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พระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๑๒





คํานํา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพ่ือประโยชนสุขของอาณาประชาราษฎร 

โดยเฉพาะอยางย่ิงผูยากไรดอยโอกาสในชนบทที่หางไกล ดวยการพระราชทานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริกวา 

๔,๓๕๐ โครงการ ในทุกภูมิภาคของประเทศ รวมไปถึงสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ ที่ทรง

หาแนวทางการพัฒนาสืบสานพระราชดําริตางๆ เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนทุกหมูเหลา ซึ่งนับเปนพระราชภาระ

อันยิ่งใหญ จนอาจกลาวไดวา ทุกขของประชาชน คือ ทุกขของพระองค และเปนที่ประจักษวาไดเสด็จพระราชดําเนินไป

ทรงเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วทุกภูมิภาคไมวาจะหางไกลทุรกันดารเพียงใดก็ตาม

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) 

ในฐานะหนวยงานกลางในการสนองพระราชดาํร ิไดดาํเนินการประสานความรวมมอืกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการสนอง

พระราชดาํรเิพ่ือประโยชนสขุของประชาชนมากวา ๓๐ ป โดยการดาํเนินโครงการในดานตาง ๆ  โดยเฉพาะแนวพระราชดาํริ

ในการฟนฟูพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ท้ังการจัดการปญหาทรัพยากรดิน การรณรงคสงเสริมการ

ใชประโยชนจากหญาแฝก การบริหารจัดการนํ้า ทั้งนํ้าทวม นํ้าแลง นํ้าเสีย การสรางฝายชะลอนํ้า การลดภาวะโลกรอน 

ดวยการปลูกตนไมเพ่ือชวยดูดซับคารบอนไดออกไซด โครงการอนุรักษพ้ืนท่ีปา การแสวงหาทางเลือกดวยพลังงาน

ทดแทน ซึง่ลวนแตเปนพระราชดาํรท่ีิพระราชทานวิธีการใชทรพัยากรธรรมชาตอิยางถูกตอง เหมาะสม และสมดลุตามหลกั

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทีไ่ดสรางคณุประโยชนตอประชาชนในดานของวิถีชวีติความเปนอยู รวมไปถึงประเทศชาติ

รวมทั้งสภาวะแวดลอมของโลกอยางเอนกอนันต

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ในป พ.ศ.

๒๕๕๖ สํานักงาน กปร. ขอนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนท่ีทรงมีตอประเทศชาติและปวงชนชาวไทย

อยางหาที่สุดมิได โดยการจัดทําหนังสือ “ดิน นํ้า ลม ไฟ สมดุลสิ่งแวดลอมอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ” เพ่ือเผยแพร

พระราชกรณียกิจที่กอใหเกิดคุณูปการตอประชาชน ประเทศชาติ มาอยางตอเนื่อง และเผยแพรความรูความเขาใจ 

ตามแนวพระราชดําริใหกวางขวาง ขยายผลการเรียนรูจากพระราชกรณียกิจ และพระราชดําริเก่ียวกับการพัฒนาฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานของการดํารงชีวิตและการดํารงอยูของโลกอยางยั่งยืน

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

เมษายน ๒๕๕๖



สารองคมนตรี
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี ๙ ของราชวงศจักรี เสด็จพระราชสมภพ

เมื่อวันจันทรท่ี ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๐ ณ เมืองเคมบริดจ รัฐแมสซาชูเซตส สหรัฐอเมริกา และ

จะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๖ พรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

 เมื่อพระชนมายุ ๒ พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนก เสด็จทิวงคต นับตั้งแตวันนั้นเปนตนมา 

สมเด็จพระราชชนนีจึงตองทรงรับพระราชภาระเล้ียงดู และอภิบาลพระราชธิดา และพระราชโอรสท้ัง ๓ 

พระองค ซึ่งยังทรงพระเยาวมาโดยลําพังพระองคเองตลอดมา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงไดรับการ

ศึกษาเบื้องตนในประเทศไทยจนพระชนมายุ ๖ พรรษา จึงเสด็จฯ ไปประทับ ณ ประเทศสวิตเซอรแลนด 

และทรงศึกษาข้ันตนถึงข้ันอุดมศึกษา ณ ที่นั้น กอปรกับกอนอภิเษกสมรสสมเด็จพระราชชนนีทรงเปน

สามัญชนจึงทรงดํารงพระชนมชีพที่เรียบงาย ทามกลางสิ่งแวดลอมและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม

ของประชาชนของประเทศประชาธิปไตย พลเมืองรักและอนุรักษธรรมชาติ นอกจากนั้น ในชวงสงครามโลก

ครั้งที่ ๒ ประเทศสวิตเซอรแลนดเปนประเทศหนึ่งในทวีปยุโรป ที่ดํารงความเปนกลางมาโดยตลอด มิไดเขา

อยูในสภาวะสงคราม บานเมืองจึงอยูดวยความสงบตลอดมา

พระองคไดเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเปนพระมหากษัตริย  รัชกาลท่ี ๙ แหงราชวงศจักรี 

ตามคํากราบบังคมทูลของรัฐบาลขณะนั้น เมื่อวันท่ี ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ ขณะท่ีมีพระชนมายุ 

๑๘ พรรษา ๖ เดือน และทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๖ ป เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ 

ที่ผานมานี้

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหตั้งการ

พระราชพิธีปฐมบรมราชาภิเษกข้ึน และไดพระราชทานพระบรมราชโองการวา “เราจะครองแผนดนิโดยธรรม 

เพือ่ประโยชนสขุแหงมหาชนชาวสยาม” ซึง่ไดเปนพระราชสจัวาจาทีไ่ดทรงยึดมัน่ถือมัน่บาํเพ็ญมาตลอดระยะ

เวลากวา ๖๗ ป โดยมิไดคลาดเคลื่อนเลยแมแตนอย



ตลอดระยะเวลาตอเน่ืองอันยาวนาน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ

นอยใหญเปนจาํนวนมาก เพ่ือบาํบดัทกุขบาํรงุสขุของทวยราษฎรและพสกนกิรภายใตพระราชบรมโพธิสมภาร 

และเพ่ือความพัฒนาสภาพของบานเมือง ทั้งน้ี ดวยพระอัจฉริยภาพ พระคัมภีรภาพ พระปรีชาญาณอัน

ลํ้าเลิศ และพระวิริยอุตสาหะอยางแรงกลา ยากที่ผูใดจะเสมอเหมือน

พระราชกรณียกิจในระยะเริ่มแรกหลังจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระองคจะใชเวลาระหวาง

พุทธศักราช ๒๔๙๕ - ๒๕๐๑ เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมเยียนพสกนิกรเกือบทุกหยอมหญา ทุกภาครวม ๗๐ จังหวัด เพ่ือทอดพระเนตรและ

สัมผัสชีวิตความเปนอยู ปญหาและอุปสรรคในการดํารงชีพ ดวยพระเนตรพระกรรณของพระองคเอง และ

เพื่อทรงทราบถึงภูมิประเทศ ดิน ฟา อากาศ และขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่นตางๆ อันหลากหลาย

ทั่วราชอาณาจักร

หลังจากชวงระยะเวลาดังกลาว ระหวางพุทธศักราช ๒๕๐๒ - ๒๕๑๐ ท้ังสองพระองคไดเสด็จ

พระราชดําเนินไปทรงเย่ียมมิตรประเทศกวา ๒๗ ประเทศทั่วโลกดวยพระราชประสงคท่ีคลายคลึงกัน และ

เพื่อนําพระราชประสบการณมาใชในพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ และสําคัญอยางสูงสุดที่รออยูในอนาคต

หลังจากนั้น พระองคไดเสด็จพระราชดําเนินแปรพระราชฐานไปทรงเย่ียมพสกนิกรในภาคตางๆ 

ทุกป ปละไมต่ํากวา ๖ เดือน เพ่ือทรงริเร่ิมโครงการพระราชดําริตางๆ และติดตามหรือขยายผลโครงการ

พระราชดําริที่ทรงริเริ่มไวกอนหนาน้ัน เพ่ือใหเกิดประโยชนแกปวงชนชาวไทยท่ัวประเทศเพ่ิมมากข้ึนตาม

ลําดับ ทั้งนี้เปนเวลาตอเนื่องกันกวา ๓๐ ป โดยทรงประทับพระราชฐานหมุนเวียนไปในภาคตางๆ อันไดแก 

พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน จังหวัดเชียงใหม พระตําหนักภูพานราชนิเวศน จังหวัดสกลนคร 

พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน จังหวัดนราธิวาส วังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตลอดจนพระตําหนัก

จิตรลดารโหฐาน ณ กรุงเทพมหานคร



(นายอําพล เสนาณรงค)

องคมนตรี

โครงการตางๆ ในระยะแรก จะทรงเนนทางดานการแพทย การอนามัย และการสาธารณสุข 

ซึ่งเปนปญหาพ้ืนฐานเรงดวนที่ประเทศชาติเผชิญอยูขณะน้ัน ตอมาจะทรงเพ่ิมทางดานอาหาร วิถีการ

ดํารงชีวิต และอาชีพของประชาชน โดยเฉพาะในชนบทและในพ้ืนที่หางไกลทุรกันดาร ซึ่งลวนเก่ียวของกับ

ความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม เชน นํา้ ดนิ ปาไม และพลงังานตางๆ ท้ังนี ้ในสภาพ

ภูมิประเทศและสังคมตางๆ กัน เชน ที่ราบ ที่สูง ปาโปรง ปาดงดิบ และชายฝงทะเล เปนตน

ปจจุบัน พระราชกิจและพระราชกรณียกิจในดานตางๆ ที่ไดกลาวมาน้ี ไดยังประโยชนใหเกิดแก

ความอยูเย็นเปนสุขของปวงชนทุกแหลงหลา ประชาชนในชนบท และในที่ทุรกันดารหางไกล ตางมีอาชีพที่

มั่นคงขึ้น มีอาหารและปจจัยตางๆ เพียงพอ ไมขัดสนยากแคนเหมือนอดีต และมีชีวิตที่พึ่งพาตนเองไดมาก

ขึน้ ทองถ่ินทีเ่คยกันดารนํา้ ปจจบุนัมแีหลงนํา้ไมเพียงแคพอสาํหรบับรโิภคและอปุโภคเทานัน้ แตยังเพียงพอ

สําหรับการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวอีกหลายประเภท ส่ิงสําคัญพระราชกรณียกิจเหลาน้ี เหลาพสกนิกรตลอด

จนขาราชการของหนวยงานตางๆ ทัง้สวนกลางและสวนภูมภิาค ตางสนองรบักระแสพระราชดาํริตางๆ อยาง

เต็มท่ี และรวมปฏิบัติอยางพรอมเพรียงกัน ทําใหงานตางๆ สําเร็จลุลวงไปดวยดี และทุกคนลวนสํานึกใน

พระมหากรุณาธิคุณ พระเมตตาคุณที่ปกเกลาปกกระหมอมอยางหาที่สุดมิได

ในโอกาสมหามงคลท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ในวัน

พฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ ขาพระพุทธเจาขอรวมกับขาราชการของสํานักงาน

มูลนิธิชัยพัฒนา และสํานักงาน กปร. และประชาชนชาวไทยทุกคน ขอพระราชทานพระราชวโรกาสนอม

เกลานอมกระหมอมถวายพระพรชัยมงคล ขออํานาจแหงคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลใหพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระเกษมสําราญ พระชนมพรรษาย่ิงยืนนาน สถิตเปนมิ่งขวัญรมเกลาของปวง

ขาพระพุทธเจาสืบไปชั่วนิรันดร



สารกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

นายสุเมธ  ตันติเวชกุล
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา



(นายสุเมธ  ตันติเวชกุล)

กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

ในโอกาสท่ีสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.) รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ กําหนดจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อนอมรําลึก

ในพระมหากรณุาธิคณุของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว ท่ีทรงมตีอพสกนิกรชาวไทย และมกีารจดัทําหนังสอื

ผลงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรเิลมนีข้ึน้ เพ่ือเผยแพรประชาสมัพันธเสริมสรางความรูความเขาใจ

ไปสูสาธารณชนนั้น

ผมมคีวามเหน็ดวยเปนอยางย่ิงในการจดัทําหนังสือดงักลาวน้ีขึน้ ซึง่เปนการเผยแพรแนวพระราชดาํริ 

และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ

การใชทรพัยากรอยางถูกตองเหมาะสมและสมดลุตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการพัฒนามนุษย 

ซึ่งเปนการยืนยันใหเห็นอยางแทจริงวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงหวงใยพสกนิกรและประเทศชาติ

เปนอยางย่ิง และมีพระราชประสงคท่ีจะชวยแกปญหาท่ีเกิดขึ้นกับประชาชนและประเทศชาติ การพัฒนา

ตามแนวพระราชดําริ โดยเฉพาะระบบการจัดการทรัพยากรปาไม ที่ดิน แหลงนํ้า สิ่งแวดลอมและพลังงาน 

เปนการสรางฐานการพัฒนาของประเทศใหมั่นคงแข็งแรงมีผลตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอยางมาก

ที่สุด เปนการทําใหเกิดความมั่นคงและความเจริญกาวหนาแกประเทศชาติและประชาชน

แนวพระราชดาํร ิทฤษฎีการพัฒนารวมท้ังหลกัวิชาความรูตางๆ ท่ีพระราชทาน ซึง่ปรากฏอยูในหนังสอื

เลมนี้ จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอสังคมไทยในทุกระดับ ตั้งแตระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ 

ซึ่งสามารถนอมนําไปประยุกตใชในการดําเนินวิถีชีวิต รวมไปถึงการนําไปใชในการบริหารและพัฒนา

ประเทศ ผลจากการพัฒนาตามแนวพระราชดําริเปนการพัฒนาแบบยั่งยืนยอมสงผลใหประเทศไทยมีความ

เจริญเปนปกแผนมั่นคง สังคมมีความสงบสุขรมเย็น และประชาชนสามารถดํารงชีวิตอยูไดดวยความผาสุก 

ภายใตรมพระบารมีตลอดไป



สารเลขาธิการ กปร.

นายสุวัฒน  เทพอารักษ
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ



ตลอดระยะเวลากวา ๖๐ ป ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดเสด็จพระราชดําเนิน

ไปทรงเย่ียมเยียนประชาชนในทัว่ทุกภูมภิาคของประเทศ ทําใหทรงทราบถึงปญหาความทกุขยาก ความแรนแคนของประชาชน และปญหา

ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายลง ไดทรงหาวิธีการและแนวทางในการแกไขปญหาตางๆ จนเกิดเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

แลวกวา ๔,๓๕๐ โครงการ โครงการเหลานี้ไดเกิดประโยชนกับประชาชนอยางกวางขวาง

ในสวนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

ทรงหวงใย มีพระราชดําริการแกไขปญหาอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนเรื่องดิน นํ้า ปาไม และการพัฒนาอาชีพ ทั้งนี้ เพื่อใหคนอยูได อยูดี

มีสุข ก็จะไมมีการบุกรุกทําลายปา ดังเชน โครงการพัฒนาแหลงนํ้ากวา ๒,๙๕๕ โครงการ โครงการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม และโครงการ

พัฒนาอาชีพ เปนตน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชดํารัสเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอมตอนหนึ่งความวา 

“...ปญหาเร่ืองสิง่แวดลอมเปนปญหาท่ีมีความสาํคัญควบคูกับการพฒันาความเจรญิกาวหนาซึง่เปนปญหารวมกันของ

ทุกประเทศ กลาวคือการพัฒนายิ่งรุดหนา ปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอม และภาวะมลพิษก็ย่ิงกอตัว และทวีความรุนแรงมาก

ยิ่งขึ้น ประเทศไทยก็เปนประเทศหนึ่ง ที่กําลังประสบกับปญหาดังกลาวอยูในขณะนี้...” 

จากพระราชดํารสัดังกลาว แสดงใหเหน็วาทรงทราบถึงผลกระทบของการพัฒนากับทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมเปนอยางดี 

ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตางๆ จึงลวนแลวแตเปนการฟนฟูพัฒนา ดิน นํ้า ปา ใหมีความยั่งยืนในการใชประโยชนเพื่อ

เกื้อกูลกับการประกอบอาชีพ และเอื้ออํานวยตอการดํารงชีวิต

ความเช่ือมโยงของวัฏจักร “ดิน น้ํา ลม ไฟ” ซึ่งหมายถึงทรัพยากรสิ่งแวดลอมน้ัน เราจะเห็นไดชัดเจนจากพระราชดํารัสของ

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๕ ความวา 

“...พระเจาอยูหัวเปนน้ํา ฉันจะเปนปา ปาท่ีถวายความจงรกัภกัดตีอน้ํา พระเจาอยูหัวสรางอางเกบ็น้ํา ฉนัจะสรางปา...” 

โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํรกิวา ๔,๓๕๐ โครงการ จงึเปนตวัอยางความสาํเร็จ เปนหองเรียนหรือเปนแหลงเรยีนรูทีส่าํคญั

กระจายอยูทั่วประเทศ สามารถศึกษาเรียนรูฝกอบรม นําองคความรูไปประยุกตปฏิบัติในการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต ควบคูไปกับ

การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางถูกตองเหมาะสมและมีความยั่งยืนสืบตอไป

หนงัสอื “ดนิ นํา้ ลม ไฟ สมดุลสิง่แวดลอมอันเน่ืองมาจากพระราชดาํร”ิ จดัทาํข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรตเินือ่งในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหวั ทรงเจรญิพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ปพุทธศกัราช ๒๕๕๖ เพ่ือเผยแพรโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิสรางความตระหนกั

รูแกประชาชนในการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสํานักงาน กปร. จัดงานเฉลิมพระเกียรติในงาน “มหกรรม 

ทีวีรักษโลก 360 องศา 2013 SAVE THE WORLD EXPO” ระหวางวันที่ ๒๐ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ณ อิมแพค เมืองทองธานี 

สาํนักงาน กปร. ขอขอบคุณสถานวิีทยุโทรทัศนไทยทีวสีชีอง ๓ ทีเ่ปนเจาภาพจดังานเฉลมิพระเกียรตใินครัง้น้ี และหวังเปนอยางย่ิงวา

สารประโยชน จากการจดัแสดงนทิรรศการและหนังสอืนี ้จะไดรับการประชาสัมพันธสรางความรูความเขาใจไปสูสาธารณชนอยางแพรหลาย 

สงเสรมิใหมกีารขบัเคลือ่นแนวพระราชดาํรดิานการอนรัุกษฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรสิง่แวดลอมอยางกวางขวาง และมกีารปฏิบตัอิยาง

ตอเนื่องตลอดไป

(นายสุวัฒน   เทพอารักษ)

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ



นายประสาร  มาลีนนท
รองประธานกรรมการบริหาร สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง ๓

สารสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง ๓



เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว 

ในนาม สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง ๓ “ทีวีรักษโลก” ครอบครัวขาว ๓ รายการ TV 360 องศา 

ไดจัดทําโครงการ งาน “มหกรรม ทีวีรักษโลก 360 องศา 2513 SAVE THE WORLD EXPO” 

ในวันที่ ๒๐ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ณ อิมแพค เมืองทองธานี ชาเลนเจอรฮอลล ๒

ในฐานะสื่อมวลชนท่ีทํางานรับใชสังคมไทยมาอยางยาวนาน โดยเฉพาะปญหาส่ิงแวดลอม

ที่ทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ทามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก จึงมีความความจําเปนอยางย่ิง

ที่ตองเรงประชาสัมพันธใหองคความรูดานสิ่งแวดลอมแกประชาชน เพ่ือรับมือ ปองกัน แกไข โดยคนไทย

ตองรับรู เขาใจนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดจริง เพื่อการอยูกับความเปลี่ยนแปลงของโลกไดอยางยั่งยืน

ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทางโครงการจึงไดนอมนําแนว

พระราชดําริที่เก่ียวของกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดิน น้ํา ลม ไฟ มาเปนหลักของการจัดงาน

ครั้งน้ี ท่ีพสกนิกรชาวไทย ทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชนจะไดรวมกันแสดงพลัง ใน

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชาติใหคงอยูชั่วลูกชั่วหลาน และเหนือสิ่งอื่นใด คือ

แสดงความจงรักภักดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “พระบิดาแหงสิ่งแวดลอมไทย” 

พอหลวงของแผนดินซึ่งในโอกาสนี้สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ือง

มาจากพระราชดําริ (กปร.) ไดใหความอนุเคราะหจัดแสดงนิทรรศการ ดิน น้ํา ลม ไฟ และจัดพิมพ 

นิตยสารฉบับพิเศษขึ้น ซึ่งเปนองคความรูที่มีประโยชนและทรงคุณคาอยางยิ่งภายในงานดังกลาวดวย

ในนาม โครงการ “มหกรรม ทีวีรักษโลก 360 องศา 2013 SAVE THE WORLD EXPO” 

ครอบครัวขาว ๓ สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง ๓ ขอขอบพระคุณ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ

เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) สําหรับความอนุเคราะหและ

ความรวมมอืในครัง้นีเ้ปนอยางสงู และจะมุงมัน่เปนสวนหน่ึงของประเทศ ในการขบัเคล่ือนประเดน็ส่ิงแวดลอม

ใหเปนวาระแหงชาติตอไปอยางไมหยุดยั้ง 

(นายประสาร  มาลีนนท)

รองประธานกรรมการบริหาร สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง ๓
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“...เราจะครองแผนดินโดยธรรม
เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม...”

 จากพระปฐมบรมราชโองการ เมื่อวันท่ี ๕ 

พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ ท่ีแมจะสั้นแตไดความ

หมายที่ลึกซึ้ง แสดงใหเห็นถึงพระราชปณิธานตั้งมั่นท่ี

จะทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัย เพ่ือใหเกิด

ความรมเย็นเปนสุขทั่วแผนดินไทย ดวยเหตุน้ี การเสด็จ

พระราชดําเนินไปทรงเย่ียมเยียนราษฎรจึงเปนวีธีการที่

จะทรงทราบถึงทุกขสุข สภาพความเปนอยูและปญหาท่ี

แทจริงของราษฎร 

การพัฒนาในหลายๆ ดาน โดยเฉพาะดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปรียบเสมือนตน

เหตุของปญหาดานอื่นๆ เพ่ือใหประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น จึงถือเปนพระราชภาระ และทรงคนหาวิธี

โดยศึกษา ทดลองปฏิบัติเปนโครงการนํารองดวยพระองคเอง กอนท่ีจะพระราชทานเปน “โครงการอันเน่ือง

มาจากพระราชดําริ” ซึ่งแตละโครงการลวนมีคุณคา เปนประโยชนโดยตรงแกวิถีชีวิตของราษฎร ใหรูจัก

พออยูพอกิน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีทําใหเขาใจหลักการ แนวคิดเชิงพัฒนาที่สอดคลอง

กับหลักความจริงแหงธรรมชาติและหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน

ป จจุบัน ป ญหาด านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล อม ถือเป นป ญหาใหญของโลก 

เพราะทรัพยากรธรรมชาติเปรียบเสมือนลมหายใจในการดํารงอยู ของสิ่งมีชีวิต ปรากฏการณของ 

“ดิน น้ํา ลม ไฟ” ท่ีมีความสัมพันธกันตามหลักของระบบนิเวศ หากเกิดปญหาขึ้นในดานใดดานหนึ่งของ
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ธรรมชาติ ยอมสงผลให “ความสมดุลทาง

สิ่งแวดลอม” แปรเปลี่ยนไปดวย อยางเชน 

“ภาวะโลกในเตาผงิ” ทีก่ลาวถึงความเสือ่มโทรม

ของสภาพแวดล อมด านต างๆ ท่ี นับวัน

ย่ิงทวีความรุนแรงมากข้ึน ท้ังอากาศ น้ํา ดิน 

ปาไม หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ซึ่งสงผล

กระทบตอโลก ย่ิงปาไมถูกทําลาย ปริมาณน้ํา

ฝนก็จะนอยลงตามไปดวย กอใหเกิดความ

แหงแลง ขาดแคลนน้ํา ความรอนสูงขึ้นและ

แผกระจายไปทัว่โลกอยางไมเคยเกิดข้ึนมากอน

สาเหตุสําคัญที่ทําใหสภาพแวดลอมของโลกทรุดโทรมอยางมากและรวดเร็ว ก็คือการขยายตัว

ของประชากรโลก เพราะการเพ่ิมข้ึนของทรัพยากรมนุษย ทําใหโลกจําเปนตองเรงการผลิตดานตางๆ 

ทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เพ่ือเปนแหลงอาหารและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เพ่ิมขึ้น ผนวกกับ

แรงกระตุนของวัฒนธรรมการบรโิภคแบบทนุนิยมท่ีแผขยายออกไปท่ัวโลก การแลกเปล่ียนสินคาผลผลิตและ

การแขงขันนําไปสูการเผาผลาญทรัพยากรธรรมชาติอยางฟุมเฟอย 

ฝนรายของในหลวง

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๒ มีพระราชดํารัสตอนหนึ่งความวา

“...ฝนวากรุงเทพฯ เปนไดโนเสาร ซึ่งตามทฤษฎีกลาววาไดโนเสารตายเพราะลูกอุกกาบาต

ตกลงมา แตทฤษฎท่ีีคิดน้ันคิดวาท่ีไดโนเสารตายเพราะมันกินตนไมจนหมด จนทําใหสภาพแวดลอม

เปนพษิ ไมมีออกซเิจนและไมมอีาหาร ไดโนเสารจงึขาดใจตายและสญูพนัธุ สภาพแวดลอมเปนพษิ

เชนนี้ เปนภัยตอมนุษยชาติ...” 

ดวยทรงหวงใยเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ทําใหทรงสอดแทรกเร่ืองของสิ่งแวดลอม

ไวในทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ แมกระทั่งสิ่งแวดลอมในชุมชนเมือง ทั้งเรื่องขยะและน้ําเสีย 

มีพระราชดําริใหจัดทําโครงการวิจัยการกําจัดขยะและบําบัดน้ําเสียท่ีใชวิธีทางธรรมชาติแกไขธรรมชาติ

ดวยกันเอง มีพระราชดําริใหศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร 

ดําเนินการศึกษาวิจัยหาปริมาณของออกซิเจนท่ีตนไมผลิตออกมาและศึกษาวาพืชชนิดใดจะสามารถผลิต

ออกซเิจนไดมากกวาคารบอนไดออกไซด ก็จะสามารถกําหนดจาํนวนคารบอนไดออกไซดท่ีพืชดดูซบัเขาไปและ

จาํนวนออกซเิจนท่ีพืชคายออกมา เมือ่นาํมาเปรยีบเทยีบกันก็จะสามารถทราบไดวาพืชชนิดใดคายออกซเิจนได

มากท่ีสุด ก็จะสงเสรมิใหมกีารปลกูตนไมชนิดน้ันใหมากๆ เพราะนอกจากจะชวยลดมลพิษในบรรยากาศแลว 
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ยังเพ่ิมอากาศบริสุทธ์ิได อีกด วย ซึ่งจะเปนการบรรเทาปญหาภาวะ

เรือนกระจกไดวิธีหน่ึงท่ีทําไดง าย ประชาชนท่ัวไปสามารถทําไดและ

ไมสิ้นเปลืองงบประมาณ

การเรงรัดพัฒนาประเทศ และการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากร

ทําใหความตองการใชท่ีดินทํากินเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว พ้ืนท่ีปาถูกบุกรุก

ทําลาย และเปนเขตสัมปทานนําไมมาใชเพ่ือการคาและสงออก จาก

ป พ.ศ. ๒๕๐๔ ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปาไม ๒๗๓,๖๒๘ ตารางกิโลเมตร 

เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๑ พ้ืนท่ีปาไมคงเหลือ ๑๗๑,๕๘๕ ตารางกิโลเมต

คิดเปนรอยละ ๓๓ ของพ้ืนท่ีประเทศไทย  พ้ืนท่ีปาลดลง ๑๐๒,๐๔๓ 

ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ ๑๔ ของพ้ืนท่ีประเทศไทย ซึ่งกอใหเกิด

ความเสื่อมโทรมแกปาไม ดิน และนํ้า ที่รุนแรงอยางตอเนื่อง ซึ่งสงผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอมในวงกวางตามมา

พระราชดําริกับการแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงสนพระราชหฤทัยและศึกษา

ปรากฏการณของธรรมชาติ ตั้งแตเมื่อคร้ังทรงพระเยาว ทรงทราบถึง

ความสัมพันธของธรรมชาติ อันไดแก ปาไม น้ํา ดิน พลังงาน และสิ่งมีชีวิต 

หรือจะเรียกวา “ดิน นํ้า ลม ไฟ” ซึ่งพึ่งพิงกันอยางมีปฏิสัมพันธและเชื่อมโยง

ดวยวิถีทางธรรมชาติอยางเปนวัฏจักร ดังพระราชดํารัสความวา

“...อาจมีบางคนเขาใจวาทําไมจึงสนใจเรื่องชลประทานหรือ

เร่ืองปาไม จําไดเมื่ออายุ ๑๐ ขวบ ท่ีโรงเรียนมีครูคนหนึ่ง ซึ่งเดี๋ยวน้ี

ตายไปแลว สอนเรื่องวิทยาศาสตร เร่ืองการอนุรักษดิน แลวใหเขียนวาภูเขาตองมีปา อยางน้ัน

เม็ดฝนลงมาแลวจะชะดินลงมาเร็ว ทําใหไหลตามนํ้าไป ไปทําความเสียหาย ดินหมดจากภูเขาไหล

ตามสายนํ้าไป ก็เปนหลักของปาไม เรื่องการอนุรักษดิน และเปนหลักของชลประทานที่วา ถาเราไม

รักษาปาไมขางบน จะทําใหเดือดรอนตลอดตั้งแตดินบนภูเขาจะหมดไป กระท่ังการท่ีจะมีตะกอน

ลงมาในเขื่อน มีตะกอนลงมาในแมนํ้า ทําใหนํ้าทวม นี้นะ เรียนมาตั้งแตอายุ ๑๐ ขวบ...” 

พระราชดํารัส วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๒
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เมื่อทรงทราบถึงสาเหตุของปญหาภาวะแหงแลง น้ําทวม 

ภาวะอากาศแปรปรวนที่เกิดข้ึน ทรงพิจารณาจากวัฏจักรของ

ธรรมชาติดังกลาว ที่ทรงศึกษาตั้งแตพระชนมายุเพียง ๑๐ พรรษา 

และนําหลักการและปรากฏการณทางธรรมชาติมาใชใหเกิด

ประโยชนตอมนุษยและธรรมชาติ

พระราชกรณีกิจทุกๆ ดาน จะมีการศึกษาทดลองถึง

ผลกระทบ และจะทรงระมัดระวังเปนอยางมากเพ่ือไมใหเปนการ

ทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ืออนุรักษระบบนิเวศใหมี

สภาพดีขึ้น ดังจะเห็นไดวาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ตางๆ ลวนแลวแตเปนการสงเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท้ังส้ิน โดยเฉพาะ

การบริหารจัดการทรัพยากรปาไม แหลงน้ํา ฟนฟูสภาพดินและการสรางพลังงานทดแทนน้ัน จะทรงสน

พระราชหฤทัยเปนพิเศษจนทําใหหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนไดนอมนําแนวพระราชดําริไป

ปฏิบัติตามจนเกิดผลประโยชนมากมายทั่วประเทศ

ปรากฏการณของดิน น้ํา ลม ไฟ ปา และคน เปนความสัมพันธทางธรรมชาติท่ีถูกมองวาเปนเรื่อง

ธรรมดาของทรัพยากรท่ีเปลี่ยนแปลงไปและอยูไกลตัว โดยหารูไมวา ปรากฏการณของทรัพยากรธรรมชาติ

เหลานี้ หากไมเขาใจหรือเขาไมถึง ก็ไมสามารถทําใหความจริงของชีวิตถูกตองได ดังนั้นเรื่องธรรมดาๆ 

ของทรัพยากรจึงไมเปนทรัพยากรธรรมดาอยางท่ีมองกัน แตเปนทรัพยากรอันมี “คุณ” ท่ีเราตองคิดสราง 

คิดรักษา คิดใชประโยชนใหถูกตองและอยูรวมกันอยางยั่งยืน

เพราะ “ทรัพยากรธรรมชาติ” แทที่จริง คือ “ชีวิต” นั่นเอง
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ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม 

ประชาชนสวนใหญเลี้ยงชีพโดยอาศัยความ

อุดมสมบูรณของดินมาชานาน แผนดินจึงเปน

รากฐานของการพัฒนาประเทศอยางแทจริง 

ดวยพระปรีชาญาณอันย่ิงใหญ พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงความเสื่อมโทรม

ของดิน  อัน เ กิดจากสา เหตุทางธรรมชา ติ 

เชน บางแหงเปนดินเปรี้ยว ดินดาน ดินเค็ม 

และบางแหงก็ไมมดีนิเลย ซึง่ทรงเรยีกดนิเหลานีว้า 

“ดินแรนแคน” นอกจากนี้ ความเสื่อมโทรมของ

ดินยังเกิดจากการกระทําอันรูเทาไมถึงการณของ

ประชาชน เชน การตัดไมทําลายปา และการใช

พ้ืนท่ีโดยขาดการอนุรักษ จึงพระราชทานแนว

พระราชดําริในการปองกัน แกไข และพัฒนา

ทรัพยากรดินเปนอเนกประการ ซึ่งลวนแตนํา

ประโยชนสุขมาสูเกษตรกรทั่วประเทศ

»ÃÒªÞ�áË‹§´Ô¹
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๑. ความเสือ่มโทรมของดนิ : ความอดุมสมบรูณของดนิโดยธรรมชาตติํา่ แรธาตตุางๆ เปลีย่นสภาพ

และถูกชะลางไปกับนํ้าไดรวดเร็ว อีกทั้งพ้ืนที่ท่ีทําการเกษตรกรรมถูกใชมาเปนเวลานานโดยไมมีการบํารุง

รักษา ดังนี้

 ๑.๑ การปลูกพืชติดตอกันเปนเวลานาน โดยไมบํารุงดิน 

 ๑.๒ การปลกูพชืทําลายดนิ พืชบางชนิดเตบิโตเรว็ ใชธาตอุาหารพืชจาํนวนมากเพ่ือสรางผลผลติ 

ทําใหดินสูญเสียความสมบูรณไดงาย เชน ยูคาลิปตัส และมันสําปะหลัง

 ๑.๓ ธาตุอาหารพืชถูกทาํลาย เชน เมื่อเกิดไฟไหมปา ฮิวมัสจะถูกความรอนทําลายไดงาย หรือ

เมือ่ดนิเปลีย่นสภาพไปเปนกรด (acid) หรอืดาง (alkaline) จะทาํใหพืชดูดธาตอุาหารบางชนิดไปใชประโยชน

ไมได

๒. ดนิมปีญหาพเิศษไมเหมาะสมตอการใชประโยชน ใชปลูกพชืไดไมดีหรือปลูกไมไดเลย ไดแก

 ๒.๑ ดินทรายจัด (Sandy soil) มีทรายปนอยูหนากวา ๕๐ เซนติเมตร พบตามท่ีดอนในภาค

อีสานและชายฝงทะเล ทั้งภาคตะวันออกและภาคใต ไมเหมาะตอการปลูกพืช แตถามีฝนตกชุกก็พอปลูกพืช

ที่มีความทนทานได เชน มะพราว มะมวงหิมพานต มันสําปะหลัง และหญาเลี้ยงสัตว

 ๒.๒ ดินตื้น (Shallow soil) หนาดินมีเนื้อดินนอยเนื่องจากมีลูกรัง กรวด และหินปูนอยูในระดับ

ที่ตื้นกวา ๕๐ เซนติเมตร พบมากกวาดินชนิดอื่น คือ มีรวมกันทุกภาคกวา ๕๐ ลานไร ควรใชเปนทุงหญา

เลี้ยงสัตว หรือปลูกไมโตเร็วเพื่อเพิ่มเนื้อที่ปา

ดินทรายจัด

»˜ÞËÒ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã´Ô¹

ดินเสื่อม ดินตื้น



´Ô¹ ¹íéÒ ÅÁ ä¿ 29
ÊÁ´ØÅÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔ 

ดินเค็ม ดินเปรี้ยว

 ๒.๓ ดินเค็ม (Saline soil) เปนดินที่นํ้าทะเลทวมถึง หรือมีหินเกลือ

อยูใตดินซึ่งพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากถึง ๑๗.๕ ลานไร ในปจจุบัน

