
วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ  ปีที่ ๙  ฉบับที่ ๔  ประจำาเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔

ISSN 1685-8234
ห้ามจำาหน่าย

ISSN 1685-8234   ปีท่ี ๙  ฉบบัที ่๔  ประจำาเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔

Atr_Cover.indd   1 22/5/2012   13:24



ISSN 1685-8234   ปีท่ี ๙  ฉบบัที ่๔ ประจำาเดอืนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔

นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร.
นายสุวัฒน  เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร.
นายโกวิทย  เพงวาณชิย รองเลขาธิการ กปร.
ม.ล.จิรพันธุ  ทวีวงศ รองเลขาธิการ กปร.

นายสมบูรณ  วงศกาด ผอ.สํานกัประสานงานโครงการพื้นที่ ๑
นายชัชชัย  ภูวิชยสัมฤทธิ์ ผอ.สํานกัประสานงานโครงการพื้นที่ ๒
นายปวัตร  นวะมะรัตน ผอ.สํานกัประสานงานโครงการพื้นที่ ๓
นายสิงหพงศ  รัชนิพนธ ผอ.สํานกัประสานงานโครงการพื้นที่ ๔
นายลลิต  ถนอมสิงห ผอ.สํานกักิจกรรมพิเศษ
นายประสาท  พาศิริ ผอ.สํานกังานเลขาธิการ
นางสาววัชรี  วัฒนไกร ผอ.สํานกัพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ

นายวรกานต  จุฑานนท ผอ.สํานกัแผนงานและวิเทศสัมพันธ

นางสาวอุศนีย  ธูปทอง ผอ.สาํนกัศกึษาและขยายผลการพฒันาฯ

นางสาวถกลวรรณ  ไกรสรสกุล ผอ.ศูนยสารสนเทศ

นายสุวัฒน  เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร.

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

 สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ

๒. เพือ่เผยแพรพระราชกรณยีกจิในพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 

สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ 

ทีไ่ดพระราชทานแนวพระราชดาํรกิารพฒันาประเทศและการ

พัฒนาชวยเหลือประชาชน

๓. เพื่อสร างความรู ความเข าใจเกี่ยวกับแนวพระราชดําริ

และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหแกประชาชน 

หนวยงานภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชนใหไดรับทราบขอมูล

อยางถูกตองและกวางขวางยิ่งขึ้น

ที่ปรึกษา

วัตถุประสงค

ดำาเนนิการโดย

คณะอำานวยการ

กองบรรณาธิการ

ภาพประกอบ

บรรณาธิการบริหาร

โปรดทราบ
 - บทความและขอเขียนตาง ๆ ในวารสารอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน ไมใชความเห็นของสํานกังานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานกังาน กปร.)
 - หากมีความประสงคจะนําขอมูลไปเผยแพรโปรดระบุแหลงที่มาของขอมูลดวย

กลุมสื่อสารองคกร

สำานักประชาสัมพันธ

สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

อาคารสํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร แขวงบางยี่ขัน

เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒

http://www.rdpb.go.th

ตู ปณ.๙ ปณฝ.ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๒

(วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จัดทำาขึ้นเพื่อแจกจาย หามจำาหนาย)

นายอนนัต  ทองประชุม ผอ.สํานกัประชาสัมพันธ

นายตรีวิทย  วินชิสําเภาทิพย ผอ.กลุมสื่อสารองคกร

นางเบญจรัตน  อัครพลวงศ กลุมสื่อสารองคกร
นางสาวมทิรา  ภัคทิพวดี กลุมสื่อสารองคกร

นางสาวมณฑิกา  โพธิ์ทอง กลุมสื่อสารองคกร

นางสาวสุชาดา  ศรีจงใจ กลุมสื่อสารองคกร
นางสาวกฤติกา  ปานเขียว กลุมสื่อสารองคกร
นายจักรพันธ  ดําขํา กลุมสื่อสารองคกร

นางสาวประภาพร  ซื่อสัตย กลุมสื่อสารองคกร

นายวิโรจน  เทียมเมือง สํานกัประสานงานโครงการพื้นที่ ๔

นายวิชาญ  ธีระสืบสกุล กลุมสื่อสารองคกร
นายทวีศักดิ์  แปนคุมญาติ กลุมสื่อสารองคกร
นายพิสิทธิ์  วิเชียรทศพร กลุมสื่อสารองคกร

นางสาววชิราภรณ ณ ศรโีต กลุมสื่อสารองคกร

นายพลวรรธน  สายะเสวี กลุมสื่อสารองคกร

บทบรรณาธิการ
ป พ.ศ. ๒๕๕๔ นับเปนปอันมีความหมายสําคัญยิ่งสําหรับปวงชนชาวไทย เปนปแหงปติสุขของ

ประชาชนทั้งประเทศ เปนปแหงมงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูทรงพระคุณอันประเสริฐ 

พระมหากษัตริยอันเปนที่รัก สถิตอยูทามกลางหัวใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ 

รอบ จึงนับเปนโอกาสมหามงคลที่ปวงประชาชน จะไดรวมใจกันนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 

ทีไ่ดทรงตรากตราํบาํเพญ็พระราชกรณยีกจินอยใหญเพือ่ประโยชนสขุแหงมหาชน และพรอมใจกนัจดังาน

เฉลิมพระเกียรติใหปรากฏแผไพศาลในพระมหาบารมีอันหาที่สุดมิได

ทานองคมนตรีสวัสดิ์ วัฒนายากร มีสมุดบันทึกเลมเล็ก ๆ  ติดตัวอยูเสมอ สมุดเล็ก ๆ  เหลานี้บันทึก

เหตุการณเรื่องราวการตามเสด็จฯ ไวอยางละเอียดถึงวันเวลาที่ไดติดตามทํางานถวายตั้งแตครั้งยังเปน

อธิบดีกรมชลประทาน

ผมมโีอกาสเดนิทางกบัทานองคมนตรสีวสัดิ ์หลายตอหลายครัง้ไปตดิตามความกาวหนาของโครงการ

ตาง ๆ  ซึ่งทานมักจะเลาเรื่องราวตาง ๆ  ใหฟง เหตุการณที่ทานเลาใหพวกเราไดฟงแลวซาบซึ้งใจจนนํ้าตา

คลอทกุครัง้หลายตอหลายเรือ่ง เรือ่งหนึง่มวีา ในคํา่คนือนัมดืมดิทีอ่าํเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ พระบาท

สมเดจ็พระเจาอยูหวั เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรพืน้ทีก่อสรางอางเกบ็นํา้ลาํพะยงั ตองทรงลอดรัว้ลวดหนาม

ของชาวบาน โดยไมตัดลวดหนาม เพราะไมตองการใหรั้วของชาวบานเสียหาย 

จะมีพระมหากษัตริยหรือประมุข ผูนําประเทศใดที่จะมุดลอดรั้วลวดหนามเพื่อไปหานํ้าชวยชาว

บานในยามคํ่าคืนเชนนี้... ฟงกี่ครั้งก็นํ้าตาคลอ อานกี่ครั้งก็นํ้าตาไหลโดยไมรูตัว

ผมเขียนบทบรรณาธิการนี้หลังจากอานตนฉบับพิสูจนอักษรซํ้าแลวซํ้าเลา บทความเรื่อง 

“พระมหากษัตริยผูทรงงานหนักที่สุดในโลก” ที่ทานองคมนตรีสวัสดิ์ เมตตามอบใหกองบรรณาธิการ

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดําริตีพิมพเผยแพรแกสาธารณชนใหประจักษแจงถึงพระราชหฤทัย

อันเปยมลนดวยความรักและหวงใยพสกนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโดยแท 

นีเ่องจงึเปนการเหมาะสมแลวทีจ่ะกลาววา พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ทรงเปนพระมหากษตัรยิ

ผูทรงงานหนักที่สุดในโลก 

บญุนกัแลวทีม่โีอกาสเกดิมาใตรมพระบรมโพธสิมภารในแผนดนิทีม่พีระเจาแผนดนิทีท่รงเหน็ทกุข

ของราษฎรประหนึ่งทุกขของพระองคเอง...จะเกิดชาติภพใดก็ขอใหไดเกิดเปนขาทูลละอองธุลีพระบาท

ทุกชาติไป

ถึงเดือนธันวาคมนี้ สารคดีชุดพิเศษ “ประโยชนสุขของแผนดิน” ออกอากาศทางชอง ๙ อสมท. 

วันอาทิตยชวงหลังขาวพระราชสํานัก ไดเดินทางมาถึงตอนที่ ๒๘ อยางไมนาเชื่อ! ...ไมนาเชื่อวายังมี

เกร็ดการทรงงานที่ยังตองศึกษาเรียนรูอีกมากมาย...ไมรูจบ

อยาลมืตดิตามชมอยางตอเนือ่ง และสง SMS ตอบคาํถามทายรายการ เพือ่ไปศกึษาดงูานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไปดูของจริง โครงการจริง ตัวตนผูคนจริง ๆ สถานที่จริงดวยกัน...

โปรดติดตาม...และ...โปรดติดตาม...

                 กองบรรณาธิการ
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ขอขอบพระทัย และขอบใจทานทั้งหลายเปนอยางยิ่งที่มีไมตรีจิตพรั่งพรอมกันมาใหพรวันเกิด 

รวมทั้งใหคํามั่นสัญญาดวยประการตาง ๆ ขาพเจาขอสนองตอพรและไมตรีจิตทั้งนั้นดวยใจจริงเชนกัน

ทานทั้งหลายในที่นี้ผู อยูในตําแหนงหนาที่สําคัญทั้งฝายพลเรือนและทหารยอมทราบแกใจทั่วกันวา

ความมั่นคงของประเทศชาตินั้นจะเกิดมีขึ้นไดก็ดวยประชาชนในชาติอยูดีมีสุขไมมีทุกขยากเข็ญ ดังนั้น 

การงานใดที่เปนทุกขเดือดรอนของประชาชน ทุกคนทุกฝายจึงตองถือเปนหนาที่ที่จะตองรวมมือกัน

ปฏบิตัแิกไขใหเตม็กาํลงั โดยเฉพาะขณะนีป้ระชาชนกาํลงัเดอืดรอนลาํบากจากนํา้ทวม จงึชอบทีจ่ะรวมมอื

กันปดเปาแกไขใหผานพนไปโดยเร็ว และจัดทําโครงการบริหารจัดการนํ้าอยางยั่งยืน อยางเชน โครงการ

ตาง ๆ  ที่เคยพูดไปนั้นก็เปนการแนะนํา ไมใชสั่งการ แตถาปรึกษากันแลว เห็นวาเปนประโยชนคุมคาและ

ทาํไดกท็าํ ขอสาํคญัจะตองไมขดัแยงแตกแยกกนั หากจะตองใหกาํลงัใจซึง่กนัและกนัเพือ่ใหงานทีท่าํบรรลุ

ผลที่มีประโยชน เพื่อความผาสุกของประชาชน และความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ ขออํานาจ

แหงคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุมครองรักษาทานใหปราศจากทุกข ปราศจากภัยและอํานวย

ความสุขความเจริญแกทานทั่วกัน

พระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง



 บทความพิเศษ
 พระมหากษัตริย ผูทรงงานหนักที่สุดในโลก

การเสวนาพิเศษ การบริหารจัดการนํ้า

ตามแนวพระราชดาํร ิและการฟนฟหูลงัอทุกภยั

พระราชกรณียกิจ
ระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔

นายสวัสดิ์ วัฒนายากร

องคมนตรี

๑๒

๓๔

๔



ความเคลื่อนไหว
ระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔

สารคดีชุดพิเศษ 

ประโยชนสุขของแผนดิน

๘๔ พรรษา ประโยชนสุขสูปวงประชา

 นิทรรศการสัญจร

๗๐

๗๒

๕๐



วารสารอันเนื่องมาจาก

ปที่ ๙ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔
4พ ร ะ ร า ช ด ํา ริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดการสัมมนาหญาแฝกนานาชาติ ครั้งที่ ๕ ณ สาธารณรัฐอินเดีย

ระหวางวนัที ่๒๘ ตลุาคม - ๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๔ สมเดจ็

พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชดาํเนนิ

เยอืนสาธารณรฐัอนิเดยี เพือ่ทรงเปดการสมัมนาหญาแฝกนานาชาติ 

ครั้งที่ ๕ ณ เมืองลัคเนา สาธารณรัฐอินเดีย โดยมีนายอําพล 

เสนาณรงค องคมนตรี นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิ

ชยัพฒันา  และนายเฉลมิเกยีรต ิแสนวเิศษ เลขาธกิารคณะกรรมการ

พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(กปร.) นําคณะนักวิชาการไทย ๖๕ คน เขารวมรับเสด็จ และ

รวมสมัมนาเพือ่นาํเสนอผลงาน แสดงนทิรรศการผลงานทีด่าํเนนิ

การในไทย ตลอดจนสาธิตและจัดอบรมการทําหัตถกรรมจาก

หญาแฝก ซึ่งนับวาประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง และทําใหผูเขา

รวมสัมมนานานาชาติไดประจักษถึงผลการดําเนินงานหญาแฝก

ของประเทศไทยในฐานะผูนาํดานการดาํเนนิงานหญาแฝก

พระราชกรณียกิจ



วารสารอันเนื่องมาจาก

ปที่ ๙ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔
5 พ ร ะ ร า ช ด ํา ริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดงาน “ทรัพยากรไทย : กาวสูโลกกวางอยางมั่นใจ”

วันที่ ๑ - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปดการ

ประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : กาวสูโลก

กวางอยางมั่นใจ” โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง

มาจากพระราชดําริ ณ ศูนยฝกหนองระเวียง มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน จงัหวดันครราชสมีา 

ไดทอดพระเนตรนิทรรศการของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ

ทัง้ ๖ แหง และมพีระราชดาํรสัเรือ่งเหด็วา “ประเทศไทยมเีหด็

มากหลายชนิด นักวิชาการก็มีวิจัยมาก แตไมมีการรวบรวม

ไว ควรเก็บรวบรวมพันธุ เห็ดชนิดตาง ๆ ไวโดยเฉพาะเห็ด

ทองถิน่...”



วารสารอันเนื่องมาจาก

ปที่ ๙ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔
6พ ร ะ ร า ช ด ํา ริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเกี่ยวขาว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จังหวัดนครนายก

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชดาํเนนิไปทรงเกีย่ว

ขาว ณ แปลงสาธติการเกษตรโรงเรยีนนายรอยพระจลุจอมเกลา 

จงัหวดันครนายก พรอมกบัทรงเกบ็ผลผลติ แตงกวา ทีป่ลกูบรเิวณ

คนันา ตามวธิกีารจดัระบบนเิวศในนาขาว ดวยการปลกูพชืดงึดดู

ศตัรธูรรมชาตบินคนันา เชน แตงกวา บวบ แค และกะเพรา ฯลฯ 

ในการนี ้นายสเุมธ ตนัตเิวชกลุ เลขาธกิารมลูนธิชิยัพฒันา 

นายเฉลมิเกยีรต ิแสนวเิศษ เลขาธกิาร กปร. พลโท ดนยั มชีเูวช

ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา นายสุทธิพงษ 

จลุเจรญิ ผูวาราชการจงัหวดันครนายก พรอมดวยขาราชการและ

ประชาชนเฝาฯ รบัเสดจ็ 



วารสารอันเนื่องมาจาก

ปที่ ๙ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔
7 พ ร ะ ร า ช ด ํา ริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดําเนินไปยังโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนการทาอากาศยานแหงประเทศไทยเฉลิม

ฉลองครบรอบ ๑๐๐ ป วนัคลายวนัพระราชสมภพ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หมูที่ ๑๒ 

ตําบลกกตูม อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 

ทรงรับฟงรายงานการดําเนินงานของโรงเรียน

และความกาวหนาของโครงการฯ ทอดพระเนตร

หองสมุด ห องการเรียนการสอนชั้นปฐมวัย 

จากนั้นเสด็จฯ ไปยังโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนชางกลปทุมวัน หมู ที่ ๖ ตําบลโนน

อุดมดี อําเภอดอนเตย จังหวัดนครพนม เพื่อ

ทรงรับฟงบรรยายสรุปเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน



วารสารอันเนื่องมาจาก

ปที่ ๙ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔
8พ ร ะ ร า ช ด ํา ริ



วารสารอันเนื่องมาจาก

ปที่ ๙ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔
9 พ ร ะ ร า ช ด ํา ริ

ของโรงเรียน และความกาวหนาของโครงการฯ ทอดพระเนตร

หองเรยีนวชิาคอมพวิเตอร หองเรยีนชัน้ปฐมวยั ทรงเยีย่มราษฎร โดย

นายเฉลมิเกยีรต ิแสนวเิศษ เลขาธกิาร กปร. พรอมดวยขาราชการ

และประชาชนเฝาฯ รบัเสดจ็

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เสด็จพระราชดําเนินไป

ยังโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนคอกนิสไทย เฉลิมฉลองครบ 

รอบ ๑๐๐ ป  วนัคลายวนัพระราชสมภพสมเดจ็พระศรนีครนิทรา

บรมราชชนนี หมูที่ ๙ ตําบลแมดนาทม อําเภอโคกศรีสุพรรณ 

จังหวัดสกลนคร ทรงรับฟงบรรยายสรุปเกี่ยวกับผลการดําเนิน

งานของโรงเรยีน และความกาวหนาของโครงการฯ ทอดพระเนตร

หองเรยีนวชิาคอมพวิเตอร หองเรยีนชัน้ปฐมวยั ทรงเยีย่มราษฎร 

โดยนายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. พรอมดวย

ขาราชการและประชาชนเฝาฯ รบัเสดจ็



วารสารอันเนื่องมาจาก

ปที่ ๙ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔
10พ ร ะ ร า ช ด ํา ริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่จังหวัดตาก

ระหวางวันที่ ๒๗ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและ

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ศูนยการเรียนรู 

ตํารวจตระเวนชายแดน บานแมหละคี หมูที่ 

๑๒ ตําบลแมหละ อําเภอทาสองยาง จังหวัด

ตาก โดยมี นายเฉลิมเกียรติ 

แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. ผู

บญัชาการ กองบญัชาการตาํรวจ

ตระเวนชายแดน นายอําเภอ

ทาสองยาง ตลอดจนขาราชการ

เขาเฝาฯ รับเสด็จ

เสด็จพระราชดําเนินไป

ยังโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบาน

กามาผาโด หมูที่ ๕ ตําบลแมหละ อําเภอ

ทาสองยาง จงัหวดัตาก โดยมนีายเฉลมิเกยีรติ 

แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. วิศวกรใหญฯ 

ด  า นก า ร ว า ง แผนและ โค ร งก า รก รม

ชลประทาน ผู บัญชาการกองบัญชาการ



วารสารอันเนื่องมาจาก

ปที่ ๙ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔
11 พ ร ะ ร า ช ด ํา ริ

ตาํรวจตระเวนชายแดน ตลอดจนขาราชการ

เขาเฝาฯ รับเสด็จ

ในการนี้มีพระราชดําริใหพิจารณา

ดาํเนนิการจดัหาแหลงนํา้สนบัสนนุศนูยการ

เรยีนรูตาํรวจตระเวนชายแดนบานแมหละคี 

และชมุชนในหมูบาน เพือ่การอปุโภคบรโิภค 

และเพือ่การเกษตร เนือ่งจากประสบปญหา

ขาดแคลนแหลงนํ้า

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ เสด็จพระราชดําเนินไปทรง

เยี่ยมราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่โรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนทานผูหญิงทวี มณีบุตร หมูที่ ๖ บานขุนหวย

แมสอด ตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

ศนูยการเรยีนรูตาํรวจตระเวนชายแดนบานพอบอืละค ี หมูที ่ ๔

ตําบลแมสอง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ศูนยการเรียนรู

ตํารวจตระเวนชายแดนบานแมอมยะ หมูที่ ๗ ตําบลทาสองยาง 

อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ศูนยการเรียนรูตํารวจตระเวน

ชายแดนบานแมละนา หมู ที่ ๖ ตําบลทาสองยาง อําเภอ

ทาสองยาง จังหวัดตาก 

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เสด็จพระราชดําเนินไปทรง

เยี่ยมราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่โรงเรียนชุมชน

บานทาสองยาง หองเรียนสาขาบานแมจวาง หมูที่ ๘ ตําบล

แมตื่น อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก ศูนยการเรียนรูชุมชน

ชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” บานซอแควาคี หมูที่ ๘ ตําบล

แมสอง อาํเภอทาสองยาง จงัหวดัตาก เจาหนาทีส่าํนกังาน กปร. 

ผูอํานวยการกลุมกิจกรรมพิเศษ กรมชลประทาน ผูบัญชาการ

กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ตลอดจนขาราชการ

เฝาฯ รับเสด็จ



พระมหากษัตริย
ผูทรงงานหนกัที่สุดในโลก

วารสารอันเนื่องมาจาก

ปที่ ๙ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔
12พ ร ะ ร า ช ด ํา ริ



นายสวัสดิ์ วัฒนายากร

องคมนตรี

วารสารอันเนื่องมาจาก

ปที่ ๙ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔
13 พ ร ะ ร า ช ด ํา ริ

คนืวนัที ่๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เวลา ๔ ทุม ๔๕ นาท ีเสยีงโทรศพัทบนโตะ

หัวเตียงของผมดังขึ้น ผมงัวเงียลุกขึ้นมารับสาย เปนเสียงของทานราชเลขาธิการ 

อาสา  สารสิน แจงวา เพิ่งออกมาจากเขาเฝาฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ที่วังไกลกังวล หัวหิน รับสั่งใหแตงตั้งผมเปนองคมนตรี ความรูสึกของผมหลัง

จากที่ไดยินครั้งแรกยากที่จะบรรยาย คงตองเรียกวา ตะลึงงันไปขณะหนึ่ง ผม

คิดวาหูคงเพี้ยนไป ถามยํ้าหลายครั้ง ทานราชเลขาฯ ยืนยันวา เมื่อไดยินครั้งแรก 

ก็ไมแนใจเหมือนกัน ตองกราบบังคมทูลถามยํ้าทบทวนขึ้นไปอีกครั้งจนแนใจ 

หลังจากวางหูโทรศัพท ผมนอนตาคางอยูประมาณสิบหานาที ตัดสินใจโทรกลับ

ไปหาทานราชเลขาฯ ขอใหพูดซํ้าอีกทีเรื่องพระราชกระแสรับสั่ง เพื่อผมจะได

แนใจวาเมื่อครูนี้ไมไดฝนไป

จากวันนั้นเปนตนมา ตองยอมรับวาในสวนลึกยอมตองมีความปติยินดี

อยางยากที่จะพรรณนาได แตก็ยังปนอยูกับความงงงันวาสิ่งที่ไมเคยแมแต

จะฝนมันเกิดขึ้นไดอยางไร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ให

พลเอก เปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ นําผมเขาเฝาฯ

ถวายสัตยปฏิญาณกอนเขารับหนาที่ ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ณ 

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เชาวันนั้น ผมขอเขาพบทานประธานองคมนตรี

บทความพิเศษ



วารสารอันเนื่องมาจาก

ปที่ ๙ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔
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ที่บานสี่เสาเทเวศร เพื่อกราบขอบพระคุณที่ทานจะนํา

ผมเขาเฝาฯ ถวายสัตยฯ ในตอนเย็น คําแรกที่ทานกลาว

กบัผม ซึง่ผมจาํตดิหจูนทกุวนันี ้คอื “ขอแสดงความยนิดี

ดวยคุณสวัสดิ์ ที่ไดรับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกลาฯ 

แตงตั้งเปนองคมนตรี ผมบอกไดเลยวา ตําแหนงนี้ไมมี

ใครเสนอได ไมมีการเสนอใด ๆ พระองคทานจะทรง

พจิารณา มพีระบรมราชวนิจิฉยัดวยพระองคเองทัง้สิน้”

หลังจากที่ผมไดกลาวคําถวายสัตยปฏิญาณ

เรียบรอยแลว ผมถอยหลังมายืนอยูดานขางคอนไป

ทางหลังของทานประธานองคมนตรี พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยู หัวมีพระราชปฏิสันถารกับทานประธาน

องคมนตรี ซึ่งก็คงรวมถึงตัวผมดวย เพราะผมยืนอยู

ในระยะที่จะไดยินพระสุรเสียงชัด มีพระราชกระแส

รับสั่งมีใจความวา เรื่องแตงตั้งองคมนตรีในครั้งนี้ ทรง

พระราชดําริอยูเปนป จะทรงหาคนมาชวยองคมนตรี 

จุลนภ  สนิทวงศ ณ อยุธยา ซึ่งสุขภาพไมสูดี เพราะ

ทํางานหนักมานาน ทรงตองการใหมาชวยในเรื่อง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เกี่ยวของกับ

