 

เพยีงพอจะสามารถเพิ่มปรมิาณเมด็ข้าวได้มากยิ่งขึ้น

๒. หากเกบ็น�้าฝนที่ตกลงมาไว้ได้แล้ว น�ามา

ใช้ในการเพาะปลูกกจ็ะสามารถเก็บเกี่ยวได้มากขึ้น

เช่นกนั
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๓. การสร้างอ่างเกบ็น�้าขนาดใหญ่นับวันแต่

จะยากที่จะด�าเนนิการได้ เนื่องจากการขยายตวัของ

ชุมชนและข้อจ�ากดัของปรมิาณที่ดินเป็นอปุสรรค

ส�าคญั

๔. หากแต่ละครวัเรอืนมีสระน�้าประจ�าไร่นา

ทุกครวัเรอืนแล้ว เมื่อรวมปรมิาณกนักย็่อมเท่ากบั

ปริมาณในอ่างเกบ็น�้าขนาดใหญ่ แต่สิน้ค่าใช้จ่ายน้อย

และเกดิประโยชน์สูงสดุโดยตรงมากกว่า

“...ทฤษฎีใหม่...เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะท�าให้ประชาชนมีกนิ 

แบบตามอตัภาพ คอือาจไม่รวยมากแต่กพ็อกนิ ไม่อดอยาก...”

ท่ีมาแห่งพระราชด�าร	ิ“ทฤษฎใีหม่”

แรงดลพระราชหฤทัยในเร ื่องนี้เกดิจากที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�าเนิน

ไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคอีสานบรเิวณพื้นที่บ้าน 

กุดตอแก่น ต�าบลกุดสิมคุม้ใหญ่ อ�าเภอเขาวง จงัหวดั

กาฬสนิธุ์ เมื่อวนัที่ ๒๕ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ง

ทรงมีพระมหากรณุาธคิุณพระราชทานพระราชด�ารัส 
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แก่บรรดาคณะบคุคลต่างๆ ที่เข ้าเฝ ้าฯ ถวาย

พระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา  

วนัที่ ๔ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ณ ศาลาดสุดิาลยั  

สวนจติรลดา พระราชวงัดสุติ ว่า

“...ถามชาวบ้านทีอ่ยู่นัน่ว่า เป็นอย่างไรบ้างปีนี ้ 

เขาบอกว่าเก็บข้าวได้ แล้วข้าวก็อยู่ตรงนั้น กองไว้  

เรากไ็ปดูข้าว ข้าวนั้นมรีวงจริงแต่ไม่มเีมลด็ หรอืรวง 

หนึง่มซีกัสองสามเมลด็ ก็หมายความว่า ๑ ไร่คงได้ 

ประมาณซกัถังเดยีวหรอืไม่ถงึถงัต่อไร่ ถามเขาท�าไม 

เป็นอย่างนี้ เขาบอกว่าเพราะไม่มฝีน เขาปลกูกล้าไว้ 

แล้วเมื่อข้ึนมาก็ปักด�า ปักด�าไม่ได้เพราะว่าไม่มนี�้า  

ก็ปักในทรายท�ารใูนทรายแล้วปักลงไป เมื่อปักแล้ว 

ตอนกลางวันก็เฉามันงอลงไป แต่ตอนกลางคืน

ก็ตั้งตัวตั้งตรงขึ้นมา เพราะมีน�้าค้าง แล้วในที่สุด

กไ็ด้รวงแต่ไม่มข้ีาวเท่าไรอนันี้เป็นบทเรยีนที่ด.ี.. 

แสดงให้เห็นว่า ข้าวนี ้เป็นพืชแข็งแกร่งมาก 

ขอให้ได้มนี�้าค้างกพ็อ แม้จะเป็นข้าวธรรมดาไม่ใช่ 

ข้าวไร่ ถ้าหากว่าเราช่วยเขาเล็กน้อยก็สามารถที่

จะได้ข้าวมากขึ้นหน่อยพอที่จะกนิ ฉะนั้น โครงการ

ที่จะท�ามิใช่จะต้องท�าโครงการใหญ่โตมากนัก  

จะได้ผล ท�าเล็กๆ ก็ได้ จึงเกิดความคิดขึ้นมา

ว่าในที่เช่นนั้น ฝนดีพอสมควร แต่ลงมาไม่ถูก 

ระยะเวลา...ฝนก็ทิ้งช่วง ข้าวก็ไม่ดี...”

จากพระราชด�ารัสข้างต้นแสดงให้เหน็ถงึการที่

ทรงรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากปัญหาข้อเทจ็จรงิแล้ว

ทรงวเิคราะห์เป็นแนวคดิทฤษฎวี่า

“...หลกัมวี่า แบ่งที่ดนิเป็นสามส่วน ส่วนหนึ่งเป็นที่ส�าหรบัปลูกข้าว อกีส่วนหนึ่งส�าหรบัปลูกพชืไร่ พชืสวน และกม็ทีี่ส�าหรบัขดุสระน�้า...”
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“...ทฤษฎใีหม่นี้ มไิด้เป็นการแจกจ่ายที่ดนิ เป็นที่ดนิของประชาชนเอง...”



230

“...ต้องเกบ็น�้าฝนที่ลงมา กเ็กดิความคดิว่าอยากทดลองดูสกัสบิไร่ในที่อย่างนั้น สามไร่จะท�าเป็นบ่อน�้า คอืเกบ็น�้าฝน...”

“...วธีิการแก้ไขก็คอืต้องเก็บน�้าฝนที่ตกลงมา 

ก็เกิดความคดิว่าอยากทดลองดูสกั ๑๐ ไร่ ในที่

อย่างนั้น ๓ ไร่จะเป็นบ่อน�า้ คอืเก็บน�้าฝนแล้ว ถ้า

จะต้องบุด้วยพลาสติกก็บุด้วยพลาสตกิ ทดลองดู

แล้วอกี ๖ ไร่ท�าเป็นที่นา ส่วนไร่ที่เหลือกเ็ป็นบริการ

หมายถึงทางเดินหรอืกระต๊อบ หรอือะไรกแ็ล้วแต่ 

หมายความว่าน�้า ๓๐% ที่ท�านา ๖๐% กเ็ช่ือว่า ถ้า

เก็บน�า้ไว้ได้จากเดิมที่เก็บเก่ียวข้าวได้ไร่ละประมาณ 

๑ - ๒ ถงั ถ้ามนี�้าเลก็น้อยอย่างนั้นก็ควรจะเกบ็เกี่ยว

ข้าวได้ไร่ละประมาณ ๑๐ - ๒๐ ถังหรือมากกว่า...”

ในเวลาต่อมาได้พระราชทานพระราชด�าริให้

ท�าการทดลอง “ทฤษฎใีหม่” เกีย่วกับการจดัการที่ดนิ

และแหล่งน�้าเพือ่การเกษตรขึ้น ณ วดัมงคลชยัพฒันา 

ต�าบลห้วยบง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสระบรุี

แนวทฤษฎีใหม่	ก�าหนดขึ้นดงันี้

ให้แบ่งพื้นที่ถือครองทางการเกษตร ซึ่งโดย

เฉลีย่แล้วเกษตรกรไทยมเีนื้อที่ดนิประมาณ ๑๐ - ๑๕ 

ไร่ต่อครอบครวั แบ่งออกเป็นสดัส่วน คอื

ส่วนแรก : ร้อยละ ๓๐ เนื้อที่เฉลี่ย ๓ ไร่ ให้

ท�าการขุดสระกักเก็บน�้าไว้ใช้ในการเพาะปลูก โดยมี

ความลกึประมาณ ๔ เมตร ซึ่งจะสามารถรับน�้าได้

จุถงึ ๑๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยการรองรับจาก 

น�้าฝน ราษฎรจะสามารถน�าน�้านี้ไปใช้ในการเกษตร 

ได้ตลอดปี ทั้งยังสามารถเลี้ยงปลาและปลูกพืชน�้า  

พชืรมิสระ เพื่อเพิ่มรายได้ใหกั้บครอบครัวอกีทางหนึ่ง

ด้วย ดังพระราชด�ารัสในโอกาสเสด็จพระราชด�าเนิน

ทอดพระเนตรการด�าเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ 
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“...ถ้าท�าโครงการนี้ส�าเรจ็ กห็มายความว่าที่ต่างๆ หรอืที่อื่นกจ็ะต้องท�าได้ทั้งนั้น...”

วัดมงคลชัยพฒันาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เมื่อ

วนัที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ความตอนหนึ่งว่า

“...การเลี้ยงปลาเป็นรายได้เสริม ถ้าเลี้ยง

ปลาไม่กี่เดือนก็มีรายได้...”

ส่วนที่สอง : ร้อยละ ๖๐ เนื้อที่เฉลีย่ประมาณ 

๑๐ ไร่ เป็นพื้นที่ท�าการเกษตร ปลูกพชืผลต่างๆ โดย

แบ่งพื้นที่นี้ออกเป็น ๒ ส่วนคอื

ร้อยละ ๓๐ ในส่วนที่หนึ่ง : ท�านาข้าวประมาณ 

๕ ไร่

ร้อยละ ๓๐ ในส่วนที่สอง : ปลูกพชืไร่หรอืพชื

สวนตามแต่สภาพของพืน้ที่และภาวะตลาด ประมาณ 

๕ ไร่

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัทรงค�านวณโดย

ใช้หลกัเกณฑ์เฉลี่ยว่า ในพื้นที่ท�าการเกษตรนี้ต้องมี

น�้าใช้ในช่วงฤดแูล้ง ประมาณ ๑,๐๐๐ ลกูบาศก์เมตร

ต่อไร่ ถ้าหากแบ่งแต่ละแปลงเกษตรให้มเีนื้อที่ ๕ ไร่ 

ทั้ง ๒ แห่งแล้ว ความต้องการน�้าจะต้องใช้ประมาณ 

๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ที่จะต้องเป็นน�้าส�ารองไว้ใช้

ในยามฤดูแล้ง

ส่วนทีส่าม : ร้อยละ ๑๐ เป็นพื้นที่ที่เหลือ

มีเนื้อที่เฉลี่ยประมาณ ๒ ไร่ จัดเป็นที่อยู ่อาศัย  

ถนนหนทาง คันคูดินหรอืคูคลอง ตลอดจนปลูกพืช

สวนครวัและเลี้ยงสตัว์

รวมพื้นที่โดยเฉลี่ยประมาณ ๑๕ ไร่ ตาม

สดัส่วน ๓๐-๓๐-๓๐-๑๐ ตามทฤษฎใีหม่นี้พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 

พระราชทานแนวพระราชด�ารอิันเป็นหลักปฏิบัติ

ส�าคญัยิ่งในการด�าเนนิการ คอื
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“...อยากให้แปลงทดลองว่า จะท�าอย่างนี้ ชาวบ้านท�าได้ไหม ราชการจะช่วยอะไรได้บ้าง...”

“...ให้ปลูกข้าวเป็นหลกั ปลูกไม้ยนืต้น ไม้ผลแซมบ้าง เพื่อให้ชาวบ้านมขี้าวกนิ ไม่ต้องซื้อ...”
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๑. วิธกีารนี้สามารถใช้ปฏิบตัิได้กบัเกษตรกร 

ผู้เป็นเจ้าของที่ดนิ ที่มพืีน้ที่ดนิจ�านวนน้อย แปลงเลก็ๆ  

ประมาณ ๑๕ ไร ่ (ซึ่งเป็นอตัราถอืครองเนื้อที่

การเกษตรโดยเฉลี่ยของเกษตรกรไทย)

๒. มุง่ให้เกษตรกรมคีวามพอเพยีงในการเลี้ยง

ตวัเองได้ (Self Sufficiency) ในระดบัชวีติที่ประหยดัก่อน  

โดยมุ ่งเน้นให้เห็นความส�าคัญของความสามัคค ี

กนัในท้องถิ่น

“...เชื่อว่าถ้าเกบ็น�้าไว้ได้จากเดิมที่เกบ็เกี่ยวข้าวได้ไร่ละหนึ่งถังถงึสองถงั ถ้ามีน�้าเลก็น้อยอย่างนั้นกค็วรจะเกบ็เกี่ยวข้าวได้ไร่ละประมาณ 

สบิถงัยี่สบิถงั หรอืมากกว่านั้น...”
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“...โครงการที่จะท�า มใิช่จะต้องท�าโครงการใหญ่โตมากนกั จะได้ผล ท�าเลก็ๆ กไ็ด้...”

“...ไร่ที่เหลอื (สบิเปอร์เซน็ต์) กเ็ป็นที่บรกิาร หมายถงึทางเดนิหรอืเป็นกระตอ็บหรอือะไรกแ็ล้วแต่...”
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“...จะต้องมอี่างเกบ็น�้าที่ใหญ่กว่าอกีแห่งเพื่อเสรมิสระน�้า...”
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๓. ก�าหนดจุดมุ่งหมายให้สามารถผลิตข้าว

บริโภคได้เพยีงพอทั้งปี โดยยึดหลักว่าการท�านา ๕ ไร่

ของครอบครวัหนึ่งนั้น จะมขี้าวพอกนิตลอดปี ซึ่งเป็น

หลกัส�าคญัของทฤษฎใีหม่นี้

ทฤษฎใีหม่ในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัจะ

เป็นทฤษฎทีี่สมบูรณ์ตามแนวพระราชด�ารไิด้นั้น ทรง

ค�านึงถึงการระเหยของน�้าในสระหรอือ่างเก็บน�้าลึก 

๔ เมตร ของเกษตรกรด้วยว่าในแต่ละวนัที่ไม่มฝีนตก

คาดว่าน�้าระเหยวนัละ ๑ เซนตเิมตร ดงันั้น เมื่อเฉลี่ย

ว่าฝนไม่ตกปีละ ๓๐๐ วนันั้นระดบัน�้าในสระจะลดลง 

๓ เมตร จงึควรมกีารเตมิน�้าให้เพยีงพอ เนื่องจากน�้า

เหลอืก้นสระเพยีง ๑ เมตรเท่านั้น

ดังนั้น การมีแหล่งน�้าขนาดใหญ่เพื่อคอยเติม

น�้าในสระเลก็ จงึเปรยีบเสมอืนมแีทงก์น�้าใหญ่ๆ ที่มี

น�้าส�ารองที่จะเตมิน�้าอ่างเลก็ให้เตม็อยู่เสมอ จะท�าให้

แนวทางปฏบิตัสิมบูรณ์ขึ้น
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จากภาพตุ่มน�้าเลก็คือสระน�้าที่ราษฎรขุดขึ้น

ตามทฤษฎใีหม่นี้ เมื่อเกิดช่วงขาดแคลนน�้าในฤดแูล้ง 

ราษฎรกส็ามารถสูบน�้ามาใช้ประโยชน์ได้ และหาก

น�้าในสระไม่เพยีงพอก็ขอรบัน�้าจากอ่างห้วยหินขาว 

ซึ่งได้ท�าระบบส่งน�้าเชื่อมต่อลงมายงัสระน�้าที่ได้ขุด

ไว้ในแต่ละแปลงซึ่งจะช่วยให้สามารถมนี�้าใช้ตลอดปี

ในกรณีราษฎรใช้น�้ากนัมาก อ่างห้วยหินขาว

กอ็าจมีปรมิาณน�้าไม่เพียงพอ หากโครงการพฒันา

ลุ่มน�้าป่าสกัสมบูรณ์แล้วกใ็ช้วิธีการสูบน�้าจากป่าสัก

มาพกัในหนองน�้าใดหนองน�้าหนึ่ง แล้วสูบต่อลงมา

ในอ่างเกบ็น�้าห้วยหินขาวกจ็ะช่วยให้มีปรมิาณน�้าใช้

มากพอตลอดปี

ทรงเชื่อมั่นในทฤษฎีนี้มาก ดังพระราชด�ารัส

ตอนหนึ่งว่า

“...ให้ค่อยๆ ท�าเพิ่มเติม ท�าให้ชาวบ้านม ี

รายได้เพิ่มขึ้น แล้วทีหลงัในเขตนอกเหนือจาก  

๓,๐๐๐ ไร่ เมื่อมาเห็นว่าท�าได้ก็เชื่อและน�าไป 

ท�าบ้าง แต่ต้องไม่ท�าเรว็นกั บริเวณนี้กจ็ะสนบัสนนุได้ 

๓,๐๐๐ ไร่ ช่างเขาบอกได้ ๗๐๐ ไร่ แต่ทฤษฎขีองเรา

ได้ ๓,๐๐๐ ไร่...”