มีความตองการใชเกลือสินเธาวในอุตสาหกรรมการผลิตโซดาแอช แกว เคมีภัณฑ 

กรด และกระจก จึงมีการทํานาเกลือกันมาก ซึ่งจะกอใหเกิดผลกระทบตอพ้ืนท่ี

เพาะปลูกไดกวางขวางขึ้น

 ๒.๔ ดินเปนกรดจัดหรือดินเปรี้ยว (Acid soil) มีพ้ืนที่ประมาณ 

๙ ลานไร เปนที่ราบลุมชายฝงทะเลแถบกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นครนายก 

ปทมุธาน ีอยุธยา สพุรรณบรุ ีและนครปฐม ๖ ลานไร ท่ีเหลือพบในภาคตะวันออกและ

ภาคใต มักมีสารประกอบของไพไรต (pyrite) ผสมอยูมาก เมื่อระบายนํ้า หรือทําให

ดินแหง และอากาศถายเทดี ก็จะเปลี่ยนสภาพเปนกรดกํามะถัน

 ๒.๕ ดินอินทรีย หรือดินพรุ (Organic soil) เกิดจากการเนาเปอยผุพัง

ทบัถมกันนบัพันปของพืชพรรณตามท่ีลุมมน้ํีาขัง สน้ํีาตาลแดงคลํา้จนถึงดํา มอีนิทรยี

วัตถมุากกวารอยละ ๒๐ จงึมฤีทธ์ิเปนกรดจดั ชัน้ลางเปนดนิเหนียว พบมากในภาคใต 

เฉพาะที่จังหวัดนราธิวาส มีประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ไร

 ๒.๖ ดินที่ลาดชันมาก (Steep slope) จะชันมากกวารอยละ ๓๕ มี

ประมาณ ๑๐๐ ลานไร มักเปนภูเขาซึ่งไมเหมาะตอการทําการเกษตร (ปกติพ้ืนที่

ที่ลาดชันเกินรอยละ ๑๕ จะไมใชปลูกพืชเพราะดินจะพังไดงาย และไมสะดวก

ตอการปฏิบัติงาน)

 ๒.๗ ดินที่ชุมนํ้าหรือที่ลุมนํ้าขัง (Wetland) จะมีนํ้าขังอยูเปนเวลานาน 

หรืออาจขงัทัง้ป จงึใชปลกูพืชไดเฉพาะรมิฝงเทาน้ัน เชน ทะเลสาบสงขลา บงึบอระเพ็ด

และกวานพะเยา

ดินพรุ

ดินลาดชันมาก

ดินที่ชุมนํ้า

ดินเปนพิษ

 ๒.๘ ดนิเปนพษิ (Toxic soil) เพราะเกิดการสะสมของสารพิษจากการท้ิงของเสีย ขยะท่ีมสีารพิษ 

การใชสารเคมปีองกันกําจดัศตัรพืูช การใชปุยเคม ีเพ่ือเรงการเจรญิเตบิโตหรอืเพ่ิมผลผลติ และสารกัมมนัตรังสี

จากการทดลอง หรือจากโรงงานอุตสาหกรรม
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๓. สภาพภมิูอากาศไมอํานวย เนือ่งจากการเพาะปลกูสวนใหญในประเทศ ยังอาศยัน้ําฝนธรรมชาตเิปนหลกั (Rainfed 

Cultivation) ชวงการกระจายของฝนไมสมํ่าเสมอ ทําใหพืชที่ปลูกไดรับผลกระทบกระเทือน หรือเสียหายเนื่องจากฝนตกมาก

เกินไป หรือฝนทิ้งชวงทําใหพืชขาดแคลนนํ้าได

๔. การชะลางพังทลายของดนิ ทาํใหดนิเสือ่มโทรมรนุแรงท่ีสดุ และเปนปญหาท่ีสาํคญัทีจ่ะตองแกไข เพ่ือรกัษาคณุภาพ

ของดินใหเหมาะสม และใหใชประโยชนไดเปนเวลานานๆ การชะลางพังทลายของดินในประเทศไทยที่ตองการดูแล ปองกันและ

รักษาไวมีจํานวนมากถึง ๑๓๔.๕๔ ลานไร หรือเทากับ ๔๑.๙๕% พื้นที่ทั้งหมดของประเทศ

ปญหาทรัพยากรดินในแตละภูมิภาคของประเทศไทย

ดินกรวด

ดินตื้น

ดินชุมน้ํา

ดินลาดชันมาก

ดินกรวด

ดินเปรี้ยว

ดินทรายจดั

ดินเค็ม

ดนิศิลาแลง

ดินดาน

ดินทรายจดั

ดินชุมน้ํา

ดินทรายจดั

ดินเปรี้ยว ดินพรุ

ภาคเหนือ

ภาคอีสาน

ภาคกลาง

ภาคใต

ดินดาน

ดินตื้น
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 ดวยพระปรีชาสามารถทรงจําแนกสภาพดินท่ีมีปญหาของประเทศตามภูมิภาคตางๆ และจัดตั้ง

ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือหาตนเหตุของปญหาและทดลองสืบหาวิธีการแกไข

ปญหาดินในภูมิภาคนั้นๆ และเปนตัวอยางในการสรางระบบอนุรักษดินและนํ้า การปองกันการชะลาง

พังทลายของดิน การขยายพันธุ เพ่ืออนุรักษดินและบํารุงดิน และสามารถนําไปปฏิบัติไดเอง โดยทรงมี

พระราชดําริวา 

“...การปรบัปรงุท่ีดนิน้ันตองอนุรกัษผวิดนิ ซึง่มคีวามอุดมสมบรูณไวไมใหไถ หรอืลอกหนาดิน

ทิ้งไป สงวนไมยืนตน ที่ยังเหลืออยู เพื่อที่จะรักษาความชุมชื้นของผืนดิน...” 

นอกจากนี้ ไดพระราชทานหลักการแกไขปญหาดวยประโยคท่ีกะทัดรัด เรียบงาย คือ ปรับปรุงน้ํา

ปรับปรุงดิน และเลือกกิจกรรม (พืช สัตวเลี้ยง)

á¹Ç¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔÊÙ‹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò : 

ÊÃŒÒ§´Ô¹ãËŒÁÕªÕÇÔµ
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แบบจําลองการฟนฟูบํารุงดินท่ีมีสภาพขาดความสมบูรณ ดินปนทราย และ
ปญหาการชะลางพังทลาย

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้ง ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง

มาจากพระราชดําริ ๖ แหงท่ัวประเทศ รวมท้ังพระราชทานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เพ่ือเปน

แหลงศึกษาวิจัยการแกไขปญหาและพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีมีสภาพปญหาตางกันตามภูมิสังคม ตลอดจนเปน

แหลงศึกษาดูงานและนําความรูไปปรับใชตามสภาพปญหาพ้ืนท่ี โดยทรงเขียนไวในเอกสารพระราชทาน 

ดังนี้ 

 ๑. ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

: ดินทราย มีแรธาตุนอย 

 ๒. ศนูยศกึษาการพัฒนาหวยฮองไครอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

: หิน กรวด แหงแลง

 ๓. ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

: ดินเปรี้ยวจัด 

 ๔. ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

: ดินทราย มีแรธาตุนอย ดินดาน 

 ๕. ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

: ดินทราย ดินเค็ม ขาดนํ้า 

 ๖. ศูนย ศึกษาการพัฒนาอ าวคุ  งกระเบนอันเ น่ืองมาจาก

พระราชดําริ : ดินเค็ม 

 ๗. โครงการเขาชะงุม : ดินแข็ง ดิน-หินลูกรัง 

 ๘. โครงการวัดมงคลชัยพัฒนา : ขาดนํ้า 

 ๙. โครงการปากพนัง : นํ้าเค็ม ดินเค็ม ดินเปรี้ยวจัด 

 ๑๐. ที่ดิน ต.บานพริก อ.บานนา : ดินเปรี้ยว นํ้าทวม นํ้าแลง 

 ๑๑. โครงการหนองพลับ-กลัดหลวง : ดินลูกรัง ดินดาน 

 ๑๒. โครงการหุบกระพง-ดอนหวยขุน : ดินทราย มีแรธาตุนอย 

ดินดาน ขาดนํ้า

 ๑๓. โครงการสหกรณสันกําแพง : ดินลูกรัง ขาดนํ้า

โทรสารพระราชทานเรื่องดิน
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๑) ดินทราย : ตองเพิ่มกันชนใหดิน

 ดินทราย (Sandy) มีลักษณะโปรงนํ้าและรากพืชผานไปไดงาย มีอาหารพืชอยูนอยในฤดูฝน 

ตนไมที่ปลูกจะงอกงามดี เพราะมีนํ้าบริบูรณแตฤดูแลงมีนํ้าไมเพียงพอ ตนไมมักเหี่ยวแหง ตนไมที่ปลูกใหม

มกัจะตาย เพราะรอนและแหงจดั วิธีแกไขก็ตองเพ่ิมความชืน้และเพ่ิมอนิทรยีวตัถุท่ีจะทาํหนาทีเ่สมอืนกันชน

แกดินใหมากขึ้น 
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๘ สิงหาคม ๒๕๒๒ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมดวย

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีและสมเดจ็

พระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณฯ เสด็จฯ บริเวณ

พื้นที่เขาหินซอนอยางเปนทางการ

สภาพพ้ืนทีใ่นอดตีเมือ่ป พ.ศ. ๒๕๒๒ ไรไมตน แหงแลงเย่ียงทะเลทราย  

“...ถาหากวาบอกวาดินไมดี ไมชวย ไมทํา ลงทายประเทศไทยทั้ง

ประเทศจะกลายเปนทะเลทรายหมด...”

สภาพปจจุบัน ผลจากการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ เมื่อวันที่ ๒๓ 

เมษายน ๒๕๔๐ ไดพระราชทานพระราชดาํรคิวามวา “...ท่ีเขาหินซอน

หลายฝายชวยกัน ใชเวลา ๑๕ ป ท่ีน่ีจงึเปนแมแบบชวยชาวบานได

ท่ีอ่ืนเลยทํางายขึน้ ตองอดทน แลวเปนไง ก็ไดประโยชน ชาวบาน

มีความสุข เราก็สุข ท่ีน่ีเม่ือกอนปลูกมันสําปะหลังยังไมขึ้นเลย 

เดี๋ยวนี้ดีขึ้น แตก็เย็นสบายดี เปลี่ยนแปลงไปมาก...” 

ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนตัวอยาง

ความสําเร็จท่ีสามารถแกไขปญหาดินทรายมีแรธาตุนอย อันมีสาเหตุมาจากคนทําลายปา แลวปลูกพืชไร เชน ขาวโพดและ

มันสําปะหลัง ซึ่งทําใหดินจืดและกลายเปนดินทรายไปในท่ีสุด ในฤดูแลงแรงลมจะพัดเอาหนาดินไปหมด ในฤดูฝนหนาดิน

จะถูกชะลางไปกับกระแสนํ้า
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ปองกันการชะลางพังทลายของดนิ และแบงพ้ืนทีไ่วปลกูหญาแฝกเพ่ือใหความชุมชืน้แกดนิ ปลกูพืชสมนุไพร 

ไมผล และพืชลมลุก เพราะพืชเหลานี้ตองการปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมัก อยางตอเนื่อง ซึ่งจะทําใหดิน

คืนสูความสมบูรณขึ้นเรื่อยๆ หลังการดําเนินงานอยางตอเน่ือง ปจจุบันศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ 

ไดรับการพัฒนาเปนพื้นที่สีเขียว สามารถปลูกพืชตางๆ ไดดี และเปนพื้นที่สาธิตการพัฒนาดินทรายตอไป

๒) ดินเปนหิน กรวด และแหงแลง : ตองยึดดินและชวยใหชื้น

 ดนิเปนหนิ กรวด มลีกัษณะเชนเดยีวกับดนิทราย หนาดินถูกชะลางจนเกลีย้งเหลอืแตหนิและกรวด 

ซึ่งพืชไมสามารถจะเจริญเติบโตได 

 ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม ซึ่งตั้งอยูบริเวณปาขุนแมกวง แตสภาพปาถูกบุกรุกทําลายไปมาก ทําใหหนาดินถูกกระแสนํ้าและ

ลมพัดพาจนหมด เนื่องจากไมมีปาหรือตนไมคอยพยุงไว

 “...เรื่องเดิม เมื่อวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ 

๒๕๒๕ ไปตรวจเขื่อนหวยฮองไครตอนลาง ซึ่งสราง

ขึ้นสําหรับชวยราษฎรในบริเวณสหกรณสันกําแพง 

ไดปรึกษากับนายทินกร คมกฤต ผูเชี่ยวชาญปศุสัตว 

เรือ่งลูทางท่ีจะใชบรเิวณเหนือเขือ่นสาํหรบัการเลีย้ง

โคนม เขาบอกวา มแีตหิน อาจเลีย้งไดสกัสองสามตวั

เทานั้น ไมคุมคาลงทุน ครั้งนั้นไดคิดวา ถาไดพื้นที่

นั้นมา จะสามารถทําใหคนอิจฉาภายในหาป...”

การพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวพระ

ราชดําริ คือ สรางอางเก็บนํ้าเพื่อนํานํ้าไป

ใชในการเกษตร ทําใหเกิดความชุมชืน้แก

ดิน และชวยฟนฟูสภาพปาใหคืนสูความ

สมบูรณ สวนท่ีลาดชันก็ปลูกหญาแฝก

ตามแนวระดับ ซึ่งหญาแฝกมีระบบ

รากเกาะเก่ียวเหมือนกําแพงธรรมชาติ 

การแกไขปญหาสภาพพ้ืนท่ีแหงน้ี ทรงมีพระราชดําริใหใชอางเก็บน้ําและหญาแฝกเชนเดียวกัน

กับศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ เมื่อดินมีความชื้นขึ้นแลว ปาจะเริ่มฟนตัว แปรเปนสภาพปาสมบูรณ 

โดยมีการปลูกเสริมใหบางตามสมควร หลังเริ่มการพัฒนามาประมาณ ๒๐ ป ปจจุบันแหลงตนน้ําของ

หวยฮองไครฯ ก็ฟนคืนกลับสูสภาพเดิม

สภาพพื้นที่เมื่อป ๒๕๒๗ ภาพในป ๒๕๔๘
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ผลจากการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ พบวา ธาตุอาหารในดินมีเพ่ิมขึ้น จากป ๒๕๒๖ มีธาตุ

อาหารในดินไมเกิน ๑ เปอรเซ็นต (ของนํ้าหนักดิน) เมื่อป ๒๕๔๙ พบธาตุอาหารเพิ่มเปน ๓ - ๔ เปอรเซ็นต 

(ของน้ําหนักดิน) อัตราการชะลางหนาดิน มีปริมาณลดลงจากชวงป ๒๕๒๖ - ๒๕๓๐ มีจํานวน ๙.๑ ตัน/

เอเคอร/ป เปน ๑.๒ ตัน/ตารางกิโลเมตร/ป ในชวงป ๒๕๔๖ - ๒๕๕๐

๓) ดินดาน ดินแข็ง และดินลูกรัง : ตองสรางของดี ซอนบนของเลว

 ดินดาน หรือดินแข็ง และดินลูกรัง มีลักษณะเปนดินเนื้อละเอียด นํ้าหนัก

มาก นํ้าและอากาศผานเขาออกไดยาก ฤดูแลงจะแหงแข็งแตกระแหง รากไมแทรก

เขาไปไดยาก จึงปลูกพืชไดไมคอยเจริญเติบโต

 เมื่อวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๒๖ เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรพ้ืนที่

หวยทราย ทรงพบเห็นสภาพปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น ทรงมีรับสั่งตอนหนึ่งวา 

 “...หากปลอยทิ้งไวจะกลายเปนทะเลทรายในที่สุด...”

 “...เราจะสรางของด ีซอนบนของเลวน้ันตองสรางผิวดนิใหมขึน้มา...” 

พระราชดํารัส ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ
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ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอชะอํา 

จังหวัดเพชรบุรี ไดดําเนินการแกไขปญหา

ดนิดาน ดนิแขง็ ดนิลกูรงั ตามแนวพระราชดาํริ 

โดยใชวิธีดังนี้

- สร างอางเก็บน้ําตามลําน้ําหลัก 

เพ่ือเก็บกักนํ้ารักษาความชุมชื้น และนําน้ําไป

ใชอยางประหยัดตามความจําเปน

- ฟ นฟูไมเศรษฐกิจทางการเกษตร 

เชน ไมผลและพืชลมลุก ปรับปรุงหนาดินโดย

ใชปุยหมกั ปุยพืชสด โดยปลกูพืชตระกูลถ่ัวแลว

ไถกลบ ปลูกหญาแฝกขวางแนวลาดเทขนาน

กันหลายๆ แนว เพ่ือปองกันมิใหดินถูกชะลาง

พังทลาย ลดปรมิาณน้ําไหลบาผานหนาดนิและ

รักษาความชุมชื้น

ผลของการดําเนินงานในชวง ๓๐ ป

ส ภ า พ พ้ื น ท่ี ข อ ง ศู น ย  ศึ ก ษ า ก า ร พั ฒ น า

หวยทรายฯ ซึ่งเคยเปนพื้นที่เสื่อมโทรม ไดแปร

เปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีสีเขียวและมีสภาพแวดลอม

ดีขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน

สภาพพื้นที่ปาในอดีต สภาพพื้นที่ปาปจจุบัน
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โครงการศกึษาวธีิการฟนฟท่ีูดินเสือ่มโทรมเขาชะงุม

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

เปนอีกตัวอยางของการพัฒนาตามแนวพระราชดําริในการ

แกไขปญหาดินแข็ง ดิน-หินลูกรัง เดิมเปนฟารมปศุสัตว พ้ืนท่ี

ถูกชะลางพังทลาย มีสภาพเสื่อมโทรมจนเกือบใชประโยชน

ไมได อีกทั้งไดมีการขุดดินลูกรังไปใชประโยชน

 การปรับปรุ งฟ   น ฟูที่ ดิน เสื่ อมโทรมตามแนว

พระราชดําริ โดยการใชปุยหมัก ปุยอินทรียนํ้า และการปลูกพืช 

เชน ปอเทือง ถั่วพรา แลวไถกลบเปนปุยพืชสดบํารุงดิน การใช

หญาแฝกฟนฟูดนิและรกัษาความชุมชืน้ในดนิ และการปลกูพืช

คลมุดนิ เชน ถัว่ลาย ถ่ัวคาโลโปเนียม จะพบวา การเปลีย่นแปลง

ความอุดมสมบูรณของดินดีขึ้น จากเดิมที่มีปริมาณอินทรียวัตถุ 

๐.๕๘ เปอรเซ็นต เพิ่มขึ้นเปน ๑.๗ เปอรเซ็นต

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรโครงการฯ และ

ทรงปลูกตนประดูบริเวณอางเก็บนํ้าเขาชะงุม เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม 

๒๕๓๙

ตนประดูและแปลงแฝกในปจจุบัน

ภาพอดีตเมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๙

ภาพปจจุบัน
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 “...ใหใชหญาแฝกในการพัฒนา ปรับปรุงบํารุงดิน ฟนฟูดินใหมีความอุดมสมบูรณ และ

แกปญหาดินเสื่อมโทรม...” 

“...ใหปลูกหญาแฝกไวดวยเพราะหญาแฝก มีประโยชนในการชวยยึดดินไมใหพังทลาย 

ชวยรักษาหนาดิน ชวยกักเก็บอินทรียวัตถุในดิน ใบออนยังเปนอาหารสัตวไดอีกดวย...”

การปรับปรุงและแกไขปญหาดินประเภทตางๆ ท่ีกลาวมา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะมี

พระราชดําริใหใชหญาแฝกเปนตัวสําคัญดวยเสมอ แนวพระราชดําริเก่ียวกับการปลูกหญาแฝกเพ่ืออนุรักษ

ดินและนํ้านี้ เริ่มขึ้นในชวงป ๒๕๓๔ - ๒๕๓๖ มีการคนควา ทดลอง วิจัย เพื่อนําหญาแฝกมาปลูกตามสภาพ

พ้ืนที่ดวยวิธีการปลูกที่เหมาะสม เชน ปลูกขวางทางแนวลาดภูเขากันดินทลาย ปลูกรอบแหลงน้ําเพ่ือกรอง

มลภาวะในนํ้า หรือปลูกเปนแนวกันไฟปา จากการทรงงานเกี่ยวกับหญาแฝกอยางจริงจังตอเน่ืองนับสิบป 

มีพระบรมราชานุญาตใหมูลนิธิชัยพัฒนากอตั้งรางวัล “The King of Thailand Vetiver Award” เปนรางวัล

ระดับสากล เพื่อสนับสนุนการทํางานและวิจัยเกี่ยวกับหญาแฝก

๕) ดินเปรี้ยว หรือดินพรุ : ทําใหดินโกรธ โดยแกลงดิน

ดินพรุ เปนดินที่มีอินทรียวัตถุสะสมอยูเปนจํานวนมาก เปนชั้นหนาอยางนอย ๕๐ เซนติเมตร

ขึ้นไป และนํ้าทวมขัง พ้ืนท่ีพรุมีสภาพความเปนกรดระหวาง ๔.๕ - ๖.๐ วิธีการแกไขดินเปร้ียว หรือ

๔) ดนิถูกชะลาง (Soil erosion) : ชวยเหลอื

ดวยกําแพงที่มีชีวิต

  ดินถูกชะลาง คือ ดินที่อุดมสมบูรณ 

แต  ถูกกระแสนํ้ าและลมพัดพาเอาหน าดิน ท่ีมี

อินทรียวัตถุ อันเปนประโยชนตอการเจริญเติบโต

ของพืชไปหมด ทรงมพีระราชดาํรแิกไขปญหาหนาดนิ

ถูกชะลางโดยใชกําแพงที่มีชีวิต 
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กิจกรรมการเกษตรดานตางๆ โดยเฉพาะการทํานาปลกูขาว จนกระทัง่ราษฎรในพ้ืนทีด่งักลาวสามารถทําการ

เกษตร สรางรายไดจุนเจือครอบครัวไดมากขึ้น ซึ่งมีหลายรายท่ีประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ

การเกษตรหลังจากไดรับการฟนฟูสภาพดิน

โครงการศึกษาการทดลองการแกไขปญหาดินเปรี้ยว อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก

ทรงมีพระราชดําริใหศึกษาทดลองการแกไขปญหาดินเปรี้ยว ในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา ที่หมูบาน

หนองคันจาม ตําบลบานพริก 

อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก 

สรปุประเดน็สําคญัไดดงันี ้“ในท่ีดนิ

ของมูลนิธิชัยพัฒนา แปลงท่ี ๑ 

ให ศึกษาทดลองแก ไขป ญหา

ดินเปร้ียว โดยใชวิธีทางธรรมชาติ 

แปลงที่ ๒ ใหพิจารณาใชระบบนํ้า

ดนิพร ุทีท่รงเรยีกวา แกลงดนิ โดยการทําใหดนิแหงและเปยกสลบั

กัน จนกลายเปนดนิท่ีเปรีย้วหรอืเปนกรดจดั จนพืชไมสามารถขึน้

และเตบิโตได จงึแกไขความเปนกรดจดัของดนิโดยวิธีการตางๆ ซึง่

วิธีที่ดีที่เหมาะสมที่สุดคือ การใชนํ้าชะลางดินควบคูกับการใชปูน

ผนวกกับการควบคุมระดับนํ้าใตดินใหอยูลึกไมเกิน ๑ เมตร เพื่อ

ปองกันไมใหแรกํามะถันท่ีอยูในดนิชัน้ลางสมัผสักับอากาศในดนิ

และปลดปลอยกรดกํามะถันออกมา

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงทราบวาราษฎรใน

จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกลเคียงขาดแคลนท่ีทํากิน ทรง

มีพระราชดําริที่จะปรับปรุงดินพรุใหใชประโยชนในการเกษตร 

เปนท่ีทํากินของราษฎรได มีพระราชดํารัสใหตั้ง “โครงการ

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ” 

ขึ้นท่ีจังหวัดนราธิวาส ในป ๒๕๒๔ เพ่ือศึกษาและปรับปรุง

พ้ืนท่ีดนิพร ุโดยพระราชทานแนวทางแกไขปญหาดวยกระบวนการ

ที่ทรงเรียกวา “แกลงดิน”

 ศูนย ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได แนะนําให

เกษตรกรรูจักวิธีการปรับปรุงบํารุงดิน การสงเสริมและการสาธิต
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และใชปูนแกปญหาดินเปรี้ยวได นอกจากนั้นใหพิจารณาพัฒนาปรับปรุงดินและสงเสริมอาชีพ เพ่ือเพ่ิม

รายไดใหกับเกษตรกรในพื้นที่ดวย และสําหรับแปลงที่ ๓ ใหจัดทําศูนยฝกอาชีพดานการเกษตร”

 การดําเนินงานที่ผานมา พบวา มีพืชหลายชนิดที่สามารถขึ้นไดดีในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยว โดยไมตอง

ใชวัสดุปูนในการปรับปรุงดิน ประกอบดวย ไมผล เชน มะมวง ขนุน ฝรั่ง และเสาวรส และไมใชสอย เชน 

ยางนา ตะเคียน กระถินเทพา และเสม็ด 

๖) ดินเค็ม : ตองลางความเค็ม 

 ดินเค็ม คือ ดินที่มีเกลืออยูในปริมาณมาก มีความเปนดางสูง จนมีผลตอการเจริญเติบโตและ

ผลผลิตของพืช การแกไขปญหาดินเค็ม โดยใชระบบชลประทานในการลางเกลือที่ตกคางบริเวณผิวดินและ

บริเวณลําหวย เพื่อใหนํ้าในลําหวยเจือจางสามารถนํามาใชสอยไดตามปกติ

 โครงการแกไขปญหาดินเค็มบริเวณหวย

บอแดง อําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีการทํา

นาเกลือบริเวณลําหวย ทรงมีพระราชดําริเมื่อวันท่ี ๑๗ 

พฤศจกิายน ๒๕๓๓ ใหขุดลอกลาํหวยบอแดง, หวยซาง 

ในทองทีอ่าํเภอบานมวง อาํเภอวานรนิวาส พรอมยกคนั

ดินใหสงู ปองกันนํา้เกลอืไหลลงสูลาํหวย และระบายน้ํา

เค็มที่ปลอยลงมาจากการทํานาเกลือทางตนนํ้า ใหไหล

สูแมนํา้สงครามไดโดยเรว็ ซึง่เปนการปองกันมใิหนํา้เคม็

เออลนตลิ่งเขาไปทวมนาขาว ทําใหเกษตรกรท่ีทํานา

สามารถใชนํ้าในลําหวยปลูกขาวได และก็ใหผูประกอบ

การทํานาเกลอืขดุบอขนาดใหญ เพ่ือรองรบัน้ําท่ีจะปลอย

ท้ิงจากนาเกลือท้ังหมดเก็บไวรอการระเหย หรือไหล

ลงในดินโดยเจาะบอบาดาลเล็กๆ ดวยวิธีนี้ชาวนาเกลือ

และชาวนาขาวจึงอยูรวมกันไดโดยไมตองทะเลาะกัน 

รูปแบบการแสดงระบบการทํานาเกลือสินเธาวตามแนวพระราชดําริ
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“ . . .ด วยพื้น ท่ีจํานวนมากใน

จังหวัดนราธิวาส เปนท่ีลุ มตํ่า มีน้ํา

ขังตลอดป ดินมีคุณภาพต่ํา ซึ่งพื้นท่ี

ท้ังหมดประมาณสามแสนไร เกษตรกร

จํานวนมากไมมีท่ีทํากิน แมเม่ือระบาย

น้ําออกจากพืน้ท่ีท้ังหมดแลวยังยากท่ีจะ

ใชประโยชนทางการเกษตรใหไดผล...”

ทรงพระราชทานพระราชดําริ 

“โครงการแกลงดิน” โดยใหศูนยศึกษาการ

พัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ดําเนินการศึกษา ทดลอง เพ่ือปรับปรุงดินเปร้ียวใหสามารถใช

ประโยชนทางการเกษตร ไดความวา

“...ใหมีการทําลองทําดินใหเปรี้ยวจัด โดยการระบายน้ําใหแหงและศึกษาการแกดินเปร้ียว 

เพือ่นําผลไปแกปญหาดนิเปรีย้วใหแกราษฎรท่ีมีปญหาในเรือ่งน้ี ในเขตจังหวดันราธวิาส โดยใหทํา

โครงการศึกษาทดลองในกําหนด ๒ ป และพืชที่ทําการทดลองควรเปนขาว...”

วิธีการแกไขดินเปรี้ยวตามแนวพระราชดําริเปนวิธีการท่ีตรงขามกับวิธีการท่ัวไป ท่ีตองการลด

ปญหา แตเปนการสรางหรือเพ่ิมใหปญหามีความรุนแรงข้ึนดวยกระบวนการท่ีทรงเรียกวา “แกลงดิน” 

โดยทําใหดินแหงและเปยกสลับกัน เมื่อ ดิน ถูก แกลง สลับไปสลับมา จนกลายเปนดินท่ีเปรี้ยวหรือ

เปนกรดจัด จนพืชไมสามารถข้ึนและเติบโตได จึงใหหาทางแกไขความเปนกรดจัดของดินโดยวิธีการตางๆ 

ซึ่งในการเสาะหาวิธีท่ีดที่เหมาะสมที่สุดคือ การใชน้ําชะลางดินควบคูกับการใชปูนผนวกกับการควบคุม

ระดับนํ้าใตดินใหอยูลึกไมเกิน ๑ เมตร

á¡ÅŒ§´Ô¹ : ·íÒãËŒ´Ô¹â¡Ã¸
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“โครงการแกลงดินเปนเหตุผลอยางหน่ึงท่ีพูดมา ๓ ป หรือ ๔ ปแลว ตองการน้ําสําหรับ

มาทําใหดินทํางาน ดินทํางานแลวดินจะหายโกรธ อันนี้ไมมีใครเชื่อ และมาทําท่ีนี่ก็ไดผล ดังน้ัน

ผลงานของเราท่ีทําท่ีน่ีเปนงานสาํคัญท่ีสดุ เชือ่วาชาวตางประเทศเขามาดูเราทําอยางน้ีแลวเขาก็พอใจ 

เขามีปญหาแลวเขาก็ไมไดแก หาตําราทําไมได...” 

พระราชดํารัส เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๓๕

ผลจากการศกึษาจากโครงการแกลงดนิ ไดนํามาจดัทําเปนตาํรา

ชื่อ “คูมือการปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยวจัดเพื่อการเกษตร” พรอมกัน

นั้น ไดนําเทคโนโลยีที่ไดไปดําเนินการในพื้นที่ดินเปรี้ยวอื่นๆ ที่มีสภาพ

คลายคลึงกัน เชน ในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส ปตตานี และนครนายก 

เปนตน

 

สิทธิบัตร “โครงการแกลงดิน”

โครงการแกลงดิน เปนหนึ่งในหลายๆ โครงการที่ไดรับสิทธิบัตร

การประดิษฐ ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดย

กรมทรัพยสินทางปญญา ไดออกให ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ ในเรื่อง 

“กระบวนการปรบัปรงุสภาพดนิเปรีย้วเพ่ือใหเหมาะสมแกการเพาะปลกู” 

ในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวกับการปรับปรุงดิน
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แกลงดินสําเร็จแลวราษฎรไดประโยชนอะไร 

เมื่อผลของการศึกษาทดลองสําเร็จชั้นหน่ึง ไดนําผลการศึกษาทดลองขยายผลสูพ้ืนที่ทําการเกษตร

ของราษฎร ที่ประสบปญหาดินเปรี้ยวจัด ซึ่งในเรื่องนี้ไดมีพระราชดํารัสวา

“...พืน้ท่ีบรเิวณบานโคกอิฐและโคกในเปนดนิเปรีย้ว เกษตรกรมีความตองการจะปลกูขาว ทาง

ชลประทานไดจัดสงน้ําชลประทานให ก็ใหพฒันาดินเปรีย้วเหลานีใ้หใชประโยชนได โดยใหประสาน

ชลประทาน...”

 

จากการพัฒนาบานโคกอิฐและบานโคกใน ตําบลพรอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

ปรากฏวา ราษฎรในพ้ืนท่ีดังกลาว สามารถปลูกขาวไดผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น ท่ีเคยไดขาวไรละ ๕๐ - ๑๐๐ 

กิโลกรัม ตอนนี้เพิ่มขึ้นไปถึง ๔๐๐ - ๕๐๐ กิโลกรัม มีขาวพอกินและเหลือขายดวย นอกจากนั้นยังปลูกผัก

สวนครัวเปนรายไดเสริม มีรายไดเฉลี่ยครัวเรือนละ ๔๓,๑๗๔ บาทตอป เพิ่มขึ้นรอยละ ๔๘.๖ 

ผลสําเร็จจากการพัฒนาพ้ืนที่ดินเปรี้ยวบานโคกอิฐ โคกใน จนสามารถทํานาไดปละ ๒ ครั้ง ทําให

ชุมชนเกษตรกรสวนหนึ่งในพ้ืนท่ีบานโคกอิฐ โคกใน โคกกระทอมและโคกไผ ไดรวมกันจัดตั้งกลุมผลิต

ขาวซอมมือจําหนายเปนรายไดในครัวเรือน ปจจุบันกลุมมีเงินทุนหมุนเวียน ๘๐,๐๐๐ บาท

ปจจุบันศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

ไดพัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่ดินเปรี้ยว โดยเฉพาะการ

ฟนฟูพื้นที่นาราง บานโคกอิฐ-โคกใน เพื่อสงเสริมให

เกษตรกรไดปลูกขาว มีการขุดยกรองทําการเกษตร

ผสมผสาน และขุดยกรองเพ่ือปลูกปาลมน้ํามัน 

พรอมทั้งจัดใหมีกิจกรรมเก่ียวกับการปลูกขาวมา

อยางตอเนื่อง 
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อยางไรก็ตาม “โครงการ

แกล งดิน” มิได หยุดเฉพาะที่ ใด

ท่ีหนึ่ง  ซึ่งปจจุบันไดไปขยายผลแก

ราษฎรในเขตจังหวัดนราธิวาสและ

อื่นๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงขณะน้ีไดมี

การนาํไปใชในพ้ืนทีจ่งัหวัดนครนายก

และจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังน้ัน 

“โครงการแกลงดิน” จึงเปนโครงการ

ที่กอใหเกิดประโยชนกับราษฎรทั่ว

ทั้งประเทศ สรางความปลื้มปติแก

เหลาพสกนิกรเปนลนพนที่พระบาท

สมเดจ็พระเจาอยูหัวทรงยอมตรากตราํ

พระวรกายลงมา “แกลงดิน” เพ่ือให

พสกนิกรของพระองคพนจากความยากจนกลับมาเบิกบานแจมใสกันทั่วหนา 

จากการดาํเนนิงานขยายผลโครงการแกลงดนิจากศนูยศกึษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จงัหวัดนราธิวาส 

สูพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา เมื่อดินเริ่มคืนความอุดมสมบูรณ เกษตรกรท่ีเคย

ละท้ิงที่นาก็กลับมาใชประโยชนท่ีดินเพ่ือทํานาอีกคร้ัง ซึ่งปจจุบันเกษตรกรในพ้ืนท่ีหมู ๑๐ บานควนโถะ 

ตําบลแหลม อําเภอหัวไทร สามารถปลูกขาวไดปละ ๒ ครั้ง จากเดิมที่ไดผลผลิตขาวเฉลี่ยอยูที่ ๑๕๐  -  ๓๕๐ 

กก.ตอไร  ปจจุบันสามารถเพิ่มผลผลิตขาวพันธุเฉี้ยงพัทลุงได ๕๓๐ กก.ตอไร สวนพันธุชัยนาท ๑ ไดผลผลิต

อยูที่ ๖๕๐ กก.ตอไร สงผลใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่สําคัญพื้นที่ทิ้งรางมีจํานวนลดลง 

 



´Ô¹ ¹íéÒ ÅÁ ä¿48
ÊÁ´ØÅÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔ 



´Ô¹ ¹íéÒ ÅÁ ä¿ 49
ÊÁ´ØÅÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔ 

การปองกันการพังทลายของดนิโดยหญาแฝก : กําแพงธรรมชาติ

ที่มีชีวิตในการอนุรักษและคืนธรรมชาติสูแผนดิน

“...หญาแฝก เปนพืชที่มีรากลึก แผกระจายลงไปในดิน

ตรงๆ เปนแผงเหมือนกําแพง ชวยกรองตะกอนดิน และรักษา

หนาดินไดดี จึงควรนํามาศึกษา และทดลองปลูก...”