ดานการเกษตรโดยเฉพาะทีเ่กีย่วกบัแหลงนํา้ซึง่มจีาํนวน

มาก ทรงเลาถึงโครงการตาง ๆ ประโยชนที่จะไดรับ 

รวมถงึปญหาอปุสรรค และแนวทางแกไข หลงัจากเสดจ็ฯ

ขึ้น ทานประธานองคมนตรี และผมเดินออกมา พลเอก 

ดํารง  สิกขะมณฑล สมุหราชองครักษในขณะนั้น ซึ่งยืน

อยูกับทานราชเลขาฯ ที่หนาประตู ยกนาฬกาขอมือขึ้น

ดูพรอมกับกลาววา “๔๓ นาทีครับ”

“หามเดาเด็ดขาด!”
ผมไดมาถวายงานอยางใกลชิด เมื่อ

ผมไดรับคําสั่งแบบไมรูเนื้อรูตัว ใหยายจาก

รองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ไปดาํรง

ตําแหนงอธิบดีกรมชลประทาน ในวันที่ ๒๘ 

กรกฎาคม ๒๕๓๕ จนผมเกษยีณอายรุาชการ

 ในวนัที ่๓๐ กรกฎาคม ๒๕๓๘ การยาย

จากตาํแหนงรองปลดักระทรวงฯ ไปเปนอธบิดี

กรมชลประทาน ถอืวาเปนการเลือ่นครัง้ใหญ 

ผมยอมดีใจเปนธรรมดาที่ไดกลับบานเกา 

ซึ่งผมเคยอยู มา ๓๐ ป ปญหาเรื่องการ

บริหารงานในตําแหนงอธิบดี ตัวผมมาจาก

สายชางกลซึ่งไมใชสายตรง คือสายวิศวกรรม

ชลประทาน หรือวิศวกรรมโยธา แตผมก็ไม

ไดหนักใจ ที่กังวลใจอยูเรื่องเดียว คือเรื่อง

การถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

เปนที่ทราบกันทั่วไปวา พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวทรงงานหนัก เสด็จฯ ไปทรง

เยี่ยมเยียนราษฎร โดยเฉพาะในที่แหงแลง

ทุรกันดารทั่วทุกหัวระแหงของประเทศ 

เพื่อช วยเหลือราษฎรใหมีชีวิตความเปน

อยูที่ดีขึ้น พสกนิกรสวนใหญเปนเกษตรกร 

ฉะนั้นพระองคทานจะทรงเนนชวยเหลือใน

ดานการเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง

แหลงนํ้า ชวงที่ผมยังเปนขาราชการชั้นโท 

รับผิดชอบดูแลเครื่องจักรกลหนัก เชน รถขุด 

รถแทรกเตอร ซึง่ไปสนบัสนนุงานดานกอสราง
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อางเกบ็นํา้ คคูลองสงนํา้ ผมไดตดิตามอธบิดี

กรมชลประทานมาหลายยุคหลายสมัย 

ตัง้แตอธิบดแีสวง  พูลสุข (๒๕๑๔ - ๒๕๑๘) 

อธบิดมีนสั  ปตวิงษ (๒๕๑๘ - ๒๕๒๒) จนถงึ

อธิบดีสุหะ ถนอมสิงห (๒๕๒๙ - ๒๕๓๑) 

อธิบดีแตละทานที่ผมเอยถึง ลวนเปนนาย

ชางชลประทาน ทุกทานเคยปฏิบัติงานอยู

ในตางจังหวัด มีประสบการณอยางชํ่าชอง

ในเรื่องกอสรางเขื่อน อางเก็บนํ้า คู คลอง 

รวมถึงการสงนํ้าบํารุงรักษา ถึงกระนั้น

พอถงึเวลาถวายงาน ทกุทานจะมกีารเตรยีมตวั

ทําการบ านอย างหนัก เรียกเจ าหน าที่

ที่เกี่ยวของนําขอมูลมาซักซอมกางแผนที่ 

วางแผนกันจนดึกดื่นทุกครั้ง เพราะเปนที่

ทราบกันดีในกรมชลประทานวา พระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระปรีชาสามารถ

ยิ่งในดานการชลประทาน ยิ่งพระองคทาน

เสด็จฯ ไปถึงพื้นที่ จะทรงทราบถึงปญหา 

และอุปสรรคอยางถองแท ทรงวางโครงการ

ชลประทาน เชน เขื่อน อางเก็บนํ้า ฝาย 

และคลอง เพื่อชวยเหลือราษฎรไดในทันที

จากแผนที่ ๑:๕๐,๐๐๐ ที่พระองคทรงพก

พาเปนประจํา โดยเฉพาะอยางยิ่งพระองค

ทานมีขอมูลในเชิงลึกมาก ๆ โดยเฉพาะ

เรื่องสภาพพื้นที่ภูมิประเทศ แหลงนํ้า และ

การชลประทาน 

เปนที่ตอกยํ้ากันในหมู ขาราชการชลประทาน

ชั้นผูใหญที่ถวายรายงานวา “หามเดาเด็ดขาด!” ถา

เรื่องไหนไมรู ก็ใหกราบบังคมทูลไปตรง ๆ เคยมีชวง

แรก ๆ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จฯ ไปทรง

เยี่ยมราษฎรในหมู บ านแหงหนึ่งทางภาคเหนือ มี

กําหนดการเสด็จฯ ไปที่ฝายนํ้าลนใกล ๆ หมู บาน 

ผูอํานวยการกองที่กรุงเทพฯ ในฐานะผูใหญจึงไปรับ

เสด็จ และถวายรายงานดวยตัวเอง โดยเตรียมตัว

เปนอยางด ีทองจาํขอมลูเกีย่วกบัตวัฝายไวพรอม ชวงหนึง่

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงถามวาสันฝายอยู

ที่ระดับเทาใด ผูอํานวยการกองฯ เกิดจําไมได ตัดสิน

ใจดํานํ้ากะตัวเลขที่ใกลเคียง สมมติวา “บวก ๓๕๐ 

พระพุทธเจาขา” (สูงกวาระดับนํ้าทะเลปานกลาง 

๓๕๐ เมตร) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงหยุด
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นิดหนึ่ง แลวรับสั่งวา “ถาระดับ ๓๕๐ นํ้าก็ทวมตําบลนี้

ทั้งตําบล” ทรงชี้ไปที่แผนที่ ๑:๕๐,๐๐๐ เสนบอกระดับ

ตําบลที่อยูเหนือนํ้าอยูที่ ๓๔๙ ผมทองเปนคาถา เวลา

ถวายงานวา “หามเดา” แตก็ยังไมวายพลาดจนได

ในชวงเวลาสามปเศษที่ผมถวายงานในฐานะ

อธิบดี และตอมาในฐานะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ผม

ไดประสบการณ ไดเรียนรูสิ่งที่มีคุณคาที่สุดในชีวิตวา

เปนบญุเหลอืเกนิทีไ่ดเกดิมาเปนคนไทยมพีระเจาแผนดนิ

ทีย่อมตรากตราํพระวรกาย เสดจ็ฯ ไปในทองทีท่รุกนัดาร 

ทามกลางแสงแดดที่แผดเผา หรือสายฝนที่กระหนํ่า 

ปนปายขึ้นไปบนภูเขาสูง หรือไตลงไปในหุบเหวที่เต็ม

ไปดวยโคลนตม ปลิง และทาก ในปาที่รกชัฏ จนคํ่า

มืดดึกดื่น โดยมีพระราชประสงคที่แนวแนที่จะหา

ทางชวยเหลือพสกนิกรของพระองคทาน โดยเฉพาะ

ผูที่ดอยโอกาสยากจนมีปญหาอุปสรรคในการทํามาหา

เลี้ยงชีพ ใหไดมีโอกาสและมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น 

คืนวันหนึ่งผมไดรวมโตะเสวย หลังจากที่พระองคทาน

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารแหงหนึ่ง

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระราชกระแสรับสั่งที่ยัง

กองอยูในหูของผมจนทุกวันนี้ คือ

“ที่เขายากจนตองมาทํามาหากินในพื้นที่แหง

แลงเชนนี้ ไมใชวาเขาอยากจะมา แตเพราะเขาไมมีที่

อืน่จะไป ทีฉ่นัชวยเขา ไมใชวาจะชวยตลอดไป แตชวย

เพื่อใหเขาไดมีโอกาสชวยตัวเองตอไป”

“ลุงวาเด็ง พระสหาย”
ผมเขารับตําแหนงไดเพียงเดือนเศษ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ

แปรพระราชฐาน ไปยังพระตําหนักทักษิณ

ราชนิเวศน กรมชลประทานก็เปดศูนยรับ

เสด็จที่โครงการชลประทานนราธิวาส ดังเชน

ไดเคยปฏิบัติมา ทุกเชาเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ

จะมาประชุมทบทวนขอมูลเกี่ยวกับโครงการ

ตาง ๆ ในพื้นที่ ตามปรกติเมื่อทราบวาจะ

เสด็จออกทรงงานที่ใด พลเอก เทียนชัย

จั่นมุกดา กับพลอากาศโท สุพจน  ครุฑพันธุ 

(ยศในขณะนั้น) รองสมุหราชองครักษ  

จะรีบแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ

เพื่อออกไปตรวจพื้นที่พร อมกับกําหนด

จุดที่จะเสด็จฯ ในวันที่  ๓๐ กันยายน 

๒๕๓๕ มีกําหนดจะเสด็จฯ ไปพื้นที่พรุ

แฆแฆ อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี ซึ่ง

เปนพรุเสื่อมโทรมขนาดใหญราษฎรที่ทํา

มาหากินอยู บริเวณรอบ ๆ พรุ มีปญหา

ขาดนํ้าในหนาแลง บางปเกิดนํ้าลนจากพรุ
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พระดําเนินโดยมีเจาหนาที่ใชไฟฉายสองทาง 

ผูที่ตามเสด็จ ทุกคนเตรียมพกไฟฉายประจํา

ตวัอยูแลว ถาใครไมมเีปนตองเดนิตกทองรอง

แน ๆ  สกัครูกถ็งึบานใตถนุสงูของเจาของสวน 

ซึง่เปนชาวไทยมสุลมิอายปุระมาณ ๗๐ ปเศษ 

นุงกางเกงสีนํ้าเงิน ไมสวมเสื้อ เห็นกลามเนื้อ

เปนมัด ๆ แสดงอาการตื่นเตนดีอกดีใจ เมื่อ

ทราบวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว 

เสด็จฯ ผานมาที่ของเขาดวยพระองคเอง 

ชายคนนี้ คือลุงวาเด็ง รับอาสานําทางไป

จุดที่ทรงตองการจะทอดพระเนตร คือปาก

คลองนํ้าจืด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ทรงแนะนําใหกรมชลประทานไปพิจารณา

รายละเอียดให สร  างประตูบั งคับนํ้ าที่

ปากคลอง เพื่อเก็บนํ้าจืดไวใชในหนาแลง 

หลงัจากประทบัอยูเกอืบหนึง่ชัว่โมง จงึเสดจ็ฯ

กลับ โดยทรงแวะที่บานลุงวาเด็ง ชวงนั้นมี

สุภาพสตรีสามถึงสี่คน แตงตัวดวยเสื้อผา

ใหมเอี่ยมสวยงาม คลุมศีรษะเรียบรอยตาม

ประเพณี ยืนรอเฝาฯ รับเสด็จ เขาใจวาเปน

ทวมพื้นที่ของราษฎร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ทรงแนะนําใหขุดลอกแลวทําอาคารควบคุม เพื่อ

เก็บนํ้าไวใชในหนาแลง และระบายนํ้าไดสะดวกใน

หนาฝน ปจจุบันราษฎรไดมีชีวิตความเปนอยู  และ

รายไดดีกวาเดิมมาก หลังจากทรงงานที่พรุแฆแฆ

จนมืด พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวโปรดเกลาฯ 

ให พลเอก เทียนชัย จั่นมุกดา พรอมกับเจาหนาที่

กรมราชองครักษเฝาฯ ทรงชี้ในแผนที่ ๑:๕๐,๐๐๐ 

แลวรับสั่งวา จะเสด็จฯ ไปดูปากคลองนํ้าจืด ซึ่งมี

ศักยภาพสรางอาคารเก็บนํ้าจืดไวใหราษฎรในหนา

แลงได เจาหนาที่รวมทั้ง กํานัน ผูใหญบาน เจาของ

พื้นที่ รวมกันทัดทานวา ไปไมได ทางที่ไปขรุขระ เปน

หลุมเปนบอเพราะเปนหนาฝน และจุดที่จะเสด็จฯ 

ไป รถยนตเขาไมถึง อยูหางจากถนนประมาณเกือบ

หนึ่งกิโลเมตร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงรับสั่ง

สั้น ๆ วา “ฉันไปได”

การเปลี่ยนเส นทางกะทันหันในยามคํ่ ามืด

เช นนี้  ย อมมีป ญหาที่ทุกคนกังวลยิ่ง คือเรื่องการ

ถวายความปลอดภัย ไมมีใครทราบวาเสนทางที่จะ

ไปจะเจออะไรบาง ผมจําไดว าพอสุดเสนทางถนน

ขรุขระที่รถแลนได ทุกคนตองลงเดิน ทางที่เดินนั้น

มืดมาก สภาพเหมือนเปนสวนผลไมของราษฎร มีการ

ยกรองเปนจุด ๆ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรง
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ครอบครัวของลุงวาเด็ ง 

ลุงวาเด็งซึ่งยังคงอยู ในชุด

เดิมเฝ าฯ ถวายรายงาน

อยู  ข  า งบ อนํ้ าตื้ น  ซึ่ งมี

เ ครื่ อ งสูบนํ้ า ใหม  เ อี่ ยม

วางอยู ข างบอ ตอนหนึ่ง 

ลุงวาเด็งไดกราบบังคมทูล

เปนภาษายาวี (โดยมีลาม

แปล) ความวา เปนสิริมงคลแกครอบครัว

ของเขาอยางยิ่ง ที่พระเจาแผนดินเสด็จฯ 

มาถึ งบ  าน แต  เสี ย ใจ เหลือ เกินที่ ไม มี

ผลไมทูลเกลาฯ ถวายเลย เงาะกับทุเรียน

ที่ปลูกไวก็เพิ่งขายไปเหลือทุเรียนลูกเล็ก ๆ

หอยตองแตงอยู ลูกเดียว และยังดิบอยู  

เงินที่ไดสองหมื่นบาทก็เอาไปซื้อเครื่องสูบนํ้า

ใหมที่เห็นวางอยู ผมจําไดวาเปน ดร.สุเมธ  

ตันติเวชกุล เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ

เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ (กปร.) กลาวทํานองแหยเลนวา 

“ไมมีอะไรถวาย ก็ปมนํ้านั่นไงละ” ลุงวาเด็ง

แสดงอาการดใีจเหมอืนเพิง่นกึได กราบบงัคม

ทูลวา “ถวายเลย ขอถวายปมนํ้า” พรอมกับ

หันไปทางเจาหนาที่บอกวา “ยกไปเลย ยก

ไปเลย” เสียงของลุงวาเด็งบงบอกถึงความ

จริงใจ วาตั้งใจทูลเกลาฯ ถวายดวยความเต็มใจจริง ๆ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว ทรงแยมพระสรวล 

ลงุวาเดง็แสดงทาทางงนุงงทีเ่หน็ทกุคนไดแตยิม้ ไมมใีคร

มทีาทจีะไปยกปมนํา้ ลงุวาเดง็จงึทราบวาพระบาทสมเดจ็

พระเจาอยูหัว ทรงมีพระเมตตา ไมทรงรับปมนํ้าของ

ลุงหรอก ตอมาเมื่อใกลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ลุงวา

เด็งจะหอบหิ้วผลไมตามฤดูกาลเขาไปทูลเกลาฯ ถวาย

เปนประจําทุกป สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี ทรงเลาวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ทรงเรียกลุงวาเด็งวา “พระสหาย”

“จากถนนดิสโกสูรั้วลวดหนาม”
หลังจากเสด็จฯ กลับจากแปรพระราชฐาน

ที่พระตําหนักทักษิณราชนิเวศนได เพียงเดือนเศษ 

ก็เสด็จฯ แปรพระราชฐานไปยังพระตําหนักภูพาน

ราชนิเวศน จังหวัดสกลนคร และมีกําหนดการเสด็จฯ 

ไปอําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ  พรอมดวยสมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ ในวนัที ่๒๕ พฤศจกิายน 

๒๕๓๕ คณะของเราที่ไปรอรับเสด็จประกอบดวย 

เลขาธิการ กปร. ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล กับคณะ สวนผม

มีคุณสุพจน รุจิรกุล ผูอํานวยการสํานักกิจกรรมพิเศษ 

กรมชลประทาน ซึ่งรับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ เปนแมทัพหนาหนวยกลาตาย สวนผม

เปนแมทัพ (ยืนอยูขาง) หลัง จะไดไมตองถวายความ



วารสารอันเนื่องมาจาก

ปที่ ๙ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔
19 พ ร ะ ร า ช ด ํา ริ

ทานรองสมหุราชองครกัษ พลอากาศโท

สุพจน  ครุฑพันธุ, ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล 

และผมจะตองอยูในรถนําขบวน พวกเรารีบ

ตะลีตะลานศึกษาเสนทางที่จะไป ตรงจุดที่

พระองคทานทรงชี้ มีปลัดอําเภอโทอยูคน

เดียวที่เปนคนจังหวัดกาฬสินธุ  แตก็ไมใช

คนอําเภอเขาวง ไมชํานาญพื้นที่เหมือนกัน 

เห็น เมื่อพระองคทานจะลงลึกเกี่ยวกับการกําหนดและ

วางโครงการชลประทาน ซึ่งผมมีความรูนอยมาก

เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ นาฬกา เราไดยินเสียง

ขบวนเฮลิคอปเตอรเดินทางมาถึงครู เดียว สมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ พระองคเดียว เสด็จฯ

มาถึงที่ทําการอําเภอเขาวง เพื่อทรงเยี่ยมเยียนราษฎร 

และทรงงานกบัสมาชกิมลูนธิสิงเสรมิศลิปาชพี พระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว ไมไดเสด็จฯ มาพรอมกับ สมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

พวกเราเห็นเฮลิคอปเตอรพระที่นั่งบินวนเวียน

หลายรอบบริเวณทิศตะวันตก ซึ่งลํานํ้าลําพะยังไหล

ผาน พวกเราคาดคะเนวา พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั

คงทอดพระเนตรบริเวณที่นาสนใจแถบนั้น และเชื่อวา

พระองคทานคงจะเสดจ็ฯ ไปแน จงึเอาแผนที ่๑:๕๐,๐๐๐ 

มาดูกันเปนการดวน สักครูใหญ เฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง

ลงจอด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระดําเนิน

ตรงมาที่พวกเราที่ยืนรอเฝาฯ รับเสด็จ ทรงชี้ไปที่ลํานํ้า

ลําพะยังในแผนที่จุดใกล ๆ กับบานกุดตอแกน พลาง

รับสั่งวา ลําพะยังเหมือนลํานํ้าทั้งหลายในภาคตะวัน

ออกเฉยีงเหนอื ลาํนํา้คดเคีย้วมาก หนานํา้นํา้จะทวมเปน

ประจาํ พอหมดฝน ลาํนํา้กแ็หงผาก กลายเปนหบุเหวลกึ

สิบถึงสิบหาเมตร นาจะพิจารณาจุดที่เหมาะสม สราง

ประตูเก็บนํ้าไวใชหลังฝน ประเดี๋ยวพระองคทานจะไป

ดูตรงจุดนี้ ทรงชี้ในแผนที่ รับสั่งแลวพระองคเสด็จฯ ไป

ที่วาการอําเภอ

สรุปวาระหวางนําขบวนซึ่งเสนทางตองผาน

บานกุดตอแกน เราจะรีบไปพาตัวกํานัน ซึ่งมี

บานอยูที่นั่น ใหนําทางไป 

ประมาณเกือบ ๑๙.๐๐ นาฬ กา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จฯ ลงจาก

อาํเภอ ขบวนเริม่ออกเดนิทางไปจดุทีล่าํพะยงั

แหงเปนหุบเหวลึก พวกเราในรถใจคอไมสูดี 

เพราะไมรู เสนทางเลย ไดแตดูจากแผนที่ 

๑:๕๐,๐๐๐ และขณะนั้นบรรยากาศมืดสนิท

การจัดขบวนเสด็จฯ รถพระที่นั่งจะเปนคัน

ที่สองตอจากรถนําซึ่งเปนรถของเรา และ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะทรงขับรถ

พระที่นั่งดวยพระองคเอง จําไดวาเปนรถ 

Wagoneer พวงมาลยัซาย เราเรงเครือ่งเตม็ที่ 

เหลียวดูเห็นไฟหนารถขบวนยาวเหยียด

เราทิ้ งระยะขบวนประมาณสองถึงสาม

กิโลเมตร พอถึงหนาบานกํานัน ปลัดอําเภอ

ตะโกนเรียก ไดความวา กํานันไมอยู ไป

กรงุเทพฯ พวกเราชกัเลิก่ลัก่ พอจากหนาบาน
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กํานัน ก็พบชายสองถึงสามคนยืนอยูริมถนน คนหนึ่งนุง

ผาขาวมาไมสวมเสื้อ ทานปลัดอําเภอสงภาษาทองถิ่น

ถามไปถามมา รถพระทีน่ัง่กใ็กลเขามา ทานรองสมหุราช

องครักษ พลอากาศโท สุพจน บอกใหควาตัวขึ้นมาเลย 

โดยใหนัง่เบยีดขางหนา ปลดัอาํเภอโตตอบกบัมคัคเุทศก

ที่นุงผาขาวมาตลอดเวลา ซึ่งเราฟงไมออก พอรถออก

จากบานกุดตอแกน มัคคุเทศกบอกใหเลี้ยวซาย ขับไป

ไดราวสองสามกิโลเมตร มัคคุเทศกสั่งใหเลี้ยวขวา ลง

ทางเกวียน ถนนขรุขระสุด ๆ รถกระเดงกระดอนแกวง

ไปมา มืดก็มืด มีแตไฟรถยนตสองทาง พวกเราชักใจเสีย 

เพราะรถพระทีน่ัง่และขบวนตามมาตดิ ๆ  รถแลนอยูบน

ทางเกวียนเกือบสองสามกิโลเมตร 

พักใหญรถมาหยุดอยูตรงชายปาละเมาะ สิ้นสุด

ทางเกวียน เราคิดวาตองมาผิดทางแน คงจะสื่อกัน

ไมเขาใจหรืออยางไร รถยนตพระที่นั่งมาจอดใกล ๆ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จฯ ลงจากรถ ผม

วิ่งไปถวายความเคารพ พระองคทานรับสั่งวา “อธิบดี 

จะพาฉนัไปดสิโกทีไ่หน ?” ผมยิม้แหง ๆ  กราบบงัคมทลู

วา “ขาพระพุทธเจา ไมทราบวาที่นี่ที่ไหน พระพุทธ

เจาขา” พระองคทานมีพระราชกระแสรับสั่งวา “ตอน

ออกจากบานกุดตอแกนตองเลี้ยวขวา แตรถนํา

เลี้ยวซาย ฉันเลยตองตามมา” มีพระราชกระแส

รับสั่งใหถามมัคคุเทศกใหชัดเจนวา จุดที่ลําพะยังเปน

หนาผาสูงมองเห็นลํานํ้าเปนรองเหวลึกมีทางไปไดไหม

ปลัดอําเภอสอบถามไดความวา ตองกลับ

ไปบานกุดตอแกน จากนั้นตอไปอีกสอง

ถึงสามกิโลเมตร แลวตองเดินไปอีกราว

หารอยเมตรจะถึงลําพะยังตรงจุดนั้น

ขบวนกลับรถกันกลางทุ งนาอยาง

ทุลักทุเล ขณะนั้นเวลาประมาณ ๑๙.๓๐ 

นาฬกา วิ่งกลับไปจนสุดทางตามที่มัคคุเทศก

บอก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จฯ 

ลงทรงพระดําเนินทามกลางความมืดไปใน

ทุงนาตะปุมตะปา โดยมีไฟฉายสองทาง และ

มีมัคคุเทศกผาขาวมาเดินนํา ทุกคนตองเดิน

อยางระมดัระวงั ถาพลาดเทาจะแพลงไดทนัที 

สกัครูมาถงึสระบวัของราษฎร มรีัว้ลวดหนาม

กั้นอยู เสนทางตองผานที่นี่ พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหวัทรงหามไมใหตดัลวดหนาม โดย