ทฤษฎีใหม่จึงเป็นแนวพระราชด�าริ ที่บัดนี้ 

ได้รับการพสูิจนแ์ละยอมรบักนัอย่างกวา้งขวางในหมู่

เกษตรกรไทยแล้วว่า พระราชด�ารขิองพระองค์เกิด

ขึ้นด้วยพระอัจฉรยิภาพสูงที่สามารถน�าไปปฏิบัติได้

อย่างแท้จรงิ

ความสมบูรณ์พูนสุขแห่งราชอาณาจักรไทย

อบุตัขิึ้นในครั้งนี้ด้วยพระปรชีาสามารถอนัเฉียบแหลม

ของพระมหากษตัรย์ิไทย ผู้มเิคยทรงหยดุนิ่งที่จะระดม

สรรพก�าลงัทั้งปวงเพื่อความผาสกุของชาวไทย

กรณขีองการทดลองที่วดัมงคลชยัพฒันา ทรงเสนอวธิกีารดงันี้
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“...การพฒันาถ้าจะให้ได้ผลเรว็ต้องยอมลงทนุท�าที่เกบ็กกัน�้า การขดุสระราคาอาจจะแพง แต่กต็้องท�าให้ขนาดประหยดัที่สดุ...”
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“...โครงการนี้ใช้เงินของมูลนิธชิัยพฒันาส่วนหนึ่ง ใช้เงินของทางราชการส่วนหนึ่ง โดยใช้วิธขีุดบ่อน�้า เพื่อใช้น�้านั้นมาท�าการเพาะปลูก 

ตามทฤษฎใีหม่...”

“...การขดุสระนั้นกต็้องสิ้นเปลอืง ชาวบ้านไม่สามารถที่จะออกค่าใช้จ่ายส�าหรบัการขดุ กต็้องท�าให้เขา...”
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๑ ไร่   =  ๑,๖๐๐ ตร.ม.

๓ ไร่   =  ๔,๘๐๐ ตร.ม.

X ๔ ม.  =  ๑๙,๒๐๐ ลบ.ม.

ถ้าน�้าลกึ ๓ เมตร จะระเหยหมด

ต้องเตมิจากอ่างใหญ่

สระ ๓ ไร่; นา ๕ ไร่; ไม้ยนืต้น ๒ ๑/๒ ไร่; พชืไร่ ๒ ๑/๒ ไร่; บ้าน ๒ ไร่

NEW THEORY ทฤษฎีใหม่

อ่างใหญ่เองอาจต้องเตมิจากอ่างใหญ่ยิ่งกว่า (ป่าสกั)

น�้าลกึ ๓ เมตร จะระเหยหมด ต้องเตมิจากอ่างใหญ่

๑ ไร่  =  ๑,๖๐๐ ตร.ม.

๓ ไร่  =  ๔,๘๐๐ ตร.ม.

X ๔ ม.  =  ๑๙,๒๐๐ ลบ.ม.

ระบบทฤษฎีใหม่ที่สมบูรณ์ อ่างใหญ่ เติมอ่างเล็ก อ่างเล็ก เติมสระน�้า

ข้อมูลประกอบเรื่อง

น�้า ๑ ล้าน ลบ.ม.  = > ๑,๐๐๐ ไร่

น�้า ๑ แสน ลบ.ม.  = > ๑๐๐ ไร่

น�้า ๑,๐๐๐ ลบ.ม.  = > ๑ ไร่

อ่างใหญ่เองอาจต้องเตมิจากอ่างใหญ่ยิ่งกว่า (ป่าสกั)
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นอกจากนี้ ยงัทรงพระกรณุาพระราชทานแนวพระราชวนิจิฉยั กรณบีางพื้นที่ มปีัญหาไม่ทราบจะเอา

ดนิที่ขดุจากสระไปไว้ที่ใด ซึ่งถ้าขดุ ๓๐% ของพื้นที่แล้วจะมดีนิขึ้นมาเป็นจ�านวนมาก ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ม.๓  

ถงึ ๑๙,๐๐๐ ม.๓ ดงัมรีายละเอยีดพระราชทานเพิ่มเตมิ ดงันี้

ปัญหาดินที่ขุดจากสระน�้า	ในโครงการทฤษฎีใหม่	(๓	ไร่	ลึก	๔	เมตร)

๑) ดนิผวิ (๕๐ ซม.) ถมที่ดนิท�ากนิ ๕ ไร่ (นา) =  ๒,๔๐๐  ลบ.ม.

๒) ท�าคนัรอบสระ ๒ x ๒ x (๘๐ + ๒๔๐)  =  ๑,๒๘๐  ลบ.ม.

๓) ถมร่องไม้ผลหรอืไม้ยนืต้น และ

๔) ถมแปลงพชืไร่ (เฉลี่ย + ๑ ม. ๕ ไร่) =  ๘,๐๐๐  ลบ.ม.

๕) ถมที่อยู่อาศยัและที่เลี้ยงสตัว์เลี้ยง (๒ ม. ๒ ไร่) =  ๖,๔๐๐  ลบ.ม.

 (เฉลี่ยปรบัระดบัของทั้งแปลง + ๑ เมตร) รวมทั้งหมด  ๑๘,๐๘๐  ลบ.ม.

วิธีปฏิบัติ	ข้อ	๑

ขดุดนิของเขตสระ (๓ ไร่) ลกึ ๕๐ ซม. มาถมที่นา (๕ ไร่)

ขดุดนิของเขตบ้าน (๒ ไร่) ลกึ ๕๐ ซม. มาถมที่นา (๕ ไร่)

รวมยกระดบั ที่นา ๕๐ ซม.

วิธีปฏิบัติ	ข้อ	๒

ขดุดนิของเขตสระ (๓ ไร่) ลกึอกี ๕๐ ซม. มาท�าคนัรอบสระ ๒ x ๒ x ๓๒๐ ม.

วิธีปฏิบัติข้อ	๓	(ข้อ	๓	และ	๔)

ขดุร่อง (ท้องร่อง) ลกึประมาณ ๑ เมตร ขึ้นมาถมเป็นยกร่อง ๕๐ ซม. (ดนิผวิ)

ท้องร่อง กว้าง ๒ เมตร ยกร่อง กว้าง ๔ เมตร

ดนิที่ขดุจากสระถมท้องร่อง (ชดเชย ๑ เมตร)

วิธีปฏิบัติ	ข้อ	๔	(ข้อ	๓	และ	๔)

ผลกัดนิผวิ (๕๐ ซม.) ไปพกัที่แปลงนา แล้ว

ขดุดนิ อกี ๑.๖๕ ม. จากเขตสระมาถม แล้วผลกัดนิผวิที่ฝากไว้ที่แปลงนา กลบัมา

วิธีปฏิบัติ	ข้อ	๕

ขดุดนิผวิ (๕๐ ซม.) จากเขตบ้าน ไปถมที่เขตพชืไร่ แล้ว

ขดุดนิอกี ๑.๓๕ ม. จากเขตสระมาถมเขตบ้าน ให้สูงขึ้น ๒ เมตร

๐.๕ + ๐.๕ + ๑.๖๕ + ๑.๓๕ = ๔.๐
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(๑) ถ้าพูดอย่างสรปุที่สดุ เป็นวธิปีฏบิตัขิองเกษตรกรที่เจ้าของที่ดนิจ�านวนน้อย แปลงเลก็ (ประมาณ 

๑๕ ไร่)

(๒) หลักส�าคญั : ให้เกษตรกรมคีวามพอเพยีง โดยเลี้ยงตวัได้ (Self sufficiency) ในระดบัชวีติ ที่ประหยดั

ไว้ก่อน ทั้งนี้ต้องมคีวามสามคัคใีนท้องถิ่น

(๓) มีการผลติข้าวบรโิภคพอเพียงประจ�าปี โดยถอืว่าครอบครัวหนึ่ง ท�านา ๕ ไร่ จะมีข้าวพอกิน 

ตลอดปี ข้อนี้เป็นหลกัส�าคญัของทฤษฎนีี้

(๔) เพื่อการนี้ จะต้องใช้หลกัว่า ต้องมนี�้า ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ฉะนั้น ๕ ไร่ ต้องม ี๕,๐๐๐ 

ลูกบาศก์เมตร แต่ละแปลง (๑๕ ไร่) ท�านา ๕ ไร่ ท�าพชืไร่หรอืผลไม้ ฯลฯ ๕ ไร่ (= ๑๐ ไร่) จะต้องมนี�้า 

๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี

จงึได้ตั้งสูตรคร่าวๆ ว่า แต่ละแปลงประกอบด้วย

นา ๕ ไร่ และพชืไร่และสวน ๕ ไร่

สระน�้า ๓ ไร่ ลกึ ๔ เมตร จปุระมาณ ๑๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร (๑๙,๒๐๐)

ที่อยู่อาศยั และอื่นๆ ๒ ไร่

รวมทั้งหมด ๑๕ ไร่

(๕) อปุสรรคส�าคญัที่สดุคอื : อ่างเกบ็น�้า หรอืสระ ที่ได้รบัน�้าให้เตม็เพยีงปีละหนึ่งครั้ง จะมกีารระเหย

วนัละ ๑ เซนตเิมตร โดยเฉลี่ย ในวนัที่ฝนไม่ตกหมายความว่า ในปีหนึ่งถ้านบัว่าแห้ง ๓๐๐ วนั ระดบัน�้าของ

สระจะลดลง ๓ เมตร (ในกรณนีี้ ๓/๔ ของ ๑๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร น�้าที่ใช้ได้จะเหลอื ๔,๗๕๐ ลูกบาศก์

เมตร) จงึจะต้องมกีารเตมิน�้าเพื่อให้เพยีงพอ

(๖) มีความจ�าเป็นที่จะมีแหล่งน�้าเพิ่มเติม ส�าหรบัโครงการวัดมงคลชัยพัฒนาได้สร้างอ่างเก็บน�้าจ ุ

๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ส�าหรบัเลี้ยง ๓,๐๐๐ ไร่

(๗) ล�าพงัอ่างเกบ็น�้าจ ุ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร จะเลี้ยงได้ ๘๐๐ ไร่

(โครงการวดัมงคล มพีื้นที่ ๓,๐๐๐ ไร่ แบ่งเป็น ๒๐๐ แปลง) อ่างนี้จงึเลี้ยงได้ ๔ ไร่ต่อแปลง ล�าพงั

สระในแปลงเลี้ยงได้ ๔.๗๕ ไร่

จงึเหน็ได้ว่า หมิ่นเหม่มาก (๔.๗๕ ไร่ + ๔.๐๐ ไร่ = ๘.๗๕ ไร่)

ทฤษฎีใหม่
ขั้นที่หนึ่ง
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ถ้าค�านงึว่า ๘.๗๕ ไร่นั้น จะท�าเกษตรกรรมอย่างสมบูรณ์ได้อกี ๖.๒๕ ไร่ จะต้องอาศยัเทวดาเลี้ยง

แต่ถ้าค�านงึว่า ในระยะที่ไม่มคีวามจ�าเป็นที่จะใช้น�้า หรอืมฝีนตก น�้าฝนที่ตกมาจะเกบ็ไว้ได้ในอ่างและในสระ 

ส�ารองไว้ส�าหรบัเมื่อต้องการ อ่างและสระจะท�าหน้าที่เฉลี่ยน�้าฝน (regulator) จงึเข้าใจว่าในระบบนี้น�้าจะพอ

(๘) ปัญหาใหญ่อีกข้อหนึ่ง คือราคาการลงทุนค่อนข้างสูง เกษตรกรจะต้องได้รบัความช่วยเหลือ 

จากภายนอก (ทางราชการ ทางมูลนธิ ิและทางเอกชน) แต่ค่าด�าเนนิการไม่สิ้นเปลอืงส�าหรบัเกษตรกร

“...ปัจจยัส�าคญัคอื ปัจจยัน�้าแล้วกต็้องสามารถที่จะให้ประชาชนเข้าใจและยนิยอม ถ้าเขาไม่ยนิยอมกท็�าไม่ได้...”

ทฤษฎีใหม่

มูลนิธิชัยพัฒนา

วันที่	๑๕	มีนาคม		๒๕๓๗
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เมื่อตั้งศูนย์บรกิารที่วดัมงคลชยัพฒันา และแปลงตวัอย่างที่ “ทางดสิโก้” ส�าเรจ็แล้ว เกษตรกรกเ็ริ่ม

เข้าใจวธิกีาร จงึขอให้ด�าเนนิการในที่ดนิของตน เมื่อได้ผลกต็้องเริ่มขั้นที่สอง คอื ให้ เกษตรกร รวมพลงักนั

ในรูป กลุ่ม หรอื สหกรณ์ ร่วมแรงใน

(๑)  การผลติ (พนัธุ์พชื เตรยีมดนิ ชลประทาน ฯลฯ)

(๒)  การตลาด (ลานตากข้าว ยุ้ง เครื่องสขี้าว การจ�าหน่ายผลผลติ)

(๓)  การเป็นอยู่ (กะปิ น�้าปลา อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ)

(๔)  สวสัดกิาร (สาธารณสขุ เงนิกู้)

(๕)  การศกึษา (โรงเรยีน ทนุการศกึษา)

(๖)  สงัคมและศาสนา

ด้วยความร่วมมอืของหน่วยราชการ มูลนธิ ิและเอกชน

ทฤษฎีใหม่
ขั้นที่สอง

ทฤษฎีใหม่

มูลนิธิชัยพัฒนา

วันที่	๑๒	กุมภาพันธ์	๒๕๓๘
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ทฤษฎีใหม่
ขั้นที่สาม

ติดต่อร่วมมือกับแหล่งเงิน (ธนาคาร) และ กับแหล่งพลังงาน (บริษัทน�้ามัน) ตั้งและบริหารโรงส ี 

(๒) ตั้งและบรหิารร้านสหกรณ์ (๑, ๓) ช่วยการลงทนุ (๑, ๒) ช่วยพฒันาคณุภาพชวีติ (๔, ๕, ๖) 

ทั้งนี้ ทั้งฝ่ายเกษตรกร และฝ่ายธนาคารกบับรษิทั จะได้รบัประโยชน์

: เกษตรกรขายข้าวในราคาสูง (ไม่ถูกกดราคา)

ธนาคารกบับรษิทัซื้อข้าวบรโิภคในราคาต�่า

(ซื้อข้าวเปลอืกตรงจากเกษตรกรและมาสเีอง) : (๒)

: เกษตรกรซื้อเครื่องอปุโภคบรโิภคในราคาต�่า

(เป็นร้านสหกรณ์ ราคาขายส่ง); (๑, ๓)

: ธนาคารกบับรษิทั จะสามารถกระจายบคุลากร

“...ทฤษฎใีหม่นี้คงมปีระโยชน์ แต่ต้องท�าด้วยความระมดัระวงั...”