พระราชดํารัส เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๓๕

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริ

เก่ียวกับการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก คร้ังแรกเมือ่วันท่ี ๒๒ 

มิถุนายน ๒๕๓๔ ทรงตรัสวาหญาแฝกเปนหญาของไทยสามารถใช

อนุรักษดินและนํ้าไดดี ปองกันการชะลางพังทลายของดิน ในขณะ

นั้นยังไมมีใครรูจักหญาแฝก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

เปนพระองคแรกทีท่าํการทดลองเลีย้งและปลกูหญาแฝกเปนจาํนวน 

๑ ลานถุงแรกท่ีดอยตุง ปจจุบันสามารถรวบรวมสายพันธุของ

หญาแฝกไดกวา ๑๐๐ สายพันธุ 

ทรงติดตามปญหาและสภาวการณสิ่งแวดลอมอยาง

ตอเน่ือง ทรงศึกษาถึงศักยภาพของ “หญาแฝก” ซึ่งเปนพืชท่ีมี

คุณสมบัติพิเศษในการชวยปองกันการชะลางพังทลายของหนาดิน

และอนุรักษความชุมชื้นของดินไว อีกทั้งยังเปนพืชพ้ืนบานของไทย 

การปลูกก็ใชวิธีการงายๆ 

ËÞŒÒá½¡ : ¡íÒá¾§¸ÃÃÁªÒµÔ·ÕèÁÕªÕÇÔµ
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หญาแฝก ๔,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ กลา อนุรักษดิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ไร
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“...ใหใชหญาแฝกในการพัฒนา ปรับปรุงบํารุงดิน ฟนฟูดินใหมีความอุดมสมบูรณ และแก

ปญหาดินเสื่อมโทรม ดําเนินการขยายพันธุ ทําใหมีกลาหญาแฝกเพียงพอ ใหทุกหนวยงานและ

หนวยงานราชการท่ีมศีกัยภาพในการขยายพนัธุ ใหความรวมมือกับกรมพฒันาทีด่นิ ในการผลติกลา

หญาแฝก และแจกจายกลุมเปาหมายที่ตองการใหเพียงพอ...” 

พระราชดํารัส ณ วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๖

ผ ล สํ า เ ร็ จ ใ น ก า ร ใ ช  ห ญ  า แ ฝ ก ก ว  า 

๔,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ กลา สามารถปรับปรุงและรักษา

หนาดนิจาํนวนไมตํา่กวา ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ไร ทัว่ประเทศ

ในปจจุบัน แสดงใหเห็นศักยภาพของ “หญาแฝก” 

ท่ีทําหนาท่ีเสมือนกําแพงธรรมชาติท่ีมีชีวิต ชวยชะลอ

การไหลของนํ้าและแรงปะทะของลม คอยกักก้ัน

ตะกอนดนิ ไมใหหนาดนิพังทลาย ซึง่เกษตรกรสามารถ

นํามาปลูกโดยไมต องดูแลมากนัก อีกท้ังยังชวย

ประหยัดคาใชจาย

จากการท่ีทุกหนวยงานไดรวมมือกันดําเนิน

การใหเป นไปตามพระราชดําริ  ทําใหการศึกษา

และการปฏิบัติไดผลอยางชัดเจนจนเปนที่ยอมรับ

จากธนาคารโลกวา “ประเทศไทยทําไดผลอยาง

เต็มท่ีและมีประสิทธิภาพยอดเย่ียม” เมื่อวันที่ ๒๕ 

กุมภาพันธ   ๒๕๓๖ International

Erosion Control Association (IECA) 

ไดมีมติถวายรางวัล The International 

Erosion Control Association’s 

International Merit  Award แด 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในฐานะ

ทีท่รงเปนแบบอยางในการนําหญาแฝก

มาใชในการอนุรกัษดนิและนํา้ และเมือ่

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๖ ผูเชี่ยวชาญเรื่องหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและนํ้าแหงธนาคารโลก ไดนําคณะ

เขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายแผนเกียรติบัตรเปนภาพรากหญาแฝกชุบสําริด
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ซึ่งเปนรางวัลสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ (Award of Recognition) ในฐานะที่

ทรงมุงมั่นในการพัฒนาและสงเสริมการใชหญาแฝกในการอนุรักษดินและ

นํ้า และผลการดําเนินงานหญาแฝกในประเทศไทย ไดรับการตีพิมพเผยแพร

ไปทั่วโลก 

ความอุดมสมบูรณของผืนแผนดินที่กลับคืนมานี้ เปนเพราะพระวิริย

อตุสาหะและพระปรชีาญาณอนัยาวไกลแหงองคพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว

ท่ีทรงศึกษาวิเคราะห เพ่ือหาหนทางในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย ท่ีกําลังถูกทําลายไปอยางรวดเร็ว ท้ังน้ี

เพื่อความมั่งคั่งสมบูรณพูนสุขของประชาชนอยางแทจริง

นางสีทอง  จันทรลอย ชาวบานตําบลหนองจอก อําเภอบานไร

จังหวัดอุทัยธานี เกษตรกรท่ีมีผลงานการปลูกหญาแฝกดีเดน มีอาชีพทํา

ไรขาวโพด มันสําปะหลัง ประสบปญหาพ้ืนท่ีเพาะปลูกที่มีความลาดชัน

หนาดินถูกชะลางพังทลาย ทําใหดินขาดความอุดมสมบูรณ ผลผลิตลดลง

อยางมาก จึงไดใชหญาแฝกมาปลูกเพ่ือแกไขปญหา สงผลใหผลผลิต

ในสวนของขาวโพด กอนดําเนินการจัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้า ผลผลิตประมาณ ๗๕๐ กก./ไร หลังการ

ปลูกหญาแฝก ผลผลิตที่ไดรับประมาณ ๙๐๐ - ๑,๐๐๐ กก./ไร  ขณะที่มันสําปะหลัง กอนการดําเนินการ

ผลผลิตประมาณ ๔ ตัน/ไร หลังการจัดระบบอนุรักษดินและนํ้าโดยการปลูกหญาแฝกขวางความลาดเทของ

พื้นที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ๕ - ๗ ตัน/ไร โดยลดการใชปุยเคมีลงจากเดิม ๕๐ กก./ไร เหลือ ๓๐ กก./ไร เนื่องจาก

ไมเกิดปญหาการชะลางพังทลายของดิน และมีการปรับปรุงบํารุงดินดวยพืชปุยสดและปุยหมักเปนการเพ่ิม

อินทรียวัตถุใหกับดิน

นายสุเทพ  เพ็งแจง เปนลูกชาวนา อยูบานเลขที่ ๙๒/๑ หมูท่ี ๓ ตําบลเขาทราย

อาํเภอทับคลอ จงัหวดัพิจติร ไดรบัการคดัเลือกใหเปนเกษตรกรดเีดนแหงชาต ิสาขาการพัฒนาท่ีดนิ

เพ่ือเกษตรกรรม ประจําป ๒๕๕๕ กลาววา ตนรูจักหญาแฝกเมื่อตอนเขามาสมัครเปนหมอดิน

อาสาประจําหมูบาน ตั้งแตป ๒๕๔๗ แตเริ่มลงมือปลูกในป ๒๕๔๘ เนื่องจากไดฟงพระราชดํารัส

ของในหลวง ทรงตรัสวา “อยากใหทุกคนปลูกหญาแฝกโดยไมหวังผล แตวันขางหนาจะดี” 

จากน้ันตนจึงปลูกหญาแฝกตั้งแตน้ันเปนตนมา นอกจากน้ี ยังไดปรับเปล่ียนวิธีคิดจากการ

ปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเปนเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ สามารถเพ่ิมผลผลิตขาวหอมมะลิ 

๑๐๕ ไดสูงถึง ๗๐๐ กิโลกรัมตอไร ขณะท่ีตนทุนการผลิตลดลงมาก ประโยชนหญาแฝกยังนําไป

เปนอาหารโค ปลา และกุง ใชบําบัดนํ้าเสีย และนําไปจักสานเปนงานหัตถกรรมสรางรายไดเสริม

ใหกับครอบครัวไดอีกทางหนึ่ง
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การทํางานหญาแฝก มิไดจํากัดอยูแตในหนวยงานภาครัฐ แตสามารถขับเคลื่อนเห็นผล ผานภาค

ประชาชนท่ีทํางานในรูปแบบจิตอาสาโดยไมหวังผลตอบแทน ดังจะเห็นไดจากตัวอยางความสําเร็จของ

ประชาชนที่ไดนอมนําแนวพระราชดําริไปปฏิบัติอยางจริงจังจนเกิดผลสําเร็จ จากผลงานการประกวด

การพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ ซึง่เปนการดาํเนินงานรวมกันระหวางมลูนิธิ

ชัยพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน 

กปร.) กรมพัฒนาที่ดิน และ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) รวมทั้งองคกรภาคประชาชน

นายจีรชัย  เทพจันตา อายุ ๕๒ ป บานทุงสน ต.งอบ อ.ทุงชาง 

จ.นาน ตัดสินใจกลับบานเกิดเมื่อรางกายเริ่มเสื่อมถอย หันมาพลิกฟนที่ทํากิน

รกราง ปรบัพ้ืนทีล่าดสูงท่ีเสือ่มโทรมจากการปลูกขาวโพดอยางตอเน่ือง มาเปน

เกษตรผสมผสาน ปลกูไมยืนตนเพือ่ชวิีตวันขางหนา ปลกูหญาแฝกเพ่ือปองกัน

การชะลางพังทลายและปรับปรุงดิน กินอยูตามอัตภาพ อยูกับความฝน

ที่เรียบงาย แตเปนชีวิตจริงที่เปยมสุข

นายวัฒนชัย  อินทรอารีย อายุ ๕๖ ป บานทาบัว ต.ทาบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร ทําเกษตร

แบบเดมิๆ ทีเ่นนเคมเีปนหลกัมแีตเจงกับเจา จงึตองปรับวิธีการปลูกมะนาวใหม มุงไปท่ีการปรับปรุง

บาํรงุดนิเปนหลกั รวมถึงการใชหญาแฝกเปนเครือ่งมอืหนึง่ในการบาํรงุดนิแบบใหผลระยะยาว กลาย

เปนพื้นที่ตนแบบในการปลูกมะนาวยกรองในพื้นที่ลาดชัน และยังเปนการทําเกษตรอินทรีย ผลการ

ทดลองนี้ทําใหเขาพบวา การจะไดความรูก็ตองเปดใจรับเสมือนนํ้าที่ไมเต็มแกว
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นายบุญลือ  ทวีคูณ อายุ ๖๗ ป นางละเมียด อายุ ๖๑ ป บานหนองระกํา 

ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง คูชีวิตท่ีเคยทํางานในสถานีพัฒนาท่ีดินระยอง 

เมื่อเกษียณอายุราชการจึงไมยอมใหตัวเลขอายุเปนอุปสรรค แตนําความรูมาฟนฟูพื้นที่

เดิมที่ดินเสื่อมโทรมใหเปนสวนผสมผสาน ใชหญาแฝกเปนสวนหน่ึงในการปรับสภาพ

ดินท่ีเปนกรด สรางแนวกําแพงธรรมชาติเพ่ือปองกันหนาดินพังทลาย และแบงปนพืช

มหัศจรรย รวมทั้งความรูใหแกเพื่อนเกษตร

ชุมชนบานหนองแต (กลุมผูปลูกผักเกษตรอินทรียหนองเดิด) ต.บานดง 

อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน จากปญหาที่หนองเดิด แหลงน้ําธรรมชาติของบานหนองแตมี

สภาพตืน้เขนิ เมือ่ไดรบัการสนับสนุนขดุลอก จงึมกีารปรบัตลิง่รอบหนองใหเปนคนัค ูเกิด

พื้นที่วางที่สามารถทําประโยชนไดถึง ๑๒ ไร เมื่อตองมีการปลูกหญาแฝกเพื่อลดปญหา

ขอบตลิ่งพังทลาย ชุมชนจึงสรางกระบวนการมีสวนรวม โดยเปดใหเกษตรกรเขามาใช

ประโยชนพ้ืนที่ เกิดเปนกลุมผูปลูกผักเกษตรอินทรียหนองเดิด ท่ีเนนการเกษตรปลอด

สารเคม ีและเปนอาสาสมคัรท่ีรวมหมูกันดแูลแนวแฝกรอบหนองเดดิ และเปนแหลงผลติ

กลาพันธุใหแกหนวยงานใกลเคียง
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¼ÅÔµÀÑ³±�¨Ò¡ãºËÞŒÒá½¡

ชุดเจาสาว

เกาอี้

นองนํ้า

ยักษงับ

โคมไฟมงคล

กระเปาเดินทาง

นองนํ้า

ยักษงับยักษงับ

กระเปาเดินทางกระเปาเดินทางกระเปาเดินทาง

เกาอี้เกาอี้เกาอี้
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พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั พระราชทาน

พระบรมราชวโรกาสใหศาสตราจารยเกียรติคุณ 

สตีเฟน  นอรตคลิฟฟ (Emeritus Professor 

Dr.Stephen Nortcliff) กรรมการบริหารและอดีต

เลขาธิการสหภาพวิทยาศาสตรทางดินนานาชาติ

(International Union of Soil Sciences-IUSS)

พรอมคณะผูบรหิาร และผูทีเ่กีย่วของเฝาทลูละออง

ธุลีพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายรางวัล

นัก วิทยาศาสตร ดิน เ พ่ือมนุษยธรรม (The 

Humanitarian Soil Scientist) สดุดีพระเกียรติคุณ 

เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕

สหภาพวิทยาศาสตรทางดินนานาชาติ 

ไดตระหนักถึงพระปรีชาสามารถและพระราช

กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ าอยู หัว 

ดานการพัฒนาทรัพยากรดินอยางตอเนื่อง เปน

รูปธรรม ยังผลใหการพัฒนาท่ีดิน การอนุรักษดิน

และน้ํา การปรับปรุงดินเสื่อมโทรม และดินที่มี

¹Ñ¡ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�´Ô¹à¾×èÍÁ¹ØÉÂ¸ÃÃÁ

ปญหา ดําเนินไปในทิศทางที่เหมาะสม และเปนประโยชนอยางย่ิงแกเกษตรกรโดยท่ัวหนา ดังเชน การนํา

หญาแฝกมาปลูกเพ่ืออนุรักษดินและน้ํา และปองกันการพังทลายของหนาดิน จนประเทศไทยกลายเปน

ศูนยกลางของการใชเทคนิคและวิชาการเกี่ยวกับหญาแฝกที่ประสบผลสําเร็จ และมีความกาวหนามากที่สุด

ประเทศหน่ึง และทรงตระหนักถึงพ้ืนท่ีนับลานไรในภูมิภาคตางๆ ของประเทศ ท่ีนอกจากจะมีปญหาดิน

ไมอุดมสมบูรณเปนพ้ืนฐานแลว ดินยังมีปญหาอื่นๆ ท้ังทางเคมีและทางฟสิกสอีกดวย การเพาะปลูกพืช
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ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ที่อยูในทุกภูมิภาคของประเทศไทย

จึงใหผลผลิตตํ่า เปนผลใหราษฎรมีฐานะยากจน 

พ้ืนที่ที่มีปญหาเก่ียวกับดิน ไดแก พ้ืนที่ดินพรุใน

ภาคใต ซึ่งเปนทั้งดินอินทรีย และดินเปรี้ยวจัด 

พ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดและดินเค็มในภาคกลาง และ

พื้นที่ดินทรายและดินตื้นในหลายภูมิภาค 

ดวยพระมหากรุณาธิคุณ ไดพระราชทาน

พระราชดําริให จัดตั้งศูนย การศึกษาพัฒนา

อันเนือ่งมาจากพระราชดําร ิทัง้ ๖ แหง เปนตนแบบ

ในการแกไขปญหาของดิน ซึง่จะตองใชกระบวนการ

บูรณาการในการแก ไขป ญหาตางๆ ทั้งสิ้น 

เชน ที่ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ เปนตน

แบบของการฟนฟูดินตามธรรมชาติ ศูนยศึกษา

การพัฒนาพิกุลทองฯ เป นป ญหาของดินท่ี

เปรี้ยวจัด ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ

เปนแหลงใหกําเนิดชีวิตของสัตว และพืช ซึ่ง

มีป ญหาของดินเค็ม ศูนย ศึกษาการพัฒนา

หวยฮ องไคร ฯ เป นดินกรวดแหงแลง และ

เปนปญหาของการบริหารดานตนน้ําลําธาร 

ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เปนดินทราย เค็ม 

ขาดนํ้า เปนปญหาของการจัดการดินและนํ้าของ

ภาคอีสาน และศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ 

เปนปญหาของดินเสื่อมโทรม เปนดินทรายท่ีมี

แรธาตุนอย เปนดินดานและดินกรด เปนตน 

ดวยเหตุดังกลาว ในการประชุมสภาโลก

แหงปฐพีวิทยา ครั้งที่ ๑๙ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย 

ทีป่ระชมุมมีตเิห็นสมควรขอพระราชทานพระบรม

ราชวโรกาสทูลเกลาทูลกระหมอมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตรดินเพ่ือมนุษยธรรมแดพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว เพ่ือสดดุพีระเกียรตคิณุใหเปนทีป่ระจกัษโดยท่ัวกัน และกราบบงัคมทูลเชญิใหทรงดาํรงตาํแหนง

สมาชิก อะ ไลฟ เมมเบอรชิพ (A Life Membership)





¹íéÒ¤×ÍªÕÇÔµ
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พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ าอยู หัว 

ไดสะทอนใหเห็นจากแนวพระราชดําริในการบริหารจัดการนํ้า

ที่มีความเรียบงาย และสอดคลองกับธรรมชาติ ทรงเริ่มตนบริหาร

จดัการนํา้ตัง้แตหยดแรกคอื นํา้ฝน ทรงมพีระราชดาํรแิกไขปญหา

น้ําแลง โดยการสรางฝนเทียม ซึ่งเราทุกคนรูจักกันดีวาฝนหลวง 

เพ่ือเพ่ิมเติมนํ้าใหแกพ้ืนดินเมื่อทรงสรางน้ําไดแลวทรงคิดหาวิธี

การเก็บกักน้ําน้ันในพ้ืนท่ีสูง โดยทําเปนฝายชะลอความชุมชื้น 

(Check Dam) ในพื้นที่ภูเขา หรือตามหุบตางๆ เพื่อเก็บกักนํ้าไว

สําหรับใชสอยในชีวิตประจําวัน ขณะเดียวกันก็ใหประโยชนใน

การชะลอความชุมชื้นใหแกดินและปา ซึ่งเมื่อดินชุมชื้นก็สงผลให

ป างอกงามเจริญเติบโต และเมื่อปาอุดมสมบูรณก็จะเกิด

ปรากฏการณนํ้าฝนตกตองตามฤดูกาล

¹íéÒ¤×ÍªÕÇÔµ

ฝายกักเก็บน้ําตางๆ เหลาน้ี มีกระจายอยูท่ัวไปในท่ีสูงและน้ําท่ีเออลนฝายลงมาตามแรงโนมถวง 

(Gravity) จะไหลลงมากักเก็บอยูในอางเก็บน้ําและเขือ่น เพ่ือใชสาํหรบัอปุโภคบรโิภค และเปนแหลงนํา้สาํรอง

เพื่อการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตวในชวงฤดูแลง

จากอางเก็บนํ้า นํ้าจะถูกปลอยผานพ้ืนที่เกษตรท่ีขาดแคลนน้ําและถูกนําไปใชในการเพาะปลูก

พืชผัก ไมผล ตลอดจนเปนประโยชนในดานการประมง การเลี้ยงสัตวน้ําตางๆ เพ่ือผลิตอาหารใหแกคนใน

ทองถ่ิน และเปนน้ําอุปโภคบริโภคในชุมชน นอกจากน้ีนํ้าท่ีถูกกักเก็บไวในอางเก็บน้ําขนาดใหญหรือเขื่อน 

ซึ่งหากมีปริมาณมากจนทําใหเกิดภาวะนํ้าทวม จะทรงคิดโครงการเชื่อมตอโดยมีพระราชดําริ “ผันน้ํา” 
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ที่มีปริมาณมากใหระบายสูพ้ืนท่ีท่ีมีน้ํานอยกวาใหรวดเร็วย่ิงขึ้น โดยขุดคลองเชื่อมตอระหวางแมน้ําสายท่ีมี

ปญหานํ้าทวมกับลํานํ้าสายอื่นๆ เพื่อระบายนํ้าที่มีมากออกไปสูพื้นที่ลุม ขณะเดียวกันเมื่อพื้นที่ลุมมีปริมาณ

นํ้ามากผนวกกับน้ําทะเลมีระดับสูงข้ึน ซึ่งหากเกิดปรากฏการณแบบน้ีพรอมกัน ปริมาณนํ้าจากแผนดินไม

สามารถไหลออกทะเลได ก็จะเกิดนํ้าทวมในที่ราบลุม อันไดแก พ้ืนท่ีแถบกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

ตลอดจนพ้ืนท่ีราบลุมตอนกลาง และตอนใต ทรงหาวิธีระบายน้ําสวนเกินออกจากพ้ืนท่ีลุมและปองกันน้ําทวม

ในที่ลุมพรอมๆ กัน เปนวิธีที่ทรงเรียกวา “แกมลิง” โดยการขุดลอก คลอง คูตางๆ ที่ตื้นเขินใหนํ้าสามารถไหล

ไดสะดวก และสรางบอพักน้ําเพ่ือใหนํ้าท่ีไหลมาน้ีมาพักอยูในบอกอนเมื่อระดับนํ้าทะเลลดตํ่าลง จึงคอยๆ 

ทยอยระบายนํ้าออกไปทีหลัง

 นอกจากน้ีนํ้าท่ีไมตองการหรือผานการใชสอยจนสกปรกแลว กอนท่ีจะถูกปลอยลงสูลําธาร

กอมลพิษแกสิ่งแวดลอม สงผลกระทบตอหวงโซชีวิตเปนอันตรายตอระบบนิเวศ และทําลายชีวิตสัตวนํ้า 

ลูกกุง ลูกปลา ลูกหอย ลูกปู ตางๆ ทรงมีความคิดที่จะบําบัดน้ําเสียใหกลับมาเปนน้ําดีโดยไมกออันตราย

ตอสิ่งแวดลอมกอนที่จะไหลคืนสูแมนํ้า ทะเล หรือมหาสมุทร จึงทําใหเกิดโครงการบําบัดนํ้าเสีย โดยใชหลัก

การทางธรรมชาติ ไดแก การใชน้ําดีไลน้ําเสีย หรือการใชเครื่องกรองนํ้าธรรมชาติ โดยใชวัชพืชอันไดแก 

ผักตบชวา มาทําหนาที่ดูดซับความสกปรกและสารพิษ หรือการเติมออกซิเจนใหแกนํ้า และไดพระราชทาน

พระราชดําริในการอนุรักษและฟนฟูปาชายเลน เพ่ือใหเปนระบบกรองน้ําตามธรรมชาติในขั้นตอนสุดทาย

กอนไหลลงสูทะเล กอใหเกิดเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดานการพัฒนาแหลงนํ้า จํานวน 

๒,๙๕๕ โครงการ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ัวประเทศ ๔,๓๕๐ โครงการ หรือกวารอยละ 

๖๗.๙ ของโครงการทั้งหมด
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ñ. ½¹ËÅÇ§

á¡Œ»˜ÞËÒ¤ÇÒÁáËŒ§áÅŒ§

พระราชดําริ
“...เรื่องฝนเทียมน้ีเริ่มตั้งแต พ.ศ. ๒๔๙๘ 

แตยังไมไดทําอะไรมากมาย เพราะวาไปภาคอีสาน

ตอนนั้นหนาแลง เดือนพฤศจิกายน ที่ไปมีเมฆมาก 

อีสานก็แลง ... แตมาเงยดทูองฟา มเีมฆ ทําไมมีเมฆ 

อยางน้ี ทําไงจะดึงเมฆน่ีใหลงมาได ก็เคยไดยิน

เรื่องทําฝน ก็มาปรารภกับคุณเทพฤทธ์ิ ฝนทําได

มีหนังสือ เคยอานหนังสือทําได...” 

พระราชดํารัส ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙

 พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว ทรงพระกรณุา

โปรดเกลาฯ ใหทําการปฏิบัติการจริงในทองฟา เมื่อ

วันที่ ๑ - ๒ กรกฎาคม ๒๕๑๕ โดยเลือกพื้นที่วนอุทยาน

แหงชาติเขาใหญ จึงนับไดวาการบังคับเมฆใหเกิดฝน

เปนสิ่งที่เปนไปไดในทางปฏิบัติ นอกเหนือจากทฤษฎีท่ี

มีอยูในตําราการวิจัย
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ผลสําเร็จของฝนหลวง
ฝนหลวง ไดแกปญหาภยัแลงมาอยางตอเนือ่ง โดยมพ้ืีนท่ี

รับประโยชนในป ๒๕๕๔ จํานวน ๒๐๘ ลานไร และเห็นผลสําเร็จ

อยางชัดเจนดังเชน ในป ๒๕๕๕ ซึ่งประเทศไทยประสบปญหา

ภัยแลง ขยายวงกวางไปท่ัวประเทศมีพ้ืนท่ีไดรับประโยชนจาก

โครงการฝนหลวงถึง ๒๑๔ ลานไร

กระบวนการเกิดฝนหลวง

กอกวน

เลี้ยงใหอวน
โจมตี
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ò. »†ÒäÁŒ

·Õèà¡çº¹íéÒ·Õè´Õ·ÕèÊØ´

พระราชดําริ

“...การทีจ่ะมีตนน้ําลาํธารไปชัว่กาลนานน้ันสาํคัญอยูท่ีการรกัษาปาและปลกูปาบรเิวณตนน้ํา 

ซึง่เปนยอดเขาและเนนิสงู ตองมีการปลกูปาโดยไมยนืตน และปลกูไมฟนซึง่ไมฟนน้ันราษฎรสามารถ

ตัดไปใชได แตตองมีการปลูกปาทดแทนเปนระยะ สวนไมยืนตนนั้นจะชวยใหอากาศมีความชุมชื้น 

เปนขัน้ตอนหน่ึงของระบบการใหฝนตกแบบธรรมชาต ิท้ังยังชวยยึดดนิบนเขาไมใหพงัทลายเมือ่เกิด

ฝนตกอีกดวย ซึ่งถารักษาสภาพปาไมไวใหดีแลว ทองถิ่นก็จะมีนํ้าไวใชชั่วกาลนาน...”

พระราชดํารัส ณ พื้นที่อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๐

ตัวอยางความสําเร็จ

จากการฟ นฟูดูแลพ้ืนท่ีป าต นน้ําลําธาร

อยางตอเนื่อง ทําใหเกิดผลสําเร็จทางธรรมชาติท่ี

ชัดเจน ดังเชน โครงการบานเล็กในปาใหญตาม

พระราชดาํรดิอยดาํ อาํเภอเวยีงแหง จงัหวัดเชยีงใหม

ซึ่งมีผืนปาปกคลุมทั่วทั้งโครงการฯ ถึง ๒๘,๐๐๐ ไร 

และจากการปกปองผืนปารวมถึงการฟ นฟูพ้ืนท่ี

ที่ถูกแผวถางเปนระยะเวลากวา ๑๐ ป ทําใหปจจุบัน

สภาพลําธารมีนํ้าไหลอยางตอเนื่องตลอดป คุณภาพ

และอุณหภูมิของน้ํามีสภาพใส เหมาะสมตอการบริโภคของราษฎรในโครงการฯ ดังแผนภูมิแสดงปริมาณ

นํ้าฝนและนํ้าทาเฉลี่ยของโครงการฯ ป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ 
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แผนภูมิแสดงปริมาณนํ้าฝนและนํ้าทาเฉลี่ยของโครงการ ป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔
จากแผนภูมิ แสดงใหเห็นวา 

ในชวงฤดูแลง (เดือน ธ.ค. – มี.ค.) 

ถึงแมวาจะไมมีปริมาณน้ําฝนหรือ

ปริมาณน้ําฝนนอย(กราฟเสนสีฟา) 

แตปริมาณนํ้าท ายังคงไหลอยาง

สมํ่าเสมอ(กราฟเสนสีแดง) และใน

พ้ืนท่ีโครงการฯ ท่ีมีพ้ืนท่ีรับนํ้า ๔๕ 

ตารางกิโลเมตร สามารถผลิตน้ําได 

๑๕ ลานลูกบาศกเมตรตอป คิดเปน

รอยละ ๑๙ ของปริมาณนํ้าฝน

จากฝนหยดแรกท่ีตกลงสูผนืปา ทําใหเกิดการเร่ิมตนของสมดลุธรรมชาต ิความ

ชุมชืน้ท่ีเกิดข้ึนทําใหปาตนนํา้ลาํธารคอยดดูซบัและคอยๆ ปลดปลอยหยดน้ําลงสูพ้ืนท่ี

เบือ้งลางสรางความสมบรูณใหกับทรพัยากรธรรมชาติ ดงันัน้การฟนฟูและการอนรุกัษ

ผืนปา โดยเฉพาะอยางย่ิงปาตนน้ําลําธารจึงเปนส่ิงสําคัญ จึงทําใหมีการศึกษาถึง

การเก็บกักปริมาณนํ้าในปาดิบเขา ซึ่งพบวาในผืนปาดิบเขา ๑ ตารางกิโลเมตร 

จะมกีารเก็บกักน้ําไวในผนืดนิถึง ๑,๕๐๐,๐๐๐ ลกูบาศกเมตร ปาเบญจพรรณสามารถ

เก็บกักนํ้าได ๖๐๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอพื้นที่ ๑ ตารางกิโลเมตร ปาเต็งรังสามารถ
เก็บกักนํ้าได ๓๐๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอพ้ืนท่ี ๑ ตารางกิโลเมตร และโดยท่ัวไปน้ําจะถูกปลดปลอย

ลงสูลําธารเปนนํ้าทา คิดเปนรอยละ ๒๓ ของคาฝนเฉลี่ยทั้งป (ขอมูลจากสํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํา 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช)

ปาดิบเขา ปาเบญจพรรณ

ปาเต็งรัง

เก็บกักนํ้าได ๑.๕ ลานลูกบาศกเมตร

ตอพื้นที่ตารางกิโลเมตร

เก็บกักนํ้าได ๖ แสนลูกบาศกเมตร

ตอพื้นที่ตารางกิโลเมตร

เก็บกักนํ้าได ๓ แสนลูกบาศกเมตร

ตอพื้นที่ตารางกิโลเมตร
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ฝายตนนํ้าลําธาร หรือ Check Dam คือ สิ่งกอสรางขวาง หรือกั้นทางนํ้า ซึ่งปกติมักจะกั้นลําหวย

ลาํธารขนาดเลก็ในบรเิวณท่ีเปนตนน้ํา หรอืพ้ืนท่ีทีม่คีวามลาดชนัสงูใหสามารถกักตะกอนอยูได และหากชวง

ที่นํ้าไหลแรงก็สามารถชะลอการไหลของนํ้าใหชาลง และกักเก็บตะกอนไมใหไหลลงไปทับถมลํานํ้าตอนลาง 

ซึ่งเปนวิธีการอนุรักษดินและนํ้าไดมากวิธีการหนึ่ง

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานคําอธิบายวา การปลูกปาทดแทนพ้ืนท่ีปาไมที่ถูก

ทําลายนั้น 

“...จะตองสรางฝายเลก็เพือ่หมุนน้ําสงไปตามเหมืองไปใชในพืน้ทีเ่พาะปลกูท้ังสองดาน ซึง่จะ

ใหคอยๆ แผขยายออกไปทําความชุมชื้นในบริเวณนั้นดวย...”

รูปแบบและลักษณะ Check Dam นั้น ไดพระราชทานพระราชดํารัสวา 

“...ใหพิจารณาดําเนินการสรางฝายราคาประหยัด โดยใชวัสดุราคาถูกและหางายในทองถิ่น 

เชน แบบหินท้ิงคลุมดวยตาขายปดก้ันรองน้ํากับลําธารขนาดเล็กเปนระยะๆ เพ่ือใชเก็บกักน้ําและ

ตะกอนดินไวบางสวน โดยนํ้าที่กักเก็บไวจะซึมเขาไปในดินทําใหความชุมชื้นแผขยายออกไปทั้งสอง

ขาง ตอไปจะสามารถปลูกพันธุ

ไมปองกันไฟ พันธุไมโตเร็วและ

พันธุไมไมท้ิงใบเพื่อฟนฟูท่ีตนน้ํา

ลาํธารใหมสีภาพเขยีวชอุมขึน้เปน

ลําดับ...”