ใหเจาหนาที่ถางลวดหนาม แลวพระองคทรง

มุดลวดหนามเขาไป

ความรู สึกของผมขณะนั้นบอกไมถูก 

นึกรําพึงในใจวา จะมีพระเจาแผนดินหรือ

ประมุขของประเทศไหนหนอในโลกนี้ ที่จะ

ทรงตรากตรําพระวรกายจนถึงทรงมุดรั้ว

ลวดหนาม เพื่อจะเสด็จฯ ไปทรงหานํ้าให

ราษฎรของพระองคทาน ยิ่งกวานั้นพระองค

ยังทรงหันกลับมารับสั่งวา “อธิบดี อยาลืม

ซอมรั้วใหเขานะ” 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประทับ

ทอดพระเนตรลําพะยังที่ แห  งผากเป น

หุบเหวลึกอยู ครู  ใหญ มีพระราชดําริให 

กรมชลประทานไปพิจารณาจุดที่เหมาะสม

ในลํานํ้าลําพะยังกับลํานํ้ากํ่าเพื่อทําประตู

เก็บกักนํ้าไวในฤดูแลง ในชวงทรงพระดําเนิน

กลับ ระหวางทางมีราษฎรราวสิบคนที่ทราบ

ขาวการเสด็จฯ ไดมานั่งรอเฝาฯ อยูขางกอง

รวงขาวที่เพิ่งเก็บเกี่ยว พระบาทสมเด็จ
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พระเจาอยู หัวทรงหยิบรวงขาวมาทอด

พระเนตร รวงขาวมีเมล็ดขาวลีบ ๆ อยู 

๔ - ๕ เมล็ด ทรงถามดวยพระพักตรที่

หมนหมองวา ทําไมจึงเปนเชนนี้ ราษฎร

กราบบังคมทูลวา “ปนี้แลงมาก ขาวตาย

เกือบหมด ตองปกดําไปในหลุมแหง ๆ ขาว

ที่รอดก็อาศัยนํ้าคาง ไมพอกิน ปนี้อดอยาก

กันทั่ว”

ดวยพระปรีชาสามารถในเรื่องนํ้า

และเรื่องการชลประทานอยางนาอัศจรรย 

ระหวางที่เสด็จฯ กลับ พอถึงบานกุดตอแกน 

ตรงกลางถนนลูกรังที่มืดมิด ทรงคลี่แผนที่ 

๑:๕๐,๐๐๐ พิกัดตรงบริเวณนั้นออกมา 

เจาหนาที่ใชไฟฉายสองแผนที่ (ดังในภาพ) 

ทรงชี้ใหคณะผู เกี่ยวของซึ่งมี เลขาธิการ 

กปร. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล รองเลขาธิการ 

คุณพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต ผม คุณสุพจน 

รุจิรกุลและนายชางชลประทานเจาของ

พื้นที่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวทรง

กําหนดและวางโครงการ ณ ที่นั้นเอง ให

กรมชลประทานไปพิจารณาสรางอางเก็บนํ้า

ลําพะยังตอนบน มีพระราชกระแสรับสั่ง

วา สรางตรงจุดนั้นจะเก็บนํ้าไดสามถึง

สี่ล านลูกบาศก  เมตร และให ส งนํ้าโดยท อเพื่อ

ประหยัดนํ้า ชวยพื้นที่บริเวณอําเภอเขาวง แตถึง

กระนั้นนํ้าก็ยังไมพอกับความจําเปน ทรงชี้ไปที่

หวยไผ อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งอยูอีก

ฟากหนึ่งของภูเขาอยูตางลุ มนํ้า มีพระราชกระแส

รับสั่งวา หวยไผมีนํ้ามาก ถาสรางอางตรงจุดนี้ที่ทรงชี้ 

จะเก็บนํ้าไดเกือบสิบลานลูกบาศกเมตร พื้นที่เกษตร

ก็มีนอย นํ้าจะเหลือเฟอ แลวทรงใหพิจารณาผันนํ้า

ขามลุมนํ้าโดยสรางอุโมงค นํานํ้ามาชวยพื้นที่ลุมนํ้า

ลําพะยัง

ปจจุบันอางเก็บนํ้าลําพะยังตอนบนสรางเสร็จ

แลวในป พ.ศ. ๒๕๓๘ อโุมงคผนันํา้จากหวยไผขามลุมนํา้

มาอําเภอเขาวง สรางเสร็จในป พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนการ

ผันนํ้าขามลุ มนํ้าโดยอุโมงคแหงแรกในประเทศไทย 

สวนประตูเก็บนํ้าในลํานํ้ากํ่าหาประตู เก็บนํ้าไดประตู

ละสามถึงหาลานลูกบาศกเมตร ทุกโครงการสรางเสร็จ

ได ช วยเหลือราษฎรอย างเต็มที่  เป นไปตามที่ ได 

ทรงวางโครงการในคืนวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๕

กลางถนนลูกรังของบานกุดตอแกนทุกประการ ชีวิต

ความเปนอยูจากทีเ่คยยากจนลาํบากแสนสาหสั ปจจบุนั

ดีขึ้นอยางหนามือเปนหลังมือ ราษฎรพูดเปนเสียง

เดียวกันวา “เหมือนฟามาโปรด”
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“ทฤษฎีใหม อธิบดีใหม”
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๓๖ พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยู หัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม

ราชินีนาถ เสด็จฯ ไปวัดมงคลชัยพัฒนา อําเภอเมือง 

จังหวัดสระบุรี กอนเสด็จฯ ขึ้นไปบนพระอุโบสถ มีพระ

ราชกระแสรับสั่งวา เดี๋ยวพระองคทานจะเสด็จฯ ไปที่

หวยหินขาว ทางการไฟฟาสวนภูมิภาครีบจัดเตรียม

การเอาเครื่องไฟฟากับโคมไฟไปรอไว ชวงพลบคํ่า 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวเสด็จฯ ลงจากพระ

อุโบสถ ทรงขับรถยนตพระที่นั่งด วยพระองคเอง

เชนเคย ขบวนมาจอดอยูประมาณ ๗ - ๘ กิโลเมตร

จากวัด เสด็จฯ ลงทรงพระดําเนินไปยังเนินดินเตี้ย ๆ 

ทรงชี้ไปที่พื้นดินขางหนา และมีพระราชกระแสรับสั่ง

กับผมวา “อธิบดีเห็นไหม นี่แหละคือหวยหินขาว” 

ผมมองด ูเหน็เปนรองดนิปนกรวดทรายกวางราวสามถงึ

สี่เมตร ไมเห็นมีนํ้าสักหยด ผมมองอยางไรก็ดูไมออกวา

นั่นคือรองลําหวย มีพระราชกระแสรับสั่งตอวา “แถวนี้

เปนที่อับฝน ดินปนทราย พอหมดฝนนํ้าในลําหวย

ก็แหงสนิท ใหไปพิจารณากั้นเปนเขื่อนบริเวณนั้น” 

พลางทรงชีไ้ปทีจ่ดุหางไปจากทีป่ระทบัยนืประมาณสอง

สามรอยเมตร “จะเก็บนํ้าไดราวสี่แสนลูกบาศกเมตร 

ชวงแรกจะมีการระเหยและซึมคอนขางมาก ตอไป

จะซึมนอยลง แตไมเปนไร นํ้าที่ซึมก็จะไปทําใหพื้นที่

ทายนํ้าชุมชื้นขึ้น นํ้าสี่แสนลูกบาศกเมตรตามทฤษฎี

ของชลประทานจะชวยพื้นที่ไดราว ๒,๕๐๐ ไร แต

ทฤษฎีใหมของฉัน จะชวยพื้นที่ไดเกือบ

หมื่นไร ” ผมยิ่งฟงพระราชกระแสรับสั่ง

ยิ่งงง เริ่มตั้งแตลําหวยที่ผมมองไมออกวา

เปนลําหวย แลวตอมาทฤษฎีใหมยังเพิ่มพื้นที่

ชลประทานไดอีกถึงสี่เทา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระ

ราชกระแสรับสั่งตอ “ใหจัดทําโครงการ

ทฤษฎีใหมในพื้นที่ทํากินของราษฎรที่รับ

นํ้าจากอางหวยหินขาว โดยใหแบงแปลง

ออกเปน ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ สมมติวามีที่ 

๑๐ ไร ๓ ไรใหขดุสระเกบ็นํา้ลกึ ๓ - ๔ เมตร 

เลี้ยงปลา หรือเลี้ยงไกบนบอดวยก็ได ๓ ไร 

ทํานา หมดหนานาก็ปลูกพืชไรที่ใชนํ้านอย 

สวนอีก ๓ ไร ทําไร ทําพืชสวน อีก ๑ ไร 

เปนที่อยูอาศัย และถนน ตัวเลขจริงปรับได

ตามสภาพพื้นที่ ราษฎรจะทํานาในหนาฝน

เพื่อเอาขาวไวบริโภคตามธรรมเนียม หาก

เหลือก็ขาย นํ้าในสระจะชวยไมใหขาวขาด

นํ้าหากเกิดฝนทิ้งชวง เมื่อหมดฝน นํ้าใน

สระสามไรจะใชกับผักผลไม และสวนผสม 

เมื่อนํ้าหมด ใหกรมชลประทานวางระบบ

ทอสงนํา้มาเตมิในสระ ทฤษฎใีหมนีจ้ะทาํให

อางหวยหินขาวเพิ่มพื้นที่เกษตรไดมาก 

อธิบดีใหม ตองใชทฤษฎีใหม”

กรมชลประทานไดสนองพระราชดําริ 
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สรางอางเกบ็นํา้หวยหนิขาวเสรจ็ในป ๒๕๓๘ 

ทุกอยางเปนไปตามที่ไดมีพระราชกระแส

รับสั่งไวเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๓๖ ทุก

ประการ นํา้ในอางหวยหนิขาวชวงแรกระเหย 

และซึมมาก แตราษฎรที่อยูทายนํ้าบอกวา 

ตั้งแตมีอางหวยหินขาว บอนํ้าตื้นที่ไมเคยมี

นํ้าในหนาแลง เดี๋ยวนี้มีนํ้าตลอดป สําหรับ

ลาํหวยหนิขาวทายอางซึง่จะแหงสนทิหลงัฝน 

กลับมีนํ้าตลอดป

“ฉนัดีใจมาก”
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ทรงมอง

ปญหาในมุมที่คนสวนใหญมองไมคอยเห็น

และพระองคทานจะทรงแกดวยวธิงีาย ๆ  ซึง่ได

ผลอยางที่ไมมีใครคาดถึง โครงการมูโนะเปน

โครงการหนึ่งที่ผมไดอยูในเหตุการณ เพราะ

ไดติดตามทานอธิบดี มนัส ปติวงษ ไป

รับเสด็จที่นราธิวาสในชวงป ๒๕๑๘ - ๒๕๒๒

แมนํ้าโกลกเปนเสนแบงพรมแดนระหวาง

ประเทศไทยกับมาเลเซีย ตนนํ้าเปนเทือก

เขาสันกาลาคีรี แมนํ้าไหลออกทะเลที่อําเภอ

ตากใบ มีปญหานํ้าทวมอําเภอสุไหงโก-ลก

และอําเภอสุไหงปาดีเปนประจํา ฝงมาเลเซีย

ทําคันกั้นนํ้าตลอดแนว นํ้าแทนที่จะไหล

ลนสองฝ ง กลับลนมาฝ งเราฝ งเดียว จึง

ทวมหนักกวาปรกติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว 

รับสั่งกับอธิบดีกรมชลประทานวา “ฝ งมาเลเซีย

ทําคันกั้นนํ้า ถาฝ งเราทําบาง ตอไปก็จะสูงขึ้นสูง

ขึ้นทั้งสองฝ ง กลายเปนกําแพง” พระองคท าน

โปรดใหสรางโครงการมูโนะ โดยทําประตูนํานํ้าสวน

ที่ เกินจากแมนํ้าโกลกเขามาที่คลองมูโนะ แลวให

กรมชลประทานสรางระบบชลประทาน ทําคลอง

สงนํ้าสงไปเลี้ยงพื้นที่เกษตรในอําเภอสุไหงโก-ลก กับ

อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

โครงการมูโนะนี้สอดคลองชวยเหลือเกื้อกูลกับ

โครงการพรุโตะแดงของพระองคทานอีกโครงการหนึ่ง

พรุโตะแดง คือปาชุมนํ้าผืนใหญที่สุดของประเทศไทย 

เกิดขึ้นจากการที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใตพัดเอา

ตะกอนทรายมาขวางทางนํ้า ซึ่งไหลลงมาจากเทือก

เขาสันกาลาคีรี ทําใหเกิดผืนปาชุมนํ้าขนาดใหญ เดิม

มีพื้นที่เกือบสองแสนไร ลักษณะดินเปนดินพีท (peat) 

เกิดจากใบไม กิ่งไม รากไม ที่ทับถมอยู ในปาผืนนี้

ตั้งแตดึกดําบรรพ ทําใหนํ้าเปนกรดจัด สีดําเหมือน

สีกาแฟ พรุโตะแดงจึงเปนผืนปาดงดิบชุมนํ้าที่มีคุณคา

หลากหลายทางชวีวทิยาและทางพฤกษศาสตรระดบัโลก 

อุดมดวยสัตวปาหายากนานาชนิด เชน แมวปาหัวแบน 

เสือไฟ และกระรอกบินแกมแดง สวนพรรณไมจํานวน

มากทีห่าไมไดจากทีอ่ืน่ เพราะเปนไมทีเ่ตบิโตในดนิเปรีย้ว

ชุ มนํ้าตลอดป ที่นี่ เปนแหลงกําเนิดของหมากแดง

อันสวยงาม
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ผมเชื่อว าเป นป าหลงสํารวจแห งเดียวของ

เมืองไทยจนบัดนี้  เพราะจะไมมีช างสํารวจเขาไป

ถึงใจกลางปาได เนื่องจากพื้นดินมีนํ้าขังตลอดป บาง

แหงนํ้าลึกหาสิบเซนติเมตร แตบางจุดลึกเปนเมตร

ผมเคยนั่งเรือหางยาวเขาไปกับอธิบดี มนัส ปติวงษ 

เพื่อสํารวจพรุ โดยเขาไปทางคลองนํ้าแบง ซึ่งเปน

คลองขนาดใหญระบายนํ้าจากพรุไปลงแมนํ้าบางนรา 

แมนํ้าบางนรารับนํ้าจากอีกหลายคลองที่ระบายจาก

พรุโตะแดง ทิศเหนือแมนํ้าบางนราออกทะเลผานตัว

เมืองนราธิวาส ทิศใตออกทะเลที่อําเภอตากใบ แมนํ้า

บางนราจงึเปนแมนํา้ประหลาดทีห่วัทายไหลออกสูทะเล

ทั้งสองดาน

เรือที่คณะของเราแลนเขาไปเพียงครูเดียว คลอง

นํ้าแบงแคบเขา ๆ จนไมเห็นแสงอาทิตย สองฝงมีแต

นํ้าสีดําดูแทบไมออกวารองนํ้าอยูที่ไหน บรรยากาศ

วิเวกวังเวงนาสะพรึงกลัว โดยเฉพาะเปนที่ทราบกันวา 

จระเขนํ้าจืดตัวใหญที่สุดในเอเชียที่แสดงอยูในฟารม

ของนายไวเซียะ ที่ทุงมหาเมฆในสมัยนั้น จับไดในแมนํ้า

บางนรา โดยถูกนํ้าพัดพาออกมาจากพรุโตะแดงในปที่

นํา้ทวมใหญ ทกุคนใจคอไมคอยด ีเมือ่ไดยนิเสยีงทองเรอื

ครูดกับวัตถุอยางใดอยางหนึ่งซึ่งคงเปนรากไม แลวก็

โลงอกเมื่ออธิบดีสั่งใหกลับได 

พรโุตะแดงเริม่ตนทีอ่าํเภอเมอืง จงัหวดั
นราธวิาส ไปสิน้สดุทีอ่าํเภอสไุหงโก-ลก ระยะ
ทางเกือบสี่สิบกิโลเมตร เดิมครอบคลุม
พื้นที่เกือบสองแสนไร ในปที่แลงติดตอกัน 
ราษฎรที่ทํากินอยูบริเวณรอบพรุจะคอย ๆ
รุกลํ้าเขาไปทํากิน บางปก็เกิดไฟไหมปาพรุ 
จนปจจุบันเหลือพื้นที่พรุประมาณเพียง 
๘๐,๐๐๐ ไร ปญหาการทํากินของราษฎร คือ
เรือ่ง ๔ นํา้ นํา้ทวม นํา้แลง นํา้เปรีย้ว และนํา้เคม็

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว ทรง
ทราบถงึความเดอืดรอนของราษฎร จงึโปรดฯ
ใหดาํเนนิการโครงการพรโุตะแดง โดยขดุลอก
คูคลอง แลวสรางประตูควบคุมนํ้าใหบริหาร
จัดการ โดยใหนํ้าในพรุอยูในระดับไมนอย
กวาหาสิบเซนติเมตร ถานํ้านอยกวานั้น เมื่อ
ดินแหง ปฏิกิริยาของใบไมรากไมที่สะสมอยู
ใตดนิลกึหลายสบิเมตร จะทาํใหเกดิความรอน 
เกดิไฟลกุขึน้เองได ยากทีจ่ะทาํการดบั เมือ่นํา้
มากก็เปดประตูระบายนํ้าออก ไมใหลนทวม
พื้นที่เกษตรของราษฎร และโปรดฯ กําชับให
กรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของปองกัน
ไฟไหมปา และปองกันการบุกรุกของราษฎร 

เพื่อรักษาผืนปาชุมนํ้าอันมีคานี้ไว



วารสารอันเนื่องมาจาก

ปที่ ๙ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔
26พ ร ะ ร า ช ด ํา ริ

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๒๙ พระบาท

สมเดจ็พระเจาอยูหวั เสดจ็ฯ ไปทรงเยีย่มเยยีน

ราษฎรบานโคกอิฐ โคกใน และโคกกูแว 

ตําบลพรอน อําเภอตากใบ ทอดพระเนตร

เห็นสภาพความยากจนของชาวบาน ทรงซัก

ถามถึงปญหา อุปสรรคในการดํารงชีพของ

ราษฎร ซึง่สวนใหญเปนชาวไทยมสุลมิทีม่ารอ

เฝาฯ ไดกราบบังคมทูลวา ถึงแมปญหาเรื่อง

นํ้าทวมไดบรรเทาเบาบางลงตั้งแตมีโครงการ

พรุโตะแดงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ แตก็

มเีรือ่งนํา้เปรีย้วทีไ่หลมาจากพร ุทาํใหสวนผล

ไมไมไดผล ขาวก็ไดไรละ ๑๐ - ๑๕ ถัง บาง

ปไดเพียง ๔ - ๕ ถัง ไมพอกิน สัตวเลี้ยงมัก

จะลมปวย กรมพัฒนาที่ดินชวยเหลือโดยนํา

ปูนมารลมาใสในนา แตเนื่องจากคาใชจายสูง 

ไมสามารถใสใหพอเพียงได พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ทรงรับสั่งความวา นํ้าจืดใน

โครงการมูโนะมีเหลือเฟอใหกรมชลประทาน

สรางคลองนํานํ้าจืดมาชะลางดินเปรี้ยวและ

ใชนํ้าในการทํานา แลวทําคันกั้นนํ้าจากพรุ

โตะแดง โดยใหทําระบบคลองระบายนํ้า

เปรี้ยวแยกออกตางหาก ไมใหเขาไปในพื้นที่

เกษตรของราษฎร และใหกระทรวงเกษตร

และสหกรณแนะนําใหความรูดานวิชาการ

แกราษฎร

ตอมา วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๓๖ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดเสด็จฯ ไป

บานโคกอิฐ โคกใน และโคกกูแว อีกครั้งหนึ่ง 

ทุกคนสังเกตเห็นมีบานสรางใหมขึ้นหลาย

หลัง เห็นตนผลไมก็ดูเขียวชอุมงามขึ้นอยาง

เห็นไดชัด โดยเฉพาะขาวในนากําลังงาม

แตกกอเตม็ทองทุง ราษฎรทีม่าเฝาฯ รบัเสดจ็

ทุกคนมีใบหนาที่ยิ้มแยม ราษฎรกราบบังคม

ทูลวา เดี๋ยวนี้ขาวที่เคยได ๕ - ๑๐ ถังตอไร 

ไมพอกิน ตั้งแตไดนํ้าจืดพระราชทาน และทําคันเอา

นํ้าเปรี้ยวออก ตนขาวก็งดงามไดถึง ๔๐ - ๕๐ ถังตอไร 

ทาํนาไดปละสองครัง้ เหลอืพอขาย ตนผลไมกพ็ลอยงาม

ใหผลด ีววัควายกอ็วนทวนสมบรูณ ทกุอยางดขีึน้อยางที่

ไมเคยเปนมากอน เดีย๋วนีส้บายแลว ทกุคนในขบวนเสดจ็

สงัเกตเหน็ไดชดั พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัมพีระราช

ปฏิสันถารซักถามราษฎรในรายละเอียดดวยพระพักตร

ที่เบิกบานผองใส ทุกขของราษฎร คือทุกขของพระองค

ทาน คงไมมีสิ่งใดที่จะทําใหพระเจาอยูหัวของเราทรง

มีความสุขยิ่งไปกวาความอยูดีกินดี รอดพนจากความ

ยากจนของพสกนิกรของพระองคทาน

ผมจําภาพนี้ติดตาไมมีวันลืม พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหวั ทรงหนัพระพกัตรมาทีพ่วกเรา แยมพระสรวล

แลวมีพระราชกระแสรับสั่งวา “ฉันดีใจมาก”

“ฝายแมว ที่แมวไมเคยสราง”
ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๓๖ พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยู หัว เสด็จฯ ไปยังโครงการปาขุนแมกวง 

จังหวัดเชียงใหม สภาพของผืนปาแหงแลงทรุดโทรม 

ราษฎรทิ้งถิ่นฐานบานชอง เพราะความลําบากยากจน 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางอางเก็บนํ้าขึ้น

หลายแหง ในชวงที่ทรงพระดําเนินขึ้นไปบนภูเขา เพื่อ

ทอดพระเนตรจุดที่โปรดเกลาฯ ใหสรางอางเก็บนํ้า

บานศาลาปางสัก-๑ ทรงชี้ไปขางทางแลวรับสั่งกับ
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ผมวา “อธิบดี ตรงนี้เปนรองนํ้า ในหนาฝนจะมีนํ้า

ตลอด พอหมดฝนก็แหงสนิท เปนเชนนี้ทั้งภูเขา 

ทําใหปาแหงแลง ตนไมเหี่ยวเฉาทิ้งใบเกือบทั้งปา ให

กรมชลประทานไปสรางฝายเล็ก ๆ กั้นนํ้าไวในจุดที่

เหมาะสมใหมากทีส่ดุเทาทีจ่ะมากได โดยใหเอาเศษไม

และดนิในบรเิวณนัน้มาทาํเปนฝายชะลอนํา้โดยใชแรง

คน หามทาํฝายคอนกรตีแบบทัว่ไป ชวงแรกนํา้จะรัว่ซมึ

พอหมดฝนอาจจะเก็บไวไดหาวันสิบวัน แตตอไป 

โคลนตมก็จะอุดรูรั่ว เก็บนํ้าไดนานขึ้นเปนอาทิตย

เปนเดือน ปาก็จะคอย ๆ ชุมชื้น ฟนตัวขึ้นมาเอง”

กรมชลประทานสนองพระราชดําริ สรางฝาย

ชะลอนํา้จาํนวนมากขึน้บนภเูขา ในศนูยฯ หวยฮองไครฯ

เปนแหงแรก โดยเสยีคาใชจายนอยมาก ภายในเวลาไมกี่

ปตอมา ทุกอยางเปนไปตามพระราชกระแสรับสั่งในวัน

นั้นทุกประการ ผืนปาพลิกฟนเขียวชอุม สัตวปารวมทั้ง

นกนานาชนิด โดยเฉพาะนกยูง ไดกลับมายังถิ่นเดิม

บริเวณศูนยฯ หวยฮองไครฯ ปจจุบันปาแหงแลงที่มี

การกอสรางฝายชะลอนํ้าบนภูเขาอันเนื่องมาจากพระ

ราชดําริ ไดพลิกฟนคืนสภาพเปนปาที่อุดมสมบูรณทั่ว

ทุกแหง แลวคําวา “ฝายแมว” ที่ผูคนเขาใจผิด เรียก

จนติดปากไปทั่วมีที่มาอยางไร สืบเนื่องมาจากในชวง

แรก นายชางชลประทานทีม่าจากนอกพืน้ที ่หรอืมาจาก

กรุงเทพฯ ไปเห็นเขาก็งง เพราะฝายที่กรมชลประทาน

สรางทั่วไป ตองเปนฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก

อยางเดียว ไมเคยเห็นฝายที่ทําดวยไมไผ 

ทอนไมตอก หินและทรายในทองนํ้า ดวย

ความที่ไมทราบที่มา ก็ตั้งชื่อใหวา “ฝาย

แมว” จนเรียกกันติดปากไประยะหนึ่ง ที่ถูก

ควรจะเปน “ฝายตนนํา้ลาํธารอนัเนือ่งมาจาก

พระราชดําริ”

“พระปรีชาสามารถในเรื่องแผนที่”
ทกุครัง้ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 