ทฤษฎีใหม่

มูลนิธิชัยพัฒนา

วันที่	๑๓	กุมภาพันธ์	๒๕๓๘
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แนวคิดการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน

“เส้นทางเกลือ”

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ตามหลักสังคมวิทยาการแพทย์

(Medical Sociology)

ในการเสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเยี่ยมราษฎร

ในภูมิภาคต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นั้น ทรงพบว่าปัญหาการขาดสารไอโอดีนจนเกิด

เป็นโรคคอพอกนั้นยังมีอยู่มากมายหลายพื้นที่ และ

ยามที่เสด็จพระราชด�าเนินไปในท้องที่ทุรกันดารนั้น

มีผู้คนที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจ�านวนมากที่ 

เป็นโรคนี้ และขอรบัการรกัษาจากคณะแพทย์หลวง

ที่ตามเสดจ็

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวและสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
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พระเมตตาและสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับการแก้ไข

ปัญหาโรคขาดสารไอโอดนีเป็นอย่างมาก ถงึกบัเคย

ทรงน�าเกลอืผสมไอโอดนีขึ้นเฮลคิอปเตอร์ไปทรงแจก

ประชาชนในถิ่นทรุกนัดารมาแล้วหลายครั้ง

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๓๖ พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�าเนินไปเยี่ยม

ชมกิจกรรมของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ซึ่งในการ

นี้ได้ทอดพระเนตรการสาธิตการท�างานของเครื่อง

ผสมเกลือไอโอดีน ซึ่งทางวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ได้ผลติขึ้นและน้อมเกล้าฯ ถวายสมเดจ็พระเทพรตัน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี เพื่อพระราชทานให้

แก่จงัหวดัต่างๆ ในภาคเหนอืที่ราษฎรประสบปัญหา

ของการขาดสารไอโอดนี
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พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ได้พระราชทาน

พระราชด�ารวิ่า

“...ให้พิจารณาแก้ไขปัญหาของการขาดสาร

ไอโอดนีของราษฎรโดยการส�ารวจพื้นที่ในแต่ละพื้นที่

ถึงปัญหา และความต้องการเกลือ ซึ่งแต่ละท้องถ่ิน 

ที่จะมีปัญหาและความต้องการไม่เหมือนกัน 

โดยเฉพาะต้องส�ารวจ “เส้นทางเกลือ” ว่าผลิต 

มาจากแหล่งใด กน่็าที่จะน�าเอาไอโอดนีไปผสมกบั

แหล่งผลติต้นทางเกลอืเสยีเลยทเีดยีว...”

วธิกีารด�าเนนิการตามแนวพระราชด�าริ  

“เส้นทางเกลือ”
๑. ศกึษาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการ

ขาดแคลนสารไอโอดนี โดยการค้นหา “เส้นทางเกลอื”  

ตั้งแต่แหล่งผลติจนถงึผู้บรโิภค

๒. น�าไอโอดีนไปผสมที่แหล่งผลติหรือแหล่ง

จัดจ�าหน่ายโดยเติมให้ฟรีก่อน หากภายหลงัพ่อค้า

และภาคเอกชนเกดิศรทัธาสมทบกส็ามารถท�าได้

๓. หากบางท้องที่ไม่อาจเติมไอโอดีนที่แหล่ง

ต้นทางได้ ทรงแนะน�าว่าควรน�าเครื่องเกลือผสม

ไอโอดีนไปบรกิารในลักษณะหน่วยบรกิารเคลื่อนที่

เข้าไปในหมู่บ้านต่างๆ กล่าวคอื ใครมเีกลอือยู่แล้วก็

ผสมให้ฟร ีหรอือาจเอาเกลอืธรรมดามาแลกกบัเกลอื

ผสมไอโอดนีกไ็ด้
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๔. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงก�าหนด

ให้ใช้อ�าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอ�าเภอ

ต้นแบบในการศึกษาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนสาร

ไอโอดนีว่าม ี“เส้นทางเกลือ” มาจากแหล่งใด

ผลการส�ารวจ “เส้นทางเกลือ”
จากการค้นคว้า “เส้นทางเกลอื” ตั้งแต่เดอืน

เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นต้นมา สรปุได้ว่า

๑. เกลอืผสมไอโอดนีส่วนใหญ่เป็นเกลอืป่น

๒. เกลอืที่ไม่ได้ผสมสารไอโอดีนเพิ่มเข้าไป 

จะมทีั้งเกลอืป่นและเกลอืเมด็

เกลือป่นส่วนใหญ่เป็นเกลอืสนิเธาว์จากภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนือ และเกลอืเม็ด ส่วนใหญ่เป็น

เกลอืสมทุรจากสมทุรสงคราม สมทุรสาคร และเพชรบรีุ
เส้นทางเกลอืที่ไม่ผสมไอโอดนี มแีหล่งผลิต

และจ�าหน่ายที่ส�าคญั รวม ๔ เส้นทางคอื

ส่วนที่ ๑ : จากจังหวัดสมุทรสาคร เป็น

แหล่งรวมเกลอืสมุทรจากเพชรบุรแีละสมุทรสงคราม

ส่งไปยงัตวัเมอืงเชยีงใหม่ และส่งขายต่อร้านค้าย่อย

ในอ�าเภอสะเมงิ

ส่วนที่ ๒ : พ่อค้าเชียงใหม่ซื้อตรงจาก

สมุทรสาคร โดยรถสบิล้อบรรทกุขึ้นมาแล้วบรรจใุส่

ซองพลาสตกิใส น�าขึ้นรถปิคอพัเร่ขายในอ�าเภอสะเมงิ

และพื้นที่ใกล้เคยีง

ส่วนที่ ๓ : พ่อค้าจากมหาสารคาม มกีาร 

ซื้อเกลือสินเธาว์ป่นแถบอ�าเภอบ้านดงุ จงัหวดัอดุรธาน ี 

และย่านหนองกวั่ง อ�าเภอบ้านม่วง จงัหวดัสกลนคร 

มาบรรจุซองที่จังหวัดมหาสารคาม แล้วน�าเกลอืไป

เร่ขายทั่วประเทศโดยใช้รถหกล้อ ซึ่งมีการส่งขายถงึ

เชยีงใหม่และเข้าสู่อ�าเภอสะเมงิในที่สดุ

ส่วนที่ ๔ : จากกรงุเทพมหานคร โดยพ่อค้า

รายใหญ่จัดส่งไปขายที่เชียงใหม่และแถบใกล้เคียง

โดยใช้เกลอืสมทุรธรรมดา
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เส้นทางเกลอือนัเนื่องมาจากพระราชด�ารินี้ได้

เป็นแม่บทที่น�ามาใช้ในการเป็นต้นแบบวิธีการเติม

สารไอโอดีนจากแหล่งต้นทางการผลติทั่วทั้งประเทศ

ในเวลาต่อมา

วธิกีารผลติเกลอืเสรมิไอโอดนีหรอื

เกลืออนามัย
โดยปกตแิล้วคนเราต้องการธาตไุอโอดนีวนัละ

ประมาณ ๑๐๐ - ๑๕๐ ไมโครกรมั ในปรมิาณเกลอื

ที่บรโิภคต่อวนั เฉลี่ย ๕.๔ กรมั

อัตราส่วนเกลือไอโอดีน
๑. ต้องใช้ปริมาณไอโอเดทที่เสริมในเกลือ

อตัราส่วน ๑ : ๒๐,๐๐๐ โดยน�้าหนกั

๒. เกลอื ๑ กโิลกรมั ต้องเสรมิโปแตสเซยีมไอ

โอเดท ๕๐ มลิลกิรมั เพื่อใหผู้บ้รโิภคได้รบัไอโอดนีวนั

ละ ๑๕๐ ไมโครกรมัต่อคนต่อวนั

๓. โปแตสเซียมไอโอเดท ๑ กโิลกรมั ผสม

เกลอืได้ ๑๘ ตนั ซึ่งมหีลายวธิกีาร ดงันี้

 ก. การเสริมไอโอดีนในเกลือโดยใช้วิธีผสม

เปียก

โดยการใช้ผงไอโอเดตปรมิาณ ๒๕ กรมั ผสม

กบัน�้าจ�านวน ๑ ลติร ซึ่งผลการทดลองของวทิยาลยั

เทคนิคสกลนครสามารถผลติเกลอืผสมไอโอดีนได้

ครั้งละ ๖๐ กโิลกรมั โดยการพ่นฉดีแต่ละครั้ง จะใช้

ไอโอดนีน�้าผสมประมาณครั้งละ ๒๐๐ ซซี.ี ต่อเกลอื

จ�านวน ๖๐ กโิลกรัม ซึ่งพบว่าได้ความเข้มข้นของ

ไอโอดนีสม�่าเสมอดี

 ข. การเสริมเกลือไอโอดีนแบบผสมแห้ง

เป็นเครื่องผสมเกลือไอโอดีนที่ด�าเนินการ 

ได้ง่ายและมีประสทิธิภาพสูงโดยใช้วิธีผสมแห้งและ

ใช้หลักการท�างานของเครื่องผสมทรายหล่อ และ 

หลกัการท�างานของเครื่องไซโลผสมอาหารสตัว์มาเป็น 

การท�างานของเครื่องผสมเกลอืไอโอดนี ซึ่งใช้สะดวก 

กะทัดรดั ประหยดั ผสมได้ครั้งละ ๖๐ กิโลกรัม 

โดยใช้ใบกวนหมุนภายในถังที่ตรงึอยู่กับที่ โดยให้

ความเรว็ของการหมนุใบกวนสัมพนัธ์กบัลกัษณะของ

ใบกวนที่วางใบให้เป็นมุมเอียง เพื่อให้เกลือไหลและ
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เกดิการพลกิตลอดเวลา ใช้เวลาในการคลกุ ๒ นาท ี

โดยการหมนุทวนเขม็นาฬิกา

ในกรณทีี่มคีวามประสงค์จะผสมเกลือไอโอดนี

ด้วยตนเอง ก็สามารถท�าได้ในอัตราส่วนดงักล่าว โดย

ใช้กระบะและไม้พายผสมโดยใช้แรงคนใช้เวลาผสม

ประมาณ ๒๐ - ๓๐ นาที หรอืนานกว่า จึงจะได ้

ส่วนผสมที่ใช้การได้

เส้นทางเกลือจึงนับเป็นพระมหากรุณา 

ธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู ้ทรง

ห ่วงใยในทุกวิถ ีแห ่งการด�ารงชีพของมวล 

พสกนิกรทั้งหลายโดยแท้
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แนวคิดการพัฒนาเพื่อพึ่งตนเองของเกษตรกร

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

(Self Reliance) 

แนวพระราชด�ารเิกี่ยวกบัการส่งเสริมชุมชน

หรอืการพฒันาชนบทที่ส�าคัญๆ คือ การที่ทรงมุ่ง 

ช่วยเหลอืพฒันาให้เกดิการพึ่งตนเองได้ของคนใน

ชนบทเป็นหลกั กจิกรรมและโครงการตามแนว 

พระราชด�าริที่ด�าเนินการอยู่หลายพื้นที่ทั่วประเทศ 

ในปัจจุบนันั้นล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายสุดท้ายอยู่ที่ 

การพึ่งตนเองได้ของราษฎรทั้งสิ้น

ในการพัฒนาทั้งด ้านอาชีพและส ่งเสริม

การเกษตรให้เกษตรกรสามารถด�ารงชีพอยู่ได้อย่าง

มั่นคง เป็นปึกแผ่นนั้น พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั

ทรงด�าเนินการแนะน�าสาธิตให้ประชาชนด�าเนินรอย

ตามเบื้องพระยคุลบาทเป็นไปตามหลกัการพัฒนา

สังคมชมุชนอย่างแท้จรงิ กล่าวคอื ทรงมุง่ช่วยเหลอื 

พฒันาให้เกดิการพึ่งตนเองได้ของคนในชนบทเป็นหลกั 
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ดงันั้นการที่ราษฎรในชนบทสามารถพึง่ตนเอง

ได้มากยิ่งขึ้นนั้น สืบเนื่องจากแนวพระราชด�ารดิ้าน

การพัฒนาที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

พระราชทานแก่เกษตรกรทั้งหลาย หลายประการ

วิธีการพัฒนา
๑. ทรงยึดหลักที ่ไม่ใช้วิธีการสั ่งการให้

เกษตรกรปฏิบัติตาม เพราะไม่อาจช่วยให้คน 

เหล่านั้นพึ่งตนเองได้ เนื่องจากเป็นการปฏิบตัิงาน 

โดยไม่ได้เกดิจากความพงึพอใจ ดังพระราชด�ารัส

ความตอนหนึ่งว่า

“...ด�าริ คือ ความเห็นที่จะท�า ไม่ใช่ค�า

สัง่แต่มันเป็นความเห็น มีทฤษฎีอะไรต้องบอก 

ออกมา ฟังได้ฟัง ชอบใจก็เอาไปได้ ใครไม่ชอบใจ 

ก็ไม่เป็นไร...”

“...เมอืงไทยนี้จะเป็นแห่งหนึ่งที่จะอยู่ได้ ถ้าช่วยกนัคดิช่วยกนัท�า มอีะไรที่เป็นปัญหา ให้แก้ไขปัญหานั้น...”
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๒. ทรงเน้นให้พึ ่งตนเองและช่วยเหลือ

ตนเองเป็นหลกัส�าคญั พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั

มกัจะทรงท�าหน้าที่กระตุน้ให้เกษตรกรทั้งหลายคดิหา

ลู่ทางที่จะช่วยตนเอง พึง่ตนเองโดยไม่มกีารบงัคบัการ

แสวงหาความร่วมมือจากภายนอกต้องกระท�าเมื่อ 

จ�าเป็นจรงิๆ ดงัพระราชด�ารสัตอนหนึ่งที่ว่า

“...คนทุกคน ไม่ว่าชาวกรุงหรือชาวชนบท

ไม่ว่ามีการศึกษามากหรือน้อยอย่างไร ย่อมมี

จิตใจเป็นอิสระ มีความคิดเห็น มีความพอใจ 

เป็นของตนเอง ไม่ชอบการบังคับ นอกจากนั้น

ยังมีขนบธรรมเนียม มีแบบแผนเฉพาะเหล่า 

กันอีกด้วย...”

๓. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง

ใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน (People 

Participation) เป็นจุดหลักส�าคัญในการพัฒนา 

ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ ด้วยการ

ด�าเนินการเช่นนั้นจักช่วยให้ประชาชนสามารถช่วย

เหลอืตนเองได้ในที่สุด ดงัเคยมพีระราชด�ารัสในโอกาส

วนัขึ้นปีใหม่ ๓๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ กับประชาชน

ชาวไทยทั้งหลายว่า

“...ภาระในการบริหารนัน้จะประสบผล 

ด ้วยดีย ่อมต ้องอาศัยความรักชาติ ความ

ซื่อสัตย์สุจริต ความสมัครสมานกลมเกลียวกัน 

ประกอบกับการร่วมมือของประชาชนพลเมือง

ทั ่วไป ข ้าพเจ ้าจึงหวังว ่าท ่านทั ้งหลายคง 

จะพยายามปฏิบัติ กรณียกิ จในส ่ วนของ 

แต ่ละท ่ านด ้ วยใจบริสุทธิ ์ โดยค� านึ งถึ ง

ประโยชน์ส่วนรวม ทั ้งนี ้เพื ่อได้มาซึ ่งความ

ร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนทั ่วไปอันเป็น 

ยอดปรารถนาด้วยกันทั้งสิ้น...”