ó. ½ÒÂµŒ¹¹íéÒà¾×èÍªÐÅÍ¹íéÒ
   (Check Dam)
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ฉะนั้นจะเห็นวาการกอสรางฝายตนนํ้าลําธาร หรือ Check 

Dam จึงเปนแนวทางหรือวิธีหน่ึงในการฟนฟูสภาพปาไมบริเวณ

ตนนํา้ลาํธารเพ่ือคนืความอดุมสมบรูณ และทําใหเกิดความหลากหลาย

ดานชีวภาพ (Bio diversity) แกสังคมของพืชและสัตว ตลอดจนนํา

ความชุมชื้นมาสูแผนดิน

ผลสําเร็จฝายตนนํ้าลําธาร (Check Dam)
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเน่ืองมาจาก

พระราชดาํร ิอําเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชยีงใหม ไดนอมนําแนว

พระราชดําริเก่ียวกับฝายตนนํ้ามาใชในการฟนฟูสภาพปาตนนํ้า และสรางความสมบูรณใหกับสภาพปา ซึ่ง

ปจจุบันรูปแบบแหงผลสําเร็จในการฟนฟูพ้ืนที่ลุมน้ําหวยฮองไคร ของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ 

ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงสภาพทางกายภาพจากพ้ืนท่ีที่เสื่อมโทรมในอดีตเมื่อ ๒๕ ปที่แลว จนมีสภาพ

ที่อุดมสมบูรณมีศักยภาพที่เอื้อกอใหเกิดประโยชนของพ้ืนที่ไดในปจจุบัน การพัฒนาพ้ืนที่ตนนํ้า โดยใช

ฝายตนน้ําลําธารตามแนวพระราชดําริ เปนผลพิสูจนใหเห็นถึงรูปแบบแหงความสําเร็จของการฟนฟูสภาพ

ปาตนนํ้าลําธาร กลับเปนพ้ืนที่ปาอุดมสมบรูณมีน้ําใชอยางพอเพียง ชุมชนสามารถดํารงชีวิตไดโดยไมเกิด

ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของพื้นที่ตนนํ้าลําธาร

สภาพพ้ืนท่ีศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ ในอดีต (ป ๒๕๒๘) มีสภาพดินเปนดินหินกรวด 

สภาพแวดลอมทั่วไปแหงแลง ขาดความชุมชื้น เกิดไฟไหมปาทุกป ปริมาณนํ้าธรรมชาติมีนอย สภาพปาไม

เสื่อมโทรม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากฝายตนนํ้าลําธาร (Check Dam) สภาพพื้นที่ในปจจุบัน (ป ๒๕๕๕) 

ความชุมชื้นในปาเพ่ิมขึ้นในระยะ ๒๓ ปที่ผานมา (พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๕๕) ไมเกิดไฟปาข้ึนในศูนยศึกษาฯ 

ปริมาณนํ้าฝนเพ่ิมขึ้น จากเดิมเฉลี่ย ๑,๑๔๒.๒ มิลลิเมตรตอป ปจจุบันเฉลี่ย ๑,๓๒๗.๘ มิลลิเมตรตอป 
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และจํานวนวันที่ฝนตกจากเดิม ๘๐ - ๙๐ วันตอป ปจจุบัน ๑๐๐ - ๑๑๐ วันตอป การระเหยของนํ้าลดลงจาก 

๑,๓๖๕.๖ มิลลิเมตร (ป ๒๕๒๗) เหลือเพียง ๑,๐๕๙.๖ มิลลิเมตร (ป ๒๕๕๕) ลําน้ําและแหลงน้ําพบวา

รองหวยธรรมชาติที่เคยแหงแลงในชวงฤดูแลง ปจจุบันมีนํ้าไหลในหวยยาวนานขึ้น บางลําหวยมีน้ําไหล

ตลอดป ดินมีความชุมชื้นเพ่ิมขึ้นจาก ๑๖% (ป ๒๕๔๘) เปน ๒๑% (ป ๒๕๕๕) ธาตุอาหารในดินเพ่ิมขึ้น 

จากเดิมมีไมเกิน ๑% ของนํ้าหนักดิน ปจจุบันเพิ่มเปน ๔.๓% นอกจากนี้ยังพบวาความหนาแนนของตนไม

เพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ย ๔ เทา ทําใหชุมชนมีสภาพปา ที่อุดมสมบูรณ มีความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มมาก

ขึ้น มีทั้งพืช พรรณไม และสัตวปาเพิ่มมากขึ้น เปนแหลงธนาคารอาหารของชุมชน เปนจุดกอเกิดของสายนํ้า

ที่กลั่นออกมาจากปาไมไหลรวมเปนแมนํ้าใหชุมชนไดอุปโภค บริโภค และกระจายความชุมชื้นในดินมากขึ้น 

สรางระบบควบคุมไฟปาดวยแนวปองกันไฟปาเปยก

ฝายผสมผสาน

ฝายกึ่งถาวร
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงศึกษาเรื่องการใชหญา

แฝกในการอนุรักษดินและน้ําจากเอกสารของธนาคารโลก และได

พระราชทานพระราชดําริในเรื่องนี้เปนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน 

๒๕๓๔ สรุปความวา ใหศึกษา ทดลองปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันการ

พังทลายของดินในพ้ืนที่ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมา

จากพระราชดาํร ิและศนูยศกึษาการพัฒนาเขาหนิซอนอนัเน่ืองมาจาก 

พระราชดําริ ตลอดจนพ้ืนที่อื่นๆ โดยใหพิจารณาการปลูกตามความ

เหมาะสมของภูมิประเทศ และควรเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับผลการ

ศึกษา ทดลอง ใหครอบคลุมทุกดานดวย 

 ตอมาไดพระราชทานพระราชดําริอยางตอเนื่อง รวบรวม

ไดกวา ๓๐ ครั้ง โดยพระราชทานแนวพระราชดําริใหมีการนําหญา

แฝกมาใชในการอนุรักษดินและนํ้า การฟนฟูทรัพยากรสิ่งแวดลอม 

เนื่องจากหญาแฝกเปนพืชท่ีมีรากยาวหย่ังลึกไปในดิน งายตอการนํา

มาปลูกและดูแลรักษา สามารถชะลอการไหลของน้ําได ถือเปนการ

นําวิธีการธรรมชาติมาปรับใช ซึ่งจะกอผลดีในระยะยาวตามลักษณะ

สภาพภูมิประเทศท่ีแตกตางกัน จนประเทศไทยกลายเปนศูนยกลาง

ของการใชเทคนิคและวิชาการหญาแฝกท่ีประสบผลสาํเรจ็และมคีวาม

กาวหนามาโดยลําดับ

ô. ËÞŒÒá½¡»‡Í§¡Ñ¹´Ô¹¾Ñ§·ÅÒÂ
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ตลอดระยะเวลา ๒ ทศวรรษ โครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ

ไดขยายผลสําเร็จเปนที่ประจักษกระจายอยูท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ อันเกิดจากการบูรณาการความ

รวมมือสนองพระราชดําริการใชหญาแฝกจากองคกรภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ตั้งแตป ๒๕๓๕ 

จนถึงปจจุบัน ไดมีการผลิตกลาพันธุหญาแฝกทั้งสิ้นกวา ๓,๐๐๐ ลานกลา เพื่อนําไปสงเสริม และแจกจาย

พันธุใหแกหนวยงานราชการ เอกชน เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ไดนําไปขยายผล และใชประโยชน

ดานการอนุรักษดินและนํ้าในเขตพื้นที่ตางๆ

การทํางานในรูปแบบนี้ ทําใหเกิดการสานตอเปนเครือขายที่เขมแข็ง เปรียบดังการแตกกอของ

หญาแฝก โดยเริ่มจากจุดเล็ก กลาเพียงหนึ่งตน ขยายแตกกอเปนกอใหญ ท่ีมีรากหย่ังลึกสานกันแนนเปน

แนวกําแพงแฝกอันมีคุณประโยชนตอผืนดินแผขยายออกไปในพื้นที่ตางๆ 
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อางเก็บนํ้า เปนแหลงนํ้าผิวดินประเภทหนึ่ง

ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานพระ

ราชดําริใหหนวยงานที่เก่ียวของรับไปดําเนินงาน

เพ่ือชวยเหลือราษฎรในพ้ืนที่ท่ีประสบปญหาการ

ขาดแคลนนํ้าสําหรับอุปโภค - บริโภค และทําการ

เกษตร

ตัวอยางความสําเร็จ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงหวงใย

เรื่องปริมาณนํ้าในเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิซึ่งตอไปอาจ

ไมพอ จงึมพีระราชประสงคใหเข่ือนปาสกัฯ เก็บกักนํา้

ไดมากกวานี้ ดังพระราชดําริตอนหนึ่งความวา 

õ. Í‹Ò§à¡çº¹íéÒºÃÔàÇ³àªÔ§à¢Ò

“...ควรพิจารณาวางโครงการเก็บกักน้ําตอนบนของลําน้ําสาขาแมน้ําปาสักไวใหมาก เพื่อ

ใชดานการเกษตรและปองกันอุทกภัย เนื่องจากน้ําเหนือเขื่อนปาสักมีมาก ใหพิจารณาจัดเก็บให 

เหมาะสม ...”

พระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ และ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๘
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อางเก็บนํ้าเหนือเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ กระจายอยูในพื้นที่ตางๆ รวมจํานวน ๗ อาง ตั้งอยูในเขตจังหวัด

ลพบรุ ี๑ อาง ไดแก อางเก็บน้ําหวยหิน ความจ ุ๒.๒๕ ลานลกูบาศกเมตร และในเขตจงัหวัดเพชรบรูณ ๖ อาง 

ไดแก อางเก็บนํ้าหวยปาเลา ความจุ ๘.๔๐ ลานลูกบาศกเมตร อางเก็บนํ้าลําหวยใหญ ความจุ ๑๓.๒๕  

ลานลูกบาศกเมตร อางเก็บน้ําหวยน้ํากอ ความจุ ๒๐.๕๘ ลานลูกบาศกเมตร อางเก็บนํ้าหวยนา ความจุ 

๕.๘๐ ลานลูกบาศกเมตร อางเกบ็นํา้คลองลํากง ความจุ ๔๘.๕๒ ลานลูกบาศกเมตร และอางเก็บนํ้าหวยเล็ง 

ความจุ ๑๗.๒๐ ลานลูกบาศกเมตร รวมความจุทั้งสิ้น ๑๑๖ ลานลูกบาศกเมตร

โครงการพัฒนาอางเกบ็น้ําบรเิวณเชงิเขาเหนือเขือ่นปาสกัชลสทิธ์ิ ทัง้ ๗ แหง สามารถชะลอน้ําท่ีจะไหล

ลงเขือ่นปาสกัชลสทิธ์ิไดถึง ๑๑๖ ลานลกูบาศกเมตร และสงนํา้สาํหรบัทาํการเกษตรใหกับพ้ืนท่ีของราษฎรใน

พ้ืนทีจ่งัหวัดลพบรุแีละจงัหวัดเพชรบรูณ บริเวณสองฝงลําน้ําและพ้ืนท่ีใกลเคยีงอางเก็บน้ํา ประมาณ ๘๐,๐๐๐ 

ไร นับเปนพระมหากรุณาธิคุณในการพัฒนาคุณภาพชีวิตบรรเทาปญหาอุทกภัยและแกปญหาภัยแลงใหกับ

ราษฎรในพื้นที่ลุมนํ้าปาสัก และลุมนํ้าเจาพระยาไดอยางยั่งยืน

เขื่อนปาสักชลสิทธิ์

๑. อางฯ หวยหิน
๕. อางฯ หวยนา

๔. อางฯ หวยปาเลา

๒. อางฯ หวยนํ้ากอ

๓. อางฯ หวยใหญ

๖. อางฯ คลองลํากง

๗. อางฯ หวยเล็ง
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เขื่อนขนาดใหญสรางข้ึนเพ่ือเก็บกักนํ้าใน

ชวงเวลานํ้ามากเกินความตองการไวในชวงเวลา

ท่ีขาดแคลนนํ้า หรือสรางปดกันลํานํ้าธรรมชาติ

ระหวางหุบเขาหรือเนินสูง เพ่ือเก็บกักนํ้า เพ่ือการ

ผลิตกระแสไฟฟา บรรเทาปญหาภัยแลง และ

อุทกภัย ซึ่งเปนปญหาที่เผชิญอยูอยางตอเนื่อง 

เมื่อวันเสาร ที่  ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว พรอมดวยสมเด็จพระนางเจาฯ

พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตน

ö. à¢×èÍ¹

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยเรือพระที่นั่งอังสนา ไป

ทรงเปด ๕ โครงการชลประทาน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

โครงการพัฒนาลุมนํ้าลําพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ตําบลสงเปลือย อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ

“...ใหกรมชลประทานพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาลุมนํ้า

ลําพะยังตอนบน อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ โดยใหพิจารณากอสราง

อางเก็บน้ําลําพะยังตอนบน (หวยวังคํา) เพ่ือชวยเหลือราษฎรบานกุดตอ 

กุดตอแกน และหมูบานอ่ืนๆ ใหมีน้ําใชทําการเกษตรและอุปโภคบริโภค

ตลอดป พรอมท้ังพิจารณาผันน้ําจากลําหวยยาง (ตนน้ําหวยบางทราย) 

ลงมาเติมใหกับอางเก็บน้ําลาํพะยังตอนบนอันเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิ...” 
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 โครงการพัฒนาลุมนํ้าก่ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด

สกลนคร จังหวัดนครพนม

ภาพลายพระหัตถท่ีเรียกวา “ตัวยึกยือ” ประกอบดวย สวนหัว 

อันหมายถึง หนองหานซึ่งเปนหนองน้ําธรรมชาติขนาดใหญ ตนกําเนิดของ

ลําน้ําก่ํา สวนกระดูกสันหลัง หมายถึง ลําน้ําก่ํา ขอท่ีเปนปลองๆ หมายถึง

อาคารบังคับนํ้า ขอบลําตัว เปรียบเสมือนคลองระบายน้ํา ท่ีคูขนานไปกับ

ลําน้ําก่ํา และสวนหาง คือ แมน้ําโขง แนวพระราชดําริน้ีจะเปนแนวทางในการแกปญหาน้ําทวมและ

น้ําแลงใหแกบริเวณสองฝงแมน้ําก่ําใหมีน้ําใชเพ่ือการเกษตรและการอุปโภคบริโภคไดตลอดท้ังป 

รวมทั้งบรรเทาความเดือดรอนจากอุทกภัย ในฤดูนํ้าหลากอีกดวย

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด

นครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา

“...สวนหน่ึงจะแจงใหทราบไดวากําลังทําอยู คือโครงการปากพนัง

เมื่อป ๒ - ๓ ป ทางราชการ ทั้งทหารพลเรือนตองไปชวยปากพนัง แมนํ้าบริโภค

ของอําเภอปากพนังน้ัน ก็ตองบรรทุกรถไปให การบรรทุกน้ําดวยรถไปใหน้ี 

ทานนักเศรษฐกิจตางๆ ก็ยอมทราบดีวามันขาดทุนแคไหน การสรางเขื่อนหรือ

อางเก็บน้ําจะสิ้นเปลืองเปนสิบๆ หรือรอยๆ ลาน แตถาสรางแลวจะสามารถท่ี

จะบริการประชาชนไดโดยไมตองใชรถบรรทุก...”

โครงการเขื่อนแควนอยบํารุงแดน จังหวัดพิษณุโลก

“...สวนท่ีพิษณุโลกก็มีน้ําไหลลงมาจากขางๆ อีกสายหน่ึงแควนอย

ซึ่งจะตองทํา...อันน้ีก็ยังไมไดทํา ซ่ึงจะตองทํา เพ่ือเก็บกักนํ้าท่ีมาจากอําเภอ

ชาติตระการ อาจจะมีคนคานวาทําไมทําเขื่อนพวกน้ีแลวมีประโยชนอะไร ก็เห็น

แลวประโยชนของเขื่อนใหญเขื่อนนี้ ถาไมมีสองเขื่อนนี้ ที่นี้นํ้าทวมยิ่งกวา จะไม

ทวมเพียงแคนี้ จะทวมทั้งหมด...”

โครงการเขื่อนขุนดานปราการชล จังหวัดนครนายก

“...โครงการเขื่อนเก็บกักน้ําคลองทาดาน จังหวัดนครนายก ซึ่งสราง 

ณ บริเวณจุดท่ีตํ่าจากน้ําตกเหวนรกลงมานั้น เปนโครงการท่ีมีความสําคัญมาก 

เพราะนอกจากจะชวยใหราษฎรมีน้ําใชเพาะปลูกในฤดูแลง ไดเปนจํานวนนับ

แสนๆ ไรแลว เขื่อนแหงน้ีก็จะสามารถเก็บกักน้ําอุทกภัยของทุกปไวไดหมด จะ

ไมทําใหเกิดภาวะน้ําทวมพื้นท่ีเกษตรในบริเวณจังหวัดนครนายกอีกตอไป และ

ขณะเดยีวกัน ในฤดแูลง น้ําจากเขือ่นกจ็ะถกูระบายเพ่ือชะลางดนิเปรีย้วในหลาย

อําเภอของนครนายกอีดวย...”
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ทฤษฎใีหม เปนการบรหิารจดัการทรพัยากร

ดินและนํ้า เพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ขนาดเล็ก ใหเกิด

ประโยชนสูงสุดดวยการบริหารและจัดแบงที่ดิน

แปลงเลก็ออกเปนสดัสวนทีช่ดัเจน มกีารคาํนวณโดย

หลักวิชาการเก่ียวกับปริมาณนํ้าท่ีกักเก็บใหพอเพียง

ตอการเพาะปลูกไดตลอดป มกีารวางแผนทีส่มบรูณ

แบบสําหรับเกษตรกรรายยอย โดยมีรูปแบบ ๓ ขั้น 

ขั้นตน เพ่ือสรางเสถียรภาพของการผลิต ข้ันกลาง 

เพ่ือใหเกษตรกรรวมพลังเปนกลุม สหกรณ และขั้น

กาวหนา เพื่อจัดหาทุนหรือแหลงเงิน

÷. ·ÄÉ®ÕãËÁ‹
¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·Õè´Ô¹áÅÐ¹íéÒ¢Í§à¡ÉµÃ¡Ã

พระราชดําริ
“…การทําทฤษฎใีหมน้ีมิใชของงาย ๆ  แลวแตท่ี แลวแตโอกาส และแลวแตงบประมาณ เพราะ

วาเดีย๋วน้ีประชาชน ทราบถึงทฤษฎใีหมน้ีกวางขวางและแตละคนก็อยากได ใหทางราชการขดุสระแลว

ชวย แตมันไมใชสิง่งายนกั บางแหงขดุแลวไมมีน้ํา แมจะมีฝนน้ําก็อยูไมได เพราะวามนัรัว่หรอืบางที

ก็เปนท่ีท่ีรบัน้ําไมได ทฤษฎใีหมน้ีจึงตองมีพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมดวย…ฉะน้ัน การท่ีปฏบิตัติามทฤษฎใีหม

หรืออีกนัยหนึ่ง ปฏิบัติเพื่อหานํ้าใหแกราษฎร เปนสิ่งที่ไมใชงาย ตองชวยกันทํา…”

ความตอนหนึ่งที่พระราชทานพระราชดําริแกคณะบุคคลที่เขาเฝาฯ ถวายพระพรชัยมงคล

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
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ตัวอยางความสําเร็จ  
กรณขีองการทดลองท่ีวัดมงคลชยัพัฒนา ตาํบลหวยบง อาํเภอเมอืง จงัหวัดสระบรุ ีมพืีน้ทีด่าํเนนิการ 

๓๒-๐-๔๗ ไร มพ้ืีนท่ีดาํเนินการแปลงสาธิตทฤษฎีใหมจาํนวน ๑๕-๒-๒๔ ไร ดาํเนนิการเกษตรกรรมตามแนว

ทฤษฎีใหมที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริไว ซึ่งเปนการบริหารจัดการที่ดิน และ

แหลงนํ้าเพ่ือการเกษตรใหแกเกษตรกรในรูปแบบใหม เปนแนวทางในการพัฒนาของเกษตรกรรายยอยท่ีมี

พื้นที่ที่ถือครองโดยเฉลี่ยประมาณ ๑๐ - ๑๕ ไร ที่มีสภาพแหงแลงขาดแคลนนํ้าและธาตุอาหารในดิน ใหมี

สภาพท่ีสมบรูณ สามารถทําประโยชนไดสงูสุด เพ่ือใหพออยูพอกินไปตลอดท้ังป โดยการแบงพ้ืนท่ีตามทฤษฎี 

๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ 

สวนที่ ๑ เพื่อขุดสระเก็บกักนํ้าไวใชในการเพาะปลูก โดยเฉลี่ยพื้นที่ประมาณ ๓ ไร มีความลึกอยาง

นอย ๔ เมตร จุนํ้าประมาณ ๑๘,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร โดยการรับนํ้าจากนํ้าฝน และมีระบบทอสงนํ้ามาเติม

จากแหลงภายนอก คือ อางเก็บน้ําหวยหินขาว ราษฎรก็จะสามารถมีน้ําไวใชสําหรับการเพาะปลูกไดตลอด

ป รวมทั้งยังสามารถเลี้ยงปลา และปลูกพืชนํ้าไดอีกดวย 

สวนที่ ๒ สําหรับการปลูกขาว พื้นที่โดยเฉลี่ยประมาณ ๕ ไร เพื่อไวสําหรับบริโภคเอง หากเหลือก็นํา

ไปขายได เมื่อพักจากการทํานาขาวก็มาปลูกพืชหมุนเวียน ไดแก ถั่วเขียว ถั่วเหลือง เปนการเพิ่มรายไดและ

เพื่อบํารุงดิน 

สวนท่ี ๓ สําหรับการปลูกพืชไร พืชสวนแบบผสมผสาน พ้ืนที่โดยเฉลี่ยประมาณ ๕ ไร เพ่ือใหมี

รายไดตลอดทั้งป 

๑๐% ๒ ไร ๓๐% ๓ ไร

๓๐% ๕ ไร๓๐% ๕ ไร

ส วนท่ี ๔  สําหรับเปนท่ีอยู อาศัย 

สาธารณูปโภคตางๆ และสําหรับปลูกพืช

สวนครัว พื้นที่โดยเฉลี่ยประมาณ ๒ ไร 

ระบบการจัดการทรัพยากรน้ําตาม

ทฤษฎีใหม สามารถทําใหการใชนํ้าเพ่ิม

ประสิทธิภาพ จากระบบสงทอเปดผานไป

ตามแปลงไรนาตางๆ ถึง ๓ - ๕ เทา ในฤดู

ฝนนอกจากน้ําในอางเก็บนํ้าแลว ยังมีน้ําใน

สระของราษฎรทําหนาที่เปนแหลงเก็บสํารอง

ไวดวย ทําใหเพ่ิมปริมาณนํ้าอยางมหาศาล 

เพื่อแกไขปญหานํ้าแลงซํ้าซากของเกษตรกร
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“…ลงิโดยทัว่ไป ถาเราสงกลวยใหลงิกจ็ะรบี

ปอกเปลือกแลวเอาเขาปากเคี้ยวๆ แลวเอาไปเก็บ

ท่ีแกม จะกินกลวยเขาไปไวท่ีกระพุงแกมไดเกือบ

ท้ังหวี โดยเอาไปเก็บไวท่ีแกมกอนแลวจะนําออก

มาเค้ียวและกลนืกินเขาไปภายหลงั ดวยพฤตกิรรม

การนําเอากลวยหรืออาหารมาสะสมไวท่ีกระพุง

แกมกอนการกลืนนี้ จึงเปนพฤติกรรมตัวอยางที่จะ

นํามาใชในการระบายน้ําทวมออกจากพืน้ทีน้ํ่าทวม

ขังบริเวณทิศตะวันออกและตะวันตกของแมน้ํา

เจาพระยา...” 

ความตอนหน่ึง ในพระราชดําริของพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีไดพระราชทานไวเพ่ือปองกัน

นํ้าท วมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ 

ø. á¡ŒÁÅÔ§

ตัวอยางความสําเร็จ “โครงการแกมลิงคลองมหาชัย - คลองสนามชัย” 
โครงการแกมลงิคลองมหาชยั - คลองสนามชยั เปนตวัอยางของหลักการแกมลิงตามแนวพระราชดาํริ 

โดยทําหนาที่รับน้ําในพ้ืนที่ฝงตะวันตกของแมนํ้าเจาพระยา ผานพ้ืนท่ีบางสวนของกรุงเทพมหานคร และ

สมุทรสาครตอนบน ไปลงคลองมหาชัย - คลองสนามชัย และแมนํ้าทาจีน เพื่อระบายออกสูทะเลดานจังหวัด

สมุทรสาคร การบริหารจัดการครอบคลุมพ้ืนท่ีทั้งหมด ๗๖.๔๒ ตร.กม. ใชคลองตางๆ เปนแกมลิงในการ
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กักเก็บน้ํา มีความจุประมาณ ๖ ลาน ลบ.ม. มีสถานี

สูบนํ้าและประตูระบายน้ํา จํานวน ๒๕ แหง อยูใน

ความรับผดิชอบของกรุงเทพมหานคร จาํนวน ๑๒ แหง 

กรมชลประทาน จํานวน ๑๐ แหง และกรมโยธาธิการ

และผังเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน ๓ แหง 

การบริหารจัดการน้ําชวงน้ําปกติ จะปลอยให

เปนไปตามธรรมชาติ โดยการเปดประตูระบายนํ้าทั้ง 

๑๐ แหง เพ่ือรบันํา้คณุภาพดจีากทะเลเขามาหมนุเวียน

ในระบบแกมลิง สวนประตูระบายนํ้าและสถานีสูบนํ้า

คลองมหาชัยจะมีหนาท่ีบริหารจัดการน้ําเปนหลัก 

สวนใหญจะเปดประตูระบายนํ้าตลอด ยกเวนกรณี

เมื่อนํ้าทะเลหนุนสูงจะทําการปดประตูระบายน้ําลง 

เมื่อนํ้าทะเลไหลลง จะเปดประตูระบายนํ้าเพื่อระบาย

น้ําในคลองมหาชัยออกสูทะเล เปนการหมุนเวียนนํ้า

ใหมีคุณภาพดีข้ึน เพ่ือชวยเหลือราษฎรที่ประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมที่ทําการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้ากรอย ให

สามารถประกอบอาชีพไดอยางยั่งยืน

ชวงนํ้าหลากจะมีการปดประตูระบายน้ําทั้ง 

๑๐ แหง ในระบบแกมลิงของกรมชลประทานในเขต

จังหวัดสมุทรสาครทั้งหมด โดยมีการบริหารจัดการนํ้า

ท่ีประตูระบายน้ําและสถานีสูบน้ําคลองมหาชัยเปน

หลัก เมื่อระดับนํ้าทะเลลดลง จะเปดประตูระบายน้ํา

เพื่อระบายนํ้าในคลองมหาชัยออกสูทะเล โดยระบบแรงโนมถวงของโลก (Gravity Flow) ตามธรรมชาติ เมื่อ

ระดับนํ้าทะเลสูงกวาระดับน้ําในลําคลองใหทําการปดประตูระบายน้ํา และใชเครื่องสูบน้ําพลังงานไฟฟา

ขนาดกําลังสูบเครื่องละ ๓ ลบ.ม./วินาที จํานวน ๑๒ เครื่อง รวมทั้งสิ้น ๓๖ ลบ.ม./วินาที สูบนํ้าออกจากคลอง

มหาชัย เปนการพรองนํ้าภายในระบบแกมลิง เพื่อจะไดทําใหนํ้าตอนบนคอยๆ ไหลมาเติมตลอดเวลา สงผล

ใหปริมาณนํ้าทวมพื้นที่ลดนอย

ปจจุบันกรุงเทพมหานครไดดําเนินการจัดหาแกมลิงจํานวน ๒๑ แหง รองรับนํ้าไดประมาณ ๑๒.๗๔ 

ลานลูกบาศกเมตร เพื่อปองกันและแกไขปญหานํ้าทวมอยางมีประสิทธิภาพ 

ภาพฝพระหัตถโครงการแกมลิง
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คันก้ันนํ้า เปนหน่ึงในระบบการบริหารจัดการแกไขปญหาน้ําทวมพ้ืนท่ีชุมชนและเขตเศรษฐกิจ 

ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ พระราชดําริในการสรางระบบปองกันนํ้าทวมในเขตกรุงเทพมหานครโดยการสราง

คันก้ันน้ําสําหรับใชปองกันน้ําในเขตพ้ืนท่ีเพาะปลูกนอกคันก้ันนํ้ามิใหไหลเขาสูพ้ืนที่ชุมชนภายในคันก้ันนํ้า 

มคีวามยาวทัง้ส้ิน ๗๔ กิโลเมตร โดยใชแนวถนนเดมิเปนสวนใหญ ประกอบดวยการปรบัปรงุถนนหทยัราษฎร 

ถนนนิมิตใหมและถนนกิ่งแกว จนถึงถนนบริเวณสถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ 

ù. ¤Ñ¹¡Ñé¹¹íéÒ 
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ซึ่งกอสรางแลวเสร็จตั้งแตป ๒๕๒๗ คันกั้นนํ้าที่ตัดผานคลองจะมีอาคารบังคับนํ้า จํานวน ๓๐ แหง 

ปดและเปดในแนวดิ่ง ๒๐ แหง กับทอลอดคันกั้นนํ้าที่มีบานปดและเปดได ๑๐ แหง อยางไรก็ดี หนวยงานที่

รบัผดิชอบไดรวมดาํเนนิการกอสรางระบบบรหิารจดัการน้ําทวมตามแนวพระราชดาํร ิตัง้แตป ๒๕๒๓ เปนตน

มาแตยังไมเสร็จสมบูรณ ทั้งระบบก็ปรากฏวา เกิดเหตุการณนํ้าทวมใหญ อีกครั้งในป ๒๕๕๔ แตก็เปนการ

ทวมเฉพาะบางจุดที่เปนจุดออน ซึ่งนํ้าไมสามารถไหลลงสูทางระบายนํ้าไดเทานั้น จึงเปนการพิสูจนถึงความ

ถูกตองแมนยําของพระราชดําริในการวินิจฉัยปญหา และแสดงถึงการมองการณไกลในเรื่องนี้อยางชัดแจง
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พระราชดําริ
“...การแกปญหาอุทกภัยควรจะมีการ

ระบายน้ําทางฝ งตะวันออกของกรุงเทพฯ 

คือ ทางน้ําผานหรือเรียกวา ฟลัดเวย เพื่อ

ไมใหกรุงเทพฯ ฝ งพระนครรับภาระหนัก

จนเกินไป แตฟลัดเวยดานตะวันออกของ

กรุงเทพฯ น้ี จะตองมีเครื่องเร งน้ําใกล

คันก้ันน้ําดวย เพราะคลองแสนแสบ คลอง

ลาดพราว คลองประเวศ คลองบางนา 

คลองสําโรง ไมสามารถรับนํ้าเหนือที่มาจาก 

จ.พระนครศรีอยุธยา ได ตองเรงระบายน้ํา

ใหไวท่ีสุด ไมเหมือนกับเขตพระนครท่ีทาง

กรงุเทพมหานคร สามารถรบัมือได เน่ืองจาก

ฝนตกแลวแหงเร็ว…”

พระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๘

 ณ พระตําหนักจิตรดารโหฐาน พระราชวังดุสิต

ñð. ·Ò§¹íéÒ¼‹Ò¹
(Flood way)
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ทางน้ําผาน Floodway เปนหน่ึงในระบบการบริหารจัดการนํ้าทวมพ้ืนท่ีชุนชนและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ

ตามแนวพระราชดําริ หมายถึง รองน้ําท่ีทําการออกแบบไวเปนพิเศษเพ่ือกําหนดใหนํ้าผานเมื่อถึงคราว

นํ้าหลากจะเขาทวมตัวเมือง อาจเปนรองนํ้า แนวพื้นดินราบ หรือทุงนาโลง ซึ่งทางนํ้าผานนี้สามารถบรรเทา

ความเดอืดรอนจากอทุกภยัท่ีจะเกิดข้ึนใหกับพ้ืนท่ีในเขตเศรษฐกิจท่ีสําคญัได โดยไดพระราชทานพระราชดาํริ

ใหขยายทางน้ํา หรือเปดทางน้ําในจุดท่ีผานทางหลวงหรือทางรถไฟ รวมท้ังการปรับปรุงขุดลอกทางนํ้าตาม

ธรรมชาติ ใหสามารถระบายนํ้าไดอยางพอเพียง โดยไดทําการปรับปรุงคลองธรรมชาติสายตางๆ ซึ่งอยูทาง

ทิศตะวันออกของถนนสายบางกะป-บางนา (คลองหนองบอน คลองสาหราย คลองปลัดเปรียง คลองชวด

ลากขาว คลองลาดกระบัง และคลองสายอื่นๆ) ในเขตพื้นที่ดานในของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งกําจัดวัชพืช

และสิ่งกีดขวางทางนํ้าอื่นๆ ท่ีทําใหน้ําไหลไมสะดวก นอกจากน้ัน ยังไดพิจารณาใหใชเครื่องยนตติดใบพัด

ผลักดันน้ําผานทอลอด และบริเวณจุดบังคับตามใตสะพานเพ่ือใหการระบายนํ้ามีปริมาณเพ่ิมขึ้นจากที่ไหล

อยูตามธรรมชาติ
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงหวงใยในความ

เดือดรอนทุกขยากที่เกิดขึ้น ไดเสด็จพระราชดําเนินไปทอด

พระเนตรสภาพนํ้าเสียในพ้ืนท่ีหลายแหงหลายครั้ง ท้ังใน

เขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และตางจังหวัด พรอมทั้ง

พระราชทานพระราชดําริเก่ียวกับการแกไขนํ้าเนาเสีย ทรง

ใหประดิษฐเครื่องกลเติมอากาศแบบประหยัดคาใชจาย 

ท่ีสามารถผลิตไดเองในประเทศ ซึ่งมีรูปแบบ “ไทยทํา

ไทยใช” โดยทรงไดแนวทางจาก “หลุก” ซึ่งเปนอุปกรณ

วิดนํ้าเขานาอันเปนภูมิปญญาชาวบานเปนจุดคิดคน

เบื้องตน และทรงมุ งหวังที่จะชวยแบงเบาภาระของ

ññ. ¡Ñ§ËÑ¹¹íéÒªÑÂ¾Ñ²¹Ò : 

à¤Ã×èÍ§¡ÅàµÔÁÍÒ¡ÒÈ ºíÒºÑ´¹íéÒàÊÕÂ

รัฐบาลในการบรรเทาน้ําเนาเสียอีกทางหน่ึงดวย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมูลนิธิชัยพัฒนาสนับสนุน

งบประมาณ เพ่ือการศึกษาและวิจัยสิ่งประดิษฐใหมน้ี โดยดําเนินการจัดสรางเครื่องมือบําบัดน้ําเสีย

รวมกับกรมชลประทาน ซึ่งไดมีการผลิตเครื่องกลเติมอากาศขึ้นในเวลาตอมา และรูจักกันแพรหลายท่ัวไป

ประเทศในปจจุบันคือ “กังหันนํ้าชัยพัฒนา”

พระราชดําริ
เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานรูปแบบและ

พระราชดําริ เร่ืองการแกไขปญหาน้ําเสีย โดยการเติมออกซิเจนในนํ้า มีสาระสําคัญ คือ การเติมอากาศ

ลงในนํ้าเสีย มี ๒ วิธีวิธีหนึ่ง ใชอากาศอัดเขาไปตามทอเปาลงไปใตผิวน้ําแบบกระจายฟองและอีกวิธีหนึ่ง 

นาจะกระทําไดโดยกังหันวิดนํ้า วิดตักขึ้นไปบนผิวนํ้า แลวปลอยใหตกลงไปยังผิวนํ้าตามเดิม โดยท่ี
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กังหันน้ําดังกลาวจะหมุนชา ดวยกําลังของมอเตอรไฟฟา ขนาดเล็กไมเกิน ๒ แรงมา หรืออาจจะใชพลังนํ้า

ไหลก็ได จงึสมควรพิจารณาสรางตนแบบ แลวนําไปตดิตัง้ทดลองใชบาํบดัน้ําเสียท่ีภายในบรเิวณโรงพยาบาล

พระมงกุฎเกลา และวัดบวรนิเวศวิหาร

ผลสําเร็จ : การยอมรับจากนานาชาติ จากพระอัจฉริยภาพในการบําบัดนํ้าเสีย
กังหันนํ้าชัยพัฒนามีชื่อเสียงโดงดังย่ิงข้ึนอีกครั้งหน่ึงเมื่อสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

ไดประกาศใหกังหันน้ําชัยพัฒนาไดรับรางวัลท่ี ๑ ในประเภทรางวัลผลงานคิดคน หรือสิ่งประดิษฐซึ่งเปน

ประโยชนแกประเทศชาติประจําป ๒๕๓๖ และทูลเกลาฯ ถวายรางวัลน้ีแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

โดยสดุดีถึงพระปรีชาสามารถในการคิดคนเครื่องกลเติมอากาศชนิดนี้วา สามารถบําบัดนํ้าเสียไดดีย่ิง 

นอกจากนี้ คณะกรรมการนานาชาติไดกลาวสดุดีพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ความวา 

“พระมหากษัตรยิของไทยทรงเปนนักพฒันา มีพระวริยิะอันสงูสงรวมทัง้พระอจัฉรยิภาพและ

พระวิสัยทัศนที่ดี ทรงงานหนักเพื่อประชาชนของพระองค ทรงใชเทคโนโลยีที่เรียบงาย สิ่งประดิษฐ

ในพระองคสามารถนําไปพัฒนาใชงานไดอยางกวางขวางทั่วโลก”

ถวยรางวัล MINISTER J. 

CHABERT เปนรางวัลผลงานดาน

สิ่งประดิษฐดีเดน มอบโดย Minister 

of Economy of Brussels Capital 

Region

ถวยรางวัล Grand Prix In-

ternational เปนรางวัลผลงานดานสิ่ง

ประดิษฐดีเดน มอบโดย International 

Council of the World Organization 

of Periodical Press

เหรียญรางวัล Prix OMPI 

Femme Inventeur Brussels EUREKA

2000  พร อมประกาศนียบัตรเป น

รางวัลดานสิ่งประดิษฐดีเดนระดับโลก 

มอบโดย World Organization of 

Intellectual Property

ถวยรางวัล Yugoslavia Cup 

เปนรางวัลสรรเสรญิในพระอัจฉรยิภาพ

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว มอบโดย

กลุมประเทศยูโกสลาเวีย
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เหรียญรางวัล Gold Medal with Mention พรอมประกาศนียบัตร 

เปนรางวลัสรรเสรญิในพระอจัฉรยิภาพแหงการใชเทคโนโลยีอยางมปีระสทิธิภาพ

มอบโดย Brussels Eureka 2000

กังหันน้ําชัยพัฒนา หรือเครื่องกลเติมอากาศท่ีผิวน้ําหมุนชาแบบทุนลอย (Chaipattana Low 

Speed Surface Aerator) ซึ่งเปน Model RX-2 จากผลการศึกษาการทํางาน พบวาสามารถถายเทออกซิเจน

ไดสงูถงึ ๑.๒ กิโลกรมัของออกซเิจน/แรงมา/ชัว่โมง และปรับปรุงคณุภาพน้ําไดอยางอเนกประสงค ตดิตัง้งาย 

เหมาะสําหรับใชในแหลงนํ้าธรรมชาติ ไดแก สระนํ้า หนองนํ้า คลอง บึง ลําหวย ฯลฯ ที่มีความลึกมากกวา 

๑.๐๐ เมตร และมีความกวางมากกวา ๓.๐๐ เมตร โดยสามารถบําบัดมลพิษในน้ําไดผลดีเปนที่นาพอใจ

ทําใหนํ้าใสสะอาดขึ้น ลดกลิ่นเหม็นลงไดมากและมีปริมาณออกซิเจนในนํ้าเพิ่มขึ้น สัตวนํ้าสามารถอยูอาศัย

ไดอยางปลอดภัย และสามารถบาํบดัความสกปรกในรปูของมวลสารตางๆ ใหลดตํา่ลงไดตามเกณฑมาตรฐาน

ที่กําหนด เปนการบําบัดคุณภาพนํ้ากอนปลอยลงสูทะเล
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พระราชดําริ
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๕ ไดมีพระราชดําริ 

“…ใหพิจารณาใชคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ เปนทางลัดระบายนํ้าเหนือ ซึ่งจะ

ทําใหชวยระบายนํ้าไดเร็วเพราะระยะทางสั้นเพียง ๖๐๐ เมตร ก็ออกทะเลหากวันใดมีนํ้าทะเลขึ้นสูง

ก็ปดประตูไมใหนํ้าทะเลเขามา...”  