เสด็จฯ ไปทรงงานในพื้นที่ ภาพที่พสกนิกร

เห็นเปนประจํา คือภาพที่พระองคทานทรง

ถอืแผนทีป่กหนาดวยพระองคเอง จะไมมภีาพ

ผูใดถือแผนที่ปกนี้แทนพระองคทานอยาง

เดด็ขาด นอกจากอาจจะชวยจบัเวลาพระองค

ทานทรงคลี่ดู แผนที่นี้เราเรียกกันวา แผนที่ 

(มาตราสวน) หนึ่งตอหาหมื่น (๑:๕๐,๐๐๐) 

หมายความวา ระยะ ๒ เซนติเมตรในแผนที่ 

คือระยะหนึ่งกิโลเมตร ตารางสี่เหลี่ยมใน
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แผนที่ขนาด ๒ x ๒ เซนติเมตร คือพื้นที่หนึ่ง

ตารางกโิลเมตร เขาสรางขึน้จากภาพถายทาง

อากาศ มีเสนบอกพิกัด และระดับความสูง

ของพื้นที่จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง เปน

ตัวเลขมีเครื่องหมายบวกขางหนา ในพื้นที่สูง

ขึน้เปนภเูขา จะมเีสนบอกระดบัทกุยีส่บิเมตร

ที่ความสูงเปลี่ยนแปลง ฉะนั้นบริเวณภูเขา

สูงชัน เสนบอกระดับจะอยูติดกันดําเปนพืด 

เมื่อความลาดชันลดลง เสนบอกระดับก็จะ

คอย ๆ หางออก นายชางชลประทานจะใช

แผนทีน่ีใ้นการวางโครงการชลประทานเบือ้งตน

โดยอานระดับความสูงของหุบเขา คํานวณ

พื้นที่รับนํ้าแลวคูณดวยตัวเลขฝนเฉลี่ย จะ

ไดปริมาณนํ้าเฉลี่ยตอป แลวนํามาพิจารณา

วา ควรจะสรางฝายหรืออางเก็บนํ้าตรงจุดใด 

ไดนํ้าประมาณเทาใด สงไปชวยพื้นที่เกษตร

จาํนวนกีไ่ร ซึง่ทัง้หมดกต็องใชเวลาพอสมควร

แผนที ่๑:๕๐,๐๐๐ ทีพ่ระองคทานทรง

ถือติดพระองคนั้น ถาคลี่ออกเต็มที่ ทุกคนจะ

แปลกใจ เพราะเปนแผนใหญมาก ครอบคลุม

พืน้ทีบ่รเิวณกวางใหญรอบ ๆ  จดุทีเ่สดจ็ฯ โดย

พระองคทานจะทรงนําแผนที่หลายแผนมา

ตอกันดวยพระองคเอง และพระองคเคยทรง

สอนวิธีการพับใหเหลือขนาดที่ทรงพกพาได

สะดวก การพับแผนที่แผนใหญ เพื่อใหคลี่

มาดูจุดที่ตองการไดในทันทีโดยไมตองคลี่ทั้ง

แผนใหญเปนเรื่องยากมาก แมพระองคทาน

จะเคยทรงสอน แตผมเชื่อวาจนบัดนี้ ยังไมมี

นายชางชลประทานคนไหนทําได

ในวันที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรอางเก็บนํ้าบาน

ศาลาปางสัก-๑ โครงการปาขุนแมกวง 

กรมชลประทานถวายเลีย้งพระกระยาหารคํา่

แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ เมือ่เสวยพระกระยาหาร

เสร็จ กรมชลประทานไดจัดการแสดงถวาย มีการหรี่

ไฟฟาใหสลัว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ 

ใหนําแผนที่ ๑:๕๐,๐๐๐ มาวางบนโตะเสวย โดยไดทรง

หยบิดนิสอกบัไฟฉายเลก็ ๆ  ทีท่รงเหนบ็ไวทีก่ระเปาฉลอง

พระองค มาเปดสองแผนที่ซึ่งทรงคลี่ออก เปนแผนที่

ภาคเหนือ ตั้งแตเชียงราย แมฮองสอน เชียงใหม ลงมา

จนถงึจงัหวัดตาก อทุัยธานี ผมสังเกตเหน็เสนบอกระดบั

ความสูงของภูมิประเทศดานทิศเหนือและทิศตะวันตก

ของประเทศไทย เปนเสนติดกันจนดูดํามืด แสดงวา

เต็มไปดวยภูเขาสูง ผมใจคอไมคอยดี ไดแตทองคาถา

ประจําตัว “หามเดา” 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชปลายดินสอ

ชี้ไปในแผนที่ เริ่มตั้งแตเชียงรายเหนือสุดไลลงมาทีละ

จังหวัดจนถึงจังหวัดอุทัยธานี “อธิบดี ลําหวยนี้มีนํ้า

มาก ถาเรากั้นตรงจุดนี้จะไดนํ้าถึง ๒๐ - ๓๐ ลาน

ลูกบาศกเมตร สงนํ้าไปชวยอําเภอนี้ไดทั้งอําเภอ” 

ผมมองไมเห็นเสนบอกลําหวยดวยซํ้าวานํ้าไหลไปทาง

ไหน บางจุดทรงมีพระราชกระแสรับสั่งวา “ลําหวยนี้

พื้นที่รับนํ้าไมมาก ควรสรางเปนฝาย ชวยหมูบานนี้

ไดหลายหมูบาน” ผมฉงนจริง ๆ วา พระองคทานทอด

พระเนตรเห็นตัวเลขบอกระดับความสูงของภูมิประเทศ

ไดอยางไร ในเมื่อตัวเลขเล็ก ๆ เบียดอยูในเสนบอก
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ระดับซึ่งติดกันเปนพืด แมแตในตอนกลางวันก็ตอง

เพงมองหาตัวเลขระดับ จึงจะนํามาคํานวณพื้นที่รับนํ้า

กับปริมาณฝนเฉลี่ย เพื่อจะใหไดปริมาณนํ้าที่จะเก็บกัก

ได และจะตองพิจารณาดวยวาตัวเขื่อนควรจะสูงเทาใด

จึงจะเหมาะสม ซึ่งทั้งหมดตองใชเวลา แตพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระปรีชาสามารถเพียงทอด

พระเนตรแผนที่ ก็ทรงสามารถวางโครงการกําหนดจุด

ที่ควรจะสรางอาง สรางฝายไดในทันทีทันใด เปนที่นา

อัศจรรย ผมกลับมาถามวิศวกรจากกองออกแบบวา

เปนไปไดอยางไร หลายคนลงความเห็นวาเปนไปได

สาํหรบัผูเชีย่วชาญดานแผนที ่และใชแผนที ่๑:๕๐,๐๐๐ 

จนชํ่าชอง เพียงดูความถี่ความหางของเสนบอกระดับ 

ก็อาจจะมองแผนที่เปนสามมิติ มองเห็นความสูงตํ่า

ของภูมิประเทศที่เปนภูเขาหรือหุบเหว จึงทรงสามารถ

ทอดพระเนตรจุดเหมาะสมที่จะสรางฝายหรืออาง แลว

คํานวณปริมาณนํ้าที่เก็บกักนํ้าในพระราชหฤทัยไดใน

ทันที 

คํ่าคืนนั้นผมตามพระองคทานไมไดเลย งงเปน

ไกตาแตก ไดแต “พระพุทธเจาขา” ทั้งคืน ผมคิดวา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวคงจะทรงทราบแลววา 

อธิบดีคนใหมนี้เปนวิศวกรเครื่องกล ไมรูเรื่องวิชาการ

ชลประทาน จึงมีพระเมตตาไมทรงถามความเห็นของ

ผมเลย คงมีพระราชประสงคเพียงวา ใหรับทราบถึง

ศักยภาพในการพัฒนาแหลงนํ้าของพื้นที่ตาง ๆ เพื่อให

นายชางหรอืวศิวกรชลประทานทีเ่กีย่วของได

พิจารณารายละเอียดตอไป คืนนั้นพอกลอม

แกลมรอดตัวไปไดแบบใจคอไมคอยอยูกับ

เนือ้กบัตวั แตพอแกวดัเขาหนอยกพ็ลาดจนได

วันหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

โปรดเกลาฯ ใหผมเขารวมโตะเสวย โดยผม

นัง่ทางซายของพระองคทาน พระบาทสมเดจ็

พระเจาอยูหวัมพีระราชกระแสรบัสัง่กบัผูรวม

โตะเสวยในหลาย ๆ เรื่อง ชวงหนึ่งมีพระ

ราชกระแสรับสั่งถึงโครงการพัฒนาแหลงนํ้า

ตาง ๆ  ทีม่คีวามจาํเปน เปนประโยชนกบัราษฎร

“อธิบดี โครงการอะไรนะ ที่อุดรเก็บนํ้าได 

๓๐ - ๔๐ ลานลูกบาศกเมตร ควรจะรีบ

สราง เพราะจะเปนประโยชนมาก” พระองค

มีพระราชกระแสรับสั่ ง เป นเชิงสนทนา

มากกวา ไมไดทรงตั้งเปนคําถามที่จะตอง

ตอบ ถาผมเพียงรับพระราชกระแสรับสั่งวา 

“พระพุทธเจาขา” พระองคทานก็จะมีพระ

ราชกระแสรับสั่งตอไป ดวยทรงทราบวา คง

จําไมไดเหมือนกัน เมื่อกลับไปก็จะตรวจสอบ

ไดไมยาก 

แตดวยความที่ชักจะชะลาใจวาเรา

เปนอธิบดีมากวาสองปแลวควรจะทราบ จึง

ลืมคาถา “หามเดา” สนิท หลุดปากกราบ

บังคมทูลเอยชื่อโครงการแถวภาคอีสานที่

คุน ๆ  วา “โครงการลาํปลายมาศ พระพทุธเจา

ขา” พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงหยุด

นิดหนึ่ง หันพระพักตรมาทางผม แลวมี

พระราชกระแสรับสั่งเบา ๆ เพียงเพื่อใหผม

ไดยินคนเดียววา “อธิบดี เสียชื่อแลว” ผม

ใจหายวาบ รูทันทีวาคงปลอยไกตัวเบอเริ่ม 

อยากจะมุดลงใตโตะ ดวยพระเมตตาเปน

ลนพน ทรงรับสั่งเรื่องอื่นตอ เหมือนไมมี

อะไรเกิดขึ้น หลังจากนั้นผมรีบตรวจสอบ
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ไปทางอดุร ปรากฏวา เปนโครงการลาํพนัชาด

สวนโครงการลําปลายมาศ อยู ที่ โคราช 

คนละลุมนํ้า คนละจังหวัด ไกลกันลิบ !

“สิ่งมหัศจรรยเรื่องลมฟาอากาศ”
เมื่อทรงศึกษาเรื่องใด พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวจะทรงศึกษาดวยพระองคเอง 

โดยทรงคนควาลงลึกจนถึงแกนในทุกเรื่อง 

และทรงพระปรีชาสามารถในแตละเรื่องเปน

ทีน่าอศัจรรย ยกตวัอยางเชน การทาํฝนเทยีม

ที่โดงดังไปทั่วโลก ฟงเผิน ๆ คลายกับใช

เครื่องบินโปรยสารเคมี แลวฝนก็จะตก ที่จริง

หาเปนเชนนั้นไม มีตัวแปรมากมายซึ่งตองใช

เทคนิคพิเศษที่ทรงคิดคน ดังเชนที่ทรงเคย

อธิบายโดยใชคําวา “เลี้ยง (เมฆ) ใหอวน 

แลวโจมตีแบบแซนดวิช” เปนตน

ครั้งหนึ่งเกิดฝนแลงผิดปรกติในเขต

จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี ทางผู วาราชการ

จังหวัดเพชรบุรี (คุณศักดิ์ โกไศยกานนท) ขอ

ฝนเทยีมดวน เพราะขาวกาํลงัจะตาย ชวงนัน้

ผมอยูที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ ดวย

ความอยากรู จึงขอติดเครื่องบินทําฝนเทียม

ไปดวย ระหวางโปรยสารเคม ีบางครัง้ตองบนิ

เขาไปในกอนเมฆ มองไมเห็นอะไรเลย นักบินตองติดตอ

กับเครื่องบินอีกสองลําตลอดเวลา เพื่อแจงพิกัดความสูง

และทิศทาง มิฉะนั้นอาจชนกันเองได  เครื่องลําที่ผมขึ้น

คงจะบินเปนเที่ยวสุดทาย เพราะประมาณครึ่งชั่วโมง 

ผมสังเกตเห็นฟาที่กอนนั้นมีแดดจา เมฆเริ่มเกาะตัวเปน

กอนดําใหญ นักบินบอกวาตองรีบลงโดยดวน เพราะถา

ฝนตกจะมองไมเห็นสนามบิน เครื่องของผมลงสนามบิน

ชั่วคราวเรียบรอย โดยมีเมฆดําทะมึนไลหลัง เพียงไมกี่

นาทีตอมา ฝนก็ตกลงมาอยางหนัก มืดไปทั่ว ระหวางนั่ง

รถกลับ ผมนึกรําพึงอยูในใจวา “ชางเปนบุญของชาวนา

ไทยโดยแททีเ่รามพีระเจาอยูหวัทีท่รงพระปรชีาสามารถ

อยางหาที่เปรียบมิได”

ผมหลับตาวาดภาพเห็นทองนาอันกวางใหญ

ไพศาลสดุลกูหลูกูตา ทีต่นขาวกาํลงัจะเหีย่วเฉาตาย เหน็

ชาวนาผูยากไร ทั้งลูกเมียยืนนํ้าตาตกมองความหายนะ

ของตนเองและครอบครัวที่กําลังจะมาถึงตอหนาตอตา 

แตแลวเหมือนปาฏิหาริย ฝนก็ตกกระหนํ่าลงมา เปน 

“ฟามาโปรด” จริง ๆ !

เขือ่นภมูพิล ทีจ่งัหวดัตาก กบัเขือ่นสริกิติิ ์ทีจ่งัหวดั

อุตรดิตถ มีบทบาทกับชีวิตความเปนอยูของประชากร

ใน ๒๒ จังหวัดภาคกลาง มากกวาที่คนจํานวนมาก

ตระหนัก โดยทั้งสองเขื่อนจะเก็บกักนํ้าจํานวนมหาศาล

ไวในหนาฝน เมื่อหมดฝนในเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม 
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ทั้งสองเขื่อนจะปลอยนํ้าที่เก็บกักไวมาหลอเลี้ยงพื้นที่

ภาคกลาง เพื่อการอุปโภคบริโภค การเดินเรือ ไลนํ้าเค็ม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อการทํานาปรัง ในพื้นที่ประมาณ 

๔ - ๕ ลานไร 

ในป ๒๕๓๔, ๒๕๓๕ และ ๒๕๓๖ ไดเกิดสภาวะ

ฝนนอยกวาปรกตติดิตอกนั ทาํใหเกดิวกิฤตการณภยัแลง

ที่รุนแรงที่สุด ในป ๒๕๓๖ ตอป ๒๕๓๗ ปริมาณนํ้าใน

สองเขื่อนมีนอยเปนประวัติการณ ตองมีการรณรงคให

ประหยัดนํ้า การเดินเรือในแมนํ้าเจาพระยา และแมนํ้า

ทาจีนตองหยุดชะงัก เรือไมสามารถผานประตูนํ้าได 

นํ้าเค็มรุกขึ้นไปถึงจังหวัดปทุมธานี บริเวณตําบลสําแล

ซึ่งเปนสถานีสูบนํ้าเขาคลองประปาของการประปา

นครหลวง มีประกาศเตือนและหามไมใหทํานาปรัง 

ดวยเกรงวานาจะเสียหายหนัก เพราะไมมีนํ้าสงใหพื้นที่

ชลประทาน แตกไ็มไดผล เพราะขาวราคาด ีและชาวบาน

บอกวาขอเสี่ยงเอง

ในขณะทีส่ถานการณภยัแลงกาํลงัเขาขัน้วกิฤต ิได

เกิดฝนตกหนักกอนฤดูในเดือนมีนาคม ๒๕๓๗ และตก

ติดตอกันจนเขาหนาฝน ปริมาณนํ้าในเขื่อนภูมิพล และ

เขื่อนสิริกิติ์เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จนมีนํ้าเพียงพอสําหรับ

หนาแลงป ๒๕๓๘ ทกุคนโลงอก และดใีจทีผ่านพนวกิฤติ

ภัยแลงไปไดอยางหวุดหวิด หารูไมวามหันตภัยตัวใหม

กําลังจะมาเยือน

ในชวงฤดูฝนป ๒๕๓๘ ตั้งแตเดือนมิถุนายน พายุ

โซนรอนทีก่อตวัในมหาสมทุรแปซฟิก ไดเขาถลมประเทศ

ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน ฟลิปปนส และ

เวียดนาม อยางหนัก ประเทศไทยไดรับผลกระทบทั้ง

ทางตรงและทางออมจากพายุถึง ๔ ลูก คือไตฝุนแกรี่ 

เฮเลน โลอิส และนีนา สงผลใหเกิดสภาวะนํ้าทวมอยาง

รนุแรงในภาคเหนอื ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื โดยเฉพาะ

ในภาคกลาง เขื่อนภูมิพลเก็บกักนํ้าจากเหนือเขื่อนไวได

หมด แตฝนรายสุด ๆ ของชาวชลประทานก็เกิดขึ้น เมื่อ

เขือ่นสริกิติิน์ํา้เตม็ ลนออกทางระบายนํา้ลน หมายความ

วาลุมนํา้นานไมสามารถบรหิารจดัการไดเลย นํา้มาเทาใด 

ตองปลอยออกทางระบายนํ้าลนเทานั้น สวน

ลุมนํ้ายมไมมีเขื่อนจัดการผอนปรนใด ๆ ไม

ไดอยูแลว 

ได เกิดสภาวะนํ้าท วมรุนแรงตั้งแต

จั งหวัดแพร   สุ โขทัย อุตรดิตถ   พิจิตร 

นครสวรรค และทกุจงัหวดัในภาคกลาง ตัง้แต

เดือนสิงหาคมจนถึงเดือนตุลาคม ในขณะที่

หลายจังหวัดจมอยูใตนํ้า กรุงเทพมหานครได

เสริมคันกั้นนํ้าเปนการดวนทั้งวันทั้งคืน แต

ฝงตะวันตกของแมนํ้าเจาพระยา บริเวณถนน

จรัญสนิทวงศ กับถนนเจริญนคร คันกั้นนํ้า

พายแพแกระดับนํ้า เขาทวมบานเรือนอาคาร

พาณิชยเปนบริเวณกวาง สรางความเสียหาย

มากมาย การระบายนํ้าลงทะเลก็ทําไดยาก

มาก เพราะเปนชวงระดับนํ้าทะเลขึ้นสูง ชวง

นํ้าลงก็ไหลออกทะเลไดบาง พอชวงนํ้าขึ้นก็

ไหลกลับมาใหม 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวจึงได

พระราชทานพระราชดําริใหสราง “แกมลิง” 

โดยสรางประตูกั้นนํ้าที่ปากคลองที่จะออกสู

ทะเล เมื่อชวงนํ้าทะเลขึ้นสูง ก็ปดประตูไมให

นํา้ไหลกลบั นํา้ทีเ่อออยูหลงัประต ูจะมรีะดบั

สูงขึ้น พอชวงนํ้าลง ระดับจะตางกันเกือบ

สองเมตร รีบเปดประตู ก็จะระบายนํ้าไดมาก 

คลายกับลิงที่อมอาหารไวในกระพุงแกม แลว

คอยเคี้ยวกลืนภายหลัง ในชวงที่ไมตองแยง

อาหารกับตัวอื่น 
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ในชวงปลายเดือนตุลาคม ซึ่งควรจะ

หมดฝนเขาหนาวแลว คุณสมิทธ ธรรมสโรช

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กราบบังคมทูล

รายงานพรอมกับออกโทรทัศนประกาศวา 

ยังมีไตฝุนอีกหนึ่งลูก เปนซูเปอรไตฝุน ชื่อ 

“แอนเจลลา” ความเร็วลมใกลจุดศูนยกลาง

ถึง ๑๕๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง ถลมฟลิปปนส

ยับเยิน มีคนตายจํานวนมาก และจะตรง

เขาประเทศไทยแนนอนในอีกสามวัน ขอให

เตรยีมตวั สาํหรบัคนกรงุเทพฯ ควรเตรยีมเรอื

ไวดวย ปรากฏวาผูคนตกใจแตกตื่นเปนการ

ใหญ ทั้งซีเอ็นเอ็น และบีบีซี ก็ออกเปนขาว

ดวนดวย 

วนัรุงขึน้ พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 

มีพระกระแสรับสั่งถึงอธิบดีสมิทธวา ซูเปอร

ไตฝุ น “แอนเจลลา” จะออนแรงเปลี่ยน

ทิศทางขึ้นเหนือ ไมเขาไทยแนนอน ขอให

แจงประชาชนดวยวาไมตองตกใจ วันตอมา 

สิ่งมหัศจรรยก็เกิดขึ้น กอนจะถึงเวียดนาม 

พายุ “แอนเจลลา” ไดเปลี่ยนทิศทางหักมุม 

๙๐ องศา ขึ้นเหนือ ขึ้นฝงทางตอนใตของ

ประเทศจีน มีคนตาย ๗๐๐ - ๘๐๐ คน 

ตอมาไมนาน ผมไดรับโปรดเกลาฯ ให

เขารวมโตะเสวย ชวงหนึ่งผมไดกราบบังคม

ทูลวา “อธิบดีสมิทธบอกวา นักอุตุนิยมวิทยา

ทั่วโลกเห็นตรงกันวา ไตฝุน “แอนเจลลา” 

ตองเขาเวียดนามและไทยแนนอน ใตฝา

ละอองธุลีพระบาท พระองคเดียวทรงยืนยัน

ว าไม เข า เขาจะพากันเผาตําราทิ้งหมด

แลว ทรงทราบไดอยางไร พระพุทธเจาขา” 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว ทรงแยม

พระสรวลพลางรับสั่งวา “ฉันใหนางมณี

เมขลาไปหามไว” 

ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘ พระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว ไดมีพระราชดํารัสในเรื่องนี้ไปใน

ทํานองขําขันเชนเดียวกันวา “ไดใหนางมณีเมขลาไป

เจรจาไดผลดี แลวใหพาคุณ “แอนเจลลา” ไปเที่ยว

เขาพระสเุมรแุทน” ทีร่บัสัง่เชนนีเ้ปนพระเมตตาโดยแท 

ดวยทรงเกรงวา เจาหนาทีจ่ะเสยีหนา ทีจ่รงิแลวโปรดเกลาฯ 

ใหกรมอตุนุยิมวทิยาถวายขอมลูสภาพอากาศและแผนที่

ทางอากาศทุกวัน ยิ่งกวานั้นยังทรงคนควาหาขอมูล

ทางคอมพิวเตอรจากหลายแหงทั่วโลก นํามาศึกษา

อยางละเอียดลึกซึ้ง และบางครั้งมีพระบรมราชวินิจฉัย

แตกตางไปจากคาํพยากรณอากาศของกรมอตุฯุ ซึง่หลาย

ครั้งผลเปนไปตามที่พระองคทานทรงพยากรณ

“พีระมิดกลับทิศ”
ที่ผมเลามาเปนเพียงเกร็ดเล็กนอยของเศษเสี้ยว

ที่ไดตามเสด็จ และปฏิบัติงานถวายใกลชิดในชวงสาม

ปเศษที่ไดรับใชใตเบื้องพระยุคลบาทในฐานะอธิบดี

กรมชลประทาน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ

สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ เสดจ็ฯ แปรพระ

ราชฐาน เพือ่ทรงงานเกอืบตลอดทัง้ป ดงัเชนทีท่รงปฏบิตัิ

มาโดยตลอด และในระหวางประทบัแปรพระราชฐาน จะ

เสดจ็ฯ ไปทรงงานเกอืบทกุวนั เพือ่ทรงเยีย่มเยยีนราษฎร

ในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในที่ทุรกันดาร ซึ่งหลายแหง

ไมมีเจาหนาที่ของรัฐเคยเขาไปเลย ภาพที่ประจักษแก

สายตาพสกนิกรเปนประจํา คือหยาดพระเสโทเต็มพระ

พักตร จนฉลองพระองคเปยกชุม หรือประทับบนพื้นดิน 
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ซกัถามทกุขสขุของราษฎรทีม่ารอเฝาฯ หรอืเสดจ็ฯ ไปใน