“...หลกัการพฒันาประเทศให้มคีวามเจรญิจะต้องใช้การท�างาน ๒ อย่าง โครงการพื้นฐานแบบชาวบ้านกบัโครงการวทิยาการชั้นสูง...”
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๔. หลักส�าคัญอีกประการหนึง่ ในการ

แนะน�าประชาชนเกี ่ยวกับโครงการอันเนื ่อง 

มาจากพระราชด�าริ คอื ทรงใช้หลักประชาธิปไตย

ในการด�าเนินการ เห็นได้ชัดเจนในทุกคราที่เสด็จ

พระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมเยยีนประชาชนและ

เกษตรกรร้องทุกข์เกี่ยวกบัปัญหาที่เกดิขึ้น หาก 

เจ้าหน้าที่ทักท้วงสิ่งใดทางวิชาการ กราบบงัคมทูล

แล้วกท็รงรบัฟังข้อสรปุอย่างเป็นกลาง หากสิ่งใดที่ 

เจ้าหน้าที่กราบบงัคมทูลว่าปฏิบตัิได้ แต่ผลลพัธ์ 

อาจไม ่คุ ้มค ่ากบัเงินที่ลงไป พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวกท็รงให้เปลี่ยนแปลงโครงการได้เสมอ 

เหน็ได้ชดัเจนจากพระราชด�ารสัศูนย์ศกึษาการพัฒนา

อนัเนื่องมาจากพระราชด�ารวิ่า

“...เป็นสถานทีท่ี่ผู้ท�างานในด้านพฒันาจะ

ไปท�าอะไรอย่างทีเ่รียกว่า “ทดลอง” ก็ได้ และ

เมื่อทดลองแล้วจะท�าให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ

ในวิชานั้นสามารถเข้าใจว่าเขาท�ากันอย่างไร 

เขาท�าอะไรกัน...”

ได้พระราชทานพระราชาธบิายเพิ่มเตมิอกีว่า

“...ฉะนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนานี้ ถ้าท�า

อะไรล้มเหลวต้องไม่ถอืว่าเป็นสิ่งที่ต้องถกูลงโทษ 

แต่เป็นสิ่งที่แสดงว่าท�าอย่างนั้นไม่เกิดผล...”

๕. ทรงยึดหลักสภาพของท้องถิน่เป็น

แนวทางในการด�าเนนิงานตามโครงการอนัเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ ทั้งด้านสภาพแวดล้อม ทาง

ภูมศิาสตร์ วฒันธรรม และขนบธรรมเนยีมประเพณี

ของแต่ละท้องถิน่ในแต่ละภูมภิาคของประเทศ เพราะ

ทรงตระหนักดีว่าการเปลี่ยนแปลงใดที่ด�าเนินการ 

โดยฉับพลันอาจก่อผลกระทบต่อค่านยิม ความคุน้เคย 

และการด�ารงชีพในวิถปีระชาเหล่านั้นเป็นอย่างมาก

ดงันั้นจงึพระราชทานแนวคดิเรื่องนี้ว่า

“...การพฒันาจะต้องเป็นไปตามภมูปิระเทศ

ของภมูศิาสตร์ และภมูปิระเทศทางสงัคมศาสตร์

ในสังคมวิทยา ภูมิประเทศทางสังคมวิทยาคือ 

นสิยัใจคอของคนเราจะไปบังคบัให้คนคดิอย่างอื่น 

ไม่ได้ แต่ถ้าเราเข้าไปแล้วเราเข้าไปดูว่า เขา

ต้องการอะไรจริงๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจ 

หลักการของการพัฒนานี ้ก็จะเกิดประโยชน ์

อย่างย่ิง...”

๖. พระราชด�าริที่ส�าคัญประการหนึ่งคือ

การสร้างความแข็งแรงให้ชุมชน ด้วยการสร้าง

โครงสร้างพื้นฐานหลักที่จ�าเป็นต่อการผลิต อัน

จะเป็นรากฐานน�าไปสู่การพึ่งตนเองได้ในระยะยาว 

โครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคญั คอื แหล่งน�้า เพราะเป็น

ปัจจยัส�าคญัที่จะท�าให้เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ต้องพึ่งพา 

อาศัยน�้าฝนจักได้มีโอกาสที่จะมีผลิตผลได้ตลอดป ี

ซึ่งเป็นเงื่อนไขปัจจยัส�าคญัยิ่งที่จะท�าให้ชมุชนพึ่งตนเอง 

ได้ในเรื่องอาหารได้ระดบัหนึ่ง และเมื่อชมุชนแขง็แรง

พร้อมดีแล้ว ก็อาจจะมีการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

อื่นๆ ที่จ�าเป็นต่อการยกระดับรายได้ของชุมชน เช่น 

เส้นทางคมนาคม ฯลฯ ซึ่งการพัฒนาในลกัษณะที่

เป็นการมุง่เตรียมชมุชนให้พร้อมต่อการตดิต่อสัมพนัธ์

กบัโลกภายนอกอย่างเป็นขั้นตอนนี้ ทรงเรียกว่า  

“การระเบิดจากข้างใน” ซึ่งเรื่องนี้พระองค์ทรง

อธบิายว่า
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“...การพัฒนาประเทศจ�าเป็นต้องท�าตาม

ล�าดับขั้นตอน ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี 

พอกนิ พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบ้ืองต้น 

ก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่

ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พื้นฐานมั่นคง

พร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อย

เสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจชั้นที่สูงขึ้น

โดยล�าดับ...”

วิธกีารพัฒนาเพื่อให้เกดิการพึ่งตนเองได้นี้

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัทรงชี้แนะว่าควรจะต้อง

ค่อยๆ กระท�าตามล�าดบัขั้นตอนต่อไป ไม่ควรกระท�า

ด้วยความเร่งรบีซึ่งอาจจะเกดิความเสียหายได้ดังที่

รบัสั่งกบันสิติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เมื่อวนัที่ ๑๑ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ว่า

“...ในการสร้างความเจริญก้าวหน้านี้ ควร

อย่างยิ่งที่จะค่อยสร้างค่อยเสริมทีละเล็กละน้อย

ให้เป็นล�าดับ ให้เป็นการท�าไปพิจารณาไป และ

ปรับปรุงไป ไม่ท�าด้วยอาการเร่งรีบตามความ

กระหายที่จะสร้างของใหม่เพื่อความแปลกใหม่ 

เพราะความจริงสิ่งที่ใหม่แท้ๆ นั้นไม่มี สิ่งใหม่ 

ทั ้งปวงย่อมสืบเนื ่องมาจากสิ ่งเก่าและต่อไป 

ย่อมจะต้องกลายเป็นสิ่งเก่า...”

พร ้อมกันนี้ในเรื่องเดียวกัน ทรงมีรับสั่ง

กบับัณฑติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันที่ ๒๖ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ ว่า

“...เมื่อมีพืน้ฐานหนาแน่นบริบรูณ์พร้อม

แล้วก็ตั้งตนพัฒนางานต่อไปให้เป็นการท�าไป

พัฒนาไปและปรับปรุงไป...”

“...เมื่อเขามงีานท�า เขากม็เีงนิตอบแทน เศรษฐกจิของคนเหล่านั้นกจ็ะดขีึ้น เขากท็�างานด้วยความตั้งใจมากขึ้น มอีาหารใส่ท้อง กแ็ขง็แรง...”
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๗. การส่งเสริมหรือสร้างเสริมสิ ่งที ่ชาว

ชนบทขาดแคลน และเป็นความต้องการอย่าง

ส�าคัญ คือ “ความรู้” ด้านต่างๆ พระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่า ชาวชนบทควรจะมี

ความรู้ในเรื่องของการท�ามาหากนิ การท�าการเกษตร 

โดยใช้เทคโนโลยทีี่เหมาะสมโดยทรงเน้นถงึความจ�าเป็น 

ที่จะต้องม ี“ตัวอย่างแห่งความส�าเร็จ” ในเรื่องการ

พึ่งตนเอง ซึ่งทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎร

ในชนบทได้มีโอกาสได้รู้ได้เห็นถงึตัวอย่างของความ

ส�าเรจ็นี้ และน�าไปปฏิบตัิได้เองซึ่งทรงมีพระราช

ประสงค์ที่จะให้ตัวอย่างของความส�าเรจ็ทั้งหลาย

ได้กระจายไปสู่ท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ วิธกีารให้ 

ความรู้แก่ประชาชนนั้น พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

มีพระราชด�ารทิี่ เก ี่ยวข ้องกบัการใช ้ เทคโนโลยี 

ที่ทนัสมยัในการพฒันาว่า

“...การใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยในงาน

ต่างๆ นั้น ว่าโดยหลักการควรจะให้ผลมาก ใน

เรื ่องประสิทธิภาพ การประหยัดและการทุ ่น

แรงงาน แต่อย่างไรก็ตามก็คงยังจะต้องค�านึงถึง

สิ่งอื่นอันเป็นพื้นฐานและส่วนประกอบของงาน

ที่ท�าด้วย อย่างในประเทศของเราประชาชนท�า

มาหาเลี้ยงตัวด้วยการกสิกรรมและการลงแรง

ท�างานเป็นพื้น การใช้เทคโนโลยีอย่างใหญ่โตเตม็

รูปหรือเต็มขนาดในงานอาชีพหลักของประเทศ

ย่อมจะมีปัญหา เช่น อาจท�าให้ต้องลงทุน

มากมายสิ้นเปลืองเกินกว่าเหตุ หรืออาจก่อให้

เกิดการว่างงานอย่างรุนแรงข้ึน เป็นต้น ผลที่เกดิ

ก็จะพลาดเป้าหมายไปห่างไกล และกลับกลาย

เป็นผลเสีย ดังนั้น จึงต้องมีความระมัดระวังมาก

ในการใช้เทคโนโลยีที่ปฏิบัติงานคอื ควรพยายาม

ใช้ให้พอเหมาะพอดีแก่สภาวะของบ้านเมอืงและ

การท�ากินของราษฎรเพื่อให้เกิดประสทิธิผลด้วย 

เกิดความประหยัดอย่างแท้จริงด้วย...”

๘. ทรงน�าความรู ้ ในด ้านเทคโนโลย ี

การเกษตรที่เหมาะสมเข้าไปถึงมือชาวชนบท

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยทรงมุ่งให้เป็น

ขบวนการเดยีวกับที่เป็นเทคโนโลยทีางการผลิตที่ชาว

บ้านสามารถรับไปและสามารถน�าไปปฏบิตัไิด้ผลจรงิ

ในทางปฏิบัติ เ ร ื่ อ งนี้  พระบาทสมเด็ จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงเลือกใช้เทคนิควิธีการต่างๆ หลาย

ประการเพื่อบรรลถุงึเป้าหมายที่ทรงมุ่งหวังดังกล่าว

นั้นมหีลายแนวทาง เช่น

ก. การรวมกลุ ่มประชาชนเพื ่อแก ้ไข

ปัญหาหลกัของชมุชนชนบท ซึ่งเป็นรากฐานส�าคญั

ประการหนึ่งของการพัฒนาพึ่งตนเอง โดยเฉพาะ

การรวมตวักนัในรูปของสหกรณ์ ดงันั้น ในทกุพื้นที่ที่

เสด็จพระราชด�าเนิน และมีโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�ารขิึ้นมา ไม่ว่าลกัษณะใด จะทรงเน้นเสมอ 

ถึงความจ�าเป็นที่จะต้องกระตุ้นให้เกิดการรวมตัวกัน 

ในรูปแบบต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ชมุชนเผชญิอยูร่่วมกนั  

หรอืเพื่อให้การท�ามาหากินของชมุชนโดยส่วนรวมเป็น

ไปอย่างมีประสทิธิภาพและประหยดั จนเห็นได้ว่า 

กลุ่มสหกรณ์ในโครงการพระราชด�าริที่ประสบความ

ส�าเร็จหลายโครงการนั้นพัฒนาขึ้นมาจากการรวมตัว
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กนัของราษฎรกลุ่มเลก็ๆ เช่น สหกรณ์หบุกระพงเกดิ

จากกลุ่มเกษตรกรที่ท�าสวนผกัในย่านนั้นเป็นต้น

ข. การส่งเสริมโดยกระตุ้นผู้น�าชุมชนให้

เป็นผู ้น�าในการพัฒนากเ็ป็นอกีวิธีหนึ่งที่ทรงใช้

ในบางพื้นที่ตามความเหมาะสม ทรงพิจารณาผู้น�า

โดยเน้นในด้านคุณธรรม ความโอบอ้อมอารี ความ

เป็นคนในท้องถิ่นและรกัท้องถิ่น จากนั้นทรงอาศัย

โครงสร้างสงัคมไทย โดยเฉพาะระบบอปุถมัภ์กระตุ้น

ให้ผู ้น�าชุมชนที่มักจะมีฐานะดี ให้เป็นผู้น�าในการ

สร้างสรรค์ความเจรญิให้กบัท้องถิ่น โดยชาวบ้าน

ที่ยากจนให้ความสนับสนุนร่วมมือ ซึ่งในที่สดุแล้ว 

ผลแห่งความเจริญที่เกิดขึ้นจะตกแก่ชาวบ้านในชมุชน

นั้นทกุคน ดงัพระราชด�ารทิี่ว่า

“...ในการท�างานทั้งปวงนั้น ทุกคนจะต้อง

ตัง้ใจจริง อดทนและขยันหมัน่เพียร ซื ่อตรง 

เหน็อกเหน็ใจกัน ถ้อยทถ้ีอยอาศัยกัน มีเมตตามุง่ด ี

มุ่งเจรญิต่อกัน ยดึม่ันในสามัคคธีรรม ความสจุริต

ทัง้ในความคิดและการกระท�า ถือเอาความมัน่คง

และประโยชน์ร่วมกันเป็นจุดหมายส�าคัญ...”

ค. การส่งเสริมการพัฒนาเพื่อพึ่งตนเอง

นั้นจะต้องท�าอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่รบีร้อนที่จะ 

ให้เกดิผลในทางความเจริญอย่างรวดเร็ว สิ่งส�าคัญ

ที่มพีระราชด�ารอิยู่เสมอ คอื ชมุชนจะต้องพึ่งตนเอง

ได้ในเรื่องอาหารก่อนเป็นล�าดับแรก จากนั้นจึง

ค่อยก้าวไปสู่การพัฒนาในเรื่องอื่นๆ การขยายการ

ผลติเพื่อการค้าใดๆ กต็าม ทรงมีข้อสงัเกตเกี่ยวกับ 

“...เมอืงไทยนี้มคีวามหวงัที่จะพฒันาอยู่ให้อยู่ได้ แต่ว่าจะต้องใช้ค�าว่าเสยีสละ ต้องรู้จกัค�าว่าสามคัค.ี..”
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ความพร้อมในด้านการตลาด โดยเฉพาะในด้านความรู้ 

เบื้องต้นเกี่ยวกบัการจัดท�าบญัชีธรุกจิการเกษตร 

ของชาวบ้านอย่างง ่ายๆ อีกด้วย ซึ่งในเร ื่องนี้ 

พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอย ู่หัวได ้พระราชทาน 

พระราชด�ารแิก่กรรมการ กปร. และคณะเจ้าหน้าที่ 

ที่เกี่ยวข้องกบัการด�าเนินงานศูนย์ศึกษาการพฒันา 

อนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ เมื่อวนัที่ ๒๖ สงิหาคม 

พ.ศ. ๒๕๓๑ ณ ศาลาดสุดิาลยั ความตอนหนึ่งว่า

“...ในด้านหนึ ่งที ่ไม่เคยคิดกัน ในด้าน 

การพฒันา เช่น เจ้าหน้าที่บัญชี ถ้าหากว่าท�าการ

เพาะปลกู ชาวบ้านท�าการเพาะปลกู เมื่อมผีลแล้ว

เขาบรโิภคเองส่วนหนึ่ง อกีส่วนหนึ่งกข็ายเพื่อให้ได้

มรีายได้ แล้วกเ็มื่อมรีายได้แล้วกไ็ปซื้อของที่จ�าเป็น

และสิง่ทีจ่ะมาเกือ้กูลการอาชีพของตัว อย่างนี ้

ไม่ค่อยมีการศกึษากัน เมื ่อผลิตอะไรแล้วก็ 

จ�าหน่ายไปกม็รีายได้กต้็องท�าบญัช ีชาวบ้านท�าบญัช ี

บางทีไ่ม่ค่อยถกู...”