เมื่อวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชกระแสกับ นายสวัสดิ์ 

วัฒนายากร องคมนตรี เพื่อรับไปพิจารณาดําเนินการ ณ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ความวา

“… ทรงชื่นชมโครงการคลองลัดโพธิ์มาก โครงการนี้จะทําประโยชนไดอยางมหัศจรรย 

มีพลังงานมหาศาล จะใชพลังงานน้ําท่ีระบายผานคลอง ทําประโยชนอยางอ่ืนดวยไดหรือไม 

นอกจากนี้ ไดมีพระราชกระแสกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเขาเฝาฯ 

ณ ที่นั้น ใหรับไปศึกษาและทอดพระเนตรโครงการคลองลัดโพธิ์ ในโอกาสตอไป...” 

ñò. àÃ‹§ÃÐºÒÂ¹íéÒÅ§·ÐàÅ
(¤ÅÍ§ÅÑ´â¾¸Ôì)

โครงการคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสมุทรปราการ ประตู ๔ บาน ระบายนํ้าสูงสุด ๕๐๐ ลบ.ม./วินาที
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ผลสําเร็จ
โครงการประตูระบายน้ําคลองลัดโพธ์ิอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตั้งอยูในบริเวณแมนํ้าเจาพระยา

ตอนลาง ซึ่งจะอยูในเขตอิทธิพลของนํ้าทะเลหนุนขึ้นลง การบริหารการจัดการประตูระบายนํ้าตองใหมีความ

สัมพันธกับจังหวะการข้ึนลงของนํ้าทะเล โดยอาศัยการพยากรณมาตราน้ําของกรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ 

และการพยากรณจากการเคลื่อนตัวของน้ําหนุนในแมน้ําเจาพระยาตอนลาง โดยอาศัยแบบจําลองทาง

ชลศาสตรและระบบโทรมาตร 

ชวงฤดูฝน (ระยะนํ้าเหนือหลาก) ชวงผานพนระยะนํ้าหลาก

๑. ระหวางเดือนกันยายน-พฤศจิกายน ปริมาณนํ้าไหลผาน

เขื่อนเจาพระยา ตั้งแต ๑,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร/วินาที เปดบาน

ระบายเพือ่เรงพรองนํ้าในลํานํ้าเจาพระยาตอนลางออกสูทะเล

๑. ปริมาณน้ําไหลผานเขื่อนเจาพระยานอยกวา ๑,๐๐๐ 

ลูกบาศกเมตร/วินาที ปดบานระบายเพ่ือชะลอนํ้าไวในลําน้ํา

สําหรับใชในชวงฤดูแลง

๒. พิจารณาเปดบานเฉพาะชวงที่ระดับนํ้าดานเหนือนํ้า (ดาน

ในแมนํ้าสูงกวาระดับนํ้าดานทายนํ้า (ดานทะเล) เทานั้น

๒. เปดประตูระบายนํ้าชวงสั้นๆ เปนครั้งคราว เพื่อดูแลรักษา

คุณภาพนํ้าเปดเฉพาะในชวงนํ้าลงเทานั้น

๓. ควบคุมบานใหความเร็วของนํ้าไหลผานชองลัดไมเกิน 

๑ เมตร/วินาที ควบคุมปริมาณนํ้าผานประตูระบายนํ้าไมเกิน 

๕๐๐ ลูกบาศกเมตร/วินาที

๔. ตรวจสอบระดับนํ้าดานเหนือและทายประตูระบายน้ําเปน

ระยะเพ่ือพิจารณาปรับคาการเปด-ปดบาน ชวงฤดูแลง (ผาน

พนระยะนํ้าหลาก)

โครงการประตูระบายน้ําคลองลัดโพธ์ิอันเนื่องมาจาก

พระราชดาํร ิชวยรนระยะทางการระบายนํา้ของลาํน้ําเจาพระยา 

จากระยะทาง ๑๘ กิโลเมตร เหลือ ๖๐๐ เมตร หรือจาก 

๘ ชั่วโมง เหลือ ๑๐ นาที ซึ่งเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ระบายนํ้าของแมน้ําเจาพระยาชวงนํ้าหลาก สามารถชวย

ลดผลกระทบนํ้าทวมตอพ้ืนท่ีริมแมนํ้าเจาพระยาในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นับตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๙ -

๒๕๕๓ เปนตนมา

ประตูนํ้าคลองลัดโพธิ์
แมนํ้าเจาพระยา

คลองลัดโพธิ์
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ปาชายเลนทําหนาที่เปนแหลงบําบัดน้ําเสีย

ดวยวิธีธรรมชาติ กอนปลอยลงสูทะเลซึ่งปาชายเลนจะ

สามารถกรองและดูดซับมวลสาร และสิ่งสกปรกตางๆ 

ออกจากน้ําเสีย จนกลายเปนน้ําท่ีมีคุณภาพดี ไมสงผล

กระทบตอระบบนิเวศชายฝง จนสามารถปลอยลงทะเล

ไดอยางปลอดภัย

พระราชดําริ
“...ปญหาสําคัญคือ เรื่องสิ่งแวดลอม เรื่อง

น้ําเสียกับขยะ ไดศึกษามาแลวเหมือนกันทําไมยาก

นัก ในบางเทคโนโลยีทําไดแลว ในเมืองไทยเองก็

ทําได... แลวก็ตองทําการเวียนซํ้า การกรองน้ํา ให

ทําน้ําน้ันไมใหโสโครก แลวปลอยน้ําลงมา ท่ีเปน

ท่ีทําการเพาะปลกู ...หลงัจากน้ันท่ีเหลอืก็จะลงทะเล

โดยไมทําใหนํ้านั้นเสีย ...” 

พระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

ñó. »†ÒªÒÂàÅ¹ :

áËÅ‹§¡ÃÍ§¹íéÒ»ÅÒÂ·Ò§ÊÙ‹¸ÃÃÁªÒµÔ
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ตัวอยางความสําเร็จ
โครงการวจิยัและพัฒนาสิง่แวดลอมแหลมผักเบีย้อันเน่ืองมาจาก

พระราชดําร ิตัง้อยูทีต่าํบลแหลมผกัเบีย้ อาํเภอบานแหลม จงัหวดัเพชรบรุ ีเปน

หน่ึงในโครงการศกึษาวิจยั วิธีการบาํบดัน้ําเสยี กาํจดัขยะมลูฝอยและการรกัษา

สภาพปาชายเลนดวยวิธีธรรมชาติ ตามแนวพระราชดําริ โดยมีระบบแปลงพืช

ปาชายเลน เปนหนึ่งในระบบของการใชธรรมชาติบําบัดน้ําเสียตามระยะเวลา

พื้นที่ปาชายเลนของประเทศไทย ทั้งหมด ๑,๖๖๑.๘๒ (ตร.กม.)

ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต

จังหวัด เนื้อที่ปาไม

(ตร.กม.)

จังหวัด เนื้อที่ปาไม

(ตร.กม.)

จังหวัด เนื้อที่ปาไม

(ตร.กม.)

สมุทรปราการ ๒.๙๗ ตราด ๗๕.๓๔ ชุมพร ๓๑.๕๒

กรุงเทพมหานคร ๑.๙๘ จันทบุรี ๓๘.๙๓ สุราษฎรธานี ๓๑.๓๔

สมุทรสาคร ๑๖.๙๖ ระยอง ๖.๕๖ นครศรีธรรมราช ๘๔.๑๖

สมุทรสงคราม ๑๑.๔๕ ชลบุรี ๐.๙๒ พัทลุง ๑.๔๑

เพชรบุรี ๒๐.๗ ฉะเชิงเทรา ๔.๘๓ สงขลา ๖.๒๓

ประจวบคีรีขันธ ๐.๔๓ ปตตานี ๑๑.๐๕

ระนอง ๑๙๒.๓๗

พังงา ๓๐๔.๔๒

ภูเก็ต ๑.๑๒

กระบี่ ๒๘๒.๗๓

ตรัง ๒๔๐.๙๖

สตูล ๒๙๓.๔๔

พื้นที่รวม ๕๔.๔๙ พื้นที่รวม ๑๒๖.๕๘ พื้นที่รวม ๑,๔๘๐.๗๕

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และกรมปาไม ๒๕๕๕

การขึ้นลงของน้ําทะเลในแตละวัน โดยใชหลักการเจือจางระหวางนํ้าเสีย กับน้ําทะเล และกักพักนํ้าเสียกับ

นํ้าทะเลที่ผสมกันแลวใชระยะเวลาหนึ่ง โดยการเลียนแบบธรรมชาติตามระยะเวลาการขึ้นลงของนํ้าทะเลใน

แตละวัน เพ่ือใหเกิดการตกตะกอนของสารอินทรียในน้ําเสีย อาศัยระบบรากพืชปาชายเลนชวยในการปลด

ปลอยกาซออกซเิจน เตมิใหกับนํา้เสยีและจลุนิทรยีในดนิ เพ่ือใหกลไกการยอยสลายสารอนิทรยีโดยจลุนิทรยี

ในดิน เพื่อการบําบัดนํ้าเสียใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น





ÅÁ
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พระราชดําริ 
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ  า อ ยู  หั ว ไ ด 

พระราชทานพระราชดําริ เก่ียวกับการใชประโยชน

จากพลังงานลมเพ่ือการผันนํ้าจากที่ตํ่าชักนํ้าขึ้น

ที่สูง สรุปความวา

“...นอกจากท่ีท่ีไดรับน้ําชลประทานก็ยัง

มีท่ีท่ีอยูเหนืออาง ก็ไดประโยชนหลายอยางใน

การปลูกพืชอยางอื่น และในการศึกษาเกี่ยวของ

กับตนไม เก่ียวของกับการนําน้ําท่ีอยูตํ่าเอาขึ้น

ที่สูง โดยใชวิธีสูบในลักษณะตางๆ เชน ถาสูบ

อยางปกติธรรมดาก็ใชเครือ่งยนตสบูขึน้ไป ก็ได

ที่เพิ่มเติมในการพัฒนา นอกจากนั้น ก็ใชกังหัน

ลมก็ได หรอืใชไฟฟาจากโซลาเซลลก็ได หรอือีก

อยางหน่ึงก็ใชจากกังหันท่ีใชกําลงัของน้ําทีเ่ราใช

ลงไป แลวก็สวนหนึ่งก็ทําใหสูบขึ้นไป...”

การดําเนินงานที่เก่ียวกับการนําประโยชน

จากพลังงานลมในการสนบัสนนุกิจกรรมการเกษตร

ในพ้ืนท่ีโครงการตางๆ เพ่ือสนองพระราชดําริ 

ประกอบดวย

¡Ñ§ËÑ¹ÅÁ
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กังหันลม โครงการสวนพระองคสวนจติรลดา
ภายในโครงการสวนพระองค สวนจิตรลดามีระบบ

ผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานลมและกังหันลมสูบนํ้า ซึ่งนับ

เปนอีกโครงการหน่ึงท่ีสาธิตการใชประโยชนจากพลังงานลม

เปนแบบอยางการศึกษาเกี่ยวกับพลังงานทดแทน

กังหันลม ที่ติดตั้งอยูในบริเวณบอปลานิล ในป พ.ศ. 

๒๕๑๕ บริษัท อุสาพัฒนาเศรษฐกิจ จํากัด ไดนอมเกลาฯ 

ถวายกังหันลม เพ่ือใชในการศึกษาเก่ียวกับการใชประโยชน

จากพลังงานลม จากนั้นตอมาไดนอมเกลาฯ ถวายกังหันลม

เพิ่มอีก ๒ ตัว บริเวณโรงเพาะเห็ด และขางศาลามหามงคล 

สําหรับการทํางานของกังหันลมน้ันจะเปลี่ยน

พลังงานจลน จากกระแสลมเปนพลังงานกล ซึ่งสามารถ

ประยุกตใชในการผลิตกระแสไฟฟาหรือการสูบนํ้าดวยการ

หมนุเพลาและลูกสูบ โดยไมตองอาศยัพลังงานไฟฟา ซึง่กังหนั

ลมในโครงการฯ ท้ัง ๓ ตัว เปนชนิดท่ีใชสําหรับสูบนํ้าผิวดิน 

เชน บอ คลอง ไมใชนํ้าบาดาล 

สวนในระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานลม ใน

วันพืชมงคล ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และในโอกาสที่

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ 

พรรษา บริษัท GEM Global Energy Management จํากัด 

ไดนอมเกลาฯ ถวายกังหันลม พรอมอาคารควบคุมแบตเตอรี่

สําหรับเก็บไฟฟา และอุปกรณตางๆ เพ่ือใชในการศึกษา

เกี่ยวกับการใชพลังงานลมเปนพลังงานทดแทน 

การทํางานของกังหันลมเปนแบบ Stand Alone System ท่ีมีกําลังการผลิตกระแสไฟฟาไดสูงสุด 

๗.๕ กิโลวัตต ไฟฟาที่ผลิตไดสามารถนํามาแปลงเปนไฟฟากระแสสลับ (๒๒๐โวลต : ๕๐ เฮิรตซ) เพ่ือใช

กับเครื่องใชไฟฟาตางๆ และสวนที่เหลือใชสามารถนําไปเก็บในแบตเตอรี่ซึ่งเปนระบบควบคุมการเก็บไฟฟา

อัตโนมัติสามารถดึงไฟฟาที่เก็บมาใชได 
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กังหันลม โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ 
บานหนองคอไก  ตาํบลเขากระปกุ อําเภอทายาง 
จังหวัดเพชรบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระราชดําริ

ในการจัดตั้งโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ โดยพระราชทาน

พระราชดํารัส เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ สรุปไดดังนี้

“…คนทีไ่ปดกูเ็ห็นไดวา  เริม่ตนดวยไมมีอะไรเลย  แต

วาตอมาภายในวันเดยีว ทุกคนทีอ่ยูในทองถ่ินท่ีน่ันก็เขาใจวา

ตองชวยกัน และยิ่งในสมัยนี้  ในระยะนี้  เราตองรวมมือกัน

ทํา  เพราะวาถาไมมีการรวมมือกันก็ไมกาวหนา ไมมีความ

กาวหนา ฉะน้ันการท่ีทานไดทําแลวมีความกาวหนาน้ีเปน

สิ่งที่ดีมาก หลักการก็อยูที่ทุกคนตองชวยกันเสียสละ เพื่อให

กิจการในทองที่กาวหนาไปดวยดี กาวหนาไดอยางไร ก็ดวย

การชวยเหลอืกัน  แตกอนน้ันเคยเห็นวากิจการทีทํ่ามีกลุมคน

กลุมหน่ึงทําแลวก็ทําใหกาวหนา แตอันน้ีมันไมใชกลุมหน่ึง

มันทั้งหมดรวมกันทํา  และก็มีความกาวหนาแนนอน อันน้ี

ก็เปนสิ่งท่ีมหัศจรรยและเปนสิ่งที่ทําใหบอกมีความหวัง มี

ความหวังวาประเทศชาติจะกาวหนาประเทศชาติจะมีความ

สําเร็จ...”

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใชพระราชทรัพยสวนพระองคซื้อที่ดินจากราษฎร ท่ีบานหนอง

คอไก  ตําบลเขากระปุก  อําเภอทายาง  จังหวัดเพชรบุรี เมื่อปลายป  ๒๕๕๒   จํานวน ๑๓๐  ไร ตอมาทรงซื้อ

เพิ่มอีก ๑๒๐ ไร  รวมเปน ๒๕๐ ไร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเปนศูนยรวบรวมพืชเศรษฐกิจนานาชนิด

และเพ่ือเปนแนวทางการทาํการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเกษตรกรโดยเฉพาะในพ้ืนทีอ่าํเภอทายาง 

จังหวัดเพชรบุรี

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ มีที่มาจากครั้งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จไปประทับท่ี

วังไกลกังวล  ทรงมีพระราชประสงคใหนํามันเทศท่ีชาวบานนํามาถวายวางไวบนตาชั่งแบบโบราณ  แลว

พระองคเสด็จพระราชดําเนินกลับกรุงเทพฯ พอเสด็จพระราชดําเนินกลับไปยังวังไกลกังวล จึงพบวามันเทศที่

วางบนตัวชั่งมีใบงอกออกมา จึงใหนําหัวมันนั้นไปปลูกใสกระถางไวในวังไกลกังวล แลวทรงมีพระราชดํารัส

ใหหาพื้นที่เพื่อทดลองปลูกมันเทศ
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดําริใหนําพลังงานลมมาใชใหเกิดประโยชนตอโครงการ

ชั่งหัวมันตามพระราชดําริและไดพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคใหศูนยวิจัยพลังงามลมน้ําและ

แสงอาทิตย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดําเนินการออกแบบและติดตั้ง 

จํานวน ๑๐ ตัว โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนอมเกลาฯ ถวายอีก ๑ ตัว ตอมามีการติดตั้ง

เพิ่มอีก ๙ ตัว ขณะนี้จึงมีกังหันลมผลิตไฟฟาจํานวน ๒๐ ตัว

การติดตั้งกังหันลมนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเล็งเห็นวากระเเสลมท่ีน่ีคอนขางเเรง นาจะ

ตั้งกังหันลมได ตอมาจึงเกิดเปนทุงกังหันลมที่ใหญที่สุดในประเทศไทย กังหันลมเหลานี้สามารถผลิตกระเเส

ไฟฟาได ๒๕ กิโลวัตตตอตน สามารถสงใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดเดือนละ ๑,๕๐๐ กิโลวัตต

กังหันลม โครงการสถานีพัฒนาเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ ดอยมอนลาน 

อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม

สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริดอย

มอนลาน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ซึ่งแตเดิมพ้ืนท่ี

ไดถูกบุกรุกแผวถางเพ่ือทําไร หมุนเวียนของราษฎรใน

พ้ืนที่  เป นแนวกวาง ซึ่งหากไมมีการบริหารจัดการใน

การใชประโยชนท่ีดินอยางเหมาะสม พ้ืนท่ีปาก็จะถูก

บุกรุกเกิดความเสียหายเพ่ิมมากข้ึน อันจะสงผลกระทบ

ต อเขตอุทยานแห งชาติศรีลานนา ซึ่ ง เป นต นกําเนิด

ของลุมนํ้าแมงัดสาขาของลุมนํ้าปงตอนบนและจะเปนผล

ใหปริมาณนํ้าในเขื่อนแมงัดสมบูรณชลลดลงสงผลกระทบ

โดยตรงตอชาวเชียงใหม

นอกจากนี้ในพ้ืนท่ีทุรกันดารตามขุนเขาในพ้ืนที่ภาคเหนือท่ีซึ่งการคมนาคมติดตอระหวางหมูบาน

เปนไปดวยความยากลาํบาก ราษฎรประสบปญหาในเรือ่งการผลติท้ังในสวนของการผลิตเพ่ือการเลีย้งชพีและ

การผลติเพ่ือสรางรายไดใหกับครอบครวัทีไ่มสามารถหลอเลีย้งใหดาํรงชพีอยูได จงึทําใหตองทําการบกุรุกพ้ืนท่ี

ปาแหงใหมทุกป เพื่อทําเปนไรเลื่อนลอยสลับกันไปมาตามแตความสมบูรณของดินจะมีอยู

จากการบุกรุกทําลายปาไมพ้ืนท่ีสูง  ซึ่งสวนใหญเปนพ้ืนที่ตนน้ําลําธารที่สําคัญของพ้ืนที่ภาคเหนือ 

ยังผลใหเกิดความแหงแลง สภาพแวดลอมถูกทําลาย ราษฎรท่ีประสบปญหาอยูแลวก็ย่ิงไดรับปญหา

พอกพูนมากขึ้น เพ่ือเปนการแกไขปญหาดังกลาว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดพระราชทาน

พระราชดําริ เพื่อทําใหการดําเนินการเพื่อใหราษฎรสามารถดํารงชีพอยูในพื้นที่ทํากินเดิมไดอยางมีความสุข 
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มีอาหารเพียงพอตอการบริโภคทั้งป มีความมั่นคงในชีวิตและมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

อันมีคา พ่ึงพาและรักษาไดอยางย่ังยืน หนวยงานท่ีเก่ียวของจึงไดนอมนําพระราชดําริมาดําเนินการดวย

การพัฒนาพื้นที่ปาอยางตอเนื่อง มีการกอสรางฝายตนนํ้าลําธารแบบผสมผสาน ปลูกปา ๓ อยาง ประโยชน 

๔ อยางในพื้นที่ เพื่อใหสภาพปามีความสมบูรณ

ภายหลังการดําเนินงานมีพื้นที่ปาที่เคยถูกทําลายประมาณ ๑๑,๐๐๐ ไร ไดมีการฟนฟู และปลูกปา

เพิ่มเติมอีก ๓,๔๐๐ ไร ความสมบูรณของพื้นที่จึงกลับฟนคืนมา อันเปนผลดีตอการทําการเกษตรของราษฎร

ในที่ดินเดิมในรูปแบบแปลงเกษตรหมุนเวียน มีการปลูกขาว หลังเก็บเก่ียวปลูกพืชผักหลังนา เพ่ือการบํารุง

ดินแบบไดรับประโยชน ปลูกกาแฟและชา ยังมาซึ่งความชุมชื้นของผืนปาแบบอิงอาศัยซึ่งกันและกัน ความ

สมบูรณจึงกลับคืนมา

โครงการสถานีพัฒนาเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ ดอยมอนลาน เปนพ้ืนท่ีสงเสริมการเกษตรที่สูง 

พ้ืนท่ีเปนหมูบานกลางหุบเขา สลับซับซอน ระบบผลิตไฟฟาของโครงการ เปนระบบ Solar home system 

และของศูนยราชการเปนการปนไฟฟา ประสบปญหาคือ ปริมาณไฟฟาโดยเครื่องยนตดีเซล ซึ่งยังผลิตไดไม

เพียงพอตอความตองการ

เนื่องจากแรงลมในพื้นที่โครงการเปนลมที่มีความเร็ว คอนขางสูง (ประมาณ ๔.๐ - ๗.๐ เมตร/วินาที) 

รวมทั้งสภาพพื้นที่ ที่มีหุบเขาบีบลม ๒ ขางของอําเภอพราว และสงลมเขาสูดอยมอนลานโดยตรง เปนพื้นที่

ทีอ่ยูบรเิวณลาดเขาไมมตีนไมก้ันทางเคลือ่นทีข่องลม ซึง่จะสงผลดตีอระบบกังหันลมในการผลติไฟฟา ดงัน้ัน

จึงมีการติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟาในพื้นที่ดังกลาว
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พระราชดําริ

ในชวงป ๒๕๒๕-๒๕๓๐ พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ประทับเฮลิคอปเตอรพระท่ีนั่งผาน

บางกะเจาเปนประจํา ไดพระราชทานพระราชดําริ

สรุปความวา 

“สมควรสงวนพื้นที่แหงน้ีไวสําหรับเปน

พื้นท่ีสีเขียวและเปนปอดของ กทม. เน่ืองจาก

ลมมรสุมจากอาวไทยจะพัดเอาอากาศบริสุทธิ์

ท่ีผลิตจากพื้นท่ีแหงน้ี เขาฟอกอากาศเสียใน

กรุงเทพฯ เปนเวลากวาปละ ๙ เดือน”

»Í´¢Í§àÁ×Í§ËÅÇ§

ในเวลาตอมา รัฐบาลจึงไดประกาศใหพ้ืนท่ีแหงน้ี อยูภายใตโครงการ “สวนกลางมหานคร” และ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดใหความสนพระราชหฤทัย และเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยม

พื้นที่แหงนี้อยูเสมอ รวมถึงพระราชทานแนวพระราชดําริในการบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อใหคงเปนพื้นที่สีเขียว

อยูตลอด เชน พระราชดําริที่ไดพระราชทานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ความวา

 “ถาเลือกไดที่เหมาะสมแลว ก็ทิ้งปาไวตรงนั้น ไมตองทําอะไรเลย ปาจะเจริญเติบโตขึ้นมา

เปนปาสมบูรณโดยไมตองไปปลูกเลยสักตนเดียว…”

“…ไมไปรังแกหรือตอแยตนไม เพียงแตคุมครองใหขึ้นเองไดเทานั้น”

“… ศึกษาดูกอนวาพืชพันธุไมดั้งเดิมมีอะไรบาง แลวปลูกแซมตามรายการชนิดตนไมที่ศึกษา

มาได”
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“การดาํเนินการปรบัปรงุสวนกลางมหานครนัน้ ให

พิจารณาใหเปนไปตามสภาพเดิม เนนภูมิสังคมเปนหลัก 

รวมท้ังควรมีการชักชวนราษฎรใหมารวมทํากิจกรรมดาน

การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมดวย เชน การเชิญชวน

ราษฎรมาปลกูและบาํรงุรกัษาตนไม สาํหรบัตนไมท่ีนํามา

ปลูกเพิ่ม ใหพิจารณาปลูกตนกามปูและตนจิกนํ้า”

“ในการปลูกควรมีการจําแนกประเภทพันธุไมและ

ควรปลูกไมที่มีเรือนยอดสูงตํ่าแตกตางกันออกไป เพื่อให

นกที่จะเขามาอาศัยอยางมีความหลากหลาย” 

“ตนลําพูควรปลูกเพิ่ม ในอนาคตจะมีหิ่งหอยเพิ่ม

ขึ้น”

พระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ท่ีกลาว

ถึงพ้ืนท่ีกระเพาะหมูน้ีวา เปนผืนปากลางกรุงท่ีตองอนุรักษไว

เปนเสมอืนปอดของกรงุเทพฯ ซึง่จะชวยใหประชาชนมคีณุภาพ

ชีวิต ตลอดจนสภาพจิตใจและสุขภาพท่ีสมบูรณทามกลาง

ความเจริญเติบโตของเมือง มติใหอนุรักษพ้ืนท่ีเกษตรกรรม

รมิฝงแมน้ําเจาพระยาในบรเิวณบางกะเจา อําเภอพระประแดง 

จงัหวัดสมทุรปราการ เอาไวใหเปนเสมอืนปอดกลางเมอืง เพราะ

พ้ืนท่ีกระเพาะหมูนี้เปนพ้ืนที่สีเขียวย่ืนลงไปในเขตกรุงเทพฯ

ลอมรอบดวยแมนํ้า ทาเรือ และแหลงอุตสาหกรรม

บางกะเจาปอดของกรุงเทพฯ

พ้ืนท่ีของ “บางกะเจา” อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สวนใหญเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ี

อยูทามกลางความเจริญของเขตเมืองซึ่งไดแก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอาณาเขตครอบคลุมพ้ืนท่ี 

๖ ตําบล หรือที่เรียกวากระเพาะหมู ประกอบดวย ตําบลบางนํ้าผึ้ง ตําบลบางยอ ตําบลบางกระสอบ ตําบล

บางกะเจา ตําบลบางกอบัว และตําบลทรงคนอง มีเน้ือที่รวมท้ังสิ้น ๑๑,๘๑๙ ไร โดยพ้ืนที่กวารอยละ ๘๕ 

ถูกโอบลอมดวยแมน้ําเจาพระยา สภาพพ้ืนที่ยังคงความอุดมสมบูรณตามรูปแบบสวนเกษตรด้ังเดิม 

คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติใหอนุรักษพ้ืนท่ีสีเขียวในบริเวณ ๖ ตําบล ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๐ บริเวณน้ีจึงเปน

แหลงผลิตอากาศบริสุทธิ์ใหกับประชาชนในเขตจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกลเคียง
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ในป พ.ศ. ๒๕๓๔ รัฐบาลไดอนุมัติใหจัดการพื้นที่สีเขียว ๙,๐๐๐ ไร เปนโครงการสวนกลางมหานคร 

มกีารตราพระราชกฤษฎกีาใหเวนคนืพ้ืนท่ีบางกะเจาโดยความสมคัรใจของประชาชนไดท่ีดินจาํนวน ๑,๒๗๖ 

ไร คิดเปนกวารอยละ ๑๐ ที่รัฐบาลจัดซื้อไวจากพ้ืนท่ีสีเขียวทั้งหมดประมาณ ๙,๐๐๐ ไร และไดกอสราง

สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติ เน้ือท่ี ๑๔๘ ไร ในพ้ืนท่ีตําบลบางกะเจาดวยรูปแบบของสวนปาขนาด

ใหญที่จะชวยฟอกมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม อีกท้ังยังชวยรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมท่ีมีการพ่ึงพาอาศัยกัน

ระหวางคน ปา และน้ํา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานชื่อสวนแหงนี้วา “สวนศรีนคร

เขื่อนขันธ” ในป พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อระลึกถึงความสําคัญของนครเขื่อนขันธที่ยังทรงคุณคาแหงเมืองหนาดานที่

จะปกปองผูคนในบริเวณนี้จากสภาวะแวดลอมอันเปนพิษ

สวนศรนีครเข่ือนขนัธรมรืน่และงดงามไปดวยไมดอกไมประดบั อกีท้ังยังมี

พื้นที่เกษตรสาธิต เชน สวนมะพราว สวนหมาก ที่คงสภาพของสวนเดิม ประกอบ

กับพรรณไมทีป่ลกูเพ่ิมเตมิเพ่ือการศกึษา พ้ืนท่ีอกีสวนหนึง่ปลอยใหคงสภาพทอง

รองสวนอันมีกล่ินอายแหงอดีตอยางสมบูรณ ท้ังวิถีชีวิตริมน้ําและการประกอบ

อาชีพของคนรุนกอน เพื่อเปดโอกาสใหคนรุนหลังไดเรียนรูและซึมซับวิถีชีวิตของ

บรรพบรุุษท่ีใชชวิีตรวมกับธรรมชาตแิละสายน้ําอยางถอยทีถอยอาศยัมาเปนเวลา

หลายศตวรรษ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินมาทรงเย่ียม

ชมอยูเสมอ เพ่ือใหเกิดการอนุรักษอยางตอเน่ืองโดยเสด็จพระราชดําเนิน

สวนศรีนครเขื่อนขันธเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ในครั้งนั้น มีพระราชดําริใหหนวย

งานท่ีเก่ียวของขอความรวมมือจากราษฎรในพ้ืนที่ใหชวยกันอนุรักษพ้ืนที่สีเขียวเอาไว และพระราชทาน

คําแนะนําใหสงเสริมการปลูกพืชเกษตรและปาไมแบบผสมผสาน เชน มะมวงนํ้าดอกไม มะพราว โดยขอ

ใหทุกฝายรวมมือกันวางแผน เอื้อประโยชนเทาท่ีจําเปน เพ่ือพัฒนาตอยอดไปสูการทองเท่ียวเชิงนิเวศและ
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เพ่ือเปนประโยชนในการศึกษาของเยาวชนอยางบรูณาการ

ดวยการใชหองเรียนธรรมชาติ ทั้งนี้ มีพระราชดําริเพิ่มเติม

แกผูท่ีมาเขาเฝาฯ อันสะทอนถึงความหวงใยของท้ังสอง

พระองคตอพื้นที่บางกะเจาวา

“พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตองการใหมา

ขี่จักรยานสวยงามและชมทัศนียภาพตามรองสวน

ชาวบานเปนระยะทางยาว ตั้งใจจะมาเย่ียมสวนศรีฯ 

โดยเฉพาะขี่จักรยานพายเรือคะยัก และชมหอดูนก” 

จากพระราชดําริดังกลาว กรมปาไมจึงไดจัดตั้ง 

“ศูนยจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวเชิงนิเวศนครเข่ือนขันธ” ข้ึนเพ่ือ
พัฒนาพื้นที่ทั้งในสวนที่เปนที่ดินของรัฐ ครอบคลุมพื้นที่ ๑,๒๗๖ ไร ใหคงสภาพพื้นที่ปาที่หลากหลายไปดวย

พืชพันธุดัง้เดมิในทองถ่ินและยงัทําหนาทีเ่ปนตวักลางในการประสานความเขาใจกับประชาชนใหมสีวนรวมใน

การรักษาสภาพ “สวนวนเกษตร” หรือสวนปาแบบดั้งเดิม ในพื้นที่สวนบุคคลกวา ๙,๐๐๐ ไร

ตอมา เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสดจ็พระราชดาํเนนิไปทอดพระเนตรสวนศรนีครเขือ่นขนัธอกีวาระหน่ึง  และมพีระราชดาํรัสใหราษฎรชวยกัน 

ปลูกตนไมสําคัญ พ้ืนที่รกรางวางเปลาใหชวยทําความสะอาดแลวปลูกตนไมเสริมเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว 

หรือปลูกไมผล โดยทรงแนะนําใหปลูกแบบผสมผสาน ทั้งไมปาดั้งเดิมและไมผล ทั้งยังทรงหวงใยราษฎรใน

พื้นที่เปนอันมาก ดังพระราชดํารัสวา

“อยารงัแกชาวบาน ตองชวยเหลอืคนท่ีเดือดรอน ชาวบานตองชวยเราปลกูตนไม จะปลกูเปน

ผักสวนครัวรั้วกินไดก็ได..แตอยาตัดไมตนใหญ..”





 ä¿
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พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ทรงมี

สายพระเนตรอันกวางไกล ไดพระราชทาน

พระราชดําริใหศึกษา ทดลอง หาแหลง

พลังงานตางๆ เพ่ือมาทดแทนพลังงาน

จากฟอสซิลที่จะหมดไปในอนาคต ไดแก 

พลังงานจากนํ้า ลม แสงอาทิตย และพืช 

หรือแมแตของเหลือทิ้ง สามารถนํามาเปน

แหลงพลังงานได ดังพระราชดํารัส ความ

ตอนหนึ่งวา

“ . . .พูดถึงไฟฟาและพลังงาน 

ไฟฟาและพลังงานน่ี การไฟฟาตองใช

พลังงาน เพราะวาสําหรับปนไฟฟาตอง

ใชพลงังาน เพือ่ใหมพีลงังานไฟฟา อันน้ี

ก็ทํามานานแลว เวลาขาดแคลนเชือ้เพลงิ

ก็บอกวาใหปดโทรทัศนใหปดไฟ แลว

บอกไดผลดี ความจริงเปดโทรทัศน ไม

เปนไร ถานํ้ามันเชื้อเพลิงหมดแลว ก็ยัง

ใชเชื้อเพลิงอยางอ่ืนได มี แตตองขยัน 

ตองหาวิธีท่ีจะทําใหเชื้อเพลิงเกิดขึ้น

มาใหม...”

 

ä¿à»š¹¸ÒµØ·ÕèäÁ‹ãª‹ÊÊÒÃ
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พลังงานสีเขียว

ไบโอดีเซล

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดํารัส เมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ความวา 

“...เดี๋ยวน้ีกําลังพัฒนาไบโอดีเซลเพราะวาถาใชดีเซลเปลือง แลวก็ดีเซลจะหมดโลกแลว 

แตไบโอดีเซลของแบบฝรั่งเพียง ๑๐ เปอรเซ็นต หมายความวาดีเซลแบบไบโอฯ แบบพืชใช ๑๐๐ 

เปอรเซ็นต อยางคราวกอนนี้ไปแลวนครนายก ใชไบโอฯ ๑๐๐ เปอรเซ็นต ไบโอฯ ใชนํ้ามันแบบแกส

โซฮอล ๑๐๐ เปอรเซน็ต ไมได ๑๐ เปอรเซน็ต อยางท่ีเขาใชขึน้ภเูขา ขึน้ตรงเขือ่น ขึน้ชนั รถก็ไปไดดี 

รถใชนํา้มันแกสโซฮอลแบบของเราก็ขึน้ไดด ีแตวามันจะมีนอยหนอยราคาถกูกวาถกูกวาดเีซล เดีย๋วน้ี

ก็ใชดเีซลแบบแกสโซฮอล มาตอนน้ีจะใชดีเซลแบบน้ํามันปาลม น้ํามันปาลม ๑๐๐ เปอรเซน็ต จะใชได

ไมตองใชดีเซลสั่งมาจากเมืองแขก คือ ถาเราใชดีเซลจากเมืองแขกอีกหนอยก็หมด อีกหนอยหมด 

แลวก็เดี๋ยวนี้ เขาก็มีเขาก็ไมใชแตจะเก็บเอาไวสําหรับมาขายใหเรา เราก็เสียแพงๆ...”