ปาเขาหบุเหวทามกลางสายฝนทีก่าํลงักระหนํา่ ทัง้ในเวลา

กลางวนั หรอืคํา่คนืดกึดืน่ เฉพาะในชวงป พ.ศ. ๒๕๓๕ -

๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทาน

พระราชดาํรใิหสรางโครงการทีเ่ปนประโยชนแกประเทศชาติ

และประชาชนอยางมหาศาลจํานวนมากมายหลาย

โครงการ ทั้งยังมีพระราชกระแสรับสั่งที่มีความหมาย

ลกึซึง้ทรงคณุคายิง่ในหลายโอกาสหลายวาระ ซึง่นอกจาก

จะสะทอนใหเห็นถึงพระปรีชาสามารถอันลึกลํ้าแลว ยัง

ใหเห็นสายพระเนตรอันยาวไกล ในการที่มีพระบรม

ราชวินิจฉัยในหลายเรื่อง ผมขอยกตัวอยางเพียง ๒ - ๓

เรื่อง เชน มีพระราชกระแสรับสั่งถึงโครงการเขื่อน

ทาดานตอนหนึ่งวา “จังหวัดนครนายก มีปญหานํ้า

ทวมทุกป พอหมดฝนก็ขาดนํ้า และยังมีปญหาดิน

เปรี้ยว จุดที่เหมาะสมตามที่กรมชลประทานเสนอ

อยูในใจกลางอุทยานฯ เขาใหญ ใกลนํ้าตกเหวนรก 

จะกระทบสิ่งแวดลอมมาก ลงมาสรางที่เชิงเขาขอบ

อทุยาน คาสรางเขือ่นจะแพงกวาแตกค็ุม” หรอืในกรณี 

โครงการพัฒนาลุมนํ้าปากพนัง “เดิมปลูกขาวเกือบสี่

แสนไร เปนอูขาวอูนํ้า ปจจุบันสภาพแวดลอมเปลี่ยน

ไป นํา้เคม็รกุขึน้ไปถงึอาํเภอชะอวด  คนหนุมสาวละทิง้

ถิ่นฐาน เหลือแตคนแกยากจน เพราะปลูกขาวไมได

ผล ทั้งเกิดความขัดแยงระหวางชาวนากับเจาของบอ

เลี้ยงกุงกุลาดํา ควรสรางประตูควบคุมใกลปากนํ้า ไม

ใหนํา้เคม็รกุลํา้ และเกบ็นํา้จดื แลวแบงพืน้ทีใ่หชดัเจน

เหมาะสม นําสิ่งแวดลอมกลับคืนมาสูชาวปากพนัง” 

สาํหรบัเขือ่นปาสกั รบัสัง่วา “ปทีเ่กดินํา้ทวม แมนํา้ปาสกั

จะพานํ้ามาซํ้าเติมที่อยุธยา ทําใหเกิดความเสียหาย

เพิ่มมากขึ้น สรางเขื่อนปาสักแลวจัดการนํ้าใหดี จะ

ชวยปองกัน หรือบรรเทาสภาวะนํ้าทวมไดมาก เพียง

สองป ก็คุมคากอสรางแลว” 

ผมเปนเพียงคนไทยคนหนึ่งที่มีบุญไดปฏิบัติงาน

ถวายรับใชใตเบื้องพระยุคลบาทในชวงสั้น ๆ ยังมี

ขาราชการ และผูคนอีกเปนจํานวนมาก ที่ไดปฏิบัติงาน

สนองพระเดชพระคณุในพระราชกรณยีกจิของพระบาท

สมเดจ็พระเจาอยูหวั และสมเดจ็พระนางเจาฯ

พระบรมราชินีนาถ เหนือกวาสิ่งอื่นใด ผมคิด

วาเปนบุญของประเทศไทย และคนไทยทั้ง

ชาติ ที่เรามีพระมหากษัตริย และพระราชินี

สุดประเสริฐ ทั้งสองพระองคไดทรงทุมเท

และทรงตรากตรําพระวรกายอยางตอเนื่อง

มายาวนานกวา ๖๐ ป ดวยพระราชปณิธาน

อนัแนวแน เพือ่ความเจรญิรุงเรอืงของประเทศ

ชาติ และเพื่อความผาสุก ความอยูดีกินดี

รอดพนจากความลาํบากยากจนของพสกนกิร

ของพระองคทาน โดยมิไดทรงแบงแยกวา

จะเปนเชื้อชาติใด นับถือศาสนาใด ที่ผม

เลามานี้ เปนเพียงสวนหนึ่งของหลาย ๆ 

เหตุการณ 

ที่ผมไดสัมผัสดวยตนเอง และติดตา

ตรึงใจของผมมาโดยตลอด ราวกับวาเปนสิ่ง

ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้เอง ทําใหผมอดนึกวาด

ภาพไมไดวา ตลอดระยะเวลากวา ๖๐ ป

ที่ผ านมา ถนนหนทางมิเต็มไปดวยถนน 

“ดิสโก” เต็มบานเต็มเมืองหรือ อีกทั้งยังฝุน

ละออง โคลนตม คงมากกวาปจจุบันหลาย

เทา สิง่เหลานีจ้ะมผีลโดยตรงหรอืโดยออมกบั

พระสุขภาพพลานามัย และพระอาการ

ประชวรของพระองคทานที่ตองทรงแบกรับ

อยูขณะนี้หรือไม ?

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ไดทรงให

สมัภาษณนติยสาร “เนชัน่แนล จโีอกราฟฟก”

ในป ๒๕๒๕ ความตอนหนึ่ง 

“...เคยมีผูกลาวไววา ราชอาณาจักร

นั้นเปรียบเสมือนพีระมิด มีพระมหากษัตริย

อยู บนยอด และมีประชาชนอยู ขางลาง 

แตสําหรับประเทศไทยแลว ดูเหมือนทุก

อยางจะตรงกันขาม นั่นเปนสาเหตุที่ทําให

ขาพเจาตองปวดคอ และบริเวณไหลอยู 

เสมอ”



การบรหิารจดัการนํา้ตามแนวพระราชดาํริ 

และการฟนฟูหลังอุทกภัย

การเสวนาพิเศษ
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สํานักงาน กปร. รวมกับ มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ จัดเสวนา เรื่อง “การบริหารจัดการนํ้าตาม
แนวพระราชดําริ และการฟนฟูหลังอุทกภัย” เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ หอรัชมงคล 
สวนหลวง ร.๙ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมีผูรวมเสวนา คือ นายสุเมธ  ตันติเวชกุล 
เลขาธกิารมลูนธิชิยัพฒันา นายปราโมทย  ไมกลดั อดตีอธบิดกีรมชลประทาน และกรรมการมลูนธิิ
ชัยพัฒนา นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. และนางสาวสายสวรรค  ขยันยิ่ง เปน
ผูดําเนินการเสวนา สรุปสาระสําคัญ ดังนี้

นายสุเมธ   ตันติเวชกุล
ถาจะถวายพระราชสมญัญานาม

อยางไรดีนั้นคงคิดวาพระนามในฐานะ

พระเจาแผนดินนั้นก็ถูกตองแลว ทรง

ดูแลแผนดินมาโดยตลอด ระยะเวลา 

๖๕ ปที่ครองราชยมานั้นทรงปฏิบัติ

หนาที่ในฐานะพระเจาแผนดินโดย

พระปฐมบรมราชโองการเราจะครอง

แผนดนิ ทรงครองแผนดนิมาโดยตลอด 

ในที่นี้จะขอตั้งขอสังเกตหนึ่งวา ไมได

ทรงปกครองแผนดิน เพราะปกครอง

แผนดินเปนการใชอํานาจ แตทรง

ครองแผนดินเหมือนเราครองชีวิต 

เราครองชีวิตคู แมกระทั่งครองชีวิต

ธรรมดาใหดํารงอยูอยางสมดุลหรือ

อยางยั่งยืน หรือจะเปนพระครอง

สมณเพศอะไรก็แลวแต คําวาครอง

นั้นจะตองมีความรักความใสใจ การ

ดูแลรักษาไมไดมีการใชอํานาจ 

ทรงเปนที่ปรึกษาของแผนดิน

เพราะไมใชรัฐบาล ไมใชกระทรวง 

ทบวง กรม ไมใชหนวยงานอะไรทัง้สิน้

นายสุเมธ   ตันติเวชกุล

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
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เพราะฉะนั้นปฏิบัติหนาที่เหมือนประชาชน

คนไทยคนหนึ่ง โดยมีฐานะเป นประมุข

ของประเทศนั้น ถามีอะไรก็จะเสนอแนะจะ

แนะนําอะไรตออะไรตาง ๆ ในฐานะที่ทรง

เปนพระเจาแผนดนิทรงครองแผนดนิ คอืดแูล

แผนดินมีอะไรก็แนะนําและทําใหดูดวยอาจ

จะกลาวไดวาถึง ๔,๐๐๐ โครงการ จํานวนก็

ไมสําคัญ แตสิ่งที่สําคัญคือ ทรงทําใหดู ทรง

บริหารทรงครองแผนดินอยางไร 

แผนดินคืออะไร ก็คือ ดิน นํ้า ลม ไฟ 

นั่นเอง แตพูดไป และ ดิน นํ้า ลม ไฟ นั้นก็

คอืชวีติของเรา ในวนันีห้วัขอเกีย่วกบัเรือ่งการ

บรหิารนํา้นัน้กลาวโดยสรปุ จะผดิหรอืจะถกูก็

ไมทราบวาทรงดูแลแผนดิน ไมวาดิน นํ้า ลม 

ไฟ นั้นใชนํ้านํา หรือแมกระทั่งนํ้าผลิตไฟออก

มาได คือกระแสไฟที่ไดมาจากนํ้าเขื่อนอะไร

ตาง ๆ เพราะฉะนั้น นํ้านั้นคือชีวิตอยางที่ได

ทรงรับสั่งไว ผมอยากจะนําทานทั้งหลายตาม

หยดนํ้าที่ทรงสรางหรือธรรมชาติสรางก็แลว 

ลองไลเรียงลําดับมา ทานจะเห็นไดวาถาหาก

บริหารนํ้าตามที่ไดทรงแนะนํามาตลอดระยะ

เวลา ๖๕ ป ผมคดิวาภยัพบิตัหิรอืความรนุแรง

คงจะไมเกิดขึ้น หรืออยางนอยเกิดขึ้นก็คงจะ

ไมรุนแรงเหมือนอยางในขณะนี้ 

นํ้าหยดแรกที่หยดสูแผนดินนั้นจะมา

จากนํ้าฝนหรือจะเปนฝนหลวงหรือจะเปน

ฝนธรรมชาติก็แลวแต จุดแรกที่แตะตองคือ

อะไรคือยอดเขา ยอดเขานั้นนํ้าถูกใหนํามาใช

ในลักษณะตาง ๆ สิ่งแรกคือ บูรณะฟนฟูปา

เวลานี้ทุกคนก็กลาวขานกันวา เหตุการณนํ้า

ทวมคราวนี้นั้นเพราะเนื่องจากปาถูกทําลาย

ไปซึ่งก็เปนเรื่องจริงถาหากใครไดเดินทางไป
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ในภาคเหนือทั้งหมด ซึ่งเปนตนตอของชีวิตก็วา

ได ตนตอของนํ้าตาง ๆ นั้น ปง วัง ยม นาน จะ

เปนจงัหวดันาน อตุรดติถ แพร เชยีงใหม อะไรตอ

อะไรตาง ๆ ปาถูกทําลาย และถูกทําลายทุกวัน

ดวย เปดทีวีเย็นนี้ก็จะเห็นการตัดไมทําลายปา

อยูตลอดเวลา

ทรงแสดงใหดเูปนการบรูณะฟนฟปูา ยาม

ฝนไมมีก็ทรงเอาฝนหลวงมาทํานํ้าใหมากขึ้นมา 

สิง่แรกหยดแรกและหนาทีแ่รกของนํา้กค็อื ฟนฟู

บูรณะปาที่ถูกทําลายจากมือเรานี่เองไมใชมือ

คนอื่นเลย ใหมีปาขึ้นมา ถาปาขึ้นมาเกิดขึ้นแลว 

นํ้าจะถูกซึมซับอยูในนั้นจํานวนหนึ่งอยางนอย

๑๕% ๒๐% ก็แลวแตประสิทธิภาพของการ

ทํางานของปานั้น วานํ้าไดถูกนํามาใชในการ

ปลกูปาอนรุกัษนํา้กอ็ยูกลางภเูขาแลว กลางภเูขา

พระองคทานก็ไมยอมใหไปอีกก็สรางอางเก็บนํ้า

ไวบริเวณกลางเขาสวนมากจะมีอางเก็บนํ้า สระ

ตองสราง นกัอนรุกัษ จะรงัเกยีจเขือ่น รงัเกยีจอาง

บานทานก็มีเขื่อนมีอาง เคาเรียกวาแทงกนํ้า

เพราะฉะนั้นภาชนะตาง ๆ ที่แตละแหงแตละ

ภารกจิมนัตองมกีารบรหิารจดัการใหเกบ็ไว เพราะ

นํ้าเปนสิ่งมีค าถ าคอยฟาคอยฝนก็คงจะไม

สามารถที่จะบริหารชีวิตตัวเองได เพราะวาตอง

รอฝนจนกระทัง่ถงึหนาฝนระหวางนัน้เราจะตอง

ทําอะไรก็จะตองกักเก็บไว 

หลงัจากทีอ่ยูกลางภเูขาลงมาถงึตนีเขานัน้

จะเห็นไดวานํ้าถูกทําหนาที่ที่ ๒ คือทําการสราง

ปา เราเรียกวาปาเศรษฐกิจเปนสวนมะมวง

เปนสวนลิ้นจี่ เปนสวนลําไย เปนแปลงผัก

แปลงหญา อะไรตออะไรก็แลวแต สิ่งตาง ๆ 

เหลานั้นมีความจําเปนตอชีวิตของเราทั้งสิ้น

เพราะเปนอาหารการกินของเราเปนเครื่อง

นุ งหมเปนยารักษาโรคเปนการปลูกสราง

บานเรือน ถึงแมเราเรียกปาเศรษฐกิจมันก็

ยังเปนปาอยู ที่พระเจาอยูหัวรับสั่งวาปา ๓ 

อยาง ประโยชน ๔ อยาง ก็คงมีนัยสําคัญที่

จะครอบคลุมความหมายของปานี้

พอมาถึงตีนเขาแลวพระองคทานก็

ไมยอมใหไป นํ้าหรือคนที่อยู กับพระองค

ทานตองขยัน ขยันยิ่ง เพราะฉะนั้นจะตอง

มีความขยัน ทานยังไมปลอยนํ้าที่ปลูกปา

บนยอดเขาเสร็จแลวมากักขังอยูกลางภูเขา

มีปลาในกระชังใหชาวบานไดกินแลวปลูก

ปาเศรษฐกิจอีกถึงตีนเขาไมยอมใหไปมีอาง

สระนํ้าอะไรตออะไรกักเก็บไวอีกคราวนี้

ปลอยลงสูที่ราบแลว ที่ราบนี้เขาสวนเขาไร

เขานา ก็ตองใชนํ้าในการบริหารจัดการดวย

เชนกัน ขาดนํ้าแลวมันก็จะไมมีก็เปนตน

ตอของทฤษฎีใหม คือพยายามกักเก็บนํ้า

ไมใชนํ้าเปนที่รังเกียจอยางทุกวันนี้ พยายาม



วารสารอันเนื่องมาจาก

ปที่ ๙ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔
38พ ร ะ ร า ช ด ํา ริ

สูบนํ้าทิ้งไปก็เปนสิ่งนาเสียดายเพราะนํ้านั้น

คือชีวิต ชีวิตเรา 

เพราะฉะนั้นจากพื้นที่ราบจะเห็นไดวา

ไดไหลไปสูในพื้นที่ราบหลังจากใชประโยชน

ในพื้นที่ราบเสร็จแลวแมนํ้าตาง ๆ อยาง

แมนํ้าหลักทั้ง ๔ สายอยาง ปง วัง ยม นาน 

ที่เปนตนตอชีวิตชาวกรุงเทพฯ ก็วาไดคือ

เจาพระยา ปง วัง ยม นาน รวมทั้งแมนํ้าสาย

อื่น ๆ ดวยก็ไหลเทลงไปในแมนํ้านั้น แมนํ้า

ทุกแมนํ้านั้นในประเทศไทยนี้ธรรมชาติเกือบ

เหมือนกัน หนาแลงนั้นเดินขามไดแตพอ

เวลาหนานํ้ามาไมใชยอดหัวเรา ยอดไมเลย

ทําอยางไรจะบริหารจัดการอยางไร ตอนนี้จะ

มีเรื่องที่รับสั่งแลว เรื่องแกมลิง เปนตน ก็ใช

ใหผมไปนัง่ดลูงิมนักนิกลวยกวาจะบรรลธุรรม

ไดไปนั่งจองหนาลิงอยูหลายวันทีเดียวกวาจะ

เขาใจ เพราะวาวิธีการสอนของพระองคนั้น

จะไมอธิบายเบ็ดเสร็จ จะใหเราไปนั่งสังเกต

เองกเ็ฝาลงิอยูกม็ ีดร.นัง่จองกบัลงิอยูเปนวนั ๆ

ผลสุดทายก็โมโหมันเลยโยนกลวยใหทั้ง

หวีเลย มันก็กินกินเขาไปจนมันจนกระทั่ง

แกมมันปอง สุดทายก็เลยบรรลุธรรม สิ่งที่

คลายกบัแกมลงิมนัคอือะไร เมือ่นํา้มาเยอะ ๆ

มาถึงยอดไมหรืออะไร หาที่ทะลักใหเขาหาที่

เก็บ เหมือนลิงที่เก็บกลวยไวใชในยามหิวไว 

ฉันใดก็ฉันนั้น ๒ ขางริมนํ้านั้นจะพยายามมี

แกมลิงและแกมตองเก็บดวยไมใชเก็บเอาทิ้ง

ไวเฉย ๆ  แลวกไ็หลยอนกลบัมา และทรงเตอืน

ไวอีกอยางหนองคลองบึงที่เราไมใสใจ ทิ้งไว

ตื้นเขิน ผมเห็นกับตาขยะทิ้งลงไปนั้นทําการ

ขุดลอกเสีย 

หลังจากที่ ปง วัง ยม นาน บริหาร

จัดการไดดีก็จะถูกเก็บไวในแกมลิงตาง ๆ ที่

เราสรางอยางครบถวนนั้น หลังจากนั้นแมนํ้า

สายตาง ๆ  กจ็ะไหลลงไปในเขือ่น เพราะฉะนัน้ 

๒๕ ลุมนํ้าใหบริหารจัดการตองมีระบบเก็บ 

ระบบกัก ทานไดเห็นตัวเลขแลวทานจะตกใจ

นํ้า ๑๐๐ หยดตกลงมาแผนดินนี้ เราเก็บกัก

ไดไมถึง ๑๐ หยด นี่คือตัวเลขที่รับรายงานมา 

คือไมถึง ๑๐ หยด ๙๐ หยดไมไดรับบริหาร

จัดการ ผลสุดทายก็ตองเก็บกักไวในเขื่อน

ตาง ๆ ทีนี้เขื่อนก็ตองบริหารนํ้ามากเกินไปก็

ตองปลอยใหเปนจังหวะเพื่อเปดพื้นที่เอาไว

รับนํ้าใหมในฤดูกาลถัดไป

แตถามนัไมมคีวามรกั ไมมคีวามเมตตา

คอยกระตุนใหนําเอาคําวารูนําเอามากระทํา 

อยางงั้นก็มีแตคิดแลวรูตอบ ตอบไดหมดแต

วาการกระทําไมมี เพราะฉะนั้นมันตองมีพลัง

ของความรกั ความเมตตา คอยกระตุนเพือ่ให

เกิดการกระทําขึ้นมาตลอดเวลา 
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ทานอาจจะไมคิดวาพวกเราถูกตาม

กลางดกึตหีนึง่ตสีองไมมเีวลา วนัเสาร วนัอาทติย

ไมตองพูด เพราะฉะนั้นมันคือความทุกข

ของประชาชนหรือปญหาของประชาชนไมมี

เวลาไมมีวันหยุดแลวมันตอเนื่องไปเรื่อย ๆ 

จําไดว าครั้งหนึ่งรับสั่งไปทําอะไรปจจุบัน

ทันดวนเย็นวันศุกรเราก็มีนิสัยราชการ ก็เลย

กราบบังคมทูลเดี๋ยวเชาวันจันทรจะรีบไปเลย 

พระองคทานวาความทุกขของคนมีวันหยุด

ดวย ทรมานคนพอเสร็จเย็นวันศุกร เดี๋ยวเชา

วันจันทรจะมาทรมานตอ เหตุการณนี้เกิด

ขึ้นมาเมื่อตอนที่ทรงรับสั่งเกี่ยวกับเรื่องนํ้า ก็

เหมือนกันเดี๋ยวเชาวันจันทรจะรีบทําเลย ไม

ไดนํา้มนัไมไดหยดุ ไปคนืนีเ้ลย อยางนีเ้ปนตน 

พวกเราก็ ได รับการถ ายทอดจาก

พระเจ าอยู หัวทํางานมันต องมีความรัก 

ความเมตตา และคําที่สามนี้สําคัญ สามัคคี 

อยาเกงคนเดียว ไมมีใครเกงคนเดียว จะ

เห็นไดวาตางฝายตางแยกกันทํา อํานาจถูก

กระจายไป ไมรูวาสิบหนวยยี่สิบหนวยตกลง

ไมรูใคร 

ผมจําไดที่บึงมักกะสัน พอเสด็จฯ ลง

จากรถพระที่นั่งมา วันนั้นผูวา กทม.ยืนอยู 

ผูวาการรถไฟยืนอยู เพราะบึงมักกะสันเปน

เขตรถไฟ พอลงมาเสร็จแลวผูใหญยศโตยืน

รอกันเต็มไปหมดเลย คําแรกที่ถามที่นี้ใคร

ใหญ ทุกคนก็ไมกลาแสดงตัวความเปนใหญ

เพราะวาพระเจาอยู หัวประทับอยู ตรงนั้น

ใครจะกลาแสดงตัวเปนใหญ ลงมาถึงคําแรก

แทนที่จะบอกวาผักตบชวาเดี๋ยวจะทําอะไร

ได คําแรกถามที่นี้ใครใหญทุกคนเงียบหมด 

ความเงียบคือคําตอบ เพราะวาไมมีใครใหญ

และไมมีคนศูนยประสานงานกลางสักอยาง

หนึ่ง นํ้าเนาในบึงมักกะสันก็ถูกปลอยวาง

ไมมีใครแยแสรถไฟก็บอกของ กทม. กทม.