“...ชาวบ้านปัจจุบนันี้เป็นคนที่รู้จักการเสยีสละที่เพื่อพฒันาท้องที่ของตัวแล้วเขากไ็ม่ได้มีข้อแม้อะไร ไม่ได้บอกว่าถ้าท�าส�าเรจ็แล้ว  

จะขออย่างนั้นอย่างนี้ ขอให้ตามอธัยาศยั...”
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ศูนย ์ศึกษาการพัฒนาอ ันเน ือ่งมาจาก 

พระราชด�าริ : มรรควิธีทีช่ ่วยเหลือให้

เกษตรกรได้บรรลุผลในการพึ่งตนเอง

๑. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ : ความหมายและแนวพระราชด�าริ

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้วยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ

พระเจ ้าอยู ่หัวที่ทรงมุ ่งหวังจะพัฒนาประชาชน 

ในชนบทให้สามารถมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในระดับ  

“พออยู่พอกิน” เสยีก่อน จากนั้นกจ็ะเพิ่มระดับ 

การพึ่งตนเองได้เป็นล�าดบั

แนวพระราชด�าร เิพื่อจัดตั้ งศูนย ์ศึกษา 

การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�ารทิั้งหลายนี้ 

อาจกล่าวได ้ว ่าเพื่อสนองพระราโชบายในการ 

เสรมิสร้างการเรยีนรู้แก่ประชาชนในชนบท เพื่อจกัได้

พึ่งตนเองได้โดยแท้ กล่าวคอื

“...ถ้าโครงการด ีในไม่ช้าประชาชนกจ็ะได้ก�าไร จะได้ผล ราษฎรจะอยู่ดกีนิดขีึ้น จะได้ประโยชน์ไป...”
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๑.๑ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัพระราชประสงค์

ในการจัดตั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวม ี

พระราชาธิบายว่า “ศูนย์ศึกษาการพฒันาอนัเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ” มลีกัษณะดงันี้

“...เป็นศูนย์ หรือเป็นที่แห่งหนึ่งที ่รวม 

การศึกษาเพ่ือดวู่า ท�าอย่างไร จะพฒันาได้ผล...”

นอกจากนี้ได ้พระราชทานพระราชด�ารัส 

เพิ่มเตมิว่า

“...ศนูย์ศึกษานีเ้ป็นคล้ายๆ พิพิธภัณฑ์

ใหญ่ที่มีชีวิต ที่ใครๆ จะมาดูว่าท�าอะไรกัน...”

๑.๒ ส�าหรบัวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งนั้น 

มพีระราชด�ารสัว่า

ก. เพื่อเป็นแหล่งสาธติให้เกษตรกรได้เรยีนรู้

“...ที่ตั้งศูนย์ศึกษานี้เพื่อประสงค์ส�าคัญยิ่ง 

๒ ทาง คอื ทางหนึ่งกค็อืเป็นการสาธติการพฒันา

เบ็ดเสร็จ หมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกด้านของ

ชีวิตประชาชน ที่จะหาเลี้ยงชีพในท้องที่จะท�า

อย่างไรและได้เหน็วทิยาการแผนใหม่จะสามารถ

ที่จะหาดวิูธกีารจะท�ามาหากนิให้มปีระสิทธภิาพ...”

“...คนที่เป็นชาวบ้านจรงิๆ เขารู้ว่าจะต้องทดลอง ต้องใช้ความคดิแล้วมกีารทดลองเสยีกเ็สยีไปแต่ว่าน่าจะได้...”
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“...ถ้าเรามีการบรหิารแบบที่เรยีกว่า แบบ “คนจน” แบบที่ไม่ติดต�ารามากเกนิไป ท�างานอย่างมีความสามัคคี นี่แหละคือเมตตากนั 

กจ็ะอยู่ได้ตลอดไป...”

ข. เป็นแหล่งค้นคว้าวจิยัทดลอง

“...จดุประสงค์ของศูนย์ศึกษาฯ กเ็ป็นสถานที่ 

ส�าหรับค้นคว้าวจัิยในท้องที่ เพราะว่าแต่ละท้องที ่

สภาพฝนฟ้าอากาศและประชาชนในท้องที่ต่างๆ กนั  

ก็มีลักษณะแตกต่างกันมากเหมือนกัน...”

ค. เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็น

ในการพฒันา

“...กรมกองต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับชีวิต

ประชาชนทุกด ้านของการพัฒนาชีวิตของ

ประชาชนได้สามารถมาแลกเปลี่ยนความคดิเหน็

ปรองดองกัน ประสานงานกัน...”

ง. เป็นศูนย์รวมบรกิารประชาชนทางด้าน 

ความรู้และวชิาการ

“ . . .ศ ูนย ์ศ ึกษาการพัฒนาเป ็นศ ูนย ์ 

ที่รวบรวมก�าลงัทัง้หมดของเจ้าหน้าที่ทกุกรมกอง 

ทั้งในด้านเกษตรหรือในด้านสังคม ทั้งในด้าน

หางานการส่งเสริมการศึกษามาอยู ่ด ้วยกัน  

ก็หมายความว่า ประชาชนซึ่งจะต้องใช้วิชาการ

ทั้งหลายก็สามารถที่จะมาดู ส่วนเจ้าหน้าที่จะให้

ความอนุเคราะห์แก่ประชาชนก็มาอยู่พร้อมกัน 

ในที่เดยีวกนั ซึ่งเป็นสองด้านกห็มายถงึว่าที่ส�าคญั

ปลายทางคือ ประชาชนจะได้รับประโยชน์...”

จึงอาจกล่าวได้ว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนา คือ 

แหล่งค้นคว้าหาความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ของ

เกษตรกร

สบืเนื่องจากพระราชประสงค์ของพระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัที่ทรงมุง่หวงัพฒันาความเป็นอยู่ 

ของราษฎรให้สามารถช่วยเหลือพึ่งตนเองได้ โดย

วิธีการหนึ่งที่ทรงเห็นว่าการได้เรียนรู้และพบเห็น 

ด้วยประสบการณ์ของตนเองนั้น เป็นการสร้างการเรยีนรู้ 
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“...ท�าอะไรกไ็ด้ให้ประชาชนมคีวามรู้ ให้มวีธิทีี่จะหากนิโดยสจุรติให้มากขึ้น...”

ในการพฒันาชนบท ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานพระราชด�ารใิห้มีศูนย์

ศึกษาการพฒันาอนัเนื่องมาจากพระราชด�ารโิดย

ท�าหน้าที่เสมือน “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” 

เพื่อเป็นศูนย์รวมของการศกึษาค้นคว้า ทดลอง วจิยั

และแสวงหาแนวทางและวิธกีารพฒันาด้านต่างๆ 

ที่เหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมและการ

ประกอบอาชีพของราษฎรที่อาศัยอยู่ในภูมิประเทศ

นั้นๆ และเมื่อค้นพบพสิูจน์ได้ผลแล้ว กจ็ะน�าผลที่ได้

ไป “พัฒนา” สู่ราษฎรในหมู่บ้านใกล้เคยีงจนกระทั่ง

ขยายผลแผ่กระจายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ เพื่อให้

ส�าเรจ็สูงสดุสู่ราษฎรต่อไป

๒. แนวทางและวัตถุประสงค์ของศูนย์

ศึกษาการพัฒนาอันเนื ่องมาจากพระราชด�าริ 

ที่ส�าคัญมีดังนี้

๒.๑  การแก้ไขปัญหาตามสภาพความเป็นจริง 

ทีแ่ตกต่างกนั การพัฒนาจะต้องเริ่มต้นจากสภาพ

ความเป็นจริง ศึกษาว่าปัญหาของพื้นที่นั้นคืออะไร 

และเลอืกใช้วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ แปรเปลี่ยนไป

ตามสภาพพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกนั

๒.๒ การแลกเปลี ย่นสื อ่สารระหว ่าง 

นักวิชาการ นักปฏิบัติ และประชาชน การศกึษา

ค้นคว้าทดลอง วจิยัต่างๆ ที่ได้ผลแล้ว ควรจะน�าไปใช้

ประโยชน์ในพื้นที่จรงิได้ ศนูย์ศกึษาการพฒันาจงึควร

เป็นแหล่งผสมผสานวชิาการและการปฏบิตัเิป็นแหล่ง 

ความรู้ของราษฎร เป็นแหล่งศึกษาทดลองของ 

เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน

ถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหา

ระหวา่งคน ๓ กลุม่ คอื ราษฎร เจ้าหนา้ที่ซึ่งท�าหนา้ที่

พฒันาส่งเสรมิ และนกัวชิาการ
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๒.๓ การพัฒนาแบบผสมผสาน ศูนย์ศกึษา

การพฒันาแต่ละแห่งจะเป็นแบบจ�าลองของพื้นที่

และรูปแบบการพฒันาที่ควรจะเป็น ในพื้นที่ลกัษณะ

หนึ่งๆ นั้น จะสามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ได ้

โดยวธิใีดบ้าง มใิช่การพฒันาเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง  

แต ่พยายามใช ้ความร ู้หลายสาขาที่สดุโดยให ้ 

แต่ละสาขาเป็นประโยชน์เกื้อหนุนกับการพัฒนา 

สาขาอื่นๆ ด้วย

๒.๔  การประสานงานระหว่างหน่วยราชการ

แนวทางการด�าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

ทกุแห่ง เน้นการประสานงาน การประสานแผน และ

การจดัการระหว่าง กรม กอง และส่วนราชการต่างๆ 

ให้เกดิเป็นจรงิขึ้น

๒.๕ เป็นศูนย์รวมในการให้บริการแก่

ประชาชน เพื่อให้ได้รบัความสะดวกและประสทิธภิาพ

ในการน�าความรูท้ี่ได้รบัไปใช้ประโยชน์สงูสดุ ตลอดจน 

ได้รับบริการจากทางราชการของส่วนราชการต่างๆ 

ท�าให้ประชาชนสามารถด�าเนนิการได้รวดเรว็ประหยดั

ค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการนับเป็นการปฏิรูป 

มติใิหม่ของระบบบรหิารราชการแผ่นดนิในการบรกิาร 

ของทางราชการแบบใหม ่ที่สิ้นสุดตรงจุดเดียว  

One Stop Service หรอืที่เรยีกกนัว่า “การบริการ

แบบเบ็ดเสร็จ” นั่นเอง

๓. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าร ิ: ความเป็นมาและผลการด�าเนนิการ

ในปัจจบุนัม ี๖ ศูนย์ กระจายอยู่ในภาคต่างๆ 

ทั้ง ๔ ภาค คอื

“...ท�าให้ผู้เชี่ยวชาญ ผู้รู้จรงิได้มาร่วมกนั หันหน้าหากนั ท�าให้เขาท�างานได้เต็มที่เพื่อวิชาการ

และเพื่อประชาชน...”

“...ถ้าเฉลี่ยความมั่งมขีองประชาชนแล้ว เมอืงไทยไม่มลี่มจม...”
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“...ถ้าคดิให้รอบคอบ ถ้าคดิให้กว้างขวาง ถ้าคดิให้ครบถ้วนกส็ามารถที่จะพฒันาประเทศให้มคีวามเจรญิ ให้มคีวามปลอดภยัได้...”

“...เราให้ความรู้แก่ประชาชนเลก็น้อยกจ็ะท�าให้ฐานะเขาดขีึ้น มงีานท�ามากขึ้น...” 

รายได้ต้องเข้ามาถงึเขามากขึ้น...”

ศนูย์ศกึษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 

อนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิต�าบลเขาหินซ้อน 

อ�าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ประวัติความเป็นมา เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๒๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ

พระราชด�าเนนิไปเปิดศาลบวรราชานสุาวรีย์พระบาท

สมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ต�าบลเขาหินซ้อน 

อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ราษฎรได้

น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดนิ จ�านวน ๒๖๔ ไร่ เมื่อเสดจ็ฯ 

ทอดพระเนตรที่ดินดังกล่าว ซึ่งมีสภาพเป็นดินทราย

ขาดความอดุมสมบูรณ์ไม่สามารถเพาะปลูกพืชได้

และถ้าปลูกได้ก็เจริญเตบิโตไม่ดไีม่สามารถให้ผลผลิต

ที่มคีณุภาพได้ จงึได้มพีระราชด�าริกับเจ้าหน้าที่อ�าเภอ 

จังหวัด และหน่วยราชการต่างๆ ให้ร่วมกนัพฒันา

พื้นที่นี้ จดัท�าเป็นศนูย์การศกึษาด้านเกษตรกรรมและ

งานศลิปาชพี เพื่อเป็นแหล่งให้เกษตรกรและผู้สนใจได้

เข้าชม ศกึษา ค้นคว้า และทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ  
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ให้ชื่อว่า “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 

อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา” กล่าว

ได้ว่าศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหินซ้อนที่ได้ถือก�าเนิด

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา นับเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

อนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิเป็นแห่งแรก

พื้นที่ด�าเนินการ ในปัจจุบันศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาเขาหินซ้อนฯ มีพื้นที่ซึ่งราษฎรได้น้อมเกล้าฯ 

ถวาย ประมาณ ๑,๒๒๗ ไร่ และพื้นที่ส่วนพระองค์ที่

อยู่ตดิกบัศูนย์ฯ ซึ่งได้พระราชทานให้เป็นพื้นที่ศกึษา

วิจัย และทดสอบการพัฒนาด้านการเกษตรเป็นการ

สนบัสนนุศูนย์ฯ อกีทางหนึ่ง มเีนื้อที่ประมาณ ๖๔๒ 

ไร่ รวมพื้นที่ ๑,๘๖๙ ไร่

นอกจากนี้ยงัมศีูนย์สาชา ประกอบด้วย

๑. ศูนย์บริการพัฒนาบ้านสร ้าง อ�าเภอ

บ้านสร้าง จงัหวดัปราจนีบรุี

๒. โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณเขาชะโงก

จงัหวดันครนายก
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“...ประเทศไทยนั้น มีการท�าอะไรกต็ามกย็งัร่วมมือกนัดีอยู่ จึงท�าให้ประเทศไทย

คงอยู่...”