ไบโอดีเซลเปนผลิตภัณฑที่ไดจากการนํ้ามันพืชชนิดตางๆ หรือไขมันสัตว รวมทั้งนํ้ามันที่ใชแลวจาก

การปรุงอาหาร มาผานขบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยการเติมแอลกอฮอล เชน เมทานอล หรือเอทา

นอล และสารเรงปฏกิิรยิา เชน โซเดยีม-ไฮดรอกไซด ภายใตสภาวะทีอ่ณุหภูมสิงู เมือ่เปลีย่นเปนเอสเทอร เชน 

เมทลิเอสเตอร (methyl ester) หรอืเอทิลเอสเทอร (ethyl ester) ซึง่กค็อื “ไบโอดเีซล” นัน่เอง สามารถแบงตาม

ประเภทของนํ้ามันที่นํามาใชไดเปน ๓ ประเภท ดังนี้

๑. ไบโอดีเซลที่ใชนํ้ามันของพืชหรือนํ้ามันสัตว ซึ่งสามารถเอามาใชไดทันทีกับเครื่องยนตดีเซล โดย

ไมตองผสมหรือเติมสารเคมีอื่นใด 

โรงงานผลิตไบโอดีเซล
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๒. ไบโอดีเซลแบบลูกผสม เปนการผสมกันระหวางนํ้ามันพืช (หรือ

นํา้มนัสตัว) กับนํา้มนักาด นํา้มนัดเีซล หรอืนํา้มนัชนิดอืน่ๆ เพ่ือใหไบโอดเีซล

ที่ไดมีคุณสมบัติใกลเคียงกับนํ้ามันดีเซลใหมากที่สุด

๓. ไบโอดีเซลแบบเอสเทอร ไบโอดีเซลประเภทนี้ตองผานการ

แปรรูปดวยกระบวนการทางเคมีที่เรียกวา ทรานส-เอสเทอริฟเคชั่น (Tran 

esterification) เสียกอน ซึ่งไบโอดีเซลประเภทนี้ มีคุณสมบัติที่เหมือนกับ

นํ้ามันไบโอดีเซลมากที่สุด สามารถนํามาใชกับรถยนตได โดยไมกอใหเกิด

ปญหากับเครื่องยนต 

ปจจุบัน ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นํานํ้ามันไบโอดีเซลใชทดแทนนํ้ามันดีเซลในเครื่องจักรกล

การเกษตร และรถยนตของศูนยฯ ตลอดจนสามารถจําหนายแกผูบริโภคทั่วไปไดใชในราคาประมาณลิตรละ

๒๘ บาท ซึ่งมีราคาถูกกวาน้ํามันดีเซล สามารถใชกับพาหนะท่ัวไป เชน รถยนต รถโดยสารประจําทาง 

การประมงของกลุมชาวประมงชายฝงจังหวัดนราธิวาส โดยไดกอสรางถังขนาดความจุ ๑,๐๐๐ ลิตร เพื่อให

เพียงพอแกความตองการ เปนการลดตนทุนดานเชื้อเพลิงของศูนยฯ 

 นอกจากนี้ ที่โครงการทดลองการปลูกปาลมในพ้ืนท่ีโครงการชัยพัฒนาแมฟาหลวง ตําบล

หนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดมีการผลิตไบโอดีเซลครบวงจรไดเริ่มผลิตนํ้ามัน

ไบโอดีเซล ชนิด บี๑๐๐ ทดสอบใชกับยานพาหนะและเครื่องจักรกลการเกษตร รวมท้ังนํามาใชกับรถยนต

ในโครงการ และใชในเตาความรอน เปนตน และท่ีสหกรณนิคมอาวลึกชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลมน้ํามัน

กระบี่ อําเภออาวลึก จังหวัดกระบี่ ไดมีการศึกษารูปแบบเคร่ืองผลิตไบโอดีเซลอยางงาย โดยใชกรดและ

ดางทําปฏิกิริยาในอุณหภูมิท่ีเหมาะสมผานกระบวนการไมยาก และไมมากอุปกรณ (ใชถังใบเดียว) 

ซึ่งเกษตรกรสามารถทําเองได ซึ่งเรียกวา “เครื่อง K-Cat 1”

 

สบูดํา

เมื่อป ๒๕๒๘ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดเสด็จ

พระราชดาํเนินไปทรงเย่ียมราษฎร และทอดพระเนตรความกาวหนา

ผลการดาํเนินงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํรใินพ้ืนท่ีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ในการนี้ ไดพระราชทานพระราชดําริเกี่ยวกับ

การใชพลังงานทดแทน โดยใหพิจารณาปลกูออย มนัสาํปะหลัง เพ่ือ

สกัดแอลกอฮอลผสมกับน้ํามนัเบนซนิ เรยีกวา แกสโซฮอล และปลกู

สบูดํา เพื่อสกัดนํ้ามัน ซึ่งสามารถใชแทนนํ้ามันดีเซลได 
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สบู ดําเปนพืชพ้ืนเมืองของทวีป

อเมริกาใต ชาวโปรตุเกสนําเขามาปลูก

ในประเทศไทย ในชวงปลายสมัยกรุง

ศรีอยุธยา สบูดําเปนไมพุมยืนตนขนาด

กลาง ความสูง ๒ - ๗ เมตร อายุยืนไมนอย

กวา ๒๐ ป ลําตนและยอดคลายละหุง 

แตไมมีขน อยูในวงศไมยางพารา เมื่อหัก

ลําตน สวนยอดหรือสวนกานใบจะมียาง

สีขาวขุนคลายน้ํานมไหลออกมา มีกลิ่น

เหม็นเขียว ออกดอกเปนชอกระจุกท่ีขอ

สวนปลายของยอดขนาดดอกเลก็สเีหลอืงมี

กลิน่หอมออนๆ มดีอกตวัผูจาํนวนมากและ
ดอกตวัเมยีจาํนวนนอยอยูบนตนเดยีวกนั สาํหรบัผลและเมลด็มสีาร Hydrocyanic เมลด็สบูดาํมสีารพิษเรยีก

วา Curcin หากบริโภคแลวทําใหเกิดอาการทองเดินเหมือนสลอด เมล็ดสบูดําประมาณ ๔ กิโลกรัม จะสกัด

นํ้ามันได ๑ ลิตร หรือประมาณ ๒๕ - ๓๐ เปอรเซ็นต ของผลผลิต ทั้งนี้ นํ้ามันที่ไดจากการสกัดจะตองกรอง

สิ่งสกปรกออก หรือทิ้งใหตกตะกอนกอนนําไปใชงาน และสามารถใชกับเครื่องยนตดีเซลโดยไมตองใชนํ้ามัน

ชนดิอืน่ผสมอกี ซึง่เปนคณุสมบตัพิิเศษของน้ํามนัสบูดาํ ทาํใหเกษตรกรใชงานไดสะดวก และไมมคีวามยุงยาก 

ซึ่งในปจจุบันศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง ๖ แหง ไดมีการศึกษา ทดลอง และสาธิตใหผูที่สนใจไดศึกษาเรียนรู

เอทานอล

พระบาทสมเด็จพระเจ าอยู หัว  ได พระราชทาน

พระราชดําริใหโครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา พรอม

พระราชทานเงินทุน ๙๒๕,๕๐๐ บาท เพ่ือศึกษาถึงการนํา

ออยมาแปรรูปเปนเอทิลแอลกอฮอลหรือเอทานอล โดยการนํา

แอลกอฮอลที่ผลิตไดน้ีมาผสมกับน้ํามันเบนซินไดเปนน้ํามัน

เชื้อเพลิง “นํ้ามันแกสโซฮอล” (Gasohol) หรือนิยมเรียกสั้นๆ วา 

“แกสโซฮอล” เปนเชือ้เพลงิเหลวท่ีไดจากการยอยสลายแปงและ

นํ้าตาลดวยเอนไซม สามารถผลิตไดจากผลผลิตทางการเกษตรและวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ทุกสวนของ

พืชสามารถนาํมาใชเปนวัตถุดบิสาํหรบัผลติเอทานอลได สาํหรบัวัตถุดบิท่ีใชผลติเอทานอล สามารถแบงออก 

เปน ๓ ประเภทใหญๆ ดังนี้
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๑. วัตถุดิบประเภทแปง ไดแก 

ผลผลิตทางการเกษตรพวกธัญพืช เชน 

ขาวเจา ขาวสาลี ขาวโพด และพวกพืช

หวั ไดแก มนัสาํปะหลงั มนัฝรัง่ มนัเทศ 

เปนตน

๒ วัตถุดิบประเภทน้ําตาล 

ไดแก ออย กากน้ําตาล บทีรทู ขาวฟาง

หวาน เปนตน

๓. วัตถุ ดิบประเภทเส นใย 

สวนใหญเปนผลพลอยไดจากผลผลิต

ทางการเกษตร เชน ฟางขาว ชานออย 

ราํขาว เศษไม เศษกระดาษ วัชพืช รวม

ทั้งของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 

ตอมาไดรวมมือกับการปโตรเลียมแหงประเทศไทย และสถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง

ประเทศไทย ปรับปรุงคุณภาพของเอทานอลเพื่อมาผสมกับนํ้ามันเบนซิน สามารถนํามาจําหนายเพื่อเติมรถ

ของประชาชน และทดลองผสมเอทานอลที่ความบริสุทธิ์รอยละ ๙๕ กับนํ้ามันดีเซลและสารอิมัลชิไฟเออรใน

อัตราสวน ๑๔:๘๕:๑ เรียกวานํ้ามันดีโซฮอล ใชเปนเชื้อเพลิงรถยนตดีเซลของโครงการจิตรลดาซึ่งใชไดอยาง

มีประสิทธิภาพ และสามารถลดมลพิษได

 

เชื้อเพลิงอัดแทง (แกลบอัดแทง)

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระราชทานพระราชดําริ เมื่อป ๒๕๑๘ ความวา 

“. . .ควรมีการนําแกลบมาใช งานใหเป น

ประโยชนทั้งทางดานการทําเปนปุยสําหรับปรับปรุง

สภาพดินและทําเปนเชื้อเพลิง ซึ่งจะชวยอนุรักษ

ปาไมไดอีกทางหนึ่งดวย...” 

ตัวอยางเชน การนําแกลบไปใชเปนอาหารสัตว 

ทําเปนปุย ทําเชื้อเพลิง และการนําแกลบมาอัดใหเปน

แทงแลวแปรสภาพใหเปนเชือ้เพลงิแทง เริม่จากโรงสขีาว

ตัวอยาง ในสวนจิตรลดาทดลองใชแกลบท่ีได โดยเลือก

ใชเฉพาะสวนทีม่ีความชื้นไมเกนิรอยละ ๑๐ การผลิตเริ่ม
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จากการขบัแกลบใหไหลผานสกร ูแลวมเีครือ่งบดแกลบใหละเอยีดและทําใหแนนผานกระบอก โดยกระบอก

จะถูกเผาดวยเศษแกลบอดัแทงซึง่มคีวามรอนประมาณ ๒๕๐ - ๒๗๐ องศาเซลเซยีส และเน่ืองจากวัสดแุกลบ

ประกอบดวยสารเซลลูโลส ลิกนิน และคารโบไฮเดรต ดังนั้นเมื่อสารเซลลูโลสถูกความรอนจากกระบอก สาร

เซลลูโลสจะหลอมละลายและเคลือบดานนอกของแทงแกลบใหแข็ง ทําใหแกลบเกาะกันเปนแทง ซึ่งในการ

ทาํวิจยั ทดลอง และพัฒนาในเบือ้งตนพบวา ความรอนท่ีไดจากแกลบอดัแทง ใหความรอนประมาณ ๓,๘๘๖ 

กิโลแคลอรีตอ ๑ กิโลกรัม และถานแกลบใหความรอนประมาณ ๔,๗๓๐ กิโลแคลอรีตอ ๑ กิโลกรัม 

 

แกสชีวภาพ

บอแกสชีวภาพจากมูลสัตว

การผลิตแกสชีวภาพจากมูลสัตวเพื่อใชในครัวเรือน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว ทรงมีพระราชดําริ 

ใหทดลองผลิตแกสชีวภาพจากมูลโค โดยใชกระบวนการ

นํามูลโคมาหมักซึ่งจะได “Biogas” หรือ “แกสชีวภาพ” 

สําหรับใชเปนเชื้อเพลิงในโครงการสวนพระองค และโรงโคนม 

นอกจากนี้พระองคยังทรงมีพระราชดําริใหนํากากที่เหลือจาก

บอหมักแกสชีวภาพไปทําเปนปุย โดยมูลโคที่เปนสารละลาย

หรือกากท่ีเหลือจากการผลิตแกสชีวภาพที่อยูในถังหมัก สวน

หนึ่งจะถูกนําไปใชสําหรับเพาะเลี้ยงสาหรายเกลียวทอง ซึ่ง

สาหรายชนิดนี้สามารถนําไปทําเปนอาหารสําเร็จรูปเพ่ือใช

เลีย้งปลา กากทีเ่หลอือกีสวนหนึง่นาํมาทําเปนปุยใสแปลงเพาะ

ปลกูพืช เพ่ือนําไปทําเปนอาหารสตัว และกากบางสวนนําไปใช

สําหรับบํารุงบอเพาะพันธุปลานิลอีกดวย 

เริ่มดําเนินการทดลองในโครงการสวนพระองค สวน

จิตรลดาโดยใชมูลของโคในโครงการโรงโคนมสําหรับผลิตแกส

ชีวภาพ ซึ่งตอมาไดรับการพัฒนาใหสามารถผลิตพลังงานใน

จาํนวนทีม่ากขึน้ จนกระท่ังผูประกอบการฟารมขนาดกลาง และ

ขนาดใหญสามารถนําไปพัฒนาสรางโรงงานผลติแกส เพ่ือเปน

พลังงานหมุนเวียนภายในฟารมของตนได

นอกจากนี้ ในศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง ๖ แหง ก็ได

มีการศึกษา ทดลอง และสาธิตการใชแกสชีวภาพ เพ่ือให

ประชาชนไดนํามาเรียนรูดวย
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การผลิตกระแสไฟฟ าจากแก สขยะตามแนว

พระราชดําริ

เมื่อป ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว เสด็จ

พระราชดาํเนินไปทรงเปนประธานเปด ในงานนิทรรศการอทุยานวิจยั

และงานเกษตรแหงชาติ ไดพระราชทานพระราชดํารัส ความวา 

“ดูดแกสมาทําไฟฟาเราเห็นดวย แตวาขออีกขั้นหนึ่ง 

มีเวลาอีกประมาณสัก ๕ ป ที่จะมาทําไฟฟาดวยขยะที่สลาย

ไบโอแกสออกไปแลว เอาออกไปและก็มาเผาดวยเครื่อง

สาํหรบักรองมลพษิท่ีออกมาจากการเผาตัง้แตตนก็มาฝง แลว

เราก็ดดูแกสออกมาใช แลวขดุ หลงัจากน้ันนํามาเผา ไดขีเ้ถา

แลวนําไปอัด หมดจากหลุมนี้ก็เอาขยะมากลบ ก็ผลิต ๑๐ ป 

ครบวงจรแลว” 

และไดพระราชทานพระราชดําริ ใหจัดตั้ง “กองทุนบําบัดและใชประโยชนจากขยะ และพระราชทาน

ทนุจากมลูนิธิชยัพัฒนา จาํนวน ๑ ลานบาท แกคณะทํางานของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร และพระราชทาน

แนวทางการดําเนินงาน โดยใหแบงพื้นที่ฝงกลบขยะออกเปน ๒ สวน คือ

สวนแรก - ในกรณีที่มีพื้นที่ฝงกลบอยูแลว ใหใชกาซจากขยะใหหมดกอน จากนั้นนําขยะไปแยกสวน

ทียั่งสามารถใชเปนเชือ้เพลงิไดใหนําไปเผา เพ่ือนําเอาพลังงานความรอนไปใชประโยชน แลวเถาถานก็นําไป

ผสมกับวัสดุที่เหมาะสมเพื่ออัดเปนแทง นําไปใชในการกอสรางได เมื่อพื้นที่สวนแรกวางลงก็สามารถนําขยะ

มาฝงกลบไดใหม

สวนที่สอง - ขณะที่ดําเนินการรอนแยกขยะในพื้นที่สวนแรก ก็ใชประโยชนจากกาซควบคูกันไปกอน 

เมื่อกาซหมดแลวจึงดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับท่ีไดดําเนินการในพ้ืนท่ีสวนแรก ซึ่งถากระทําไดอยาง

ตอเนื่องโดยจัดเวลาใหเหมาะสม ก็จะทําใหพื้นที่ฝงกลบหมุนเวียนตลอดไป

สําหรับพ้ืนท่ีในการดําเนินโครงการน้ัน ตั้งอยูที่ หมู ๒๑ ตําบลสระสี่มุม อําเภอกําแพงแสน จังหวัด

นครปฐม บนพื้นที่เกือบ ๒๐๐ ไร โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และบริษัทเอกชน เชน บริษัท กลุม ๗๙ 

จํากัด และบริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จํากัด รวมสนับสนุน โดยมีเปาหมายการดําเนินการผลิตกระแสไฟฟา

ใหได ๒๓๐ กิโลวัตต โดยแบงเปนการใชไฟฟาภายในสํานักงานโครงการสวนหน่ึง ท่ีเหลือประมาณ 

๒๐๐ กิโลวัตต จะจําหนายเขาสูระบบการไฟฟา ซึ่งผลการดําเนินโครงการดังกลาวประสบผลสําเร็จเปน

อยางดี 
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พลังงานแสงอาทิตย

บานพลังงานแสงอาทิตย

บานพลงังานแสงอาทติยเปนโครงการทีก่รมการพลงังานทหาร ไดจดัทาํขึน้ ณ พระราชวังสวนจติรลดา 

เน่ืองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองราชยเปนปที่ ๕๐ โดยใชชื่อโครงการวา “โครงการ

พัฒนาระบบผลิตพลงังานไฟฟาจากเซลลแสงอาทติยเฉลมิพระเกียรต”ิ เมือ่วันที ่๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ในชวงเริ่มแรก ระบบประกอบดวยเซลลแสงอาทิตย จํานวน ๔๐ แผง กําลังไฟฟาที่ผลิตได 

๒.๒ กิโลวัตต ติดตั้งอยูบนหลังคาบาน ในบานพลังงานแสงอาทิตยน้ี สามารถใชกับวิทยุ 

โทรทัศน ระบบแสงสวาง เครื่องปรับอากาศ ตอมาไดมีกําลังผลิต รวมเปน ๒.๓๑ กิโลวัตต 

ทําใหกระแสไฟฟาท่ีผลิตไดจากเซลลแสงอาทิตยมีมากกวาความตองการใชไฟฟาในขณะ

นั้น กระแสไฟฟาสวนเกินจะถูกขายคืนเขาในระบบสายสงของการไฟฟาฯ ในทางกลับกัน

หากความตองการใชกระแสไฟฟาในขณะน้ันมมีากกวากระแสไฟฟาท่ีผลิตได กระแสไฟฟา

สวนที่ขาดก็จะถูกซื้อเสริมเขามาจากระบบสายสงของการไฟฟาฯ ตามปกติ ซึ่งการทํางาน

ของระบบไดรับการออกแบบใหเปนการทํางานแบบอัตโนมัติ 

 

ระบบสูบน้ําดวยเซลลแสงอาทิตยในโครงการเกษตรผสมผสานมูโนะอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระราชดําริใหขุด

คลองมูโนะเพ่ือรับน้ําดีจากแมนํ้าโก-ลกและระบายน้ําเพ่ือปองกันน้ํา

ทวม และกอสรางระบบชลประทานในแปลงนารูปแบบเกษตรผสม

ผสาน เพ่ือเปนแปลงตวัอยางใหเกษตรกรบรเิวณบานมโูนะ ตาํบลมโูนะ 

อาํเภอสุไหงโก-ลก การสงน้ําโดยวธีิสบูนํา้ เนือ่งจากพ้ืนท่ีโครงการอยูสงู

กวาระดับน้ําสูงสุดในคลองมูโนะ โดยใชเครื่องสูบน้ําดวยไฟฟาขนาด 

๑๘.๕ กิโลวัตต มอีตัราสบูน้ําอยูท่ี ๙๐๐ ลกูบาศกเมตรตอชัว่โมง ระยะ

ทางกวา ๙,๓๓๕ เมตร

อยางไรก็ตาม ระบบสูบนํ้านี้ตองประสบปญหาดานภาระ

คากระแสไฟฟา โดยเฉลี่ยในชวงฤดูกาลเพาะปลูก (กุมภาพันธ - 

พฤษภาคม) ประมาณ ๔,๐๐๐ - ๘,๐๐๐ บาท/เดือน และหากมีการ

ทํานาปรัง จะเพิ่มเปน ๘,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน นอกจากนี้ยังมี

อีกหลายกิจกรรมท่ีตองใชการสูบน้ํา ซึ่งทําใหมีภาระคากระแสไฟฟา

เพิ่มมากขึ้น
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จงึไดนําระบบผลติและจาํหนายไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยมาทดลองในโครงการดงักลาวเพ่ือชวยลด

ภาระคาใชจายดานไฟฟาในการสูบนํ้า สําหรับระบบเซลลแสงอาทิตยนี้ ประกอบดวยเซลลแสงอาทิตยขนาด 

๗๕ วัตต จํานวน ๓๖ แผง มีกําลังผลิตไฟฟาอยูที่ ๒,๗๐๐ วัตต สามารถสูบนํ้าไดวันละ ๑๗๐ ลูกบาศกเมตร 

ซึ่งชวยใหราษฎรลดคาใชจายในการสูบนํ้าไดเปนอยางดี

พลังงานนํ้า

กังหันนํ้าผลิตไฟฟาที่ประตูนํ้าคลองลัดโพธิ์

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งถามเจาหนาที่ท่ีเก่ียวของวา “โครงการ

 คลองลัดโพธิ์จะทําประโยชนไดอยางมหัศจรรย มีพลังงานมหาศาล จะใชพลังงานนํ้าที่ระบายผาน

คลองทําประโยชนอยางอื่นดวยไดหรือไม”

จากพระราชกระแสรับสั่งถามดังกลาว กรมชลประทานใน

ฐานะผูดูแลโครงการดังกลาว จึงไดรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร ติดตั้งกังหันน้ําผลิตกระแสไฟฟาที่ประตูระบายน้ํา โดย

ใชหลักพลังงานจลนของกระแสนํ้าไหลเปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟา ซึ่ง

ความเร็วของกระแสนํ้าในคลองลัดโพธ์ิเหมาะสมในการพัฒนาไฟฟา

พลังนํ้าได

กังหันท่ีเหมาะกับคลองลัดโพธ์ิมี ๒ แบบ คือหมุนตามแนวแกน 

และแบบหมนุขวางการไหล สามารถใชไดกับความเรว็กระแสนํา้ ๒ เมตร

ตอวินาทีขึ้นไป กังหันนํ้าทั้ง ๒ แบบ สามารถผลิตกําลังไฟฟาสูงสุดแบบ

ละ ๕.๗๔ กิโลวัตตตอชั่วโมง ชวยลดคาไฟฟาของประตูระบายนํ้าคลอง

ลัดโพธ์ิ การทํางานของกังหันนํ้านั้นเริ่มจากการนําโครงเหล็กที่มีกังหัน

ติดต้ังอยูใสไวท่ีประตูระบายนํ้าคลองลัดโพธ์ิ เมื่อกระแสนํ้าไหลผาน

ใบพัดจะเปนตนกําลังหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบแมเหล็กถาวรท่ีบรรจุ

อยูภายในกลองที่สามารถจมน้ําได เมื่อกังหันนํ้าเริ่มทํางานจะไดกระแส

ไฟฟาสลับ จากน้ันจะใชเครื่องแปลงใหกลายเปนไฟฟากระแสตรง และ

ทาํการควบคมุแรงดนัไฟฟา แลวจงึจะสงตอเขาระบบไฟฟาของการไฟฟา 

นครหลวง นอกจากน้ียังตอยอดไปยังโครงการประตูระบายน้ําบรมธาตุ 

จงัหวัดชยันาท และยังเตรยีมขยายไปยังประตรูะบายนํา้อกีกวา ๓๖๑ แหง

ทั่วประเทศ ซึ่งหากติดตั้งแลวเสร็จ คาดวาจะสามารถผลิตกระแสไฟฟา

จากประตูระบายนํ้าตางๆ ไดราวปละ ๒๓,๐๑๐ กิโลวัตต
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จากแนวพระราชดําริดังกลาว การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยจึงกอสรางโรงไฟฟาพลังนํ้าบาน

สนัตขิึน้บรเิวณเหนือเขือ่นบางลาง โดยตดิตัง้เครือ่งกําเนดิไฟฟาขนาด ๑,๒๗๕ กิโลวตัต จาํนวน ๑ เครือ่ง และ

ติดตั้งทอสงนํ้ายาว ๑,๘๐๐ เมตร สามารถจายกระแสไฟฟาไดในป พ.ศ. ๒๕๒๕ โรงไฟฟาพลังนํ้าบานสันติ

นับเปนโรงไฟฟาใตภูเขาแหงแรกของประเทศไทย ที่มีการควบคุมดวยเทคโนโลยีชั้นสูงดวยการเดินเครื่องใน

ระบบอตัโนมตั ิสามารถสัง่การและควบคมุการเดนิเคร่ืองโดยตรงจากโรงไฟฟาเขือ่นบางลาง สามารถอาํนวย

ประโยชนแกราษฎรในทองถิ่นไดเปนอยางดี

พลังนํ้าบานยาง จังหวัดเชียงใหม 

พลอากาศตรี กําธน  สินธวานนท 

องคมนตรี เลาวา “พระองคทานทรงมี

ความรู ว า การผลิตไฟฟาจากพลังน้ํา

สามารถทําไดสองแบบ แบบแรกไดจาก

การที่นํ้าไหลจากท่ีสูงลงมาพัดกังหัน

เครื่องกําเนิดไฟฟา สวนอีกแบบหน่ึงคือ 

น้ําไหลในทางราบ ซึ่งหากไหลอยูตลอด

เวลากท็ําใหกงัหนัเครื่องกาํเนิดไฟฟาหมุนไดเชนกนั เมื่อพระองคทอดพระเนตรเห็นทางนํ้าไหลอยูตลอดเวลา

ที่บานยาง จึงทรงมีพระราชดําริใหศึกษาถึงความเปนไปไดในการสรางไฟฟาท่ีน่ี ทรงมีพระราชประสงคให

ผลิตไฟฟา เพื่อนําไปใชในการดําเนินงานของโรงงานแปรรูปผลไม เพราะเวลานั้นยังไมมีไฟฟาเขาถึงหมูบาน

ดังกลาว” การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยจึงกอสรางโรงไฟฟาพลังน้ําบานยาง ในเดือนกรกฎาคม 

โรงไฟฟาพลังนํ้าบานสันติ จังหวัดยะลา 

ในวันท่ี ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๑ พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินทรงวางศิลาฤกษการกอสราง

เขื่อนบางลาง ในการนี้ ไดเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรฝายละแอ ซึ่ง

เปนฝายทดนํ้าขนาดเล็กจากคลองละแอ ท่ีสรางดวยการเจาะ

อุโมงคขนาดเล็ก และตอทอสงน้ําไปใหประชาชนในหมูบานสันติ

ใช พลอากาศตรี กําธน  สินธวานนท องคมนตรี ซึ่งในเวลาน้ัน

ดํารงตําแหนงเปนผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

กราบบังคมทูลวา น้ําประปาไหลแรง เพราะตอนํ้าลงมาจากที่สูง 

ทําใหกอกนํ้าเสียเปนประจํา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมี

รับสั่งวา “ถานํ้าแรง...ทําไมไมคิดทําไฟฟาดวย”
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พ.ศ. ๒๕๑๖ เมื่อแลวเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดโรงไฟฟาในเดือน

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๑๗ โรงไฟฟาบานยางสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดปละประมาณ ๐.๔ ลานกิโลวัตต 

นอกจากชวยใหโรงงานแปรรูปผลไมสามารถดําเนินงานไดแลว ยังชวยจายกระแสไฟฟาใหแกหมูบานยาง 

และหมูบานใกลเคียงอีกดวย

 

โรงไฟฟาพลังนํ้าเขื่อนหวยกุม จังหวัดชัยภูมิ

เมือ่คร้ังท่ี พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวเสดจ็พระราชดาํเนนิไปทรง

เปดเขือ่นจฬุาภรณ ทรงมพีระราชดาํรใิหการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย 

ศึกษาถึงความเปนไปไดในการสรางเขื่อนอีกแหงบริเวณใตเขื่อนจุฬาภรณ

หางออกไปประมาณ ๔๐ กิโลเมตร เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา

ของเกษตรกร พลอากาศตรี กําธน สินธวานนท องคมนตรี เลาถึงการเสด็จ

พระราชดาํเนินในครัง้น้ันวา “พอกราบบงัคมทลูวา เปนพระมหากรณุาธิคณุ

ลนเกลาลนกระหมอมท่ีเสด็จมาเปดเข่ือนเล็กๆ” พระองคทานก็ทรงมีรับสั่ง

วา “นีค่อืเขือ่นท่ีใหญทีส่ดุของฉนัแลว” เขือ่นหวยกุมนอกจากชวยบรรเทาความเดอืดรอนของเกษตรกรบรเิวณ

ลาํนํา้พรมตอนลาง ครอบคลมุพ้ืนท่ีเกษตรกรรมประมาณ ๘๐,๐๐๐ ไร แลว ยังเปนเขือ่นท่ีสามารถผลติกระแส

ไฟฟาไดประมาณ ๑๓,๐๐๐ กิโลวัตตตอชัว่โมง อกีดวย เปนอกีโครงการพระราชดาํรทิีท่รงคาํนึงถึงความเดอืด

รอนของประชาชนเปนสําคัญ ในขณะเดียวกันก็เปนตัวอยางของการใชทรัพยากรเพื่อใหไดประโยชนสูงสุด

 

โรงไฟฟาคลองชองกลํ่า โครงการตามพระราชดําริ

เมื่อวันท่ี ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จ

พระราชดําเนินไปทรงเย่ียมเยียนราษฎรในพ้ืนที่ ทรงมีพระราชดําริ ใหพิจารณานําน้ํา

ที่ระบายจากเขื่อนมาใชประโยชนในการผลิตกระแสไฟฟา กอนระบายน้ําไปใชใน

การเกษตร และทรงมพีระราชดาํรใิหเพ่ิมความสงูของเขือ่นคลองชองกลํา่ตอนบนอกี ๒ 

เมตร หรอืตามความเหมาะสม เพ่ือใหอางเก็บน้ํามคีวามจมุากขึน้ และสามารถเพ่ิมกําลงั

ผลติกระแสไฟฟาไดมากขึน้ ตามไปดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จงึพัฒนา

สรางเปนโรงไฟฟาพลังนํ้าคลองชองกลํ่าตอนบนที่ตําบลหนองนํ้าใส อําเภอวัฒนานคร 

จงัหวัดสระแกว เพ่ือผลติกระแสไฟฟาใชกับเครือ่งสขีาว และไฟฟาแสงสวางสาธารณะ

ในหมูบาน ๓ แหง คือ คลองทราย คลองคันโท และทากระบาก ของจังหวัดสระแกว
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สิทธิบัตรแหงพระอัจฉริยภาพ

จากผลสําเร็จแหงพระอัจฉริยภาพในการพัฒนาพลังงานทดแทน เมื่อวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๔๔ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี เปนผูแทน

พระองค ย่ืนจดสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ กรมทรัพยสินทางปญญา 

กระทรวงพาณิชย ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ คือ “การใชน้ํามันปาลมกลั่นบริสุทธ์ิเปนน้ํามันเชื้อเพลิง

เครื่องยนตดีเซล” สิทธิบัตร เลขที่ ๑๐๗๖๔ 

เมื่อวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ กรมทรัพยสินทางปญญาไดรับจดทะเบียน และออกสิทธิบัตร

สิ่งประดิษฐในพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประกอบดวย 

๑. เครื่องกําเนิดไฟฟาพลังงานจลน เลขที่สิทธิบัตร ๒๙๑๖๒ 

๒. โครงสรางเครื่องกําเนิดไฟฟาพลังงานจลน เลขที่สิทธิบัตร ๒๙๑๖๓ 

ซึ่งวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานนามสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ

เคร่ืองกําเนดิไฟฟาพลงังานจลนและโครงสรางเครือ่งกําเนิดไฟฟาพลงังานจลนวา “อทุกพลวัต” มคีวามหมาย 

คือ อุทก (นํ้า) + พลวัต (เคลื่อนที่,  เคลื่อนไปดวยแรง) = กังหันผลิตไฟฟาดวยพลังนํ้าไหล





¾Ô·Ñ¡É�»†Ò à¾×èÍÃÑ¡ÉÒªÕÇÔµ
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ปาไม เปนทรัพยากรท่ีอํานวยประโยชนทั้งทางตรงและทางออมแกสิ่งมีชีวิต ชวยรักษาสมดุลสภาพ

อากาศ ตนนํ้าลําธาร ความชุมชื้นเพื่อเกื้อกูลแกทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ทั้งดิน นํ้า ซึ่งเปนแหลงรวมพันธุพืช

พฤกษาชาติ การทําลายปาจึงเปนสาเหตุทําใหพื้นที่ตนนํ้าลําธาร มีปริมาณนํ้านอยลง เกิดเปนภาวะแหงแลง

ตามมาโดยเฉพาะในฤดฝูนหากปราศจากปาคอยดดูซบันํา้ นํา้ฝนจะชะลางหนาดนิ เกิดปรากฏการณน้ําหลาก

และภาวะอุทกภัย และสงผลใหกาซคารบอนไดออกไซดในอากาศถูกนําไปใชนอยลง โลกรอนขึ้นเกิดภาวะ

เรือนกระจก (Greenhouse Effect) 

¾Ô·Ñ¡É�»†Ò à¾×èÍÃÑ¡ÉÒªÕÇÔµ

สําหรับประเทศไทย จากการสํารวจขอมูลในป ๒๕๐๔ ซึ่งเปนปท่ีเริ่มมีการจัดทําแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ พบวาประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปาจํานวน ๒๗๓,๖๒๘ ตารางกิโลเมตร 

จาก พ้ืน ท่ี ท่ีดินในประ เทศไทย 

๕๑๓,๑๑๕ ตารางกิโลเมตร หรือ

คิดเปนประมาณ รอยละ ๕๓% ของ

พ้ืนทีท่ี่ดนิในประเทศไทย เมือ่เปรยีบ

เทียบกับขอมูลพ้ืนที่ป าที่สํารวจ

โดยกรมปาไม จนถึงป ๒๕๕๑ 

พบวามีพ้ืนที่ป าเหลืออยู จํานวน 

๑๗๑,๕๘๕ ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณรอยละ ๓๓ ของพื้นที่ที่ดิน

ในประเทศไทย 

ป ๒๕๐๔

ป ๒๕๕๑

พื้นที่ปา ๕๓%

สัดสวนแผนภูมิวงกลม ป ๒๕๐๔ - ๒๕๕๑

ปาคงเหลือ
๓๓%
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ดวยเหตน้ีุ การอนุรกัษและฟนฟูทรัพยากรปาไม จงึมคีวามสําคญัท่ีทุกภาคสวนท้ังรัฐ เอกชน ประชาชน 

ตองมีสวนรวมในการพัฒนาระบบนิเวศใหเกิดความย่ังยืนโดยยึดหลักการจัดการทรัพยากรปาไมตามแนว

พระราชดําริ แปลงไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

ปลูกปา

ในใจคน

ปลูกปา

ทดแทน

ปลูกปา

ในที่สูง

ปลูกปา ๓ อยาง

ประโยชน 

๔ อยาง

ปลูกปาบริเวณ

อางเก็บนํ้า

ปลูกปา

ตนนํ้า ภูเขาปา

ปาเปยก

ปลูกปา

โดยไมตองปลูก

ปารักนํ้า



´Ô¹ ¹íéÒ ÅÁ ä¿ 131
ÊÁ´ØÅÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔ 

แนวคิดการพัฒนาและฟนฟูปาไม

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

มีปา มีอาหาร

มีความสุข

มีผัก ผลไม

ปลอดสารพิษกิน

มีอาชีพ

ทะเล เหลือกิน

ขายได

มีปา

มีอาชีพ

อาหารมี

ไมอดตาย

แนวพระราชดําริในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม

๑. ปลูกปาในใจคน คือ การปลูกปาลงบนแผนดิน

 “…เจาหนาที่ปาไมควรจะปลูกตนไมลงในใจคนเสียกอน แลวคนเหลานั้นก็พากันปลูกตนไมลงบนแผนดิน

และรักษาตนไมดวยตนเอง...”

พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

เมื่อป ๒๕๑๙

ปาชายเลน

ปาพรุ
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 เปนแนวทางเพ่ือใหคนเกิดจิตสํานึกมีสวนรวมในการปลูกปา รวมกลุม

อนุรักษ ดูแล รักษาปา ปองกันการตัดไมทําลายปาและเฝาระวังไฟปาใหการใช

ประโยชนจากปาโดยนําพืชอาหารปามาใชบริโภค ใชสอย เชน หวาย ไมไผ ใหกับ

ชุมชนอยางจริงจัง และเกิดการสานเครือขาย สรางกฎกติกาในการอนุรักษปา ขยาย

ผลอยางยั่งยืน

๒. การปลูกปา ๓ อยาง ประโยชน ๔ อยาง

 “...การปลกูปา ๓ อยาง แตใหประโยชน ๔ อยาง ซึง่ไดไมผล ไมสราง

บาน และไมฟนน้ัน สามารถใหประโยชนไดถงึ ๔ อยาง คือ นอกจากประโยชน

ในตัวเองตามชื่อแลว ยังสามารถใหประโยชนอันท่ี ๔ ซึ่งเปนขอสําคัญ คือ

สามารถชวยอนุรักษดินและตนนํ้าลําธารดวย...”

พระราชดํารัส ณ โรงแรมรินคํา จังหวัดเชียงใหม 

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๒๓

ตัวอยางผลสําเร็จ เชน ชุมชนรักษปาไมบานแมตุงติง อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม มีการ

ปลูกไมใชสอย ไมกินได ไมเศรษฐกิจ เชน ปาชุมชนเพ่ือฟนคืนปาที่ถูกทําลายคืนความอุดมสมบูรณพ้ืนที่  

๔,๙๗๐ ไร สงประโยชนใหบานแมตุงติงมีสวนปาหวาย ไผ ปาสัก กวา ๑๕๐,๐๐๐ ลาน การปลูกกาแฟ

แทรกบริเวณแปลงสักประมาณ ๑๗ ไร รวมทั้งพืชอาหารจากปา เชน เห็ด ผักหวานปา หนอไม และสมุนไพร

นางพญาเสือโครง มะเขือแจเครือ บอระเพ็ด เปนตน
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๓. การปลูกปาทดแทน

 “...การปลูกปาทดแทนจะตองทําอยางมีแผน โดยดําเนินการไป

พรอมกับการพัฒนาชาวเขา ในการน้ีเจาหนาที่ปาไม ชลประทานและฝาย

เกษตรจะตองรวมกันสาํรวจตนน้ําในบรเิวณพืน้ท่ีรับผิดชอบเพือ่วางแผนปรับ

ปรุงตนน้ําและพัฒนาอาชีพราษฎรไดอยางถูกตอง สําหรับตนไมท่ีจะปลูก

ทดแทนไมท่ีถูกทําลายน้ัน ควรใชตนไมโตเรว็ ท่ีมปีระโยชนหลายๆ ทางคละ

กันไป และควรปลูกพืชคลุมแนวรองนํ้าตางๆ เพื่อยึดผิวดินและใหเก็บรักษา

ความชุมชืน้ไว นอกจากน้ัน จะตองสรางฝายเลก็เพือ่หนุนน้ําสงไปตามเหมือง

เพื่อไปใชในพื้นที่เพาะปลูกทั้ง ๒ ดาน ซึ่งจะทําใหนํ้าคอยๆ แผขยายออกไป 

ทําความชุมชืน้ใหบรเิวณนัน้ดวย ในการน้ีจะตองอธิบายใหราษฎรรูวา การท่ี

ปริมาณน้ําตามแหลงน้ําธรรมชาติลดลงน้ัน ก็เพราะมีการทําลายตนน้ําโดย

รูเทาไมถึงการณ...”

พระราชดํารัส วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๒๐

ณ สถานีหลวงพัฒนาชาวเขา จังหวัดเชียงใหม

  ตัวอยางผลสําเร็จ โครงการ

พัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําหวยบางทรายตอนบนฯ 

จังหวัดมุกดาหาร สามารถปองกันรักษา

ปาในโครงการฯ กวา ๑๘๔,๐๐๐ ไร โดย

การปรับปรุงระบบนิเวศ เพาะชํากลาไม 

ปลูกปาทดแทน อาทิ สัก ไผ สะเดา และไม

กินได เชน กลวย หวาย เปนแหลงอาหาร

ของชุมชน ปจจุบันมีกลุ มอาชีพอนุรักษ

ปาเกิดขึ้นกวา ๒๐๐ ราย โดยนอมนําแนว

พระราชดําริไปปลูกปาในพ้ืนท่ีตนเองและ

เพาะชํากลาไม เชน คอนแคน ซึ่งใชเปน

พืชสมุนไพร และยอดออนกินได สงขาย

กลาละ ๑๐ บาท เกษตรกรบางรายปลูกไว

ถึง ๕๐,๐๐๐ กลา สามารถทํารายไดไดถึง 

๕๐๐,๐๐๐ บาทตอป
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๔. การปลูกปาในที่สูง

 พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวทรงใหใชไมประเภททีม่ี

เมล็ดทั้งหลายขึ้นไปปลูกบนยอดเขาที่สูง เมื่อโตแลวออกฝกออก

เมลด็ก็จะลอยตกลงมาแลวงอกข้ึนเองในท่ีตํา่ตอไป เปนการขยาย

พันธุโดยธรรมชาต ิเปนการปลูกปาท่ีอาศยัหลักธรรมชาตพิลงัแรง

โนมถวงของโลก คือ ส่ิงท่ีอยูพ้ืนท่ีสูงยอมตกลงสูท่ีตํ่ากวาเสมอ 

ซึ่งทําใหประหยัดพลังงานและคาใชจายในการปลูกปา

 ตัวอยางผลสําเร็จ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ งานพัฒนาปาไม ซึ่งดําเนินการปลูกปา

ในที่สูง โดยการพัฒนาแมกไมธรรมชาติท่ีมีอยูใหสามารถเจริญเติบโตกระจายเมล็ดพันธุตามธรรมชาติ 

รวมทั้งการปลูกไมในท่ีสูง เชน ไมกระถินยักษ ใหโปรยเมล็ดพันธุลงสูดานลางเพ่ือใหเจริญเติบโตไดเอง

ตามธรรมชาติ

๕. การปลูกปาตนนํ้า 

  “…การท่ีจะมตีนน้ําลาํธารไปชัว่กาลนานน้ันสาํคัญอยูท่ีการรักษาปาและปลกูปาบรเิวณตน

นํา้ ซึง่บนยอดเขาและเนนิสงูขึ้น ตองมกีารปลกูปาโดยไมยืนตน และปลูกไมฟน ซึง่ไมฟนนัน้ราษฎร

สามารถตัดไปใชได แตตองมีการปลกูปาทดแทนเปนระยะ สวนไมยืนตนน้ันจะชวยใหอากาศมีความ

ชุมชื้น เปนขั้นตอนหน่ึงของระบบการใหฝนตกแบบธรรมชาติ ท้ังยังชวยดินบนเขาไมใหพังทลาย

เมื่อเกิดฝนตกอีกดวย ซึ่งถารักษาสภาพปาไวดีแลวทองถิ่นจะมีนํ้าไวใชชั่วกาลนาน...”

พระราชดํารัส วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๒๐ ณ พื้นที่อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

 ตัวอยางผลสําเร็จ โครงการพัฒนา

พ้ืนที่ปาขุนแมกวงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

จงัหวดัเชยีงใหม ซึง่มกีารปลกูปาทดแทน บรเิวณ

ตนน้ําเสรมิพืชพันธุธรรมชาตดิัง้เดมิ ไดแก ไมเตง็

ไมรัง เพ่ือรักษาความชุมชื้นใหปาคอยๆ ฟนตัว

เองตามธรรมชาต ิเห็นไดจากปรมิาณนํา้ฝนเฉลีย่ 

เมือ่ป ๒๕๓๕ จาํนวน ๗๘๒.๗ มลิลิเมตร ในป ๒๕๕๔ เพิม่ขึน้ ๒,๖๒๑ .๕๐ มลิลิเมตร แสดงถึงความสมบรูณ

ปาเพิ่มขึ้นมาก นอกจากนี้ชุมชนยังไดนําไมยืนตน ไมผลโตเร็ว เชน มะมวง พญาสัตบรรณ ไมเสี้ยว มะขาม 

ขนุน ไผ มาปลูกและขยายผลไปสูชุมชนเครือขาย รวมท้ังมีการตั้งกฎระเบียบรักษาปารวมกลุมรณรงค

สงเสริมปาในวันสําคัญตลอดจนการทําแนวกันไฟ และเพาะขยายพันธุกลาไมไผ หวาย สมโอ ลําไย เปนตน
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พระราชดํารัส วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๒๐

พระราชทานแกสมาชิก กลุมพัฒนาชาวไร  บานดอนขุนหวย ตําบลเขาใหญ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

 ตัวอยางผลสําเร็จ โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีแมอาว จังหวัดลําพูน สามารถฟนฟูปาท่ีถูกบุกรุก

ทําลายใหฟนความอุดมสมบูรณไดถึง ๖๑๐ ไร และสามารถจัดสรรท่ีดินทํากินใหแกราษฎร ๑,๙๘๘ คน 

ในรูป สปก. ๒,๕๙๘ ฉบับ รวมพื้นที่ 

๒๒,๔๓๐ ไร สงผลใหราษฎรในพ้ืนที่

โครงการเกิดการจัดการพัฒนาพ้ืนที่

ลุมนํ้าและมีสวนรวมในการอนุรักษ

ปา และเกิดอาชพีในภาคเกษตรกรรม 

ดังจะเห็นไดจากเกษตรกรตนแบบ

ความสําเร็จของโครงการ เชน นาย

สุพล จันทรอวน ชาวสวนลําไย ทุกวันนี้มีรายไดจากการปลูกลําไย 

มะมวง ซึ่งไดใชน้ําจากอางเก็บน้ําแมอาวนอย และสามารถปลูก

ไผเปนอาชีพเสริม โดยนําองคความรูจากการปลูกไผมาจากแนว

พระราชดําริการปลูกปาทดแทน มีรายไดกวา ๑๐๐,๐๐๐ บาทตอป

๖. การปลูกปาบริเวณอางเก็บนํ้า

 “…ทุกฝายตองรวมมือกันดําเนินการปลูกตนไม

ตามบรเิวณอางเก็บน้ําใหเปนแนวจนจรดเขตปาสงวน โดย

ปลูกตนไมชนิดโตเร็วและไมผล เพื่อชวยยึดดินและรักษา

ความชุมชื้นตลอดจนจําหนายผลไมได...”

พระราชดํารัส วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๐

“...ปลูกตนไมผล ไมฟน และไมไผตามบริเวณอาง

เก็บน้ํา โดยเฉพาะตามสนัเขา ซึง่เปนแหลงตนน้ํา เพือ่ชวย

ยึดดนิและรกัษาความชุมชืน้เพือ่ราษฎรจะไดมีไมประเภท

ตางๆ ไวเก็บผลและใชสอย...”
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๗. ภูเขาปา

 “ภูเขาปา” เปนการพัฒนาฟนฟูปาไมโดยใชความรูเบื้องตนทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี

มาเปนหลักในการดําเนินงาน

 “...การปลกูปาบนภเูขาตางๆ ในพ้ืนทีโ่ครงการศนูยศกึษาการพัฒนาหวยทรายฯ ควรดาํเนิน

การโดยวิธีที่เรียกวา “ปาเปยก” หรืออาจเรียกวา “ภูเขาปา” ก็ได แตในปจจุบันฝนตกนอย จึงจําเปน

ตองจัดสรางระบบสงน้ําดวยวิธีสูบน้ําขึ้นไปพักในบอพักน้ําบนภูเขา แลวทําระบบกระจายน้ําชวย

การปลูกปาแบบกึ่งถาวร คือประมาณ ๓ - ๔ ป เมื่อไมโตพอสมควรก็จะมีความชุมชื้นและจะชวยดูด

ความชื้นจากธรรมชาติดวย จากนั้นจึงยายระบบสงนํ้าดังกลาวไปชวยพื้นที่ใหมตอไปอีก...”

พระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๒๙

๘. ปาเปยก (Wet Fire Break) 

 เปนกลยุทธการพัฒนาปาไม โดยใชทรพัยากรน้ําเขามาชวยในการสรางแนวปองกันไฟเพ่ือปองกัน

ไฟไหมปาในระยะยาว วธีิการสรางปาเปยก หลกัสาํคญั คอื สรางความชุมชืน้เปนกําแพงก้ันไฟ โดยการกักน้ํา

ใหปาเปยก...เพื่อกั้นไฟ

 วิธีการแรก : ทําระบบปองกันไฟไหมปา โดยใชแนวคลองสงนํ้า และแนวพืชชนิดตางๆ ปลูกตาม

แนวคลองนั้น

 วธิท่ีีสอง : สรางระบบการควบคมุไฟปาดวยแนวปองกันไฟปาเปยก โดยอาศยันํา้ชลประทานและ

นํ้าฝน

วิธีที่สาม : โดยการปลูกตนไมโตเร็วคลุมรองนํ้า เพื่อใหความชุมชื้นคอยๆ ทวี

ข้ึนและแผขยายออกไปท้ังสองดานของรองน้ํา ซึ่งจะทําใหตนไมงอกงาม และมีสวน

ชวยปองกันไฟปา

วิธีที่สี่ : โดยการสรางฝายชะลอความชุมชื้นหรือที่เรียกวา Check Dam ขึ้น 

เพ่ือปดก้ันรองนํ้าหรือลําธารขนาดเล็กเปนระยะๆ เพ่ือใชกักเก็บนํ้าและตะกอนดินไว

บางสวน โดยนํ้าที่เก็บไวจะซึมเขาไปสะสมในดิน ทําใหความชุมชื้นแผขยายเขาไปทั้ง

สองดานกลายเปนปาเปยก

วธีิท่ีหา : โดยการสูบน้ําเขาไปในระดบัทีส่งูท่ีสดุเทาท่ีจะทําไดแลวปลอยนํา้ลง

มาทลีะนอยใหคอยๆ ไหลซมึดนิเพ่ือชวยเสรมิการปลกูปาบนพ้ืนท่ีสงูในรปู ภเูขาปาให

กลายเปนปาเปยก ซึ่งสามารถปองกันไฟปาไดอีกดวย
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 วิธีที่หก : ปลูกตนกลวยในพื้นที่ที่กําหนดใหเปนชองวางของปาประมาณ ๒ เมตร หากเกิดไฟไหม

ปาก็จะปะทะตนกลวย ซึ่งอุมนํ้าไวไดมากกวาพืชอื่น ทําใหลดการสูญเสียนํ้าลงไปไดมาก

ตัวอยางผลสําเร็จ เชน ศูนยการศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ 

อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ไดนําแนวพระราชดําริ การฟนฟูสภาพปา

ไมบนพ้ืนท่ีภูเขาดวยระบบปาเปยกหรือปาภูเขามาใช โดยจัดตั้งสถานี

สูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย สูบน้ําจากระบบชลประทานของระบบ

เครือขายอางเก็บน้ําสงข้ึนไปบนเขาเสวยกะปในระดับท่ีสูงที่สุดเทาท่ี

จะสามารถสงไปได ไดสรางบอพักน้ําไว ณ จุดที่สามารถสงนํ้าขึ้นไป

พรอมกับสรางระบบทอใหน้ําไหลลงมาทางดานลาง มกีารตดิตัง้หัวจาย

แบบสปริงเกอรเปนระบบกระจายน้ําเพ่ือสรางความชุมชื่นใหแกพ้ืนท่ี

ท่ีตองการ จากความสําเร็จของระบบดังกลาวไดขยายออกไปทําการ

ฟนฟูสภาพปาไมที่บริเวณเขารังแรงและเขาบอขิง โดยทําการติดตั้งระบบสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย

และระบบทอจายนํ้าในบริเวณพื้นที่ดังกลาว ซึ่งผลจากการดําเนินการทําใหพื้นที่ปาบริเวณภูเขาทั้งสามแหง

กลับมาอุดมสมบูรณอีกครั้ง

๙. การปลูกปาโดยไมตองปลูก

 “…ทิ้งปาตรงนั้นไว ๕ ป ไมตองไปทําอะไรเลย แตปาเจริญเติบโต

เปนปาสมบูรณ โดยไมตองปลูกสักตนเดียวคือวาการปลูกปาน้ัน สําคัญอยูท่ี

ปลอยใหเขาขึ้นเอง...”

พระราชดํารัส วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๗

 กลยุทธการปลูกปาโดยไมตองปลูกเปนไปตามหลักการกฎธรรมชาติ 

(Natural Forestation) อาศยัระบบวงจรปาไมและการทดแทนตามธรรมชาต ิ(Natural 

Succession) คือ การปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเติบโตของตนไมและควบคุม

ไมใหมีคนเขาไปตัดไม ไมมีการรบกวนเหยียบยํ่าตนไมเล็กๆ เมื่อทิ้งไวชวงระยะเวลา

หนึ่ง พืช ลูกไม พันธุไมตางๆ จะสามารถคอยๆ เจริญเติบโต แตกหนอ แตกกอ และ

ขยายฟนตัวข้ึน ทําใหระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตเริ่มเกิดข้ึนและเก้ือกูลกัน ตนไมเล็กๆ 

สามารถคลมุดนิไวใหเกดิความชุมชื้น ไมยนืตนกส็ามารถเติบโตใหรมเงาชวยปกปอง

ชะลอการระเหยอยางรวดเรว็ของน้ําในดนิ พืชเลก็และ ไมใหญก็สามารถเจรญิเตบิโต

ควบคูกันไปได



´Ô¹ ¹íéÒ ÅÁ ä¿138
ÊÁ´ØÅÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดําริ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๙ 

ความวา

 “...ใหชวยกันดูแลรักษาปา อยาไปรังแกปา ถาปลอยทิ้งไวไมใหใครไปรบกวน ระยะเวลา 

๓๐ - ๔๐ ป ปาแหงนี้จะฟนคืนสภาพจากปาเต็งรังเปนปาเบญจพรรณ...”

 การดําเนินงานสนองพระราชดําริ โดยจัดทําโครงการปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปาในพ้ืนท่ี

ปาเสื่อมโทรม ๓,๒๖๔ ไร ซึ่งมีสภาพเปนภูเขา ลักษณะดินเปนดินลูกรัง ดินรวนปนลูกรังและกรวดหินไมมี

แหลงนํ้าตามธรรมชาติ สภาพอากาศแหงแลง ซึ่งปาเดิมเปนปาเต็งรัง แตถูกบุกรุกทําลายจนเปนภูเขาโลน

แหงแลงมาก เมื่อดําเนินการควบคุมมิใหมีการบุกรุก และปองกันมิใหเกิดไฟปา สงผลใหพืชพันธุไมคอยๆ 

ฟนตัวงอกงามขึ้นทีละเล็กละนอยจนกระท่ังไมใหญปกคลุมปาอุดมสมบูรณย่ิงขึ้น ซึ่งจะทําใหมีสัตวปามา

อาศัยจํานวนเพิ่มมากขึ้นดวย

ภาพป ๒๕๒๘ ภาพป ๒๕๕๕

 ตัวอยางผลสําเร็จ โครงการเขา

ชะงุม จังหวัดราชบุรี คือ โครงการศึกษาวิธี

การฟนฟูท่ีดินเสื่อมโทรมเขาชะงุมอันเนื่อง

มาจากพระราชดําริ ตําบลเขาชะงุม อําเภอ

โพธาราม จังหวัดราชบุรี  ไดดําเนินการ

ปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปาในพ้ืนปา

เส่ือมโทรม ๓,๒๖๔ ไร ซึ่งมีสภาพเปนภูเขา 

ลักษณะดินเปนดินลูกรัง ซึ่งมีสภาพปาเดิม

เปนปาเต็งรัง ถูกบุกรุกทําลายจนเปนภูเขาโลนแหง ไดกลับฟนคืนสภาพเปนปา

เบญจพรรณท่ีอดุมสมบรูณ ดวยการดาํเนินงานตามแนวพระราชดาํรดิวยการดแูล

รักษาปาไมไปรังแกปา ปลอยทิ้งไวไมใหใครรบกวน ปาจะฟน คืนธรรมชาติเอง 

 ปจจุบันมีการปลูกสรางแหลงอาหารสัตว เน้ือท่ี ๓๐ ไร โดยปลูก

ไมชนิดตางๆ เชน ตนหวา, มะขามปอม, มะขวิด จํานวน ๑,๐๐๐ ตน สงผล

ใหทรัพยากรสัตวปาเพ่ิมพูนข้ึนมากนับจากป ๒๕๔๘ ซึ่งมีเพียง ๖๐ ชนิด 

แตในป ๒๕๕๓ มีถึง ๑๖๓ ชนิด เพิ่มขึ้น ๑๐๓ ชนิด 
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 ๑๐. ปาชายเลน : การพัฒนา ฟนฟู และอนุรักษปาชายเลนโดยอาศัยวงจรระบบนิเวศ

  “...ปาชายเลนมีประโยชนตอระบบนิเวศของพืน้ท่ีชายฝงทะเลและอาวไทย แตปจจุบนั

ปาชายเลนของประเทศไทยเรากําลังถูกบุกรุกและทําลายลงไป โดยผูแสวงหาผลประโยชนสวนตน 

จึงควรหาทางปองกันอนุรักษและขยายพันธุเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะตนโกงกางเปนไมชายเลนท่ีแปลก

และขยายพนัธุคอนขางยาก เพราะตองอาศยัระบบน้ําขึน้น้ําลงในการเจรญิเตบิโตดวย จึงขอใหสวน

ราชการที่เกี่ยวของ คือ กรมปาไม กรมประมง กรมชลประทาน และกรมอุทกศาสตร รวมกันหาพื้นที่

ที่เหมาะสมในการทดลองขยายพันธุโกงกางและปลูกสรางปาชายเลนกันตอไป...”

พระราชดําริ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๔

การพัฒนาปาชายเลนมิใชเพียงเพ่ือฟนฟูใหสภาพปาชายเลน 

มีความสมบูรณเพิ่มขึ้น แตทรงแนะวิธีการใชประโยชนจากปาใหไดอยาง

คุมคาและเหมาะสม ดังพระราชดํารัส ความตอนหนึ่งวา

“...พื้นท่ีปาชายเลนท่ีปลูกมาแลว ถาแนนเกินไปแสงแดด

สองลงไปไมถึง ไมมีออกซิเจน สัตวนํ้าไมสามารถอยูได จําเปนตอง

ตดัสางและไมท่ีตดัสางออกใหนําไปเผาถาน หรอืใชประโยชนอยาง

อื่น...”

“...พื้นที่ปาชายเลนควรขุดเปนหลุมเปนแองบาง เพื่อเปนที่

อาศัยของสัตวนํ้า...”

พระราชดํารัส วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕

ณ ตําบลปากนํ้าปราณ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ

สภาพปาชายเลนอาวคุงกระเบน ป ๒๕๓๐

สภาพปาชายเลนอาวคุงกระเบน หลังการฟนฟู

ป ๒๕๕๑
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ตั วอย  า งผลสํ า เ ร็ จ 

ศู น ย  ศึ ก ษ า ก า ร พั ฒ น า อ  า ว

คุ  งกระ เบนอัน เ น่ืองมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี ได

ดําเนินงานสนองพระราชดําริ 

โดยศึกษา คนควา เพ่ือพัฒนา

อนุรักษและฟนฟูสภาพปาชาย

เลนที่สูญเสียไปจนสามารถฟนฟูทรัพยากรชายฝงที่ถูกทําลายไปใหกลับมาสูความอุดมสมบูรณดังเดิม 

ไมวาจะเปนความสมบรูณของไมโกงกาง ไมแสม ไมลาํพู ท่ีทําใหปรมิาณสตัวน้ําชายฝงเพ่ิมมากขึน้ ดงัเห็นได

จากปริมาณความหนาแนนของหอยในป ๒๕๔๙ คิดเปน ๔๕๓.๖๗ ตัว/กิโลกรัม ป ๒๕๕๑ คิดเปน ๕๓๔.๙๙ 

ตัว/กิโลกรัม เพ่ิมข้ึน ๘๑.๓๒ ตัว/กิโลกรัม กุงแชบวยผลผลิตป ๒๕๕๐ ๑๕,๙๒๕ กิโลกรัม ปจจุบัน 

๒๐,๑๒๕ กิโลกรัม เพิ่มขึ้น ๔,๒๐๐ กิโลกรัม ปูมา ป ๒๕๕๐ มี ๑๙,๒๐๐ กิโลกรัม ปจจุบัน ๒๒,๘๐๐ เพิ่มขึ้น 

๓,๖๐๐ กิโลกรัม

ราษฎรสามารถเพ่ิมผลผลิตท้ังดานการประมงและดานเกษตรกรรม สามารถพ่ึงตนเองได อีกท้ัง

ความสมบูรณและการเพ่ิมมากขึ้นของหญาทะเลท่ีนํามาสูการคืนถ่ินของพะยูน เปนความสําเร็จที่สามารถ

เห็นไดอยางเปนรูปธรรม

๑๑. ปาพรุ : การพัฒนา ฟนฟู และอนรัุกษสภาพปาพร ุเพือ่ใหเกิด

ความสมดุลในระบบนิเวศ

 “...ปาพรุเปนพื้นที่ ท่ีสําคัญตอความอยูดีกินดีของราษฎรรอบ

พื้นท่ีพรุ อีกทั้งยังเปนอางเก็บน้ําธรรมชาติท่ีชะลอการไหลบาของน้ําจาก

เทือกเขาตางๆ กอนระบายลงสูทะเล...” 

 อกีทัง้การใชประโยชนทีไ่มถูกตองตามหลกัวชิาการของราษฎร ทําใหปาพรุ

บางแหงเสื่อมโทรมจนไมสามารถใชประโยชนได

 “...ใหรักษาสภาพพืน้ทีพ่รุสวนหน่ึงไวใหคงสภาพเดมิ เพือ่ความสมดลุ

ของสภาพแวดลอม...” และ “...ควรศกึษาหาทางรกัษาพืน้ท่ีพรไุมใหถกูทําลาย

เพิ่มขึ้นอีก...”

 ตัวอยางผลสําเร็จ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส ไดดําเนินการศึกษา ทดลอง วิจัยการพัฒนาพ้ืนที่

ปาพรุ การใชประโยชนควบคู กับการสรางความสมดุลระบบนิเวศของปาพรุ
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ตามแนวพระราชดําริกวา ๒๐ ปท่ีไดดําเนินการผลผลิตแหงความสําเร็จเปนเครื่องยืนยันตอสาธารณชน 

อีกทั้งยังสามารถเปนแหลงเรียนรูใหประชาชนที่สนใจไดเขามาศึกษาและเรียนรูไดจากพ้ืนท่ีจริง ดังเห็น

ไดจากพ้ืนท่ีปาพรุโตะแดง มีพันธุไมเดนท่ีเติบโตไดดีคือ ไมเสม็ดขาว รวมท้ังสัตวปาคืนถ่ินกวา ๒๐๐ ชนิด 

และพันธุไมปาพรุกวา ๔๐๐ ชนิด
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 ๑๒. ปารักนํ้า

  “พระเจาอยูหัวเปนนํ้า ฉันจะเปนปา ปาที่ถวายความจงรักภักดีตอนํ้า”

พระราชดํารัส วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๕

ณ บานถํ้าติ้ว จังหวัดสกลนคร 

  - โครงการปารักน้ําบานถ้ําติ้ว เปนตัวอยางของการสรางความมีสวนรวมและเสริมสราง

จิตสํานึกราษฎรในการปลูกปาฟนฟูสภาพปาเสื่อมโทรม อนุรักษตนนํ้าธาร นําไปสูการรวมกลุมอาชีพ 

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เชน มีการปลูกไมทั้งเศรษฐกิจ ใชสอย ไดแก มะคา แดง ขี้เหล็ก ฝรั่ง พะยอม มะกอก 

มะขามปอม มะตูม สะเดา และพืชอาหารปา เชน เห็ดขอน เปนตน เกิดเปนมูลคาผลผลิตจากปาชุมชน

สูครัวเรือน และขยายผลสําเร็จเปนตนแบบการพัฒนาไปสูโครงการปารักนํ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อีก ๔ แหง

นายแสวง  บุญยะใบ ผูใหญบาน บานถํ้าติ้ว จังหวัดสกลนคร

เมื่อกอนในพ้ืนท่ีบานถ้ําติ้ว มีสภาพเปนปาเส่ือมโทรม มีการปลูกมันสําปะหลัง ทําไร ทํานา 

ความเปนอยูแรนแคน ยากจน น้ําทําการเกษตรไมเพียงพอแหงแลง ตองไปทํางานรับจางตางถ่ิน 

เมื่อมีโครงการปารักน้ํา ทําใหปามีความอุดมสมบูรณข้ึน มีไมใชสอย มีน้ําทําการเกษตร มีแหลงหา

อาหาร มีงานทํา ไมตองไปรับจางตางถ่ิน ในหมูบานก็มีความเจริญขึ้น มีไฟฟา ประปา มีปมน้ํามัน

หยอดเหรียญ และมีการรวมกลุมเพื่อสงเสริมอาชีพ

จากแนวพระราชดาํรขิองพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว ดานการจัดการ

ทรัพยากรปาไมจนถึงปจจุบันไดเกิดการ

ขยายผลการพัฒนาเปนโครงการอันเน่ือง

มาจากพระราชดําริด านสิ่งแวดลอม

กระจายทุกภูมิภาคกวา ๑๔๕ โครงการ 

ดังตัวอยางความสําเร็จ อาทิ
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  - โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห  วยองคตอันเ น่ืองมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดกาญจนบุรี สภาพปาเดิมเปนปาเบญจพรรณอยู

ในพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ แตถูกบุกรุกทําลายปาเปนบริเวณกวาง ผลของ

การพัฒนา วันน้ีปาไดรบัการฟนฟูประมาณรอยละ ๒๐ของพ้ืนท่ี เน้ือที ่๔,๐๓๐ 

ไร โดยปลูกไม ๓ อยาง ประโยชน ๔ อยาง ไดแก ประดูปา มะคาโมง สะเดา 

ขี้เหล็กบาน และจากการศึกษาการทดแทนสังคมพืชในแปลงตัวอยาง พบ

วา ชนิดพรรณไมใหญท่ีมีเสนผาศูนยกลางตั้งแต ๔.๕ เซนติเมตรข้ึนไป 

มี ๒๙ ชนิด ประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ ตน ความหนาแนนตนไม ประมาณ ๒๐๘ 

ตนตอไร 

    นอกจากนี้ ราษฎรยังเกิดการรวมกลุมอาสาสมัครพิทักษปา

ชวยลาดตระเวนการลักลอบตัดไมและมีสวนรวมในการกอสรางฝายชะลอ

นํ้ากวา ๓๗๐ แหง สามารถชะลอนํ้าในพื้นที่ปาไดถึง ๒ เดือนในรอบป และมี

การนํากลาไมที่หนวยงานเพาะไว เชน ประดู มะคาโมง มะฮอกกานี ไผรวกปา 

สมอพิเภก มะขามเปรี้ยว ไปปลูกในที่ของราษฎร ซึ่งการมีสวนรวมของชุมชน

จะทําใหการฟนสภาพปาคืนความอุดมสมบูรณเปนไปอยางรวดเร็วและยั่งยืน

ภาพอดีต

ภาพปจจุบัน

  - โครงการอนุรกัษและฟนฟสูภาพปาบรเิวณปาสงวนแหงชาตปิากุยบรุอีนัเนือ่งมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ

   มพ้ืีนท่ีดาํเนนิการจาํนวน ๒๒๘,๓๕๓ ไร (ประมาณ 

๓๖๕.๘ ตารางกิโลเมตร) ครอบคลุมพ้ืนที่ลุ มน้ํากุยบุรีและพ้ืนท่ี

เกษตรกรรมของราษฎร ๓ หมูบาน ไดแก บานรวมไทย บานพุบอน 

และบานยานซื่อ

  - ผลสําเร็จของโครงการดานการอนุรักษและ

ฟนฟูสภาพปา

   ๑. เพิ่มแหลงนํ้าในพื้นที่

    ก. ฝายชะลอนํ้าแบบผสมผสาน (Check 

Dam) จํานวน ๑,๕๐๐ แหง

    ข. ฝายตนน้ําลาํธารก่ึงถาวร จาํนวน ๑๑ แหง

    ค. อางเก็บนํ้าขนาดเล็ก จํานวน ๙ แหง
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๒. ปลูกปาและดูแลรักษาปา จํานวน ๑๘,๐๐๐ ไร ๓. สรางแปลงอาหารชาง

   ดวยวิธีการโปรยหวานเมล็ดพันธุพืชตามเสนทางเดินชางปา

เปนระยะทาง ๔๘ กิโลเมตร

๔. ปลูกหญาแฝกเพื่อนุรักษดินและน้ํา

 ทําการปลูกหญาแฝกเพื่ออนุรักษดินและนํ้าในพื้นที่ ๔,๐๐๐ ไร รวม ๕๐๐,๐๐๐ กลา
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àÃÔèÁ¨Ñ´µÑé§Ê¶Ò¹¹ÕÏ ËÅÑ§¨Ñ´µÑé§Ê¶Ò¹¹ÕÏ

 - สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ

  การดําเนินงาน สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

ไดพระราชทานพระราชดาํรใิหจดัตัง้สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสงูในพ้ืนที่

ภาคเหนือ ตัง้แตป ๒๕๔๓ เปนตนมาจนถึงปจจบุนั รวม ๑๘ สถานี โดย

หลกัการของสถานพัีฒนาการเกษตรท่ีสงู คอื ใหราษฎรเขามามสีวนใน

กิจกรรมตางๆ ของสถานเีพ่ือซมึซบัความรู และเกิดทักษะ เนนการปลกู

พืชมากกวางานดานปศุสัตว ควบคูไปกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม

  เริ่มแรกในสถานีเกษตรที่สูงจะมีรายไดตํ่าสุดประมาณ 

๑,๕๐๐ บาท/คน/เดือน ตอมาราษฎรท่ีขยันมากจะมีรายไดมากกวา 

๒๐,๐๐๐ บาท/คน/เดือน ราษฎรไดรับการศึกษาที่สูงขึ้น รู หนังสือ

ภาษาไทยเพ่ิมขึน้ จะชวยกันแกไขปญหายาเสพตดิ ทาํใหชมุชนแขง็แรง

จากพื้นท่ีรับผิดชอบของ ๑๘ สถานีฯ จํานวนกวา ๒๔๐,๐๐๐ ไร 

มีกิจกรรมดานการอนุรักษทรัพยากรปาไมท่ีดําเนินการอยางตอเน่ือง 

กอใหเกิดผลทางตรง คือ มีพื้นที่ปาคืนกลับมากวา ๖๗,๐๐๐ ไร และ

ผลทางออม คือ มีปริมาณน้ําเพียงพอตอการอุปโภคบริโภค และ

ทําการเกษตร อีกท้ังยังพบสัตวปาในพ้ืนที่ซึ่งเคยพบไดนอยเพ่ิมมาก

ขึ้นดวย

เปรียบเทียบรายได

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง
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-  โครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดําริ ทําใหราษฎรไดใชเปนแหลงอาหารเพ่ือการ

บรโิภคไดตลอดทัง้ป โดยการปลกูไมตางๆ ไดแก ขีเ้หลก็ คอแลน จกิ กระโดน ไผ นํามาเปนสมนุไพรรกัษาโรค 

เชน กระโดน เปลือก ใบ และผล ใชเปนยาสมานแผล เปลือกใชเปนยาขบัเสมหะ ผลชวยยอยอาหาร ดอกเปน

ยาบํารุง นอกจากนี้ ยังลดการทําลายพื้นที่ปาซึ่งเดิมถูกบุกรุก

 นายวันชัย  คีรีลาภเจริญ จังหวัดแมฮองสอน

“รู สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณท่ีไดทรงเล็งเห็นถึงประโยชนของธนาคารอาหารชุมชน

และไดรับสั่งใหจัดตั้งโครงการน้ีขึ้นมา ปจจุบันตนไดหาเลี้ยงชีพโดยการเลี้ยงไก เลี้ยงปลาดุก รวมทั้ง

เลี้ยงหมู โดยไดรับความรู จากโครงการฯ ทําใหสภาพความเปนอยู ดีขึ้น มีรายไดเพ่ิมขึ้น รวมถึง

สภาพแวดลอมดีขึ้นดวย”

ผลสําเร็จ : โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

● ผลติภัณฑชมุชน เหด็โคน และไขมดแดงในน้ําเกลอื “วนาทิพย” ไดรบัการรบัรองมาตรฐาน OTOP 