ก็บอกนี่เปนเขตรถไฟก็ไมมีใครเขามา ก็เลย

ปลอยเลยตามเลยบึงเนาอยูอยางนั้น 

บางทีพระราชกระแสรับสั่งแตละคํา

แตละคําเปนเชิงหยอกเปนเชิงลอเลน แตทุก

คํานั้นมีความหมายหมด เพราะฉะนั้นพวก

เราตองตีความ ตีความเสร็จแลวตองรับไว

ทําความเขาใจเขาถึงพัฒนา คุณปราโมทย

จะพยายามจะอธิบายพวกเราตองเขาใจ

กอน เวลานี้ที่เราทํากันเปนทุกวัน ๆ พวก

เรายังไมเขาใจ เราก็อยูไปวัน ๆ หนึ่ง เราก็

ตัดตนไมทําลายปา เพราะเวลานี้ตนไมเราก็

ไมไดดูวาเปนสิ่งที่มีประโยชนตอชีวิต ซึมซับ

คารบอนไดออกไซดออกมาเพือ่ผลติออกซเิจน

ใหเราสูดดม ใหมีชีวิตตอไป ตองดูลูกบาศก

เมตรละเทาไหร เมือ่ลกูบาศกเมตรละเทาไหร 

เราก็ถูกตัดขั้วทุกวันนี้ 

 ตอนตนผมพยายามตามนํา้มานี ้ทีจ่รงิ

ชีวิตเราทั้งนั้น นํ้าทุกหยดที่พยายามบอกให
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ปลกูปา ปลกูปาเพือ่ใคร ถาไมมมีนษุยอยู ไมมี

คนอยูปาก็คือปา เขาก็ยืนอยูแบบสิ่งที่มีชีวิต

โดยตวัลาํพงัเขาเอง ปากถ็กูผกูโยงกบัชวีติ ปา

เศรษฐกิจโดยตรงเลยเพราะเปนอาชีพคาขาย

ได ลงมาสูไรนาเกีย่วของกบัประชาชนอกีกลุม

หนึ่ง พอเขามาถึงในเมืองเราตองบริโภคดวย 

ทําไมทุกบานตองมีหองนํ้า ชื่อชัดเจน

เลยหองนํา้ หองนํา้มนัสาํคญัพอตืน่เชาตองเขา

หองนํ้ากอนเพื่อนเลยสิ่งแรกในชีวิตตื่นขึ้นมา

นี้ แลวเมื่อเติมนํ้าไปอีกอันหนึ่งไมใชกังหันนํ้า

อยางเดียว บําบัดนํ้าเสียก็มีโครงการที่แหลม

ผักเบี้ยนี้ลองไปดูสิ เอานํ้าไปบําบัดแลวสิ่งที่

นาทึ่งคือทานจะไมเหมือนกับราชการ ไมงั้น

โรงบาํบดันํา้เสยีหาพนัลาน สีพ่นัลาน แปดพนั

ลาน จนเกิดเรื่องเลานี้ ไมเลยใชพืชบําบัด

เหมอืนบงึมกักะสนั ผกัตบชวากอ็ยูตรงนัน้ นํา้

เนากอ็ยูตรงนัน้ ทกุคนกน็ัง่ดอูยูทกุวนั ทานวา

คนมาตรวจรถไฟก็เห็น ทานวา กทม. ก็เห็น

แตไมมีใครจับสองอยางนี้มาเจอกัน แลว

ออกมาเปน Innovation หรือที่เราเรียกวา

นวัตกรรมทําใหนํ้าสะอาดได 

วนันัน้พระองคมพีระราชดาํรสัวาฉนัจะ

เอาอธรรมสูกบัอธรรม บางทเีราฟงแลวกส็รปุ

วาอธรรมกอ็ธรรมเราไมตองการทัง้คู แตพอมา

สูกันปรากฏวานํ้าใสได ผักตบชวาเพียงแตวา

บริหารจัดการเสียเอาไมไผมาประกบใหเปน

รอง เปดชองวางไวใหแสงแดดสายลมสัมผัส

กับผิวนํ้าได สิ่งที่ผมทึ่งที่สุดระหวางถวาย

งานมาสามสิบหาปนั้นคือวิธีมอง คําวาเขาใจ 

เขาใจกับธรรมชาติ ดิน นํ้า ลม ไฟ อยูรอบตัว 

ไมใชสายตาอยางเรามอง เรามองคอนขางจะ

ผิวเผินบางทีเราไมแยแสและไมใสใจ แตทุก

อยางทีท่รงตดิตอประสมประสานจนออกเปน

สิ่งใหมได ที่เราเรียกวานวัตกรรม

ตลอดระยะที่ทรงครองราชยมาหกสิบ

หาปนั้นมีนวัตกรรมตาง ๆ ออกมา จนกระทั่ง

เปนรูปเลมหลายสิ่งหลายอยางจดสิทธิบัตรไว 

เกือบเปนพระมหากษัตริยองคเดียวในโลกที่

มีสิทธิบัตรมากมายกายกอง ถาเลาเดี๋ยวนี้ก็

เรียบเรียงไมถูกวามีจํานวนเทาไหร ไมทราบ

วาทรงงานกเ็ยอะ แลวใชเวลาทีไ่หนมา เพราะ

นวัตกรรมตองคิด ตองมีจินตนาการ ตองจับ 

ยี่สิบสี่ชั่วโมงรูสึกวาทรงอุทิศเวลาทั้งหมดให

กับประชาชน แลวก็ทรงพยายามคิดคนอะไร

ตาง ๆ ออกมา แลวก็มีคําวาความเขาใจเสร็จ

แลวก็ตองมีคําวาเขาถึงดวย ไมงั้นถาไมเขาถึง

ก็นั่งประชุมกันอยูอยางนี้
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คดิเสรจ็แลวตองทาํ บางอยางไมตองรอ

แผน คคูลองมนัตองทาํความสะอาดตัง้แตตอน

นี ้ไมตองรอแผน ตนไมตนไรลงมอืปลกู ถงึแม

อกีเจด็ปมนัจะโต ทกุสิง่ทกุอยางทรงสอนมานี้

มันถึงจบทายดวยการพัฒนา 

พัฒนาย อนรอยกลับมาบนตราตั้ ง

ฐานของความเขาใจและเขาถึง มันถึงมา

เปนผลผลิต คุณปราโมทยใชคําวาผลผลิต 

โปรดกัต (products) ทีอ่อกมา ใหเปนผลผลติ

และประโยชนสุขออกมา ที่พระเจาอยู หัว

รับสั่งวงจรนี้ก็ไมเกิด ก็ดวน แลวนั่งวางแผน 

นั่งสุมหัว นั่งคุยกัน 

จนกระทั่งเบื่อเขาใจไหม พูดตรง ๆ 

เบื่อที่จะฟง ปญหาก็พูดแลวปญหาในบาน

ในเมือง ไมรู วาสัมมนาเสวนาวันนี้ เสวนา

ครั้งนี้ครั้งที่เทาไหร ไมรูวาเราก็พูดซํ้าซากอยู

อยางนี้ แลวประชุมครั้งแลวครั้งเลาปญหา

มันก็รูกันหมดแลว

ในกิจกรรมที่ทําของมูลนิธิชัยพัฒนา 

หลังจากนํ้าทวมแลว ที่จริงภารกิจของมูลนิธิ

ชัยพัฒนาคือหลังไมไดไปแจกถุงยังชีพ ปนี้

เยอะเหลือเกินก็ออกมาเสริมดวย 

แตความจริงหนาที่จริง ๆ คือ บูรณะ

ฟนฟู คือเราทําสามสี่อยาง ประเด็นแรกคือ

ซอมแซม เมื่อขาวของเสียหายไปเยอะแยะ 

บานเรือน วัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช 

ยานพาหนะ เราก็มุ งซอมแซมใหกลับไปสู 

สภาพเดิมหรือวาใกลเคียงสภาพเดิม เพื่อให

มีชีวิตตอไปได 

ในสวนที่สองคือฟนฟูพื้นที่ โดยเฉพาะ

พื้นที่การเกษตรอยางลพบุรี ในกรุงเทพฯ 

อาจจะเปนพื้นที่อีกอยางที่ไมใชพื้นที่เกษตร 

นํ้าทวมขังอยู นํ้าเนา ก็ไมรูจะประกอบอาชีพ

อะไร นํา้ทวมกม็ทีรายมาทวมแปลงเพาะปลกู

ทั้งหมด ก็ตองมาชําระลาง จนพื้นที่ก็ไดกลับ

มาพรอมใชอีก 

เมื่อพื้นที่พร อมใชแลวก็ต องมีวัสดุ

อุปกรณที่จะใหใช มูลนิธิชัยพัฒนานั้นได

รับสั่งเตรียมการไวกอนแลวหลาย ๆ ป เรามี

ศูนยผลิตเมล็ดพันธุ ที่เชียงรายกับที่สระบุรี 

เหมือนเรารูเหตุการณ เราแพ็กกอนเลยเปน

แสน ๆ หอ แลวก็บรรจุหองเย็นไวเลยเตรียม

พรอมจาย ซึ่งเวลานี้เริ่มจายแลวแตละแหง ๆ 

ตองการเมลด็พนัธอุะไร ๆ  ฟกแฟง แตงกวา ให

เขากลับมาคืนสภาพอยูไดรวดเร็วที่สุด 

ประการที่สาม ผมคิดวาคงจะเปนเรื่อง

อาจจะสําคัญที่สุดคือบูรณะฟ นฟูในกรอบ

กวาง คิดวา อ.ปราโมทย คงจะรูดีกวาอันนี้

คือแอ็กชั่นสามสี่ประการที่ทําอยางปจจุบัน

ทันดวนและยังทําอยูในขณะนี้

ระยะยาวนัน้กแ็นนอนทีส่ดุ กย็อนกลบั

มาสิ่งที่เราพูดตั้งแตตนวา ตองวางแผนบูรณะ 

วางระบบ ทอนนํ้าตั้งแตขางบนลงมา อยาให

ลงมากองกันหนากรุงเทพฯ กรุงเทพฯ รับไม

ไหว กรงุเทพฯ ทรงรบัสัง่รบัไดแคนํา้ฝนเทานัน้ 

คือไมไดออกแบบมาเพื่อรับนํ้าทางเหนือ นํ้า

ฝนหนัก ๆ ก็ทวมแลว 

ถาสามารถทาํใหมนัออกไปภายใน ๑ - ๒

ชั่วโมง ถือวาสุดยอดแลว ตองทําอยางไรไม
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ใหมากองอยูหนากรุงเทพฯ บริหารรองนํ้า 

บริหารเขื่อนใหดี ทําแกมลิง หนอง คลอง บึง 

ทีเ่สือ่มสภาพใหกลบัคนืมา ฟนฟปูา จะไดเกบ็

ไวขางบน ไมตองมากองอยูขางลาง ไมตองมา

บริหารใหลําบาก

นายปราโมทย  ไมกลัด 
เรื่องราวของการบริหารจัดการนํ้า

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นาสนใจ

มาก ในหลายเรื่องหลายราว ผมอยากจะ

แยกเปนประเด็น ๆ สักนิดหนึ่งวา ที่ทรง

งานเกี่ยวกับนํ้าทรงงานเพื่อแกไขปญหาเรื่อง

นํ้า อันนี้คือในภาพใหญภาพรวม งานของ

พระองคทานพวกเราไดแยกแยะออกเปน 

๓ ดาน 

ดานแรกก็คือ ทรงงานเพื่อแกไขปญหา

ความไมมีนํ้า หรือนํ้าขาดแคลน ทรงงาน

จัดหานํ้าใหกับผู คนมากมายเหลือเกินใน

ทุกภาคของประเทศ ในหลายเรื่องหลาย

รูปแบบของงาน เพราะฉะนั้นการบริหาร

จัดการประเภทนี้ ก็เปนเรื่องราวลักษณะ

เฉพาะของการบริหารจัดการจะทํายังไงที่จะ

ใหมนีํา้ อนันีเ้ปนเรือ่งหนึง่และพระบาทสมเดจ็

พระเจาอยู หัวทรงงานเพื่อจะแกไขปญหา

นํ้ามาก นํ้าทวม นํ้าอุทกภัยก็มีกระบวนการ

บริหารจัดการนํ้า ที่พระราชทานหลักคิดหลัก

ทําไวตั้งแตอดีต 

จนกระทั่งถึงบัดนี้ อาจจะอยูในเกณฑ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ กวา ๆ หลาย ๆ เรื่องราวบริหาร

จัดการนํ้าอุทกภัยกันอยางไร เปนหลักคิด

หลักทําที่ไดพระราชทานไวมากมาย และ

อีกดานหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว

ทรงงานเพื่อแกไขปญหาคุณภาพนํ้า พวกเรา

อาจจะไมคอยรูวาพระองคทรงงานมากมาย

ขนาดไหน โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคใตนํ้า

ทะเลดวย นํ้าเค็มรุกลํ้าเขาไปในพื้นที่ตาง ๆ 

เกษตรกร ประชาชนก็ไมสามารถที่จะใชพื้นที่

ทําการเพาะปลูกเพราะนํ้าเค็มมันเขาไป ก็

มีกระบวนการบริหารจัดการนํ้าขณะนี้ ซึ่ง

พระราชทานเปนแมบท แมแบบใหกับพวก

เรา พวกเราในทีน่ีค้อื คณะเจาหนาที ่ผูทาํงาน 

และรวมเชื่อมโยงไปถึงรัฐบาลดวย รัฐบาลจะ

นําไปหรือเปลาอันนี้อีกประเด็นหนึ่ง 

ในเรื่องราวที่ไดทรงงานแกไขปญหา

การขาดแคลนนํ้า ทรงงานมาหลายสิบปมาก

ทีเดียว ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๐ เศษ ๆ ก็วาได

พระราชทานหลักไวเลยวา หลักสําคัญที่สุดก็

คือ ทอดพระเนตรเห็นผูคนในชนบท ไมมีนํ้า 

บุคคลในชนบทเปนใคร คือเกษตรกรซึ่งเปน

ผูคนสวนใหญของประเทศเขาไมมีนํ้า เพราะ

ฉะนัน้หนวยราชการทีม่หีนาทีร่บัผดิชอบเรือ่ง

นํ้าตองพยายามทํานี่คือหลักของพระองค

งานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติทรงเขาใจวาขยายไปไมทั่วถึง

พื้นที่แบบนี้ซ อนเรนแรนแคนที่รัฐบาลยัง

เขาไปไมถึง นี่คือเปนหลักของพระองคทาน

ในการบริหารจัดการเพื่อใหมีของ ของคือนํ้า 

สําหรับผูคนในชนบทที่เขาไมมี อันนี้เรียกวา

บริหารจัดการนํ้า บริหารยุทธศาสตรเพื่อให

มีนํ้า 

ทรงบอกวาเราตองเขาไปในพื้นที่พวก

นี้ ถาไมเขาไปแลวเขาก็จะไมไดรับนํ้าจากการ

ทาํงานของราชการของรฐับาล และเปนจรงิ ๆ

ในพื้นที่ซอนเรนแรนแคนไมวาจะเปนภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ แมกระทั่ง

ภาคใต ถาไมไดพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 

พื้นที่ที่อยู ในทองถิ่นหางไกล หมู บานเล็ก 

หมูบานนอยตําบลตาง ๆ ก็จะไมมีโอกาส

นายปราโมทย   ไมกลัด 

อดีตอธิบดีกรมชลประทานและ

กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา
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ไดนํ้า ขอใหเคาไดมีนํ้าเพื่อการยังชีพขั้นพื้น

ฐานกระจายไปใหทั่วถึง ก็จะทําใหสังคมก็มี

ความสมดุล อันนี้คือหลักการเรื่องราวของ

การจัดการนํ้า 

ทรงเปนนกัเทคนคิ ทรงเปนนกัวชิาการ 

ทรงยึดมั่นในสิ่งอะไรตาง ๆ สภาพภูมิศาสตร 

สภาพสังคม และก็สภาพนํ้าธรรมชาติที่จะพึง

มี และรวมไปถึงสภาพสังคมสิ่งแวดลอมดวย

นะครับวา ไปทําอะไรใหเคาเนี่ยตองมีความ

คุมนะ ความคุมของพระองคทานนั้นคืออะไร 

ความคุมนีค่อืไมใชการตอบแทนเปนมลูคาทาง

เศรษฐศาสตร 

ปญหานํ้าทวมแบบอุทกภัยในอนาคต

ของเมอืงไทยกจ็ะมบีอย มคีวามรนุแรง ตัง้แต

บัดนี้เปนตนไประดับประเทศ ระดับรัฐบาล

ตองสรางหลกัคดิหลกัทาํกนัใหม คาํวาหลกัคดิ

หลกัทาํ คดิกนัใหมกห็มายความวาการปฏบิตัิ

การตัง้แตอดตีถงึปจจบุนันีไ้มอยากจะเรยีกวา

ล มเหลว จะเรียกว ามันไม บ งบอกถึงมี

ประสิทธิภาพ ตัวอยาง ลุมนํ้าเจาพระยาเรา

ควรจะมีหลักคิดหลักทําอยางไรในอนาคต 

ฟนฟูปฏิรูปของเกา

ในอนาคตมองแบบนี้วาธรรมชาติเขา

สอนอยู เยอะแยะมากมาย จากภาพถาย

ดาวเทียมเอามาดูเปนระยะ ๆ มาจนถึง

ขั้ นสุ ดท  ายคื อ  สิ้ น เดื อนพฤศจิ ก ายน 

ปรากฏการณพื้นที่นํ้าทวมขนาดไหนแบบ

เราตองคิดใหมมีวิธีการตองสูอยางไร 

อยางเชนที่อางหลักคิดหลักทํา พระราชดําริ

แนวคดิแนวทาํของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั

นํ้าอุทกภัยที่มันเกิดขึ้นที่มันโจมตีกรุงเทพ-

มหานคร จงัหวดัตาง ๆ  ไมวาจะเปน ปทมุธานี 

นนทบุรี คืออะไร ธรรมชาติเขาสอนอยู ตอง

วิเคราะหใหออก มันคือปรากฏการณนํ้าลน

ตลิ่งแมนํ้าเจาพระยาที่ไมสามารถบรรจุอยูใน

ตลิ่งได นี่เปนเรื่องราวทางดานเศรษฐศาสตร 

เรื่องราวทางอุทกวิทยาที่เห็นชัดเจน ปริมาณ

เทาไหรขอใหไวใจนักเทคนิคเขารูเขาทราบ 

เมือ่มนับานทุงไปแลวทัง้ฝงซาย ฝงขวา

โจมตีทางดานฝ งตะวันออก โจมตีฝ งดาน

ตะวันตก ถาเราจะสู ไมไดสูแบบที่สู สูแบบ

ที่ผ านมาแกปญหาไมตก มันตองจัดการ

ไหนธรรมชาติสอนไว หลักของการจัดการ

อุทกภัยมันสามารถกําหนดยุทธศาสตรให

ชัด ๆ ยุทธศาสตรแบงออกเปน ๓ ลักษณะ 

ลกัษณะ ๑ เราตองกาํหนดพืน้ทีบ่รเิวณ

ไหนก็แลวแต ที่ธรรมชาติเขาสอนอยู แลว 

แลวสภาพชุมชนเปนอยางนี้ ยุทธศาสตรคือ

ยุทธศาสตรสู กําหนดพื้นที่ชัด ๆ พื้นที่บริเวณ

นี้ตองสู ไมสูจะไปทางไหนก็ไมได ยายไปไหน

ก็ไมได อยางลุมนํ้าเจาพระยาตอนลางตั้งแต

พระนครศรีอยุธยามาจนถึงปากอาวตอง

ใชยุทธศาสตรสู สูแบบไหน ไมใชสูแบบหัว

ชนฝา 
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กระบวนการ ทาํอยางไร ไปหาทางใหนํา้อทุกภยั

มันระบายไหลออกสู ทะเลใหได เร็วที่สุด 

ตามหลักของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่

พระราชทานไว นํามากําหนดใหเปนรูปธรรม

จะเอาไปทางไหน ฟลัดเวยนี้ เป นคํารวม 

ทศิทางไหน คนหาไป สิง่กอสรางจะเปนอยางไร

ตองคิดวาจะทําอยางไร ไมอยากจะบอกวิธี

การวาจะออกเปนอยางนี้ กรรมการที่มีเกือบ

ยี่สิบคนในที่ประชุมรับรองก็หาวิธีการออกมา

ไมได แสดงความคิดเห็นแสดงได หาวาจะทํา

ดวยวธิไีหนไมได ไมมใีครทีจ่ะรูวาจะทาํอยางไร 

วิเคราะหออกมา รัฐบาลอยาลังเลเวลานี้

ถกกันนี้จะตองตัดสินใจจางกลุ มที่ปรึกษา 

คณะที่ปรึกษา บริษัทที่ปรึกษาเมืองไทย

ที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องนี้ เยอะแยะ เขียน 

TOR ใหเคาทําอะไร กําหนดเวลาใหเคา

ไปสิบแปดเดือนคุณไปหาคําตอบมาจะทํา

ดวยวิธีไหน การจัดการดานมวลชน การ

จดัการเรือ่งราวการเกดิผลกระทบสิง่แวดลอม

จัดการใหเสร็จ หาคําตอบมา 

กยน. สลายตวัแลวกอ็อกมาเปนองคกร

ที่จะควบคุมกํากับการศึกษาอันนี้ เราจะได

คําตอบวาเราจะทําอะไร เพื่ออนาคตที่ดี วา

เราจะทาํอะไรอนันีเ้ปนกระบวนการหนึง่ แลว

ในทองถิ่นตาง ๆ ในเมืองหลัก ๆ ไมวาจะเปน

จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอะไรวามีปญหาไหม 

ถามปีญหาจะทาํกระบวนการสูแบบไหน ตอง

ศึกษาวิเคราะหมา 

ลักษณะที่ ๒ ในลุมนํ้าเจาพระยาที่เรา

เห็น ๆ วาหลายพื้นที่เปนที่อยูของนํ้า ปองกัน

นํ้าไมใหไปทวมไมไดไมมีทาง นํ้ามันยิ่งใหญ

มากในธรรมชาติ ไมวาจะอําเภอบางบาล 

อําเภอมหาราช อําเภออะไรก็แลวแต แม

กระทั่งอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก มัน

เปนที่อยูของนํ้า จะไปใชยุทธศาสตรปองกัน

ไมใหนํ้าทวม อยาไปคิดวนเวียนเสียสตางค 

ใชยุทธศาสตรปรับตัวใหผูคนถาเต็มใจอยูใน

ทองที่นั้นปรับตัวอยางไร ยุทธศาสตรปรับตัว

มียุทธศาสตรปรับตัวหลายวิธี 

อยางที่คนโบราณใชที่เราทองกันมา

แลว ก็ลืมไปเห็นทีจะอยูกันได ยุทธศาสตร

ปรับตัวใหสอดคลองกับธรรมชาติไปใชกับ

แมนํ้ามูล ไปใชกับแมนํ้าชี ไปใชกับที่ไหนก็ได 

ยุทธศาสตรปรับตัวคือยุทธศาสตรสําคัญใน

การที่จะอยูกับปญหานํ้าทวม อยาไปเรียก

เรากําหนดยุทธศาสตรคือยุทธศาสตร

สู  สู คือทําอยางไร กําหนดพื้นที่เฉพาะมา 

ลุมนํา้อยธุยาตอนลางหนกักค็อืเอานํา้อทุกภยั

ลงอาวไทยใหเร็วที่สุด ไมใชไปตั้งกําแพง

ปดกั้นสู แบบหัวชนฝามันไมสําเร็จหรอก 

กอนที่จะทําอะไรตองศึกษาวางโครงการใน

ทุกมิติเปนอยางไร สภาพภูมิประเทศระดับ

พื้นดินสํารวจมาใหชัด ศึกษาวางโครงการ

ขั้นเริ่มตนมันเปนอยาไร ขั้นที่สองถึงขั้นที่

เรียกวา ฟสซิบิลิตี้  สตัดดี้ (Feasibility 

Study) ศึกษาความเหมาะสมจะทําวิธีไหน

เปรียบเทียบออกมาเลยจะทําแบบไหนไมใช

ขุดแมนํ้าเจาพระยาสอง เจาพระยาสาม ไมใช 

จะเปนอยางไรก็มอบใหคณะที่จะตองศึกษา
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อุทกภัย อุทกภัยเปนศัพทที่ เลวรายมาก 

นํา้ทวมแลวเกดิปญหาสญูเสยีอยางนีเ้คาเรยีก

อุทกภัย ขอใหมันเปนนํ้าทวมแบบธรรมดา ๆ 

อยูเปนสุขยุทธศาสตรปรับตัว 

ที่เขาเรียกนํ้าปาไหลหลาก ดินถลม 

หมูบานตาง ๆ  มบีทเรยีนมาในอดตี บานนํา้กอ 

นํ้าชุน อําเภอลับแล แมกระทั่งอําเภอนํ้าปาด 

หมู บ านไปตั้งรอนํ้าที่จะไหลทะลักลงมา 

ตองหน ีระบบเตอืนภยั ระบบอะไรใชไมไดผล

ตั้งถิ่นฐานบานเรือนที่เราอยูรอนํ้า โยกไปที่สูง

ทกุบาน ทกุเรอืน ทกุหมูบานยายไปทีส่งูใหหมด

เรื่องที่รัฐจะเขาไปอุปการะอุดหนุนอยางไร 

รัฐตองเขาไปเกี่ยวดวย สนับสนุนคาใชจาย 

ยายบานสิบหลังคาเรือน ยี่สิบหลังคาเรือนใน

กลุมนี้ขึ้นที่สูงคาใชจายรัฐสนับสนุน ชุมชน

ชวยกันสรางบาน ทําความเขาใจและให

องคความรูกับเขา แบบนี้มีภาคใตเยอะแยะ 

ภาคเหนือก็เยอะ ภาคกลางตอนบนก็เยอะ 

เพราะฉะนั้นตองหนี ยุทธศาสตรที่ ๓ 

หน ีไมสูกบัปญหาอทุกภยันํา้ปาไหลหลาก จะ

เกดิประสทิธภิาพประสทิธผิลทีส่ดุ บานนํา้กอ 

นํา้ชนุ ถลมทลายแบบนีต้องหน ีตัง้ถิน่ฐานใหม

เอาไวทีส่งู สรางบานใหมบานถกูทลายไปแลว 

ตั้งหมูบานใหมไวที่สูง 

เขาอยูมาสมัยปูยาตายายเขาตองอยู

ตรงไหน มันไมใชตองคิดใหมปรับใหม เขา

อยู ปู ยาตายายแลวคุณจะอยู เพื่อรอภัยได

อยางไร หนีตั้งถิ่นฐานใหมไวที่สูงแลวบริเวณ

ที่นํ้าจะหลากมาทะลุทะลวงบานเมืองหาย

ไป ปรับเปนพื้นที่เกษตรรวมของหมูบานนั้น 

พื้นที่เกษตรรวมแบงปนกัน นํ้าอุทกภัยไหล

หลากทวมก็หายไปก็มาทําเพาะปลูกกันใหม 

ตองสรางความเขาใจใหกับชุมชนแบบนี้เยอะ 

จงัหวดัเพชรบรูณ อตุรดติถ เชยีงราย เชยีงใหม 

ภาคใต สุราษฎรธานี กระบี่ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงไป

แกไขหมูบานที่นํ้าปาไหลหลากทะลุทะลวง 

วัดพัง โรงเรียนพัง บานคีรีวงศ จังหวัด

นครศรธีรรมราช ตองหน ีอนันีเ้ปนยทุธศาสตร

ตองทําความเขาใจกัน ครบแลว อุทกภัยไมมี

แลว ถาทําตามอยางที่วา แกไดหมด

นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ
ที่จริงแลวทั้งสองทานไดเลาใหฟงเปน