การด�าเนินงานของศูนย์ฯ ศูนย์ศึกษา

การพฒันาเขาหินซ้อนฯ ด�าเนินกจิกรรมในการ

ปรบัปรุงและฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาติพื้นฐาน เพื่อ

ให้สามารถน�ามาใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตร

ได้อย่างยั่งยนื ได้แก่ การพฒันาปรบัปรงุดนิ การใช้

วิธีธรรมชาติในการป้องกนัศัตรูพืช การศึกษาความ 

เหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูก 

ไม้ผลต่างๆ การสร้างพนัธุ์ลกูผสมสองชั้นในพชืผกั 

รบัประทาน การปลูกและบ�ารงุรกัษาป่าเพื่ออนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม การส่งเสรมิและสาธิตการปลกูไม้ผล

และขยายพันธ์ุไม้ผล ส่งเสริมการท�าทุง่หญ้าเลี้ยงสตัว์

ปรบัปรงุบ�ารงุพนัธุ์สตัว์ ตลอดจนการจัดตั้งธนาคาร

โค-กระบอื สาธิตการเลี้ยงปลา ผลติพันธุ์ปลา และ

แจกจ่ายพันธุ์ปลา ฝึกอบรมด้านศิลปาชีพ แนะน�า

ส่งเสรมิเผยแพร่หลกัการและวธิกีารสหกรณ์ เป็นต้น
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ประวัติความเป็นมา ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

ห้วยทรายฯ ตั้งอยู่ในเขตพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

อันเป็นพื้นที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้า

อยู่หัวได้มีพระราชโองการประกาศให้เป็นที่หลวง

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ และ พ.ศ. ๒๔๖๗ เดมิพื้นที่แห่งนี้ 

มีสภาพป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มีสตัว์ป่าประเภท 

เนื้อทรายอยูเ่ป็นจ�านวนมาก จงึได้ชื่อว่า “ห้วยทราย” 

ต่อมาราษฎรได้เข้ามาอาศยัท�ากนิ บกุรกุแผ้วถางป่า 

ประกอบอาชีพตามยถากรรม ภายในเวลา ๔๐ ปี  

ป่าไม้ได้ถูกท�าลายเป็นจ�านวนมากท�าให้ฝนไม่ตก

ต้องตามฤดูกาลและมีปริมาณน้อยลง จนมีลักษณะ 

เป็นพื้นที่อบัฝน ดนิขาดการบ�ารงุรกัษา จนเกดิความ

ไม่สมดุลตามธรรมชาติ การพังทลายของผวิดินค่อน

ข้างสูง ประกอบกบัราษฎรส่วนใหญ่ปลูกสบัปะรดซึ่ง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย

อันเนื ่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบล

สามพระยา อ�าเภอชะอ�า จังหวดัเพชรบุรี
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ต้องใช้สารเคมีมาก ท�าให้คุณภาพของดินตกต�่าลง

ไปอกี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด�าริ

ว่า “...หากปล่อยทิ้งไว้ จะกลายเป็นทะเลทราย

ในที่สุด...” และเมื่อวนัที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖  

ได้พระราชทานพระราชด�าริกบัหม่อมเจ้าจักรพันธ์

เพ็ญศริิ จกัรพันธ์ุ องคมนตรี และนายสุเมธ ตนัตเิวชกลุ  

ผู ้อ�านวยการส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการ

พเิศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ ให้พัฒนาเป็นศนูย์ศกึษาการพัฒนาด้าน

ป่าไม้อเนกประสงค์ จดัให้ราษฎรที่ท�ากนิอยู่เดมิได้มี

ส่วนร่วมในการดูแลรกัษาป่าไม้ ได้ประโยชน์จากป่า

ไม้ และไม่ท�าลายป่าไม้อกีต่อไป มุ่งหมายที่จะศกึษา 

รปูแบบการพฒันาเกษตรควบคูไ่ปกบัการปลูกป่า จดัหา 

แหล่งน�้า ศกึษาระบบป้องกนัไฟไหม้ป่าแบบ “ระบบ

ป่าเปียก” ให้ราษฎรสร้างรายได้จากผลติผลป่าไม้ 

และปลูกพชืชนดิต่างๆ ควบคู่ไปด้วย และให้ราษฎร

ที่เข้ามาท�ากนิโดยมชิอบเข้าร่วมกจิกรรม เพื่อที่จะได้

พระราชทานที่ดนิท�ากนิต่อไป

“...ส�าหรบัชาวบ้าน...เมื่อมรีายได้เพิ่มขึ้นแล้ว เขากท็�าการพฒันาอย่างนี้ไปมากขึ้น 

ทุกที ตอนเริ่มต้นทางราชการต้องช่วย เขาไม่มีเงินพอส�าหรบัมาท�าการพฒันา 

แบบนี้ เราท�าการพฒันาแบบนี้ให้ทีหลงั ไม่ต้องส่งเสรมิ หมายความว่า รายได ้

ของเขามมีากขึ้นยิ่งมากขึ้นทกุปี แต่ถ้าทิ้งไว้อย่างนี้กย็งัจนลงทกุปี...”

“...การพฒันาชนบทต้องค�านงึถงึการอนรุกัษ์ทรพัยากรอื่น เช่น ป่าไม้ด้วย...”
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“...ควรที่จะให้นกัวชิาการและประชาชนเข้ามาศกึษาดูงาน และขยายผลต่อไป...”

“...การขยายผลไปสู่ราษฎรในพื้นที่ใกล้เคยีงนั้น ควรขยายในลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป โดยการจดัตั้งเป็นกลุ่มย่อยๆ และด้วยความสมคัรใจ

ไม่มกีารบงัคบั เมื่อราษฎรเหน็ตวัอย่างที่ดแีล้วกจ็ะเข้ามาร่วมเองในภายหลงั...”
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เมื่อได้พระราชทานพระราชด�าริแล้วศูนย์ศกึษา

การพฒันาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

จึงได้ถอืก�าเนิด เริ่มด�าเนินการตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

เป็นต้นมา

พื้นที่ด�าเนินการ พื้นที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของ

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ขอบเขตพื้นที่โครงการ

ประมาณ ๑๕,๘๘๐ ไร่ โดยมศีูนย์สาขาคอื โครงการ

ศึกษาวิธกีารฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อ�าเภอ

โพธาราม จงัหวดัราชบรุี

การด�าเนนิงานของศูนย์ฯ ได้ด�าเนนิกิจกรรม

ด้านการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม เร่งสร้างความ

สมดุลทางธรรมชาติให้กลบัสู่สภาพเดิมโดยการปลูก

ป่าไม้ ๓ อย่าง คอื ไม้โตเรว็ ไม้ผล และไม้มคี่าทาง

เศรษฐกิจ นอกจากนี้ยงัมีกจิกรรมอื่นๆ อีก ได้แก่ 

การสร้างแนวป้องกนัไฟป่าแบบเปียก ศกึษาวจิยัการ

ท�าเกษตรแบบผสมผสาน การท�าการเกษตรในระบบ

วนเกษตร ระบบเกษตรธรรมชาต ิการเพาะเลี้ยงและ

ขยายพันธุ์สตัว์ป่าหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

เนื้อทราย ซึ่งในขณะนี้ได้ทดลองปล่อยเนื้อทราย เก้ง 

ละอง ละมั่ง กลบัคนืสู่สภาพป่าธรรมชาต ิเป็นต้น

“...การอนุรกัษ์พนัธุ์สตัว์ป่าให้เร่งขยายพนัธุ์สตัว์ป่าโดยเฉพาะเนื้อทราย ซึ่งเป็นสัตว์พื้นเพดั้งเดิม ให้สามารถน�าไปปล่อยให้ใช้ชีวิต 

กลบัคนืสู่สภาพป่าดั้งเดมิต่อไป...”
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ศูนย์ศึกษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน 

อนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิต�าบลสนามไชย  

อ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ประวัติความเป็นมา ในโอกาสที่พระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัเสดจ็พระราชด�าเนนิไปประกอบ

พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน  

ที่จงัหวดัจนัทบรุ ีเมื่อวนัที่ ๒๘ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ 

ได้พระราชทานพระราชด�าริแก่นายบญุนาค สายสว่าง  

ผู้ว่าราชการจงัหวดัจนัทบรีุ สรปุได้ว่า “...ให้พจิารณา

พืน้ที่ทีเ่หมาะสมจัดท�าโครงการการพัฒนาด้าน

อาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพื ้นที ่

ชายฝั ่งตะวันออกของจังหวัดจันทบุรี...” โดย

พระราชทานเงินที่ราษฎรได้ร่วมทูลเกล้าฯ ถวาย

ในโอกาสดังกล่าวเป็นทุนเริ่มด�าเนินการ และใน 

วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้พระราชทาน 

พระราชด�ารเิพิ่มเตมิ ณ พระต�าหนกัจติรลดารโหฐาน

เกี่ยวกบัโครงการที่จะจัดท�าขึ้นในเขตจังหวัดจันทบุรี
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สรปุสาระส�าคัญได้ว่า “...ให้พิจารณาจัดหาพื้นที่

ป่าสงวนเสื่อมโทรมหรือพื้นที่สาธารณประโยชน์ 

เพ่ือจัดต้ังเป็นศนูย์ศึกษาการพฒันาเช่นเดยีวกบั

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ให้เป็นศูนย์

ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาในเขตที่ดนิชายทะเล...” 

จังหวัดจันทบรุจีึงได้ร่วมหารือกบัหน่วยงานต่างๆ  

เพือ่พิจารณาความเหมาะสมและก�าหนดพืน้ที่บรเิวณ 

อ่าวคุ ้งกระเบน ต�าบลสนามไชย อ�าเภอท่าใหม่ 

จงัหวดัจนัทบรุ ีเป็นพื้นที่จดัตั้งศูนย์ศกึษาฯ

พื้นที่ด�าเนินการ ศูนย์ศึกษาการพฒันาอ่าว

คุ้งกระเบนฯ มพีื้นที่โครงการประมาณ ๓๔,๒๙๙ ไร่

การด�าเนินงานของศูนย์ฯ ด�าเนินกจิกรรม

ในการค้นคว้า ทดลอง และสาธติการพฒันาปรบัปรงุ

สภาพแวดล้อมชายฝั่ง ได้แก่ การศกึษาวจิยัวธิบี�าบดั

น�้าเสยีจากบ่อกุ้งกุลาด�า ส่งเสรมิการอนุรักษ์สภาพ

แวดล้อมและรักษาดุลยภาพของทรพัยากรธรรมชาต ิ

โดยเฉพาะอย ่างยิ่ งการอนุ รักษ ์และรวบรวม 
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พนัธุไ์ม้ป่าชายเลน นอกจากนี้ยังมกิีจกรรมอื่นๆ อกี เช่น  

การวิจัยและทดสอบระบบการเกษตรผสมผสาน  

การส่งเสรมิความรู้ในเรื่องของสหกรณ์ จัดอบรม 

ด้านการปศสุตัว์ เป็นต้น
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ศูนย์ศึกษาการพฒันาภพูานอนัเนื่อง 

มาจากพระราชด�าร ิบ้านนานกเค้า ต�าบล

ห้วยยาง อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประวัติความเป็นมา สบืเนื่องจากเมื่อวันที่  

๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๕ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้

หม่อมเจ้าจกัรพนัธ์เพญ็ศริ ิจกัรพนัธุ์ องคมนตร ีและ

อธบิดกีรมชลประทาน เข้าเฝ้าทูลละอองธลุพีระบาท 

ณ กรมราชองครกัษ์ สวนจิตรลดา ในการนี้ได้

พระราชทานพระราชด�าริให้กรมชลประทานพิจารณา

วางโครงการจัดหาน�้าสนับสนุนโครงการศูนย์ศึกษา
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การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เพื่อ

ให้มีการศึกษาทดลองงานพัฒนาการเกษตรต่างๆ 

ตามความเหมาะสม ส�าหรบัเป็นตัวอย่างให้ราษฎร

น�าไปปฏบิตัติ่อไป เมื่อวนัที่ ๔ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ 

คณะรฐัมนตรีได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 

โครงการศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานฯ โดยมหีม่อมเจ้า 

จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ เป็นประธาน และวันที่  

๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๖ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตร

ศูนย์ศกึษาฯ แห่งนี้อกี และได้มพีระราชด�ารเิพิ่มเตมิ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จึงได้เริ่มด�าเนินการ

ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๒๗ เป็นต้นไป

พื้นที่ด�าเนินการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

ภพูานฯ มพีื้นที่โครงการประมาณ ๒,๓๐๐ ไร่ และเขต

ปรมิณฑลเพื่อการพฒันาป่าไม้ประมาณ ๑๑,๐๐๐ ไร่
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การด�าเนนิงานของศูนย์ฯ ด�าเนนิการพัฒนา

ระบบชลประทาน พัฒนาระบบการปลูกพืชเศรษฐกิจ

ที่มีผลต่อการเพิ่มรายได้ของเกษตรกร เช่น การ

ศึกษาทดสอบพนัธุ์ข้าวไร่ที่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่

การศึกษาเกี่ยวกบัผลของสารเคมีป้องกนัและก�าจัด

แมลง การจัดระบบเกษตรแบบผสมผสาน เป็นต้น 

การศึกษาระบบนิเวศวิทยาของป่า การพัฒนาและ

ปรบัปรงุคุณภาพดิน การส่งเสรมิและพัฒนาด้าน

ปศสุตัว์และประมง
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ศนูย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

อันเนื ่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอ

ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา เมื่อวนัที่ ๑๑ ธนัวาคม 

พ.ศ. ๒๕๒๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวได้

พระราชทานพระราชด�ารใิห้พจิารณาพื้นที่บริเวณป่า

ขนุแม่กวง อ�าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ จดัตั้ง 

เป็นศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้อนัเนื่องมาจาก 

พระราชด�าร ิโดยมพีระราชประสงค์ที่จะใช้เป็นศนูย์กลาง 

ในการศกึษา ทดลองเพื่อหารูปแบบการพฒันาต่างๆ 

ในบรเิวณพื้นที่ต้นน�้าที่เหมาะสมกบัพืน้ที่บริเวณต้นน�้า

ล�าธารของภาคเหนือ และเผยแพร่ให้ราษฎรน�าไป

ปฏบิตัต่ิอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพฒันาพื้นที่ต้นน�้า

ล�าธาร โดยการใช้ระบบชลประทานเข้าเสริมการปลกู

ป่าไม้ ๓ อย่าง และการใช้ลุ่มน�้าให้เกดิประโยชน์

ทางเศรษฐกจิ ในวนัที่ ๓ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๒๗ 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัได้เสดจ็พระราชด�าเนนิ

ไปยงัพื้นที่โครงการและได้พระราชทานพระราชด�าริ

เพิ่มเติม ให้ศูนย์ฯ ท�าการศึกษาพัฒนาป่าไม้พื้นที่

ต้นน�้าล�าธารให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์เป็นหลกั โดยให้

ต้นทางเป็นป่าไม้และปลายทางเป็นการศึกษาการ

ท�าประมงตามอ่างเกบ็น�้าซึ่งจะก่อให้เกดิประโยชน์กบั

ราษฎรอย่างแท้จรงิ
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พื้นที่ด�าเนินการ ศูนย์ศกึษาการพฒันาห้วย

ฮ่องไคร้ฯ มีพื้นที่ด�าเนินการอยู่ในเขตป่าสงวนแห่ง

ชาต ิ“ป่าขุนแม่กวง” ซึ่งมพีื้นที่ประมาณ ๘,๘๐๐ ไร่  

ภูมิประเทศทั่วไปเป็นป่าเขา ทิศเหนือเป็นป่าไม้

เบญจพรรณ พื้นที่ตอนกลางและตอนใต้เป็นป่าที่มี

สภาพค่อนข้างเสือ่มโทรม ซึ่งใช้เป็นพืน้ที่ในการศกึษา

การพฒันาเกษตรกรรมด้านต่างๆ

นอกจากนี้แล้วศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย 

ฮ่องไคร้ฯ ยงัมศีูนย์สาขา ประกอบด้วย

๑. โครงการศูนย์บรกิารพัฒนาและขยาย 

พนัธุ ์ ไม ้ดอกไม ้ผลอนัเนื่องมาจากพระราชด�าริ  

อ�าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่

๒. โครงการพฒันาเบด็เสร็จลุ่มน�้าสาขาแม่น�้า

ปิงอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอฮอด อ�าเภอ

จอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ และอ�าเภอบ้านโฮ่ง จงัหวดั