พระราชดาํรแิลวกแ็นวทางและวธิกีารทรงงาน

ของพระองคคอนขางที่จะละเอียดมาก แลว

ก็จะเห็นไดชัดเจน สิ่งที่เปนอยู นั้นก็ทําให

ภาครัฐเองก็คงไดตระหนักเชนเดียวกันวา ถึง

แมจะมีปญหาตาง ๆ ก็แลวแต เชนทานสุเมธ

ไดเลาถึงภูมิสังคม ที่ทานเลาสภาพทั่ว ๆ ไป 

แตวาสภาพภูมิประเทศตาง ๆ ก็คํานึงถึงอยู

ดวยในการบริหารจัดการสิ่งเหลานี้ ทางภาค

รฐัเองกม็าใหเราหาทางแกไขในลกัษณะการตัง้

งบกลางโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ

นี้ เพื่อจะใหหนวยงานที่เกี่ยวของ หนวยงาน

ที่มีภารกิจโดยตรงไมไดตั้งงบประมาณไว เรา

สามารถที่จะไปผลักดัน โดยใชงบประมาณป

แรกไดในลกัษณะแบบนี ้กเ็กดิโครงการขึน้มา

อยางทีท่านรบัทราบวาเราม ี๔,๑๐๐ โครงการ 

ในการประสานงานแหลงนํ้าถือวามากที่สุด 

สองพันกวาถึงสามพันกวาโครงการดวยกัน 

นอกจากนั้นจะเปนเรื่องการสงเสริม

อาชีพ เรื่องการศึกษา เรื่องของสิ่งแวดลอม 

เรื่องของการเกษตร เรื่องการคมนาคมและ

ขนสง ลักษณะแบบนี้ก็เห็นไดชัดเจนวา

โครงการกวาจะไดมาสีพ่นักวาโครงการ มกีาร

ศึกษาโครงการตาง ๆ พวกนี้อยางละเอียด

รอบคอบ จนกอนที่ท านจะพระราชทาน

นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ

เลขาธิการ กปร.
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ลงมานี้ก็มีการศึกษามาเรียบรอยแลว กลัววา
จะไมเขาใจก็ยังทําในลักษณะเชิงสาธิต สาธิต
ของกจิกรรมตาง ๆ  เชงิสาธติในลกัษณะแสดง
ศูนย ศึ กษาการพัฒนาอัน เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริตาง ๆ 

กลับเขามาสูเรื่องของแหลงนํ้า ถาจับ
กลุมแลวก็มีอยูเรื่องของนํ้าแลง เรื่องของนํ้า
ทวม เรื่องของนํ้าเสีย ในแตละอันนั้นจะตอง
มีสวนที่พระราชดําริแทรกในจุดตาง ๆ คอน
ขางมาก ในสวนของนํ้าทวมทานทรงมีพระ
ราชดําริตั้งแตป ๒๕๒๓ กปร. ยังไมเกิดดวย
ซํา้ไป จนถงึปจจบุนัทรงพระราชทานมาอยาง
ตอเนื่อง ทรงสนพระราชหฤทัย แลวก็เขาใจ
ตลอดเวลาวาปญหานั้นจะตองเกิดขึ้น แต
การเกดิขึน้นัน้เกดิขึน้ตามธรรมชาต ิวธิกีารใช
ธรรมชาติมาเปนประโยชนการบริหารจัดการ
นํ้านี้เปนเรื่องที่สําคัญ อยางที่สุดทายก็ยังพูด
ถึงแนวทางบริหารจัดการตาง ๆ 

สํานักงาน กปร. ไดประมวลแนวทาง
พระราชดําริเหลานี้แลว โดยเฉพาะทางดาน
บริหารจัดการนํ้า ก็มาตั้งองคกรขึ้นมาเพื่อ
แกปญหาการที่มีหนวยงานคอนขางที่จะ
มาก ตั้งแตป ๒๕๓๘ มานั้น นายกรัฐมนตรี
ขณะนั้นก็ทําหนาที่เปนประธาน กปร. ก็ตั้ง
กรรมการขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการนํ้า เริ่มตน
กเ็ปนชวงของกรงุเทพฯ และปรมิณฑล เพราะ
วาคอนขางเปนแหลงเศรษฐกิจแหลงใหญ 
นอกจากนั้นก็จะมีตอไปถึงชุมพร ปากพนัง 
หาดใหญ ในลักษณะตาง ๆ นี้ก็จะมีมา

โดยตลอด

ในการบริหารจัดการนํ้านี้มีเพียงเพื่อ

วัตถุประสงคประสานงานใหดียิ่งขึ้น อันดับ

แรกก็คือทุกหนวยงานมีเครื่องไมเครื่องมือ

ครบหมดแลว ไมวาทานจะมองหยดนํ้าหยด

แรก ตองมีเกี่ยวของกับกรมอุตุวิทยาขึ้นมา 

แลวตองประมวลดูวาจะมีพายุมากี่ลูก ลงจุด

ไหนบาง ขนาดจะเปนอยางไร มาเมื่อไหร 

ลักษณะแบบนั้น ลงมาแลวจะเก็บนํ้าอยางไร

มีอีกหลายหนวยงานเต็มไปหมดเลย ๑๙ 

หนวยงานอยางนอยที่เปนอยู ๑๙ หนวยงาน

ทั้งเปนหนวยงานกลาง ที่เปนกระทรวงตาง ๆ

พวกนี้เขามาเกี่ยวของ 

สวนของสํานักงาน กปร.เอง ก็ไดนํา

เรียนทางดาน ฯพณฯ นายกมาโดยตลอดวา

เปนเรือ่งทีเ่กนิกวาอาํนาจกระทรวง กระทรวง

ใดกระทรวงหนึง่จะดแูล เปนขอนาํเรยีนอยาง

นอยกค็อืวาทานรองนายกหรอืนายกรฐัมนตรี

มากํากับดูแลเองอยางที่กํากับดูแลอยู  ที่

ปจจุบนัเราก็ยงัมีเรื่องการตดิตามสถานการณ

ตาง ๆ เราสํารวจสภาพภูมิประเทศตาง ๆ วา

เราดูเรื่องคลอง หนอง บึงตาง ๆ ดูวาอาง

เก็บนํ้าที่อยูขางบน อางเก็บนํ้าตัวใหญตาง ๆ

ซึ่งมีหลักเกณฑการบริหารจัดการนํ้าจะตอง

สัมพันธกันหมด ไมใชวาเรามาตั้งหลักอยู 

ที่กรุงเทพฯ หรือวาปริมณฑลอยางเดียว 

มันตองสัมพันธมาตั้งแตต นนํ้าขึ้นมาเลย 

สัมพันธตั้งแตปาไม ในสวนของปาไมที่อุมนํ้า

ไว ในสวนของนํ้าที่ลงจากปาไมจะมาสูชุมชน

ตาง ๆ จะตองมีเรื่องคลอง เรื่องลําธาร เรื่อง
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ตาง ๆ ตองดูการเตรียมพรอม เตรียมพรอม

อยางเดียวไมพอเราตองดูความสัมพันธ เรา

ตองรูตั้งแตแรกวา นํ้ามาจากนครสวรรคนี้

จะถึงอยุธยาใชเวลากี่วัน ตอนนี้นํ้าอยุธยา

เทากับเทานี้แลว เวลาการจัดการเหลานี้จะ

ตองลงทางดานตะวันออกเทาไหร ตะวันตก

เทาไหร ลักษณะตาง ๆ อันนี้เปนเรื่องที่

ผาน ๆ  มาทีเ่ราไดรบัการดแูลหรอืดแูลรวมกนั

มาโดยตลอดในลักษณะแบบนี้  แต ในป  

๒๕๕๔ นี้เปนอยางไรบาง จากนั้นสิ่งที่เรา

ดูแลอยูจริง ๆ เราใชแคสองสวน สวนแรกคือ

จะสรุปแล ว เป นมาตรการสิ่ งก อสร  าง

สิ่งก อสรางที่ เป นอยู คืออะไร ถาอยู ที่สูง 

ปาไมก็จะมีพื้นที่ของอางเก็บนํ้า เขื่อนตาง ๆ

อางเกบ็นํา้ตอนนีท้าํงานไดดไีหม นํา้จะมาแลว

ปริมาณนํ้าที่จะตองลดพรองลงมาจะเปน

อยางไร พอหลังจากนั้นแลวสภาพลํานํ้า

ลําคลองต างมีสิ่ งกีดขวางไหม กีดขวาง

อยางไรบาง กีดขวางทางดานการบุกรุกของ

ชุมชนหรือเปลาหรือวาพืชผักตาง ๆ ผักตบ

ชวาตาง ๆ จนถึงกีดขวางที่ยังไมคอยเกิด

การบูรณาการมากนัก เชน ระบบคมนาคม

ขนสงของเราตอนนี้ ถนนหนทาง ทางรถไฟ 

หรือวาชุมชนที่เกิดขึ้น

ลกัษณะของชมุชนทางดานของหมูบาน

ตาง ๆ เนื่องจากคนมีมากขึ้นหมูบานตาง ๆ 

คอนขางจะมปีญหา ในสวนตาง ๆ  เชนเดยีวกนั 

แตคงโทษใครไมได โทษเรื่องตาง ๆ ก็ตองมา

ดูแลวบูรณาการถึงผังเมืองหรือวาแนวทาง

ตาง ๆ พวกนี้ พอมีโครงสรางตาง ๆ พวกนี้ 

เราก็ต องมาดูต อว าเราจะบริหารจัดการ

โครงสรางนั้นอยางไง ก็ตองคนอันนี้ ตอง

หนวยงานตาง ๆ พวกนี้ เกณฑบริหารจัด

การนํ้าเปนอยางไง ถาคิดวานํ้าฝนมีมาก

การปรบัเปลีย่นบรหิารจดัการนํา้ควรจะมไีหม

สิ่งตาง ๆ ที่เตือนภัยเชนเทเลมิติลิ้งตาง ๆ ที่

วัดอยูบนเหนือปาไมตาง ๆ เหลานี้ ก็ควรจะ

มีแหลงที่แกมลิง แหลงชะลอนํ้า เราเตรียม

ปองกันนํ้าไวไหม คือจะตองมาเปนแผน

บูรณาการอยางชัดเจน 

ตัวอยางที่เห็นตาง ๆ ก็ถาดูจากสภาพ

โดยทั่วไปโดยยอแลว ก็จะเห็นชัดเจนวาโดย

หลักที่ควรจะบังคับตั้งแตแรกก็คือวาสายนํ้า

ปง วัง ยม นาน ก็ตองบังคับมันใหชัดเจนตอง

มีการบริหารตองดูตอวาเครื่องไมเครื่องมือที่

อยูในนั้น เชนถาแมนํ้าปงมีเขื่อนภูมิพล วังก็มี

อาจจะมเีขือ่นกิว่ลม กิว่คอหมา นานกม็สีริกิติิ์

เขามาเกี่ยวของดวย แมนํ้ายมก็มีสวนเล็ก

สวนนอยไป แตถาพูดถึงปริมาณรับนํ้าตาง ๆ 

จะเกินพอตาง ๆ อยางไรก็ตองมีการบริหาร

จัดการตอ พอลงไปพื้นที่ขางลางก็ตองมีการ

ดูวาจะสัมพันธกันอยางไรบางกับจังหวัดกับ 

กทม. การเตรียมการระบบบริหารตาง ๆ ไม

วากําลังคน กําลังเงิน แผนงาน สอดคลอง

เตรียมรับพรอมกันไหม โครงการสําคัญ ๆ ที่

มพีระราชดาํรไิวทาน อ.ปราโมทยกไ็ดพดูถงึไป

แลวทัง้เรือ่งของคลองลดัโพธิ ์แลวกม็คีนักัน้นํา้

ตามพระราชดาํรติาง ๆ  จะเลาถงึอปุสรรคเลย

วาที่ผาน ๆ มากับในชวงครั้งนี้มันแตกตางกัน 

แตก็เปนเรื่องธรรมชาติธรรมดาของพระองค

ทานทรงเห็นแนวทางตาง ๆ

อันดับแรกอาจจะอยู ในพื้นที่นํ้าที่ซึ่ง

เคยอยู มาแตก็มีแกมลิงธรรมชาติ แตก็มี

หนอง บึง คลองตาง ๆ ก็ถูกถมคลอง พื้นที่

ที่ เป นอยู ก็เป นลักษณะชุมชนเมืองก็เพิ่ม

มากขึ้น เขตอุตสาหกรรมก็มีมากขึ้น ใน

พื้นที่เกษตรกรรมก็ถูกลดนอยลง ก็ตองมี

คําถามที่วา อ.ปราโมทยวาจะตองทบทวน
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หรือเปลาในแงของโครงสรางพวกนี้ที่เปน
ปญหาอยูนี ้มนัจะเปนมาตรการระยะเรงดวน 
ระยะยาว ระยะกลาง ระยะสั้น อยางไงก็แลว
แตที่จะตองรองรับตอไป 

อนัดบัทีส่องกค็อืเปนสิง่จาํเปนอยางยิง่
เราไมใชแยงพื้นที่นํ้าอยางเดียว ถาพื้นที่นํ้า
ตอนนั้นถูกกําหนดไว แล วแต ผังเมืองไม 
สามารถดําเนินการได อาจจะตองมีสิ่งที่ตอง
ดูกันอีกที อันที่เครื่องไมเครื่องมือแตเปน
เครื่องไมเครื่องมือวิศวกรโบราณไดดําเนิน
การไวอยู มีอางเก็บนํ้าครบถวนหมด การ
ดูแลรักษาที่เปนอยู มีมากไหมตอเนื่องไหม
ขอจํากัดเครื่องมืออุปกรณเตือนภัยมีไหม มี 
ใชไดไหม ตองเขามาทบทวนดู อันดับสุดทาย
สําคัญมาก ก็เลยฝากทางดานของที่ปรึกษา 
กยน. และกรรมการ กยน. แลววาอันนี้ตอง
ศึกษาอยางไงบาง สิ่งที่เราเห็นจากสภาพที่
เปนอยู เพราะวาเราใชเครื่องไมเครื่องมือ 
เพราะวาหนวยงาน หรือเพราะวาทุกสิ่งทุก
อยางมันจะตองมารวมแกไขอยางไร 

ในวงจรก็คือมีการฟนฟูระยะเรงดวน 
ระยะสัน้ ระยะยาว ซึ่งระยะสัน้และระยะยาว
นั้นรัฐบาลที่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคอนขาง
ที่จะสมบูรณอยูแลว แลวก็มีรายละเอียดที่ได
พูดไปแลวเปนสวนใหญ ในสวนของการฟนฟู
ระยะเรงดวนนั้น หลายสถาบัน หลายหนวย
งาน แมกระทัง่องคกรภาคเอกชนกไ็ดใหความ
อนุเคราะห เอื้อเฟอซึ่งกันและกัน เปนสังคม
ใหมที่เปดใหความปรองดองและเอื้ออาทร
ซึ่งกันและกันใหม แมกระทั่งมูลนิธิของทาน
เอง มูลนิธิชัยพัฒนา ก็ไดไปใหทั้งที่พักพิง ให
เรื่องการแจกของ รวมกันไปทุกภาคสวน 

ทางดานหนวยราชการเองไมว าจะ
ฟนฟูทางดานจิตใจ หรือทางดานชวยเหลือ
คาใชจายในการฟนฟูเรื่องบานตาง ๆ คือสวน

ที่คอนขางที่จะเปนสวนหนึ่งแคนั้นเอง การที่
จะใหผลกระทบคราวนี้กลับมาได อันดับแรก
คิดวาหาเดือนเราจะทําอะไร หาเดือนนี้ใน
เมื่อนํ้าขางบนก็ยังเต็มอยู นํ้าในทุงก็ยังมีอยู 
ตอนนี้ถามีนํ้าฝนตกลงมานิดเดียวคิดวาอาจ
จะไปอีกก็ได 

อันที่สองที่เปนอยูการฟนฟูตาง ๆ ไม
วาจะเปนภาคของประชาชนทั่วไปที่เกี่ยวกับ
เรื่องบาน หมูบานตาง ๆ ก็ตองมีภาระหนัก 
ทางดานเอกชน ทางดานเจาของธุรกิจตางๆ 
ไมวาจะเปนขนาดยอม ขนาดกลาง ขนาด
ใหญ ตางไดรับผลกระทบถวนหนา สิ่งที่ไดรับ
ผลรวมที่สุดก็คือแรงงาน อาจจะรับกลับไป
ทํางานไมไดเต็มที่ แลวก็อาจจะตองกลับไป
อยูในพื้นที่ของตนเองซึ่งก็อยูตางจังหวัดเปน
สวนใหญ เราตองกลับไปสูปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่เปนอยู ตองพยายามเอาทุกภาค
สวนเขามาคํานึงถึงจุดนี้ใหไดวา เศรษฐกิจพอ
เพียงของพระองคทานนี้จะไดคํ้าชูตั้งแตจิตใจ
จนถงึการถอยกลบัมาเพือ่จะดสูวิาสิง่ทีเ่ราขาด
หายคืออะไร ขณะที่ทําเรื่องของเศรษฐกิจพอ
เพียงดวยทุกภาคสวนนี้ ทางสํานักงาน กปร. 
เองเพื่อชวยเสริมจากการฟนฟูเรงดวนนี้ก็จะ
พยายามมีการฟนฟูของภาคเกษตร

ในสวนของหลังภาวะนํ้าทวมเสริมกับ
ทางชัยพัฒนาที่วาไป เรามีสวนของโครงการ
ตาง ๆ นอกจากสี่พันกวาโครงการที่วาแลว 
โครงการอันที่อยูในลักษณะของศูนยศึกษา
การพัฒนาฯ โครงการตาง ๆ พวกนี้อยู 
ทั่วประเทศเลย ที่เปนอยูคิดวาถาตองการ
เขาไปดูวาสิ่งที่ตองกลับมาทํานั้น มีความรู
มีความเขาใจมีสิ่งตาง ๆ แนวคิดวิธีการของ
พระองคทานตัง้แตวธิกีารทรงงานจนถงึวธิกีาร
โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จะมีใหเห็นในโครงการตาง ๆ ในศูนยศึกษา



วารสารอันเนื่องมาจาก

ปที่ ๙ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔
49 พ ร ะ ร า ช ด ํา ริ

การพัฒนา ก็เลยคิดวาจะจัดเปนลักษณะของ

หลักสูตร หลักสูตรแค ๒ วัน ๑ คืน ใหผูที่

เขาไปอยางนอยเขาไปผานโครงการตาง ๆ  จะ

เห็นตั้งแตเรื่องการครองตัวเอง การประกอบ

อาชีพ แลวก็การไดรับองคความรู วิธีการขั้น

ตอนแนวทางตาง ๆ ของโครงการอันเนื่องมา

จากพระราชดําริมาสูคําวาเศรษฐกิจพอเพียง

เปนลักษณะแบบไหน และบางทีอาจจะมอง

ไดวาถาเกิดวาเก็บไปอยูสภาพเดิมนั้นทานจะ

ทําอะไรตอ เปนการตัดสินใจ 

พอหลังที่ผานหลักสูตรตรงนี้แลวก็มี

ปจจัยอาจจะมีปศุสัตว มีอะไรตาง ๆ กลับ

ไปดูเปนหวงเวลาที่เยียวยาตัวเองในชวง

สองสามเดือนหรือหาเดือน ถาอยากจะเห็น

มากกวานั้น มีตัวอยางที่เปนภาคเอกชนจาก

ผลการประกวดเคยประสบในลักษณะแบบนี้

มา ในป ๒๕๔๐ บาง ในป ๒๕๒๐ กวา

นิด ๆ เกี่ยวกับทางดานเศรษฐกิจ เรามีการ

คัดเลือกตัวอยางในการที่จะใหท านไปดู

ไปศึกษาเพราะวาทุกภาคสวน ไดรับการ

ประกวด ไดรับพระราชทานถวยรางวัลจาก

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ยินดีที่จะให

คําปรึกษาไมวาจะเปนธุรกิจขนาดใหญทาง

ดานของ SCG ธนาคารกรุงไทย เปนตน

ทางดานเกษตรกรทั่วทุกพื้นที่ เชนลุง

จันที อยูที่โคราชจะไปดูได เพราะวาลุงจันที

เคยลมลุกคลุกคลานมากอน แนวคิดของเขา

ทําไมเขาถึงกลับมาอยูในสภาพที่ดีขึ้นมาได

และก็สามารถที่จะเปนผูให จากผูรับอยาง

เดยีวมาเปนผูให แลวกเ็ปนผูเสยีสละทีจ่ะชวย

เหลือชาวบานในโอกาสตอไป 

ทั้งสองสวน สวนแรกคือเขาไปดูใน

เว็บไซต ตองการที่จะจัดเวลา อาจจะอยูพื้นที่

ใกลตวัอยาง กส็ามารถเขาไปดไูด แตถาเขาไป

ดูแลวสนใจมากยิ่งขึ้นก็เขาไปอบรม ฝกอบรม

ในพื้นที่ตาง ๆ ภาคธุรกิจ ภาคของเกษตรกร 

และทีส่าํคญัทีส่ดุอยากเชญิชวนมาศนูยศกึษา

การพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํรทิกุแหง

ทั่วประเทศ

นางสาวสายสวรรค ขยันยิ่ง 

นาจะครบวงจรสําหรับการบริหารจัด

การนํ้าตามแนวพระราชดําริซึ่งทําใหทุกทาน

ทั้งที่อยู ในหอประชุมนี้ รวมถึงทานผู ชมที่

ชมและทางถายทอดสดอยู   ได รับทราบ

ถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหวัและกค็วามสนพระราชหฤทยัที่

จะแกไขปญหาในเรื่องของนํ้า ทั้งเรื่องนํ้าแลง

นํ้าทวม นํ้าเสีย สามแบบที่สามารถจัดกลุม

มาไดแบบนี้ แตทั้งหมดเพื่อประโยชนสุขของ

ปวงประชาจริง ๆ พวกเราทุกคนไมวาจะอยู

แหงหนตาํบลไหนในแผนดนินีใ้ตรมพระบารมี

ไมเคยที่จะหลุดรอดสายพระเนตรแหงความ

หวงใยของพระองคทานไดเลย แลวก็ตลอด

เวลาแหงการครองสิริราชสมบัติ 

ขอกราบขอบพระคุณ ผูรวมเสวนาใน

วันนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิ

ชัยพัฒนา คณุปราโมทย ไมกลดั อดตีอธบิดี

กรมชลประทาน และคณุเฉลมิเกยีรต ิ แสนวเิศษ

เลขาธิการ กปร. ขอเสียงปรบมือเปนเกียรติ

แกทั้งสามทานดวยคะ

นางสาวสายสวรรค  ขยันยิ่ง

ผูดําเนินรายการ



วารสารอันเนื่องมาจาก

ปที่ ๙ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔
50พ ร ะ ร า ช ด ํา ริ

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา วันที่ ๕ 

ธันวาคม ๒๕๕๔ สํานักราชเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพิเศษ

เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ไดกําหนดกิจกรรมเพื่อเผยแพรพระราช

กรณียกิจ พระปรีชาสามารถที่กอใหเกิดคุณูปการตอประชาชนและประเทศชาติมาอยางตอเนื่อง มีเปาหมายหลัก

ใหเยาวชน หนวยงานภาครัฐ และเอกชน ประชาชนทั่วไป ไดเรียนรูประสบการณเพื่อไปสูการพัฒนาตนเอง และ

ประเทศชาติสืบไป โดยไดกําหนดกิจกรรมไว ดังนี้



วารสารอันเนื่องมาจาก

ปที่ ๙ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔
51 พ ร ะ ร า ช ด ํา ริ

จัดนิทรรศการสัญจร ๑๐ ครั้ง ทั่วทุกภูมิภาค

ครั้งที่ ๑

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม

วันที่ ๒๔ - ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔



วารสารอันเนื่องมาจาก

ปที่ ๙ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔
52พ ร ะ ร า ช ด ํา ริ

ครั้งที่ ๒ 

ศูนยการคาเซ็นทรัล จังหวัดขอนแกน 

วันที่ ๒๕ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔



วารสารอันเนื่องมาจาก

ปที่ ๙ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔
53 พ ร ะ ร า ช ด ํา ริ



วารสารอันเนื่องมาจาก

ปที่ ๙ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔
54พ ร ะ ร า ช ด ํา ริ

ครั้งที่ ๓ 

ศูนยการคาเดอะมอลล 

จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๒๓ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔



วารสารอันเนื่องมาจาก

ปที่ ๙ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔
55 พ ร ะ ร า ช ด ํา ริ



วารสารอันเนื่องมาจาก

ปที่ ๙ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔
56พ ร ะ ร า ช ด ํา ริ

ครั้งที่ ๔ 

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

จังหวัดจันทบุรี 

วันที่ ๒๔ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔



วารสารอันเนื่องมาจาก

ปที่ ๙ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔
57 พ ร ะ ร า ช ด ํา ริ



วารสารอันเนื่องมาจาก

ปที่ ๙ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔
58พ ร ะ ร า ช ด ํา ริ

ครั้งที่ ๕ 

ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพาน

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๒๑ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔



วารสารอันเนื่องมาจาก

ปที่ ๙ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔
59 พ ร ะ ร า ช ด ํา ริ



วารสารอันเนื่องมาจาก

ปที่ ๙ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔
60พ ร ะ ร า ช ด ํา ริ

ครั้งที่ ๖ 

ศูนยประชุมนานาชาติ หาดใหญ 

จังหวัดสงขลา

วันที่ ๑๙ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔



วารสารอันเนื่องมาจาก

ปที่ ๙ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔
61 พ ร ะ ร า ช ด ํา ริ



วารสารอันเนื่องมาจาก

ปที่ ๙ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔
62พ ร ะ ร า ช ด ํา ริ

ครั้งที่ ๗ 

ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

วันที่ ๘ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔



วารสารอันเนื่องมาจาก

ปที่ ๙ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔
63 พ ร ะ ร า ช ด ํา ริ



วารสารอันเนื่องมาจาก

ปที่ ๙ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔
64พ ร ะ ร า ช ด ํา ริ

ครั้งที่ ๘ 

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

จังหวัดเพชรบุรี 

วันที่ ๒๔ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔



วารสารอันเนื่องมาจาก

ปที่ ๙ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔
65 พ ร ะ ร า ช ด ํา ริ



วารสารอันเนื่องมาจาก

ปที่ ๙ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔
66พ ร ะ ร า ช ด ํา ริ

ครั้งที่ ๙ 

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

จังหวัดนราธิวาส

วันที่ ๑๓ - ๑๗ กันยายน ๒๕๕๔



วารสารอันเนื่องมาจาก

ปที่ ๙ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔
67 พ ร ะ ร า ช ด ํา ริ



วารสารอันเนื่องมาจาก

ปที่ ๙ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔
68พ ร ะ ร า ช ด ํา ริ

ครั้งที่ ๑๐ 

ศูนยประชุมศรีวชิรโชติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ ๒๑ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔



วารสารอันเนื่องมาจาก

ปที่ ๙ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔
69 พ ร ะ ร า ช ด ํา ริ



วารสารอันเนื่องมาจาก

ปที่ ๙ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔
70พ ร ะ ร า ช ด ํา ริ

ความเคลื่อนไหว

นายอําพล  เสนาณรงค องคมนตรี
ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการนํ้า บริเวณสถานีสูบนํ้าคลองบางซื่อ

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี 

เดนิทางไปตรวจเยีย่มการบรหิารจดัการนํา้ บรเิวณสถานสีบูนํา้คลองบางซือ่ 

สถานสีบูนํา้พระโขนง และอโุมงคยกัษพระรามเกา-รามคาํแหง ซึง่ระดบันํา้

ในคลองบางซือ่ คลองประเวศน คลองแสนแสบ และคลองลาดพราว อยูใน

ระดบัควบคมุได สวนระดบันํา้บรเิวณผวิถนนวภิาวดรีงัสติ ถนนรชัดาภเิษก

และถนนพหลโยธิน มีระดับลดลงอยางตอเนื่อง โดยมี นายโกวิทย 

เพงวาณิชย รองเลขาธิการ กปร. นายวรภาส รุจิโภชน รองผูอํานวยการ

สํานักการระบายนํ้า กรุงเทพมหานคร รวมติดตามสถานการณนํ้าใน

ครั้งนี้ดวย

คลองบางซื่อ บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต และถนน

รัชดาภิเษก

คลองบางซื่อขนานคลองประปา บริเวณวัดสะพานสูง

สถานีสูบนํ้าพระโขนง

อุโมงคยักษพระรามเกา-รามคําแหง ซึ่งระบายนํ้าจากคลองแสนแสบและคลองลาดพราว ปจจุบัน

ไดชวยรับนํ้าจากคลองประเวศน เพื่อสูบออกแมนํ้าเจาพระยา ที่สถานีสูบนํ้าพระโขนง
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นายอําพล  เสนาณรงค องคมนตรี
เปนประธานในงานนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษา ประโยชนสุข

สูปวงประชา” ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัด

พิษณุโลก ระหวางวันที่ ๒๑ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ผานมา สํานักงาน 

กปร. สํานักราชเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา และสํานัก

งบประมาณ ไดรวมกนัจดันทิรรศการสญัจรเฉลมิพระเกยีรติ 

“๘๔ พรรษา ประโยชนสุขสูปวงประชา” ครั้งที่ ๑๐ ขึ้น 

ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีกําหนดจัดขึ้นระหวางวันที่ ๒๑ - ๒๓ 

ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยนายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี 

เปนประธานในพธิเีปด นายเฉลมิเกยีรต ิแสนวเิศษ เลขาธกิาร 

กปร. และรองเลขาธิการ กปร. ขาราชการและ

เจาหนาที่ จากหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมงาน

การจัดงานนิทรรศการสัญจรในครั้ งนี้

มีหนวยงานที่เขารวมในการจัดนิทรรศการ ไดแก 

สํานักราชเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา ศูนยศึกษา

การพฒันาหวยฮองไครฯ สาํนกังานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ สถาบันโรคทรวงอก โครงการ

ชลประทาน โครงการของกรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปาและพันธุพืช และจากภาคสวนตาง ๆ ใน

พื้นที่



ตอน

ที่

วันที่ออก

อากาศ

ชื่อตอน ตอนที่ วันที่ออก

อากาศ

ชื่อตอน

๑ ๑๒/๖/๕๔ ถนนหวยมงคล ประตูสูการพัฒนา ๒๘ ๒๕/๑๒/๕๔ นํ้ากํ่า ภาพรางตัวยึกยือ

๒ ๑๙/๖/๕๔ ครูของแผนดิน ๒๙ ๑/๑/๕๕ นวัตกรรมเขื่อน...ผลพวงสูปวงประชา

๓ ๒๖/๖/๕๔ โรงหมอเคลื่อนที่ ๓๐ ๘/๑/๕๕ ฟนดิน คืนปาที่หวยทราย

๔ ๑๐/๗/๕๔ ฝนหลวง ปฏิบัติการดับแลงแกลงเมฆ ๓๑ ๒๒/๑/๕๕ พระราชวังเมืองเกษตร

๕ ๑๗/๗/๕๔ ผูพิชิตยาเสพติด ๑ ๓๒ ๒๙/๑/๕๕ อาวคุงกระเบนพัฒนาจากยอดเขาสูทองทะเล

๖ ๒๔/๗/๕๔ ผูพิชิตยาเสพติด ๒ ๓๓ ๕/๒/๕๕ แมแบบความสุขบนพื้นที่สูง 

๗ ๓๑/๗/๕๔ ยุทธศาสตรพัฒนาที่ภูพานนอย ๓๔ ๑๒/๒/๕๕ นํ้าทวมหาดใหญ : พนภัยดวยพระบารมี

๘ ๗/๘/๕๔ กําไรของแผนดิน ๓๕ ๑๙/๒/๕๕ ประโยชนสุขสองแผนดิน (สปป.ลาว)

๙ ๑๔/๘/๕๔ ลุงวาเด็งแหงสายบุรี ๓๖ ๒๖/๒/๕๕ ปลูกปา ปลูกคน บนดอยตุง

๑๐ ๒๑/๘/๕๔ ถนนดิสโก เสนทางทรงงานที่ยากลําบาก ๓๗ ๔/๓/๕๕ บนเสนทาง ๘๔ พรรษา ประโยชนสุขสูปวงประชา

๑๑ ๒๘/๘/๕๔ สี่นํ้า สามรส ๓๘ ๑๘/๓/๕๕ มหัศจรรยบนเทือกเขาภูพาน

๑๒ ๔/๙/๕๔ ๓๐ ป กปร. สามทศวรรษ สามสะพาน ๓๙ ๒๕/๓/๕๕ เมืองนาอยู

๑๓ ๑๑/๙/๕๔ ปริศนาซื้อที่ ๔๐ ๑/๔/๕๕ เดินตามรอยเทาพอ

๑๔ ๑๘/๙/๕๔ เขาหินซอน ปฐมบทของแหลงเรียนรู ๔๑ ๑๕/๔/๕๕ พิกุลทอง หองทดลองปลายดามขวาน

๑๕ ๒๕/๙/๕๔ สหกรณ การรวมกลุมรวมพลัง ๔๒ ๒๐/๔/๕๕ บันทึกผูพิทักษปาแหงหวยบางทราย 

๑๖ ๒/๑๐/๕๔ โรงงานหลวง เพื่อปวงชน ๔๓ ๒๙/๔/๕๕ แกมลิงชุมพร ปฏิบัติการรับมือสายนํ้า

๑๗ ๙/๑๐/๕๔ อางเกบ็นํา้เขาเตา นํา้หยดแรกเตมิเตม็ชวีติ ๔๔ ๖/๕/๕๕ ปากพนัง แยกนํ้ารวมคน

๑๘ ๑๖/๑๐/๕๔ โรงเรียน ตชด. พัฒนาการศึกษาชายแดน ๔๕ ๑๓/๕/๕๕ ในหลวงในดงทาก

๑๙ ๒๓/๑๐/๕๔ แควนอยบํารุงแดน ๔๖ ๒๐/๕/๕๕ ขาวแหงราชันย ขวัญแหงปวงชน

๒๐ ๓๐/๑๐/๕๔ ฐานปฏิบัติการทรงงาน ๔๗ ๒๗/๕/๕๕ หลักการทรงงาน

๒๑ ๖/๑๑/๕๔ ปลานิล โคนม กับพระราชา ๔๘ ๓๑/๖/๕๕ จอมปราชญแหงดิน 

๒๒ ๑๓/๑๑/๕๔ ๘๔ พรรษา ประโยชนสุขสูปวงประชา ๔๙ ๑๐/๖/๕๕ ฝนรายของในหลวง

๒๓ ๒๐/๑๑/๕๔ อยูอยางพอ มีกําไร ตอนที่ ๑ ๕๐ ๑๗/๖/๕๕ องคความรูสูประชาชน

๒๔ ๒๗/๑๑/๕๔ อยูอยางพอ มีกําไร ตอนที่ ๒ ๕๑ ๒๔/๖/๕๕ ชัยชนะแหงการพัฒนา 

๒๕ ๔/๑๒/๕๔ เรียนรู กูวิกฤต

๒๖ ๑๑/๑๒/๕๔ หวยฮองไครฯ ตนทางปาไม ปลายทางประมง

๒๗ ๑๘/๑๒/๕๔ กาวที่แกรง...บนพื้นฐานความพอเพียง 

ออกอากาศทุกวันอาทิตย ทางสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนทีวี เวลา ๒๐.๒๐ - ๒๐.๔๑ น.

แผนรายการออกอากาศ 
สารคดีชุดพิเศษ
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ตลอดระยะเวลาที่ผานมา นับเปนหวงเวลาที่มีคุณคาที่สุดของพสกนิกร

ทัง้ประเทศ... เพราะวนัเวลาอนัยาวนานเหลานัน้ ไดพสิจูนแลวถงึความรกัทีพ่ระมหา

กษตัรยิพระองคหนึง่มตีอประชาชนของพระองค ไมวาพวกเขาจะเปนใคร ชนชัน้ใด 

อยูใกลหรือไกลแคไหน ตางก็อยูรมเย็นใตรมพระบารมีโดยเทาเทียมกัน

เมื่อแรกเริ่มทรงครองสิริราชสมบัติ แมไมเคยเตรียมพระองคมากอน แตแลว

กด็วยความรกัความศรทัธาจากประชาชนนัน่เอง จงึไดเกดิพระปฐมบรมราชโองการ

ที่วา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” ซึ่ง

ประโยชนสุขเหลานั้น ก็ยังคงเกิดขึ้นและสัมผัสไดจริงกระทั่งทุกวันนี้

การเจริญพระชันษาในตางแดน ทําใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มี

พระราชประสงคที่จะทําความรูจักทั้งแผนดิน ผืนนํ้า และพสกนิกรของพระองคให

ดียิ่งขึ้น จึงเริ่มเสด็จฯ เยี่ยมเยียนประชาชนไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

ความจริงที่วา ราษฎรยังคงเดือดรอน แรนแคน ดวยสภาพปญหาที่แตก

ตางกันไปในแตละพื้นที่นี่เอง เปนที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

หลากหลาย ไมวาจะเปนโครงการพัฒนาดานแหลงนํ้า ดานการเกษตร ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการสงเสริมอาชีพ ดานสาธารณสุข ดานคมนาคม และการสื่อสาร 

ดานสวสัดกิารสงัคมและการศกึษา ตลอดจนโครงการแบบบรูณาการ นบัถงึป ๒๕๕๔ 

นี้ประมาณ ๔,๑๐๐ โครงการ
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ทัง้หมดนี ้ยํา้ชดัถงึความพยายามทุมเทในการทรงงานอยางหนกั เพือ่บรรเทา

ความทกุขยากของประชาชนมาโดยตลอด และโครงการเหลานี ้จะยงัประโยชนมาก

ขึ้นไปอีก หากพวกเราทุกคน ไดเรียนรูจากแนวพระราชดําริในแตละโครงการ เชน

จากในงานนทิรรศการ ๘๔ พรรษา ประโยชนสขุสูปวงประชา ทีจ่าํลองและรวบรวม

เอาแตละโครงการมาเปนแบบอยางใหกับประชาชน 

...หากเรารูจักมองใหลึกถึงสิ่งที่ทรงสอนแลว ก็จะไดแนวทางที่เปนประโยชน 

นําไปปรับใชกับชีวิตประจําวัน ...นับเปนการเรียนรูที่จะกอใหเกิด “ประโยชนสุข” 

สูปวงประชาอีกขั้นหนึ่งในที่สุด

จากการทรงงานดานการพัฒนาที่ผานมา อาจจะเปนบทสรุปไดวา...

 ทรงพัฒนาที่ดิน เพื่อสรางพื้นที่ทํากิน

 ทรงพัฒนาปา เพื่อสรางนํ้า

 ทรงพัฒนานํ้า เพื่อสรางธัญญาหาร

 ทรงพัฒนาขาวปลาอาหาร เพื่อสรางความมั่นคงของชีวิต

 ทรงสอนใหรูจักชีวิตพอเพียง เพื่อประโยชนสุขของแผนดิน
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	 (๑)	 พระราชกรณียกิจ

	 (๒)	 บทความพิเศษ

	 (๓)	 ความเคลื่อนไหว

	 (๔)	 สารคดีชุดพิเศษ

แบบสอบถามความคิดเห็น

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ฉบับที่ ๔/๒๕๕๔

๑.	 ความคิดเห็นในคอลัมน์ต่าง	ๆ

๒.	 คอลัมน์ที่ท่านชอบมากที่สุด	(ตอบได้มากกว่า	๑	คอลัมน์)	ระบุเหตุผล

๓.	 ท่านได้น�าวารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง	(ตอบได้มากกว่า	๑	ข้อ)

	 ๑.	 ❍	 เพิ่มพูนความรู้	 ๔.	 ❍	 ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง	(อภิปราย	/	รายงาน	/	การเรียนการสอน	ฯลฯ)

	 ๒.	❍	 ใช้ในการพัฒนาอาชีพ	 ๕.	 ❍	 อื่น	ๆ	(ระบุ)

	 ๓.	❍	 ใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต

๔.	 สิ่งที่ควรปรับปรุง	/	ข้อเสนอแนะ

ชื่อ-สกุล		 	 	 	 														ต�าแหน่ง

หน่วยงาน	 	 	 	 	 โทรศัพท์

ที่อยู่

คอลัมน์
อ่านทั้งหมด

มีประโยชน์

มาก

มีประโยชน์

ปานกลาง

มีประโยชน์

น้อย

ไม่มี

ประโยชน์

อ่านบ้าง ไม่ได้อ่าน

ขอขอบคุณที่กรุณาให้ข้อคิดเห็นต่อวารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ความเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงวารสารฯ	

ให้ดียิ่งขึ้น

กรุณาส่งกลับคืนมาที่	 ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
	 ตามที่อยู่ด้านหลัง	หรือ	โทรสาร	๐	๒๔๔๗	๘๕๐๐

หมายเหตุ			:	 ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมายังส�านักงาน	กปร.	๑๐	ท่านแรก	จะได้รับของรางวัลจากส�านักงาน	กปร.
	 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทาง	website	:	www.rdpb.go.th
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นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร.
นายสุวัฒน  เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร.
นายโกวิทย  เพงวาณชิย รองเลขาธิการ กปร.
ม.ล.จิรพันธุ  ทวีวงศ รองเลขาธิการ กปร.

นายสมบูรณ  วงศกาด ผอ.สํานกัประสานงานโครงการพื้นที่ ๑
นายชัชชัย  ภูวิชยสัมฤทธิ์ ผอ.สํานกัประสานงานโครงการพื้นที่ ๒
นายปวัตร  นวะมะรัตน ผอ.สํานกัประสานงานโครงการพื้นที่ ๓
นายสิงหพงศ  รัชนิพนธ ผอ.สํานกัประสานงานโครงการพื้นที่ ๔
นายลลิต  ถนอมสิงห ผอ.สํานกักิจกรรมพิเศษ
นายประสาท  พาศิริ ผอ.สํานกังานเลขาธิการ
นางสาววัชรี  วัฒนไกร ผอ.สํานกัพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ

นายวรกานต  จุฑานนท ผอ.สํานกัแผนงานและวิเทศสัมพันธ

นางสาวอุศนีย  ธูปทอง ผอ.สาํนกัศกึษาและขยายผลการพฒันาฯ

นางสาวถกลวรรณ  ไกรสรสกุล ผอ.ศูนยสารสนเทศ

นายสุวัฒน  เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร.

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

 สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ

๒. เพือ่เผยแพรพระราชกรณยีกจิในพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 

สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ 

ทีไ่ดพระราชทานแนวพระราชดาํรกิารพฒันาประเทศและการ

พัฒนาชวยเหลือประชาชน

๓. เพื่อสร างความรู ความเข าใจเกี่ยวกับแนวพระราชดําริ

และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหแกประชาชน 

หนวยงานภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชนใหไดรับทราบขอมูล

อยางถูกตองและกวางขวางยิ่งขึ้น

ที่ปรึกษา

วัตถุประสงค

ดำาเนนิการโดย

คณะอำานวยการ

กองบรรณาธิการ

ภาพประกอบ

บรรณาธิการบริหาร

โปรดทราบ
 - บทความและขอเขียนตาง ๆ ในวารสารอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน ไมใชความเห็นของสํานกังานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานกังาน กปร.)
 - หากมีความประสงคจะนําขอมูลไปเผยแพรโปรดระบุแหลงที่มาของขอมูลดวย

กลุมสื่อสารองคกร

สำานักประชาสัมพันธ

สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

อาคารสํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร แขวงบางยี่ขัน

เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒

http://www.rdpb.go.th

ตู ปณ.๙ ปณฝ.ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๒

(วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จัดทำาขึ้นเพื่อแจกจาย หามจำาหนาย)

นายอนนัต  ทองประชุม ผอ.สํานกัประชาสัมพันธ

นายตรีวิทย  วินชิสําเภาทิพย ผอ.กลุมสื่อสารองคกร

นางเบญจรัตน  อัครพลวงศ กลุมสื่อสารองคกร
นางสาวมทิรา  ภัคทิพวดี กลุมสื่อสารองคกร

นางสาวมณฑิกา  โพธิ์ทอง กลุมสื่อสารองคกร

นางสาวสุชาดา  ศรีจงใจ กลุมสื่อสารองคกร
นางสาวกฤติกา  ปานเขียว กลุมสื่อสารองคกร
นายจักรพันธ  ดําขํา กลุมสื่อสารองคกร

นางสาวประภาพร  ซื่อสัตย กลุมสื่อสารองคกร

นายวิโรจน  เทียมเมือง สํานกัประสานงานโครงการพื้นที่ ๔

นายวิชาญ  ธีระสืบสกุล กลุมสื่อสารองคกร
นายทวีศักดิ์  แปนคุมญาติ กลุมสื่อสารองคกร
นายพิสิทธิ์  วิเชียรทศพร กลุมสื่อสารองคกร

นางสาววชิราภรณ ณ ศรโีต กลุมสื่อสารองคกร

นายพลวรรธน  สายะเสวี กลุมสื่อสารองคกร

บทบรรณาธิการ
ป พ.ศ. ๒๕๕๔ นับเปนปอันมีความหมายสําคัญยิ่งสําหรับปวงชนชาวไทย เปนปแหงปติสุขของ

ประชาชนทั้งประเทศ เปนปแหงมงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูทรงพระคุณอันประเสริฐ 

พระมหากษัตริยอันเปนที่รัก สถิตอยูทามกลางหัวใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ 

รอบ จึงนับเปนโอกาสมหามงคลที่ปวงประชาชน จะไดรวมใจกันนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 

ทีไ่ดทรงตรากตราํบาํเพญ็พระราชกรณยีกจินอยใหญเพือ่ประโยชนสขุแหงมหาชน และพรอมใจกนัจดังาน

เฉลิมพระเกียรติใหปรากฏแผไพศาลในพระมหาบารมีอันหาที่สุดมิได

ทานองคมนตรีสวัสดิ์ วัฒนายากร มีสมุดบันทึกเลมเล็ก ๆ  ติดตัวอยูเสมอ สมุดเล็ก ๆ  เหลานี้บันทึก

เหตุการณเรื่องราวการตามเสด็จฯ ไวอยางละเอียดถึงวันเวลาที่ไดติดตามทํางานถวายตั้งแตครั้งยังเปน

อธิบดีกรมชลประทาน

ผมมโีอกาสเดนิทางกบัทานองคมนตรสีวสัดิ ์หลายตอหลายครัง้ไปตดิตามความกาวหนาของโครงการ

ตาง ๆ  ซึ่งทานมักจะเลาเรื่องราวตาง ๆ  ใหฟง เหตุการณที่ทานเลาใหพวกเราไดฟงแลวซาบซึ้งใจจนนํ้าตา

คลอทกุครัง้หลายตอหลายเรือ่ง เรือ่งหนึง่มวีา ในคํา่คนือนัมดืมดิทีอ่าํเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ พระบาท

สมเดจ็พระเจาอยูหวั เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรพืน้ทีก่อสรางอางเกบ็นํา้ลาํพะยงั ตองทรงลอดรัว้ลวดหนาม

ของชาวบาน โดยไมตัดลวดหนาม เพราะไมตองการใหรั้วของชาวบานเสียหาย 

จะมีพระมหากษัตริยหรือประมุข ผูนําประเทศใดที่จะมุดลอดรั้วลวดหนามเพื่อไปหานํ้าชวยชาว

บานในยามคํ่าคืนเชนนี้... ฟงกี่ครั้งก็นํ้าตาคลอ อานกี่ครั้งก็นํ้าตาไหลโดยไมรูตัว

ผมเขียนบทบรรณาธิการนี้หลังจากอานตนฉบับพิสูจนอักษรซํ้าแลวซํ้าเลา บทความเรื่อง 

“พระมหากษัตริยผูทรงงานหนักที่สุดในโลก” ที่ทานองคมนตรีสวัสดิ์ เมตตามอบใหกองบรรณาธิการ

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดําริตีพิมพเผยแพรแกสาธารณชนใหประจักษแจงถึงพระราชหฤทัย

อันเปยมลนดวยความรักและหวงใยพสกนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโดยแท 

นีเ่องจงึเปนการเหมาะสมแลวทีจ่ะกลาววา พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ทรงเปนพระมหากษตัรยิ

ผูทรงงานหนักที่สุดในโลก 

บญุนกัแลวทีม่โีอกาสเกดิมาใตรมพระบรมโพธสิมภารในแผนดนิทีม่พีระเจาแผนดนิทีท่รงเหน็ทกุข

ของราษฎรประหนึ่งทุกขของพระองคเอง...จะเกิดชาติภพใดก็ขอใหไดเกิดเปนขาทูลละอองธุลีพระบาท

ทุกชาติไป

ถึงเดือนธันวาคมนี้ สารคดีชุดพิเศษ “ประโยชนสุขของแผนดิน” ออกอากาศทางชอง ๙ อสมท. 

วันอาทิตยชวงหลังขาวพระราชสํานัก ไดเดินทางมาถึงตอนที่ ๒๘ อยางไมนาเชื่อ! ...ไมนาเชื่อวายังมี

เกร็ดการทรงงานที่ยังตองศึกษาเรียนรูอีกมากมาย...ไมรูจบ

อยาลมืตดิตามชมอยางตอเนือ่ง และสง SMS ตอบคาํถามทายรายการ เพือ่ไปศกึษาดงูานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไปดูของจริง โครงการจริง ตัวตนผูคนจริง ๆ สถานที่จริงดวยกัน...

โปรดติดตาม...และ...โปรดติดตาม...

                 กองบรรณาธิการ
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