ล�าพูน

๓. โครงการพฒันาพื้นที่ป่าขนุแม่กวงอนัเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริ อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชยีงใหม่

๔. โครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าร ิจงัหวดัเชยีงราย

การด�าเนนิงานของศูนย์ฯ ได้ด�าเนนิกจิกรรม

ด้านการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมใน

การพฒันาพื้นที่ต้นน�้าล�าธาร มกีารปลูกป่า ๓ อย่าง 
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“...การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตทิี่มอียู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในท�านองสร้างสรรค์  ไม่ใช่ท�าลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่แหล่งน�้า เพราะราษฎร 

ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรซึ่งต้องพึ่งน�้าทั้งในการท�ากนิและอปุโภคบรโิภค...”
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(ไม้เศรษฐกจิ ไม้ผล และไม้ใช้สอย) ๓ วธิ ี (โดยการ

ใช้น�้าจากชลประทาน น�้าฝน และฝายเก็บกักน�้าขนาด

เลก็ตามแนวร่องหบุเขา ซึ่งเรยีกว่า Check Dam เพื่อ

รกัษาความชุ่มชื้น) ศึกษาการพฒันาระบบเกษตร 

ป่าไม้ ศึกษาวิจัยต้นน�้าล�าธาร นิเวศวิทยาป่าไม้  

การป้องกนัไฟป่าแบบเปียก การศกึษาการเพาะเลี้ยง

สตัว์ป่าในพื้นที่ต้นน�้าล�าธาร จดัท�าระบบอนรุกัษ์และ

พฒันาดิน รวมทั้งการศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรม

ต่างๆ การท�าปศสุตัว์โคนม สตัว์ปีก และการเกษตร

อตุสาหกรรม
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริ ต�าบลกะลุวอเหนอื อ�าเภอเมอืง 

จงัหวดันราธวิาส

ประวัติความเป็นมา เนื่องในโอกาสที่ 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์  

พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ ้าลูกเธอ  

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์ฯ อัครราชกมุารี เสด็จ

พระราชด�าเนินแปรพระราชฐานประทับแรม ณ  

พระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส  

เมื่อวนัที่ ๑๘ สงิหาคม - ๓ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๒๔  

ได้เสดจ็ฯ เยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่จงัหวดั

นราธิวาส ท�าให้ทรงทราบถึงปัญหาว่าสภาพพื้นที่ 

ในบริเวณจงัหวดันราธวิาสเป็นที่ลุม่ต�่ามนี�้าขงัตลอดปี 

และมีสภาพเป็นดินพร ุ เมื่อระบายน�้าออกแล้ว 

จะแปรสภาพเป็นกรดจัด ท�าการเพาะปลูกไม่ได้ผล 

จึงได้พระราชทานพระราชด�ารกิับหม่อมเจ้าจักรพันธ์
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เพญ็ศริ ิจกัรพนัธุ์ องคมนตร ีและผู้ว่าราชการจงัหวดั

นราธวิาสว่า ควรมีศูนย์ศึกษาการพฒันาในการ

ศึกษาวิจัยดินพรุ น�าผลส�าเรจ็ของโครงการไปเป็น

แบบอย่างในการพัฒนาพื้นที่พรอุื่นๆ ต่อไป ต่อมา

จึงได้มีการประชุมร่วมกนัระหว่างจังหวัดนราธิวาส

และส�านักงานคณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ(ส�านกังาน กปร.) 

เพื่อก�าหนดนโยบายเกี่ยวกบัการจัดตั้งศูนย์ศึกษา 

การพฒันา โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

พิกุลทอง”

พื้นที่ด�าเนินการ บรเิวณที่ตั้งศูนย์ศกึษาการ

พฒันาพกิลุทอง มีเนื้อที่ประมาณ ๕๑๐ ไร่ แบ่ง

ออกเป็นอาคารส�านักงานและแปลงสาธติบนที่ดิน 

๒๐๒ ไร่ และแปลงวจิยัทดลองในพื้นที่พร ุ๓๐๘ ไร่ 

อกีทั้งยงัมีพื้นที่พรจุังหวัดนราธวิาสเนื้อที่ประมาณ 

๒๖๑,๘๖๐ ไร่
“...งานที่ควรท�า บางทงีานแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากต้็องท�า แต่บางที

กจ็ะต้องท�าเป็นโครงการหรอืหลกัการท�างานที่กว้างๆ ออกไป...”
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นอกจากนี้ยงัมศีูนย์สาขาอกี ประกอบด้วย

๑. โครงการสวนยางเขาตนัหยง อ�าเภอเมอืง 

จงัหวดันราธวิาส

๒. โครงการพัฒนาหมู่บ้านปิแนมูดอ อ�าเภอ

ระแงะ จงัหวดันราธวิาส

๓. โครงการหมู ่บ้านเกษตรปศุสัตว์มูโนะ 

อ�าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส

การด�าเนินงานของศูนย์ฯ กจิกรรมที่ศูนย์ฯ 

ได้ด�าเนนิการ คอื การศกึษาวจิยัและปรบัปรงุดนิที่มี

ปัญหาให้สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 

ได้อีก เช่น การพัฒนาดินอินทรยี์และดินเปรี้ยวจัด 

การใช้น�้าจดืชะล้างกรดออกจากดนิ ทดลองเลี้ยงปลา 

น�้ากร่อยซึ่งในขณะนี้น�้าเปรี้ยวสามารถปรบัปรุงเพื่อ

ใช้เลี้ยงปลาได้แล้ว การศึกษาการปลูกไม้โตเร็ว 

ในพื้นที่พรเุพื่อประโยชน์ทางอุตสาหกรรม เป็นต้น  

การพฒันาระบบปลูกพชื การคดัเลือกพนัธุไ์ม้ที่มคีวาม

เหมาะสมในสังคมพชื ป่าพรุ การท�าสวนยางครบวงจร  
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การปรับปรุงและบ�ารุงรักษาป่า การพัฒนาอาชพี การ 

พฒันาและส่งเสรมิการเลี้ยงสตัว์ โครงการผลติพืช

สวนประดบัเพือ่การศกึษาหาพันธ์ุไม้ดอกและวธีิปลกู

ที่เหมาะสมในภาคใต้เพื่อแนะน�าให้เกษตรกรปลูก 

ต่อไป เช่น สร้อยทอง แกลดโิอลัส เบญจมาศ เฮลิโกเนยี  

ปทุมมา ซ่อนกลิ่น หน้าวัว ดาวเรอืง บานชื่น และ

แอสเตอร์

ศูนย ์ศึ กษาการพัฒนาอัน เนื่ องมาจาก 

พระราชด�ารทิั้ง ๖ แห่ง ได้กระท�าหน้าที่ “พิพิธภัณฑ์

ธรรมชาติท่ีมีชวีติ” ดจุดงัฟันเฟืองจกัรกลส�าคญัของ

การพัฒนาชนบทในประเทศไทยที่ได้รบัการยอมรับ

กนัอย่างกว้างขวาง จะเห็นได้ว่าแนวพระราชด�าริใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นแสดงถงึพระปรีชา

สามารถอันสูงเลิศที่บ่งบอกถงึพระอัจฉรยิภาพเป็นที่

ยิง่วา่ ทรงเป็นนกัพฒันาชนบททีย่ิ่งใหญ่พระองค์

หนึ่งในโลกนี้ทีเดียว
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แนวพระราชด�ารเิพื่อพึ่งตนเองของเกษตรกร 

ในชนบทตามหลกัการแห่งทฤษฎีการยอมรบั 

นวตักรรม (lnnovation Adoption Theory) 

บรรดานักวิชาการด้านการพัฒนาชนบทและ

ผู้ปฏิบัติด้านการพัฒนามักฉงนอยู่เสมอว่าพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้กลุยุทธ์ใดในการแนะน�า

เผยแพร่ประชาชนให้ยอมรับแนวพระราชด�าริของ

พระองค์ เพราะในการพัฒนาชนบทตามแผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติของไทยนั้น จ�าต้อง

ยอมรับด้วยความจรงิว่ายงัไม่บรรลุเป้าหมายสมบรูณ์

ดงัที่ได้วางไว้ ปัญหาส�าคญัที่ยังต้องคาอยูเ่หนยีวแน่น 

คอื การยอมรบัการพฒันาจากผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 

(Change Agent)

เมื่อวเิคราะห์จากแนวคดิของ Everett M. Rogers  

เกี่ยวกับทฤษฎีการแปรกระจายนวัตกรรม (The 

Diffusion of lnnovation Theory) มสีาระส�าคญัว่า การ

ที่บุคคลจะยอมรับแนวคิดการพัฒนาได้นั้น จะต้อง

“...ถ้าท�าด้วยความซื่อสตัย์สจุรติ ด้วยความรู้ในทางหลกัวชิาและท�าด้วยความตั้งใจจรงิ งานกจ็ะส�าเรจ็ด้วยด.ี..”
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มีปัจจัยเกี่ยวข้องมากมายขึ้นอยู่กบัตัวบคุคล ระบบ

สังคม ระบบสือ่สารของนวตักรรม และระยะเวลาการ

ด�าเนินการด้วย ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ขั้นตอนการยอมรบั

ของประชาชนในแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวแล้วพบว่าทรงเป็นนักพฒันาชนบท 

ที่ประสบความส�าเรจ็ดงัรายละเอยีดดงันี้ คอื

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกฝังแนว 

พระราชด�ารใิห้ประชาชนยอมรบัไปปฏิบตัิอย่าง 

ต่อเนื่อง โดยให้วงจรการพัฒนาด�าเนนิไปตามครรลอง

ธรรมชาต ิกล่าวคอื

๑. ทรงสร้างความตระหนักแก่ประชาชน

ให ้รับรู ้  (Awareness) ในทุกคราเมื่อเสด็จ

พระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนในทุกภูมิภาค

ต่างๆ จะทรงมีพระราชปฏิสนัถารให้ประชาชน 

ได้รบัทราบถงึสิ่งที่ควรรบัรู้ เช่น การปลูกหญ้าแฝก

จะช่วยป้องกันดินพังทลาย และใช้ปุ๋ยธรรมชาติจะ

ช่วย ประหยดัและบ�ารุงดนิ การแก้ไขดนิเปรีย้วในภาค

“...ใครมคีวามคดิอะไรกส็นบัสนนุให้ทดลองได้ ในวชิาใดกต็ามซึ่งเกี่ยวข้องกบัการพฒันา...”
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ใต้สามารถกระท�าได้ การตัดไม้ท�าลายป่าจะท�าให้ 

ฝนแล้ง เป็นต้น ตวัอย่างพระราชด�ารสัที่เกี่ยวกบัการ

สร้างความตระหนกัให้แก่ประชาชน ได้แก่

“.. .ประเทศไทยนี ้เป ็นที ่ที ่เหมาะมาก 

ในการตัง้ถิน่ฐาน แต่ว่าต้องรักษาไว้ ไม่ท�าให้

ประเทศไทยเป็นสวนเป็นนากลายเป็นทะเลทราย 

ก็ป้องกันท�าได้...”

๒. ทรงสร้างความสนใจแก่ประชาชน (lnterest) 

หลายท่านคงได้ยนิหรอืรบัฟังโครงการอนัเนื่องมาจาก

พระราชด�ารใินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีนาม

เรยีกขานแปลกหู ชวนฉงน น่าสนใจตดิตามอยู่เสมอ 

เช่น โครงการแก้มลงิ โครงการแกล้งดิน โครงการ 

เส้นทางเกลอื โครงการน�้าดีไล่น�้าเสยี หรอืโครงการ 

น�้าสามรส ฯลฯ เหล่านี้ เป็นต้น ล้วนชวนเชิญให้

ตดิตามอย่างใกล้ชดิ แต่พระองค์ก็จะมพีระราชาธบิาย
“...พยายามที่จะท�าอะไรที่ง่ายๆ แล้วในที่สดุกท็�าง่ายๆ แล้วได้ผล 

กจ็ะเป็นหลกัวชิาโดยอตัโนมตั.ิ..”

“...การทดลองต่างๆ นี้ ท�าเป็นส่วนน้อยคอืท�าเป็นส่วนเลก็ๆ สามารถที่จะเกบ็ไว้ให้คนดวู่า ตรงนี้ท�าอย่างนี้มนัไม่ค่อยดใีช้ไม่ได้...กเ็ป็นหลกัวชิา...”
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“...ถ้าราษฎร “รู้รกัสามคัค”ี เขาจะเข้าใจว่าเมื่อเขามรีายได้ เขาก ็

จะยนิดีเสยีภาษี เพื่อช่วยราชการให้สามารถท�าโครงการต่อไป 

เพื่อความก้าวหน้าของประเทศชาต.ิ..”

“...ราษฎรที่ยากจนนี้ เขาไม่มกี�าลงัที่จะตอบแทนอะไรได้เลย แม้จะท�างานกไ็ม่ค่อยได้ เพราะความยากจน แต่ถ้าเราสามารถที่จะท�าให้เขา

อยู่ดกีนิดขีึ้นหน่อยเขากจ็ะสามารถท�ารายได้ได้มากขึ้น เรากจ็ะลดการสงเคราะห์ลงได้...”

แต่ละโครงการอย่างละเอียด เป็นที่เข้าใจง่าย รวดเร็ว

แก่ประชาชนทั้งประเทศ

๓. ในประการต่อมา ทรงให้เวลาในการ

ประเมินค่าหรือประเมินผล (Evaluate) ด้วยการ

ศึกษาหาข้อมูลต่างๆ ว่าโครงการอนัเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริของพระองค์นั้นเป็นอย่างไร สามารถน�าไป 

ปฏบิตัไิด้ในส่วนของตนเองหรือไม่ ซึ่งยงัคงยึดแนวทาง 

ที่ให้ประชาชนเลอืกการพฒันาด้วยตนเองที่ว่า

“...ขอให้ถือว่าการงานที่จะท�านั้นต้องการ

เวลาเป็นงานที่มีผู้ด�าเนินมาก่อนแล้ว ท่านเป็น 

ผูท่ี้จะเข้าไปเสรมิก�าลงั จงึต้องมคีวามอดทนที่จะ

เข้าไปร่วมมือกับผู้อื่น ต้องปรองดองกับเขาให้ได้ 

แม้เห็นว่ามีจุดหนึ่งจุดใดจะต้องแก้ไขปรับปรุงก็

ต้องค่อยพยายามแก้ไขไปตามที่ถูกที่ควร...”
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๔. ในขั้นทดลอง (Trial) เพื่อทดสอบว่างาน

ในพระราชด�ารทิี่ทรงแนะน�านั้นจะได้ผลหรือไม่ ซึ่ง 

ในบางกรณีหากมีการทดลองไม่แน่ชัดก็ทรงมักจะ 

มใิหเ้ผยแพร่แก่ประชาชน หากมผีลการทดลองจนแน่ 

พระราชหฤทยัแล้วจงึจะออกไปสู่สาธารณชนได้ เช่น 

ทดลองปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน�้านั้นได้มี

การค้นคว้าหาความเหมาะสมและความเป็นไปได้จน

ทั่วทั้งประเทศว่าดยีิ่ง จงึน�าออกเผยแพร่แก่ประชาชน 

เป็นต้น

๕. ขั้นยอมรบั (Adoption) โครงการอนัเนื่อง

มาจากพระราชด�ารนิั้นเมื่อผ่านกระบวนการมาหลาย

ขั้นตอน บ่มเวลาการทดลองมาเป็นเวลานานตลอด

จนทรงให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระ

ราชด�ารแิละสถานที่อื่นๆ เป็นแหล่งสาธติที่ประชาชน

สามารถเข้าไปศึกษาดูได้ถึงตัวอย่างแห่งความส�าเร็จ 

ดงันั้น แนวพระราชด�าริของพระองค์จงึเป็นสิ่งที่ราษฎร

สามารถพิสูจน์ได้ว่าจะได้รบัผลดีต่อชีวิตและความ

เป็นอยู่ของตนได้อย่างไร

แนวพระราชด�ารทิั้งหลายดังกล่าวข้างต้นนี้ 

แสดงถ งึพระวิ ร ยิอุ ตสาหะที่พระบาทสมเด็ จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระสติปัญญา ตรากตร�า

พระวรกายเพื่อค้นคว้าหาแนวทางการพัฒนาให้พสก

นิกรทั้งหลายได้มีความร่มเยน็เป็นสุขสถาพรยั่งยืน

นาน นับเป็นพระมหากรณุาธิคุณอันใหญ่หลวงที่ได้

พระราชทานแก่ปวงไทยตลอดเวลา ๕๐ ปี จงึกล่าว

ได้ว่าพระราชกรณยีกจิของพระองค์นั้นสมควรอย่างยิ่ง

ที่ทวยราษฎรจักได้เจรญิรอยตามเบื้องพระยุคลบาท

ตามที่ทรงแนะน�าสั่งสอน อบรม และวางแนวทางไว้

เพื่อให้เกดิการอยู่ดมีสีขุโดยถ้วนเช่นกนั

“...ถ้าราษฎร  “รู้จกัสามคัค”ี และรู้ว่า “การเสียคอืการได้” ประเทศชาตก็ิจะก้าวหน้า

เพราะว่าการที่คนอยู่ดีมีความสขุนั้นเป็นก�าไรอกีอย่างหนึ่งซึ่งนับเป็นมูลค่าเงิน 

ไม่ได้...”
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สรุป

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัทรงมพีระเมตตา

พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ารแิก่

อาณาประชาราษฎร์ ตั้งแต่เสด็จเถลงิถวัลย์สริริาช

สมบตัิในปี พ.ศ. ๒๔๘๙ จวบจนปัจจุบันนับเป็น

เวลาถงึ ๕๐ ปี พระองค์ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิไปยงั

พื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ท�าให้ทรงเป็นนักวิจัยชนบท

ด้วยพระองค์เอง เริ่มจากการรวบรวมข้อมูลที่ทรง

ค้นพบและผลจากการศกึษาค้นคว้าวจิยั ซึ่งสิ่งนี้ทรง 

น�ามาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาในเวลาต่อมา ทรง

เน้นหนักที่จะให้ประชาชนพึ่งตนเองได้อย่าง

ค่อยเป็นค่อยไป เครือ่งมอืที่ทรงใช้ในการเสริมสร้าง 

การเรยีนรู้เพื่อพึ่งตนเองได้ในชนบท คือการที่ได้

พระราชทานพระราชด�ารใิห้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการ

พฒันาอนัเนื่องมาจากพระราชด�ารขิึ้น ๖ แห่ง  

ทั่วประเทศ ท�าการศึกษาค้นคว้าหาความเหมาะสม

ด้านการพฒันาของแต่ละภูมิภาคซึ่งที่นี่เองทรงเลอืก

ไว้ใช้เป็นแหล่งที่ประชาชนสามารถเข้ามาศกึษา และ

ใช้บรกิารจากเจ้าหน้าที่ของรฐัในระบบ One Stop 

Service อนักลายเป็นมิติใหม่ของการพัฒนาเพื่อพึ่ง

ตนเองได้ในปัจจบุนั ซึ่งการค้นคว้าหาแนวทางพฒันา

ทรัพยากรบุคคลของประเทศให้พึ่งตนเองได้นี้ เป็นงาน 

ที่หนักและท้าทายความสามารถยิ่งนักด้วยใช้ระยะ

เวลาอันยาวนานยิง่ แต่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั

ที่รักย ิ่งของปวงไทยทรงบรรลผุลส�าเรจ็นั้นแล้ว 

อย่างแท้จรงิ
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 อนัเนื่องมาจากพระราชด�ารแิละเทคโนโลยพีฒันา” วนัที่ ๓ สงิหาคม ๒๕๓๘ ณ ห้องประชมุสารนเิทศ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ด้วยความร่วมมอืของส�านกังาน กปร.

โลกใบใหม่. โครงการพระราชด�าริ “แก้มลิง” ของขวัญปีใหม่จากในหลวง. ๒๕๓๙.

วารสารมลูนธิิชยัพัฒนา. การพลิกฟ้ืนคนืแผ่นดนิเขาชะงุม้ ผลส�าเรจ็แห่งทฤษฎกีารปลกูป่าโดยไม่ต้องปลกู  

 (สงิหาคม ๒๕๓๙.)

____. สทิธิบัตรในพระปรมาภไิธยของพระมหากษตัริย์พระองค์แรกในประวตัศิาสตร์ชาตไิทยและครัง้แรก 

 ของโลก. กนัยายน ๒๕๓๖.

____. เส้นทางเกลอื เอกสารการศึกษาระบบการผลติและจ�าหน่ายเกลอืเพื่อหาทางเสรมิไอโอดนีเข้าใน 

 เกลือบริโภค กรณีศึกษาที่อ�าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่. (กนัยายน ๒๕๓๖.)

วารสาร ส.ม.ท. โครงการพระราชด�ารนิั้น กค็อื ให้รถแล่นพอแล่นได้ไม่คั่ง ไม่ศูนย์กโิลเมตรต่อชั่วโมง. ๒๕๓๓  

วทิยาลยัเทคนคิสกลนคร. เครื่องผสมเกลือไอโอดีนแบบฉีดพ่นผสม (เอกสารรายงาน) 

วทิยาลยัเทคนคิเชยีงใหม่. เครื่องผสมเกลือไอโอดีน (lodine Salt Mixer) (เอกสารแจกจ่าย)

ศูนย์ศึกษาการพฒันาพกิลุทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ. พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

 เมื่อเสด็จพระราชด�าเนินโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๓๖.  

 เอกสารโรเนยีว.

ศูนย์ศกึษาการพฒันาห้วยทรายอนัเนื่องมาจากพระราชด�าร.ิ ๑๐ ปี พระราชกรณียกจิ ของพระบาทสมเดจ็ 

 พระเจ้าอยู่หวัภมูพิลอดุลยเดช ในโครงการศูนย์ศึกษาพฒันาห้วยทรายอนัเนื่องมาจากพระราชด�าร,ิ  

 ประจวบครีขีนัธ์ : ส�านกังาน น.ส.พ. หวัหนิสาร.

สถาบนัทรพัยากรชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์. โครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลนในเขตพื้นที่ 

 เป้าหมายของจังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี. (เอกสารรายงาน)

สญัญา สญัญาววิฒัน์. ทฤษฎีสังคมวิทยา. กรงุเทพฯ : ส�านกัพมิพ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. ๒๕๓๖.

สภุาวด ีศริริตันากร. “ลักษณะโครงสร้างของป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส. (วทิยานพินธ์ วทิยาศาสตร์ 

 มหาบณัฑติ สาขาวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์), ๒๕๓๗.

ส�านักการระบายน�้ากรงุเทพมหานคร. โครงการปรับปรุงบึงมักกะสันอันเนื ่องมาจากพระราชด�าริ.  

 (เอกสารโรเนยีว)

____. โครงการพระราชด�าริในปีต่างๆ พร้อมคณะการด�าเนินการ. (เอกสารรายงาน)

____. ในหลวงกับการป้องกันน�้าท่วมกรุงเทพมหานคร.

ส�านกังานคณะกรรมการทรพัยากรน�้าแห่งชาต ิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานจัดการทรัพยากรน�้า. 

 กรงุเทพฯ : อมรนิทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, ๒๕๓๙.

ส�านักงานคณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ. ๕๐ ปี แห่งการพัฒนา 

 ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. กรงุเทพฯ : โอ.เอส. 

 พริ้นติ้งเฮ้าส์.
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____. ประมวลพระราชด�าริ เก่ียวกับการอนรุกัษ์ดนิโดยการปลกูหญ้าแฝก. กรุเทพฯ : โรงพมิพ์ ๒๑ เซน็จูรี.่

____. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี. กรงุเทพฯ : โรงพมิพ์ ๒๑ เซน็จูรี่, ๒๕๓๙.

ส�านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาต.ิ สองมหาราชนกัพฒันา. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติ้งกรุฟ๊, ๒๕๓๑.

ส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต.ิ รางวลัสภาวจิยัแห่งชาต ิประจ�าปี ๒๕๓๖ ผลงานคิดค้นหรือสิง่ประดษิฐ์ 

 เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน�้าหมุนช้าแบบทุ่นลอย หรือ “เครื่องกังหันน�้าชัยพัฒนา”. กรงุเทพฯ :  

 โรงพมิพ์ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๓๖.

ส�านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการพระราชด�าริ “ฝนหลวง” กรงุเทพฯ : ส�านกังานปฏบิตั ิ

 การฝนหลวง, ๒๕๓๕.

____. ในหลวงของเรากับฝนหลวง. กรงุเทพฯ : ส�านกังานปฏบิตักิารฝนหลวง, ๒๕๓๕.

ส�านกังานภูมภิาคเอเชยีและแปซฟิิค องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต.ิ ศรีสวัสดิ์แห่งปฐพี.

ส�านกัพระราชวงั ๓๐ ปี นาข้าวทดลองในสวนจิตรลดา. กรงุเทพฯ : เดอะแคมเปน.

____. ๓๐ ปี ป่ายางในสวนจิตรลดา. กรงุเทพฯ : อมรนิทร์พริ้นติ้ง กรุ๊ฟ, ๒๕๓๔.

ส�านกัราชเลขาธกิาร. ประมวลพระราชด�ารัสและพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ ตั้งแต่ 

 ปีพุทธศักราช ๒๔๙๘ - ๒๕๐๘. กรงุเทพฯ : โรงพมิพ์พระจนัทร์, ๒๕๑๖.

____. ประมวลพระราชด�ารัสและพระบรมราโชวาท พุทธศักราช ๒๕๓๑. กรงุเทพฯ : โรงพมิพ์กรงุเทพฯ,  

 ๒๕๑๒.

____. ประมวลพระราชด�ารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ ปีพทุธศักราช ๒๕๓๕.  

 กรงุเทพฯ : โรงพมิพ์กรงุเทพฯ, ๒๕๓๖.

____. พระราชกรณียกิจระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๒๗ - เดือนกันยายน ๒๕๒๘. กรงุเทพฯ : โรงพิมพ์ 

 ไทยวฒันพานชิ, ๒๕๓๓.

____. พระราชกรณียกิจระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๓๑ - เดือนกันยายน ๒๕๓๒. กรงุเทพฯ : โรงพิมพ์ 

 ไทยวฒันาพานชิ, ๒๕๓๓.

ส�านกัอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิกรมป่าไม้. ฝายต้นน�้าล�าธาร. (เอกสารทางวชิาการ)

เอนก ก้านสงัวอน. เครื่องบ�าบัดน�้าเสียอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (TRX-1) (เอกสารโรเนยีว)

____. ระบบบ�าบัดน�้าเสียโดยใช้สารเร่งตกตะกอน. (เอกสารโรเนยีว)
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คณะผู้จัดท�า

นายสเุมธ  ตนัตเิวชกลุ

นายมนูญ  มกุข์ประดษิฐ์

นายพมิลศกัดิ์  สวุรรณทตั

นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ

นายเฉลมิเกยีรต ิ แสนวเิศษ

 

 นายปกรณ์  สตัยวณชิ นายสมพล  พนัธุ์มณี

 นายโกวทิย์  เพ่งวาณชิย์ นายสวุฒัน์  เทพอารกัษ์

 นางสาวกานต ี พรหมศริ ิ นายสางศรนีติย์  บญุทอง

 หม่อมหลวงจริพนัธุ์  ทววีงศ์ นางสาวสนุทร ี ศรปีรชัญากลุ

นายไพโรจน์  บญุผูก

นายลลติ  ถนอมสงิห์

นายสายเมอืง  วริยศริิ

นางสวุรรณา  พาศริิ

หม่อมราชวงศ์เพญ็ศริ ิ กรยัวเิชยีร

นายอนนัต์  ทองประชมุ

นางศศพิร  ปาณกิบตุร

ว่าที่ ร.ต.มนตร ี  เฉยีบแหลม

นายครรชติ  ชยะไพบูลย์

นางอรอนนัต์  วฒุเิสน

นายสทุศัน์  โพธศิริกิลุ

และเจ้าหน้าที่ส�านกังานคณะกรรมการพเิศษ

เพื่อประสานงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด�าริ

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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ภาพประกอบ

ส�านกัราชเลขาธกิาร

ส่วนช่างภาพส่วนพระองค์

ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ กรมชลประทาน

นายวโิรจน์  เทยีมเมอืง

นายทวศีกัดิ์  แป้นคุ้มญาติ

นายธนะ  กลิ่นบางพูด

นายวชิาญ  ธรีะสบืสกลุ

จัดพิมพ์โดย

ส�านกังานคณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด�าริ

๒๐๑๒ ซอยอรณุอมรนิทร์ ๓๖ ถนนอรณุอมรนิทร์ 

แขวงบางยี่ขนั เขตบางพลดั กรงุเทพฯ ๑๐๗๐๐

โทรศพัท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐-๖ โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒

http://www.rdpb.go.th   Facebook: RDPB Project

ISBN 974-7774-14-3
 พมิพ์ครั้งแรก ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๐  จ�านวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม

 พมิพ์ครั้งที่ ๒ เมื่อ สงิหาคม ๒๕๔๒  จ�านวน ๕,๐๐๐  เล่ม

 พมิพ์ครั้งที่ ๓ เมื่อ พฤศจกิายน ๒๕๔๘ จ�านวน ๒,๐๐๐  เล่ม

 พมิพ์ครั้งที่ ๔ เมื่อ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จ�านวน ๑,๐๐๐  เล่ม

 พมิพ์ครั้งที่ ๕ เมื่อ เมษายน ๒๕๖๐ จ�านวน ๕,๐๐๐  เล่ม

www.rdpb.go.th
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ขอขอบคุณ

หม่อมราชวงศ์บตุร ี วรีะไวทยะ

หม่อมราชวงศ์ศร ี ลมิปิชาติ

นายรุ่งเรอืง  จลุชาต

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม  จนัทร์แก้ว

ศาสตราจารย์ ดร.สนทิ  อกัษรแก้ว

นายชยั  ราชวตัร

นายปราโมทย์  ไม้กลดั

นายสพุจน์  รจุริกลุ

นายวรีะชยั  ณ นคร

นายอารยี์  สวุรรณจนิดา

นายบรรจง  วรรธนะพงษ์

นายพสิทุธิ์  วจิารณ์สรณ์

นายเสน่ห์  วาฤทธิ์

นายชวลติ  อรุพพีฒัน์พงศ์

นายบญุประสาท  เธยีรราชกจิ

นายสรุพล  ปัตตานี

นางสาวรสรนิ  สมติะพนิทุ

นายสนใจ  หะวานนท์

นายววิฒัน์  ศลัยก�าธร

นายเอนก  ก้านวงัวอน

นายบญัชา  ตนัไถง

นางอรทยั  วฒันชยั

นายเสน่ห์  แก้วบญุเรอืง

นายชยัวฒัน์  สทิธบิศุย์

นายอนกุูล  สรวสิูตร

นายเกรยีงศกัดิ์  หงส์โต

นายวเิชยีร  สาคเรศ

พ.ต.อ.ดร  ปิ่นเฉลยีว

นายชยัโรจน์  ธรรมรตัน์
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