ระดับ ๕ ดาว รายไดจากการจําหนายกวา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทตอป สงผลใหเกิดการสรางงานสรางรายได

หมุนเวียนในชุมชนปละกวา ๓๐๐,๐๐๐ บาท

● ปาชุมชนดงมันเน้ือที่ ๓,๐๐๖ ไร เปน

ซูปเปอรมารเก็ตของชาวบาน คลังอาหารชุมชน

ท้ังเห็ดชนิดตางๆ แมลงและสัตวนานาชนิดและ

จากการรวมกันของชุมชนในการบริหารจัดการใช

ประโยชนอยางย่ังยืน ประเมินมูลคาที่เกิดข้ึนจาก

ปาดงมนัคดิเปนมลูคา ๑๓,๘๑๐,๗๖๐ บาทตอป หรอื

สรางรายไดแกชุมชนเฉล่ียครัวเรือนละ ๑๘,๒๒๐ 

บาทตอป
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● ประชาชนตําบลคอเหนือ ๗ หมูบาน ๘๒๔ ครอบครัว ๓,๔๑๓ คน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

มีรายไดพอเพียง เลี้ยงครอบครัวไดตลอดป ทั้งจากการมีคลังอาหารชุมชน ตลอดจนการตอยอดพัฒนา

ผลิตภัณฑและทางเลือกในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย

ผลสําเร็จสูชุมชน

● ศูนยเรียนรูตัวอยางความสําเร็จตามแนวพระราชดําริ กลุมอนุรักษปาตนน้ําบานทุงยาง ตําบล

ปาปอง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ชุมชนไดรวมมือปลูกปาทดแทนสรางฝายตนนํ้าลําธาร ซอมแซม 

บํารุงรักษา บวชปา ดูแลรักษาปา โดยตั้งกฎกติกากันเองจนทําใหลําหวยที่เคยแหงแลงมีสายนํ้าไหลเปนทาง 

อุดมสมบูรณดวยปลาและไมนานาชนิด อาทิ หนอไม ผักกูด ผักหวาน เปนตน และคนอยูกับปาไดยั่งยืน

● กลุมอุทยานการเรียนรูบานปางจําป ตําบลหวยแกว อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม เปนตน

แบบการบริหารจัดการทรัพยากรปาไม โดยนําองคความรูจากศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครมาปรับ

ใชในพ้ืนที่ เริ่มจากการอนุรักษฟนฟูปาตนนํ้าพ้ืนที่ ๑๕,๐๐๐ ไร สรางฝายตนน้ําลําธาร ทําแนวกันไฟ 

ปลูกปา ๓ อยาง ประโยชน ๔ อยาง การรวบรวมสมุนไพรและอนุรักษสัตวปา

นายสุจิตร ใจมา ผูใหญบานปางจําป เลาวา เดิมชุมชนแหงนี้ คนหาของปา ลาสัตว ตัดไม 
ทําไรเลื่อน ตมเหลาเถื่อน ปลูกเรือนขาย วันน้ีไมทําแลว ชุมชนรวมกันปลูกปา สรางฝายตนนํ้า 

๑๗๐ แหง ต้ังกฎบาน หามตัดไม ปลูกขาวไร ตั้งอาสาสมัครพิทักษปา ทําแนวกันไฟ จัดพ้ืนท่ีปาใหม 

เปนเขตอนุรักษ พ้ืนที่ปาใชสอย อนุรักษปลา จัดตั้งธนาคารชุมชนคนรักษปาบานปางจําปและสรางอาชีพ

พึ่งพิงปา เชน ปลูกกาแฟ ผักกูด เลี้ยงผึ้ง ดอกลิงลาว ชาวบานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น





ÇÔ¶ÕáË‹§´ØÅÂÀÒ¾
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวพระราชทานใหแกประชาชนชาวไทยเมื่อครั้น

วิกฤติเศรษฐกิจในป ๒๕๔๐ ไดถูกนํามาใชเปนแนวทางในการ

ดํารงชีวิตท่ียึดหลักความพอเหมาะพอดี ความมีเหตุมีผลและ

การตั้งมั่นอยูบนความไมประมาทเพ่ือใหสามารถหลุดพนจาก

ภาวะวิกฤตติางๆ และดาํเนนิชวิีตไปพรอมๆ กับความสุขท่ีย่ังยืน 

อยางไรก็ตาม คนสวนใหญมกัเขาใจวาปรชัญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงน้ันคือแนวคิดสําหรับประชาชนในภาคการเกษตรเทาน้ัน 

แททีจ่รงิแลวสามารถนํามาใชเปนหลกัในการดาํเนนิชวีติสําหรับ

คนท่ีอยูนอกภาคการเกษตร หรอืแมแตภาคธุรกิจขนาดใหญและ

เลก็ไดเชนกัน ย่ิงกวานัน้ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังไมเพียง

แตเก่ียวของกับการดาํเนนิชวิีตโดยทัว่ไปของคนไมวาจะในภาค

เกษตรหรือนอกภาคเกษตรเทานั้น แตยังเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือใหเกิดสมดุล

และยั่งยืนอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาในบริบทของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

การพัฒนาในบริบทของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริใหความสําคัญกับผลลัพธปลายทาง

ที่มุงสูประโยชนสุขของคนและความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ ดวยการใช

และบริหารจัดการใหเกิดรากฐานที่เพ่ิมพูนของทรัพยากรอยางย่ังยืน ซึ่งหนทางท่ีจะนําไปสูความย่ังยืนได

นั้นประกอบดวยการพัฒนาบนรากฐานของการอนุรักษและพัฒนาที่สมดุลกันโดยผสมผสานวิธีการท่ีหลาก

หลายรูปแบบ แตสัมพันธกันในทุกมิติ ท้ังแบบเรียบงาย ไมซับซอน และสอดคลองกับบริบทแวดลอมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งอาจจะมีการประยุกตใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยก็ได โดยมีฐานของคุณธรรมเปนตัวกํากับ 

»ÃÑªÞÒ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§ :

»ÃÑªÞÒÊÙ‹¤ÇÒÁÊÁ´ØÅ



´Ô¹ ¹íéÒ ÅÁ ä¿152
ÊÁ´ØÅÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔ 

มุงสูผลปลายทางท่ีย่ังยืน จุดเนนสําคัญอยูที่การเลือกใชวิธีการที่เหมาะสมตามความแตกตางหลากหลาย

ของสภาพภูมิศาสตรและสังคมวัฒนธรรมความเปนอยูของคนในทองถิ่นนั้นๆ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงบริหารจัดการระบบนิเวศที่อยูแวดลอมมนุษยใหสามารถนํา

ประโยชนสุขมาสูสังคมโดยรวม โดยมีการบริหารจัดการที่อยูภายใตเงื่อนไขของความเรียบงาย คํานึงถึงหลัก

การใหญของธรรมชาตท่ีิจะตองพ่ึงพิงกันและกันอยางมปีฏิสัมพันธ หากจะตองใชเทคโนโลยก็ีปรบัใชใหอยูบน

รากฐานของความเรียบงาย ดัดแปลงใหสอดคลองกับธรรมชาติ และเปนรูปแบบที่ประชาชนสวนใหญเขาถึง

ไดและนําไปปรับใชไดเอง โดยปญหาที่มนุษยสรางใหแกธรรมชาติก็พิจารณาเลือกใชวิธีการที่คิดไดจากการ

มองเหน็ความเปนไปของธรรมชาตริอบตวัมาแกไขใหเปนระบบนเิวศท่ีสมดลุ อนัจะเปนจดุท่ีพอดใีนการสราง

ประโยชนสุขยอนคืนสูสวนรวม ดังหลักคิดที่วา 

“เริ่มตนที่นํ้า แลวตามดวยดิน ฟนปาคืนถิ่น คนพออยูพอกิน สูสมดุลพัฒนา”

จากแนวพระราชดําริในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ซึ่งสวนหนึ่งกอกําเนิดเปนโครงการพัฒนา

แหลงนํา้อนัเนือ่งมาจากพระราชดาํรจิาํนวน ๒,๙๕๕ โครงการไดชวยเพ่ิมพูนน้ําใหกับแผนดนิ พ้ืนท่ีเกษตรกรรม

และชุมชนกวา ๒๑,๖๕๖,๐๐๐ ไร มีนํ้าใชอยางพอเพียง และประชาชนมีชีวิตท่ีมั่นคง แนวพระราชดําริ

ในการบริหารจัดการทรัพยากรดินนําไปสู โครงการพัฒนาท่ีดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริมากมาย

ท่ัวประเทศ สงผลใหดินไดรับการพัฒนาและฟนฟูสูจุดสมดุลและไดทําหนาที่อุมชูเกษตรกรของประเทศ 

แนวพระราชดาํรใินการบรหิารจดัการทรพัยากรปาไมกอใหเกิดโครงการพัฒนาปาไมและสิง่แวดลอมอันเน่ือง

มาจากพระราชดําริท่ีบูรณาการควบคูไปกับการพัฒนาและอนุรักษน้ําและดิน ทําใหพ้ืนทีสีเขียวมีปริมาณ

เพิ่มขึ้น คืนสมดุลใหกับระบบนิเวศ
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แนวพระราชดําริด านการบริหารจัดการทรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมนอกจากไดมีการศึกษา วิจัย ทดลอง 

และสาธิตตามพ้ืนที่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริตางๆ 

รวมถึงศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริท้ัง 

๖ แหงแลว ยังไดถูกขยายผลไปสูประชาชนเพื่อนําผลการศึกษา

ไปสงเสริมการประกอบอาชีพใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางพอมี

พอกินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนอนุรักษ

และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหคืนสูสภาวะสมดุล ดังจะเห็น

ไดจากตัวอยางความสําเร็จทั้งระดับชุมชนและระดับประชาชน  

¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ÊÙ§ÊØ´ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÁ¹ØÉÂ� :

¤×¹ÊÙ‹ÇÔ¶ÕáË‹§´ØÅÂÀÒ¾

อาทิ กลุมหรือชุมชนที่ดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งที่

ดําเนินการเองและที่ผานการสนับสนุนของเครือขายความรวมมือตางๆ เกษตรกรตนแบบของหมูบานรอบ

ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ เปนตน

ความสําเร็จสูชุมชน

ในดานการบริหารจัดการนํ้า กลุมผูใชน้ําโครงการอางเก็บน้ําหวยตุนตามแนวพระราชดําริ 

บานหวยหมอ หมูที่ ๕ ตําบลบานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัดเปนตัวอยางความสําเร็จของการ

บรหิารจดัการแหลงน้ําขนาดเลก็ตามแนวพระราชดาํรท่ีิสมควรไดรบัการขยายผล รบัรองโดยสถานะของผูชนะ

การประกวดผลงานการบริหารจัดการโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กตามแนวพระราชดําริ ซึ่งสํานักงาน 

กปร. รวมกับกรมชลประทานไดจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ 

๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  
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สืบเนื่องพระราชดําริในป ๒๕๒๕ กรมชลประทานไดสนองพระราชดําริ

กอสรางอางเก็บนํา้ขนาดเลก็ในปงบประมาณ ๒๕๒๗ สามารถสงน้ําใหแกพ้ืนท่ี

รบัประโยชนจาํนวน ๑๐ หมูบานใน ๒ ตาํบล และสงนํา้ชวยเหลอืพ้ืนท่ีการเกษตร

ในชวงฤดูฝน ๓,๐๐๐ ไร และชวงฤดูแลง ๕๐๐ ไร  ระบบสงนํ้าใชวิธีการปลอย

น้ําลงลําหวยธรรมชาติคือลําหวยตุน โดยราษฎรไดใชภูมิปญญาทองถ่ินใน

การแบงน้ําทดน้ําเปนชวงๆ เพ่ือสงน้ําเขาระบบเหมืองของชาวบานที่ขุดข้ึนเอง

จาํนวน ๒ แหง มกีารจดัตัง้กลุมผูใชน้ําชลประทานขึน้ ประกอบดวยกลุมพ้ืนฐาน 

๒๖ กลุม สมาชิกจํานวน ๑,๐๘๙ ราย ครอบคลุมพื้นที่ ๓,๘๒๓ ไร 

ดวยความสนบัสนุนจากหนวยงานชลประทานและองคการปกครองสวนทองถ่ิน กลุมฯ มคีวามเขมแขง็

ข้ึนตามลาํดบัและสามารถบรหิารจดัการนํา้ไดดวยตนเอง ปจจบุนัมเีงนิทุนของตนเองเพ่ือใชในการจดัการและ

บํารุงรักษาเรื่องการจัดการนํ้า เชน คาดําเนินงาน คาบํารุงรักษาอาคารชลประทาน เปนตน

ในการบรหิารจดัการน้ํา กลุมฯ ใชหลกัการแบงพ้ืนท่ีโซนในการสงน้ําเปน ๓ ชวง ไดแก ชวงตนนํา้ พ้ืนที่

การเกษตรประมาณ ๕๐๐ ไร ชวงกลาง พ้ืนทีก่ารเกษตรประมาณ ๑,๕๐๐ ไร และชวงปลายนํา้ พ้ืนท่ีการเกษตร

ประมาณ ๑,๐๐๐ ไร ซึ่งทั้งสามชวงมีผูรับผิดชอบควบคุมดูแล  นอกจากนี้ กลุมฯ ยังมีการวางแผนจัดการนํ้า 

โดยกําหนดรอบเวรในการสงนํ้าใหกับพื้นที่การเกษตรเดือนละ ๒ ครั้ง ครั้งละ ๑๐ วัน สําหรับการบํารุงรักษา

อางเก็บนํ้า คู คลอง สมาชิกมีสวนรวมในการบํารุงรักษาและซอมแซมเปนประจําทุกป  

ในการนํานํ้าไปใชประโยชน สมาชิกกลุมฯ มีการนําน้ําไปใชในกิจกรรมการเกษตรอยางหลากหลาย 

ทัง้การปลกูพืช เลีย้งสตัว ประมง ในดานการอนุรักษและฟนฟูส่ิงแวดลอม สมาชกิกลุมฯ เขารวมกิจกรรมดาน

อนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม ไดแก สรางฝายชะลอนํ้าที่ไหลจากอางเก็บนํ้าเปนชวงๆ ปลูกหญาแฝกปองกัน

การชะลางพังทลายของดนิ สงเสรมิการใชปุยอนิทรยี ปุยพืชสด และไมเผาตอซงั กําหนดพ้ืนทีบ่รเิวณปาตนน้ํา

ไมใหมีการใชประโยชน และปลูกปาตนนํ้าเพิ่มเติม เชน ไผ เพื่อการอนรุักษและใชสอยในชุมชน รวมทัง้จัดทํา

โครงการพลังงานทดแทน เชน ปลูกสบูดํา ใชแกสชีวมวลเปนพลังงานทดแทน เปนตน



´Ô¹ ¹íéÒ ÅÁ ä¿ 155
ÊÁ´ØÅÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔ 

โครงการประปาภูเขาเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดลอมแบบย่ังยืน เปนอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีสะทอน

ใหเห็นถึงความสําเร็จของการขยายผลการพัฒนาทรัพยากรนํ้าตามแนวพระราชดําริไปสูชุมชน เปนโครงการ

ที่เกิดจากความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยหอการคาไทย กับบริษัท บาธรูม ดีไซน จํากัด ซึ่งไดรับรางวัล

ถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเภทธุรกิจขนาดกลาง ประจาํป ๒๕๕๓ จดัทําโครงการกิจกรรมเพ่ือสงัคมตามแนวทางปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ณ หมูบานซับผุด อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ 

ด วยชุมชนมีความตองการมี น้ําใช  เ พ่ือ

ทําการเกษตรในฤดูแลง โครงการประปาภูเขา

เพ่ือการเกษตรและสิ่งแวดลอมแบบย่ังยืนจึงเปน

กิจกรรมที่ตอบโจทย ทางเครือขายความรวมมือของ

สาํนักงาน กปร. และชาวบานจงึไดรวมกันดาํเนินการ

วางทอสงน้ําจากน้ําตกซบัผดุมาใชในหมูบาน และใช

ภูมปิญญาชาวบานคอืใชหวักะโหลกกรองน้ําปองกัน

ใบไมและเศษผงไมใหเขาไปอุดตันในทอสงนํ้า ตลอดจนรวมกันวางแผนการบริหารจัดการโครงการ 

กิจกรรมดงักลาวไดกอใหเกิดประโยชนตอชมุชนและทรพัยากรธรรมชาตท่ีิมอียูในทองถ่ิน โดยสงเสรมิ

ใหคนในชุมชนกวา ๗๐ ครัวเรือนนําพลังงานธรรมชาติท่ีมีอยูใกลตัวมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดและย่ังยืน 

เพราะนอกจากจะเปนแนวทางในการแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้าในฤดูแลงแลว ยังเปนการสงเสริมให

ชมุชนสามารถทาํการเกษตรไดตลอดท้ังปและสามารถทําการเกษตรทฤษฎใีหมหรอืเกษตรผสมผสาน ซึง่เปน

ผลดตีอการพ่ึงพาตนเองและพัฒนาคุณภาพชวิีตเพราะลดการพ่ึงพาพืชเชงิเดีย่วเพียงดานเดยีวและชาวบาน

สามารถเพิ่มรายไดของครอบครัวไดมากขึ้น อีกทั้งยังใหชุมชนไดเรียนรูการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมในทองถ่ินของตนเองอยางย่ังยืนดวย เนื่องจากชาวบานรูจักการรักษาปาตนนํ้าเพ่ือจะไดมี

แหลงนํ้าธรรมชาติไวใชตลอดไป  



´Ô¹ ¹íéÒ ÅÁ ä¿156
ÊÁ´ØÅÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔ 

ในดานการบริหารจัดการปาไม ชุมชนรักษปา

ไมบานแมตุงตงิ ตาํบลแมสาบ อําเภอสะเมิง จังหวัด

เชยีงใหม เปนตวัอยางความสาํเรจ็ของการบรหิารจดัการ

ทรัพยากรปาไมตามแนวพระราชดําริตัวอยางหน่ึง จาก

การประกวดชุมชนรักษปาไมซึ่งจัดโดยสํานักงาน กปร. 

รวมกับกรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ

พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เน่ืองใน

โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๗ รอบ 

๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

ชุมชนรักษปาไมบานแมตุงติง  ครอบคลุมพ้ืนที่ ๔,๙๗๐ ไร แยกเปนพ้ืนท่ีปาอนุรักษประมาณ 

๑,๘๕๐ ไร พ้ืนที่ปาใชสอยประมาณ ๓,๑๒๐ ไร และชนิดปามี ๓ ชนิดคือ ปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ และ

ปาดิบแลง ประชากรมีจํานวนทั้งสิ้น ๑๗๐ คน ๔๑ ครัวเรือน

ในอดีตประมาณ ๘๐ กวาปมาแลว พ้ืนที่ปาของบานแมตุงติงเปนพ้ืนท่ีปาท่ีมีความอุดมสมบูรณ 

มีสัตวปา พันธุพืชตางๆ มากมาย ตอมาเมี่อมีการขยายตัวของชุมชนและประชากร ทําใหเกิดการบุกรุกพื้นที่

ปาเพ่ือตั้งถ่ินฐานเพ่ิมมากข้ึน ตอมาชุมชนมีการคัดคานการบุกรุกพ้ืนท่ีปาจนประสบความสําเร็จ จากนั้น

ยังคงรวมกันปกปองผืนปานี้ไวเปนสมบัติของชาติ มิใหใครมาแผวถาง ทําตอเนื่องเรื่อยมาจนสภาพปา

คืนสูความสมบูรณ 

ตลอดระยะเวลา ๑๕ ป ชุมชนไดมี

การบริหารจัดการปาไม โดยการจัดตั้งคณะ

กรรมการการดูแลรักษาพ้ืนที่ปาของหมูบาน

และจัดตั้งกลุ มราษฎรอาสาพิทักษปาอันมี

สมาชิกทุกครัวเรือนรวมเปนคณะทํางานของ

กลุมรวม ๓๕ คน  แบงกลุมออกเปน ๓ กลุม

ไดแก กลุ มไมแดง กลุ มไมประดู และกลุม

ไมจําป ซึ่งมีบทบาทหนาท่ีสําคัญคือ การจัด

เวรยามออกตรวจตราพ้ืนที่ในเขตปาอนุรักษ

และเขตรับผิดชอบของหมู บานสัปดาหละ 

๒ ครั้งเปนประจํา โดยมีแผนงานหลักคือจัด

ประชุมสมาชิกทุกๆ เดือน จัดใหมีการออก

ไปศึกษาดูงานตัวอยางการทํางานของหนวย
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งานที่มีผลงานดีเดนเพ่ือเรียนรูและนํามาประยุกตใชกับชุมชนและสรางความเขมแข็งใหแกกลุม กําหนด

กฎระเบียบของชุมชนในการรักษาปาอยางชัดเจนเพ่ือใหสมาชิกในชุมชนมีแนวทางในการอนุรักษและใช

ประโยชนจากปา

ในการวางแผนอนุรักษปา ชุมชนไดนําแนวพระราชดําริมาใช 

ไดแก การปลูกปาในใจคนหรือการสรางความตระหนักใหมีความรักปา

ดวยจิตสํานึกรวมกัน การปลูกปาโดยไมตองปลูกหรือการฟนฟูสภาพปา

ดวยวัฎจักรธรรมชาติ คือปลอยใหตนไมในปาเจริญเติบโตข้ึนเองเพ่ือให

เปนปาท่ีสมบรูณในพ้ืนท่ีตนน้ํา จงึทาํใหเขตปาอนุรักษดงักลาวเปนแหลง

กําเนดิของตานํา้ของหมูบานมาโดยตลอด การปลกูปาทดแทนบริเวณอาง

เก็บนํ้าบานแมตุงติง การปลูกปา ๓ อยาง ประโยชน ๔ อยาง บริเวณปา

ชุมชนของหมูบาน หัวไรปลายนาหรือพ้ืนท่ีทํากินท่ีวางเปลาของราษฎร

เพื่อเปนไมใชสอย ไมผล และไมฟนอยูอยางตอเนื่อง เชน สัก กาแฟ พืช

เศรษฐกิจ เปนตน ชมุชนไดรวมกันทําฝายชะลอความชุมชืน้บรเิวณลาํหวยตางๆ ในพ้ืนทีป่าตนนํา้ของหมูบาน

จํานวนกวา ๑,๘๕๐ ไร เพื่อกักเก็บนํ้าและสรางความชุมชื้นใหแกผืนปา 

นอกจากนี้ ชุมชนยังมีการบริหารจัดการปาไมท่ีสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีตนน้ํา คือจัดทําแผนงาน

บรหิารจดัการพ้ืนทีป่าของหมูบาน โดยเฉพาะปาตนน้ําของหมูบาน ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐให

ความรูดานการดูแลอนุรักษในพื้นที่ การปองกันไฟปาโดยจัดทําแนวกันไฟ การลาดตระเวน และการเผยแพร

ความรูเร่ืองการอนรุกัษปาตนนํา้ลาํธารใหแกสมาชกิในชมุชน รวมถึงเดก็และเยาวชนทัง้ในพ้ืนทีแ่ละตางพ้ืนที่

ผานสื่อกิจกรรมตางๆ เชน วีดิทัศน บทความตามวารสารตางๆ สื่อสิ่งพมิพ กิจกรรมการเขาคายอบรมเยาวชน 

เปนตน มีการใชประโยชนจากปาอยางมีดุลยภาพระหวางการใชประโยชนอยางพอเพียงและการดูแลรักษา

อยางเหมาะสม มีการวางแผนรอบรับการใชประโยชนจากปาในอนาคต เชน การพัฒนาปาชุมชนใหเปน

แมแบบในการศึกษาและเรียนรูดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการพัฒนาพ้ืนที่ของชุมชนให

เปนแหลงทองเท่ียงเชิงอนุรักษ เนื่องจากบานแมตุงติงมีกลุมอาชีพตางๆ ทําใหมีแหลงเรียนรูและผลิตภัณฑ

ที่หลากหลาย ซึ่งจะเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับพื้นที่และสงผลถึงระบบเศรษฐกิจในชุมชนไดดวย

ผลจากการดูแลรักษาปาและอนุรักษพ้ืนท่ีปาตนน้ําแมตุงติงอยางตอเน่ือง ทําใหมีอัตราการลักลอบ

ตัดไมทําลายปาลดลงอยางชัดเจน ตนไมมีความชุมชื้น เจริญเติบโตและมีความอุดมสมบูรณเพ่ิมมากขึ้น มี

หลายชัน้เรอืนยอด มพีรรณไมหลายชัน้อายุ หลากหลายชนิด ซึง่ประกอบดวยสังคมพืช ๓ ชนิดอยูดวยกนัแบบ

สมดุล คือ สังคมพืชปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณและปาดิบแลง สภาพปาขางเคียงและภูมิประเทศรอบหมูบาน

มีการบุกรุกทําลายคอนขางนอย จํานวนไฟปาลดนอยลง ฝนตกสมํ่าเสมอ เปนแหลงตนน้ําสําคัญที่ชวย

หลอเลี้ยงชีวิตของคนทั้งหมูบานมาโดยตลอด ทําใหคนในชุมชนสามารถอยูรวมกับปาไดอยางยั่งยืน
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ในดานการบริหารจัดการดิน โครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ เปนโครงการท่ีบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) รวมกับมูลนิธิชัยพัฒนา สํานักงาน กปร. 

กรมพัฒนาที่ดิน องคกรภาครัฐ องคกรเอกชน สถาบันการศึกษาและภาคประชาสังคม ขยายผล

การใชประโยชนจากหญาแฝกใหกวางขวางและครบวงจร ทั้งการใชประโยชนจากรากเพ่ือการอนุรักษดิน

และนํ้า ปรับปรุงบํารุงดิน และการใชใบเปนวัสดุคลุมดินและอื่นๆ ในภาคเกษตร จนถึงการเพิ่มมูลคาใหเปน

ผลิตภัณฑ โดย ปตท. ไดวางยุทธศาสตรใหสอดคลองกับแผนแมบทการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก

อันเนื่องมาจากพระราชดําริของสํานักงาน กปร. เพื่อใหเกิดการหนุนเสริมรวมกัน

ในป ๒๕๕๕ นี้ ปตท. ยังคงดําเนินงาน

ดานการสงเสริมและขยายผลการใชประโยชน

จากหญาแฝก ท้ังในหนวยงาน ปตท. เครือขาย

สิ่งแวดลอมในโครงการของ ปตท. เครือขายคน

รักษแฝก เครือขายผลิตภัณฑ และเครือขาย

ภาคประชาสังคม อีกทั้งยังไดริเริ่มโครงการการ

ประยุกตใชหญาแฝกรวมกับวิธีกลและพืชอื่นเพ่ือ

ปองกันภัยดินถลมท่ีเกิดขึ้นทุกปและย่ิงทวีความ

รุนแรงขึ้น โดยคัดเลือกพ้ืนที่นํารองเพ่ือทําการ

ศึกษาวิจัย เปนการเรียนรูรวมกันระหวางเจาของ

พ้ืนที่กับ ปตท. เปนระยะเวลา ๓ ป เพ่ือนําองค

ความรูที่ไดมาบริหารจัดการพ้ืนท่ี ตลอดจนเผย

แพรเพื่อประโยชนตอสาธารณะ

ดานงานสงเสริมขยายผลการใชประโยชนหญาแฝกยังคงทําตอเนื่อง ทั้งในกลุม ปตท. และเครือขาย

สิ่งแวดลอม ปตท. โดยเฉพาะในโครงการรักษปา สรางคน ๘๔ ตําบล วิถีพอเพียง ที่มีเปาหมายสรางตําบล

ตนแบบเพือ่เปนศูนยเรียนรูเรื่องทรัพยากรดิน นํา้ ปา โดยมีหญาแฝกเปนเครื่องมือหนึง่ในการอนุรักษดินและ

นํ้า งานวิจัยหญาแฝกดานการอนุรักษดินและน้ําโดยเกษตรกรมีสวนรวมยังคงเปนงานตอเนื่องที่อยูระหวาง

การเก็บขอมูลการเติบโตของพืชและผลที่เกิดตอดินและนํ้า

เครือขายคนรักษแฝกมีการขยายผลในป ๒๕๕๕ อยางกวางขวาง ท้ังการมีบทบาทสรรหาผลงาน

ประเภทการปลูกและสงเสริมการปลูก เขาสูการประกวดงานขยายผลการใชประโยชนหญาแฝกในระดับ

พ้ืนที่ อาทิ โรงเรียน วัด และผลักดันใหเขาสูขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งกําหนดวาการเปด

หนาดนิจากการกอสรางหรอืการขดุบอน้ําตองมกีารปลกูหญาแฝก และตองใหการสนบัสนนุกิจกรรมการปลกู

หญาแฝกในพื้นที่สาธารณะ
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เครือขายชุมชนผลิตภัณฑที่ผลิต

งานฝมือสงใหรานภัทรพัฒนของมูลนิธิชัย

พัฒนามีสมาชิกเพ่ิมเติมจากเดิมเปน ๑๔ 

กลุม แตละกลุมมีผลงานท่ีเปนอัตลักษณ 

มยีอดจาํหนายทีส่รางรายไดเสรมิและ ปตท. 

ใหการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ี
ทําการกลุมหรือพื้นที่สวนรวมของกลุม ใหเปนจุดเรียนรูหญาแฝกแบบครบวงจรตั้งแต

รากถึงใบ โดยสงเสรมิใหมรีปูแบบการปลกูท่ีหลากหลาย ท้ังเพ่ือการอนรุกัษดนิและนํา้ 

เพื่อปรับปรุงบํารุงดิน การทําแปลงสาธิตตางๆ และการนําใบมาใชเปนวัตถุดิบในการ

ทําผลิตภัณฑ นอกจากนี้แลว ปตท. ยังไดจัดการประกวดผลงานประเภทการปลูกและ

สงเสริมการปลูกหญาแฝกและประเภทผลิตภัณฑจากใบหญาแฝกดวย

ความสําเร็จสูประชาชน

ในระดับประชาชน นายขวัญใจ  

แกวหาวงศ เกษตรกรตนแบบของศนูยศกึษา

การพัฒนาภูพานฯ ไดนําแนวพระราชดําริ

เก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติไป

ดําเนินการในพื้นที่เกษตรของตนเอง ไดขุด

สระน้ําเพ่ือเก็บกักนํา้ไวใชอยางพอเพียง และมี

บอบาดาลสํารองไวในกรณีฉุกเฉิน ปลูกหญา

แฝกรอบสระเพ่ือปองกันดินชะลางพังทลาย 

บํารุงรักษาแหลงนํ้าโดยใชนํ้าหมักชีวภาพ

เพ่ือเพ่ิมความเปนกรดเปนดางลงในนํ้าและ

ไมท้ิงส่ิงสกปรกหรือลางสารเคมีใกลแหลงนํ้า 

ปรับปรุงบํารุงดินโดยการปลูกปุยพืชสด เชน 

โสน ถ่ัวพุม แลวไถกลบเพ่ือเพ่ิมธาตอุาหารในดนิ

ทาํปุยหมกั และปุยชวีภาพใชเอง ในการจดัการ

ปาไม ใชฟางขาวเลี้ยงสัตว ทําปุยหมัก หรือเปนอาหารปลาในสระน้ํา ตัดตนกลวยคลุมตนไมเพ่ือเปนปุย

และใหเกิดความชุมชื้น ทําปุยหมัก ปุยอินทรีย นํ้าหมักชีวภาพจากมูลสัตว มีสวนรวมในการดูแลปาไมและ

ทรัพยากรธรรมชาติในหมูบาน โดยการปลูกไมผลในแปลง และนําตนไมจากศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 

มาปลูกในที่สาธารณะรวมกับชาวบานในวันสําคัญตางๆ 
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นายเชาว  อินทศรี  เกษตรกรตนแบบของศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหนิซอนฯ ไดนํา

แนวพระราชดําริเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติไปดําเนินการในพ้ืนท่ีเกษตรของตนเอง 

โดยในการบริหารจัดการนํ้า เนื่องจากใชนํ้าฝนทําการเกษตร แตไมเพียงพอ จึงขุดสระนํ้าในไรนา

จํานวน ๒ สระเพ่ือรองรับน้ํา มีการวางแผนการใชน้ําโดยปลูกพืชท่ีมีอายุนอยและไมตองการนํ้า

มาก มีการสลับการใชนํ้า ๒ แหง ปลูกหญาแฝกและไมยืนตนตามคันสระเพื่อปองกันการชะลาง

พังทลายของหนาดนิ ดแูลบริเวณขอบบอไมใหรก กําจดัวัชพืชและขดุลอกบอไมใหตืน้เขิน  ในการ

ปรับปรุงบํารุงดิน ใชปุยหมัก ปุยพืชสดและนํ้าหมักชีวภาพบํารุงดินอยางสมํ่าเสมอ อีกทั้งปลูกพืช

หมุนเวียนและปลูกหญาแฝกเพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของดิน ในการจัดการปาไม นําเศษ
ฟางขาวมาคลุมแปลงผัก นําเศษไมในพ้ืนท่ีเกษตรมาเผาเปนเชื้อเพลิงสําหรับหุงตมอาหารในครัวเรือน นํา

ตนถ่ัวเหลือง ตนขาวโพดมาทําปุยหมักสําหรับใชในแปลงและนําสมุนไพรพ้ืนบานมาผลิตสารไลแมลง รวม

กับชาวบานรณรงคปลูกไมยืนตนและปลูกตนสบูดําบริเวณริมถนนในพ้ืนท่ีหมูบาน และรวมกิจกรรมรณรงค

ปลูกหญาแฝกเพื่ออนุรักษทรัพยากรดินและนํ้า

“สูสมดุลพัฒนา”

การบริหารจัดการดิน น้ํา และปาอยางสมดุลดวยกระบวนทัศนการพัฒนาตามแนวพระราชดําริน้ัน

ลวนเอื้อใหเกิดผลดีตอระบบนิเวศ ซึ่งเมื่อมีระบบนิเวศท่ีดี ผลพวงท่ีตามมาก็คือระบบนิเวศหรือธรรมชาติจะ

ใหผลผลิตที่เอื้อตอการใชชีวิตอยางพอเพียงของปจเจกชนในสภาพแวดลอมที่ยั่งยืน ประชาชนจะมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง “พออยูพอกิน” โดยที่สังคมสวนรวมมีภาระตนทุนที่ตองแบกรับ

ตํา่มากหรอืแทบจะไมตองแบกรบัภาระอะไรเลย โดยสามารถอธิบายใหเห็นภาพรวมของแนวพระราชดาํรดิาน

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดวา 

 “ทรงพัฒนาดิน    เพื่อสรางพื้นที่ทํากิน

 ทรงพัฒนาปา   เพื่อสรางนํ้า

 ทรงพัฒนานํ้า   เพื่อสรางธัญญาหาร

 ทรงพัฒนาขาวปลาอาหาร   เพื่อสรางความมั่นคงของชีวิต

 ทรงสอนใหรูจักชีวิตพอเพียง     เพื่อประโยชนสุขของแผนดิน”
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สมดุลการพัฒนาสูรางวัลแหงความสําเร็จ

จากการทรงงานอยางมิรูจักเหน็ดเหนื่อยและจากความสําเร็จของแนวพระราชดําริดานการเกษตร

และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งกอใหเกิดความอุดมสมบูรณ ความสมดุลของ

ระบบนิเวศจนไปถึงประโยชนสุขที่ย่ังยืนตอประชาชนของพระองคนานัปการ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

จึงทรงไดรับการขนานพระนามวา “กษัตริยนักพัฒนา” และดวยคุณคาของแนวพระราชดําริซึ่งเปนหลักการ

ที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล พระองคไดรับการทูลเกลาฯ ถวายรางวัลและสิทธิบัตรเก่ียวกับการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาโดยตลอด อาทิ 
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วันท่ี ๔ พฤศจกิายน ๒๕๓๕ : เหรียญทองประกาศพระเกียรตคุิณ

ดานสิ่งแวดลอม (UNEP Gold Medal of Distinction) ทูลเกลาฯ ถวาย

โดยโครงการสิง่แวดลอมแหงสหประชาชาต ิ(United Nations Environment

Programme หรือ UNEP) เพ่ือเฉลิมพระเกียรติท่ีทรงบําเพ็ญพระราช

กรณียกิจดีเดนจนเปนท่ียอมรับของนานาประเทศเก่ียวกับการอนุรักษ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๓๖ : เหรียญรางวัลเทิดพระเกียรติในดานการสงวน

รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ (The Natura ProFutura) ทูลเกลาฯ ถวายโดย 

The International Society of Chemical Ecology (ISCE) เพื่อประกาศพระเกียรติคุณ

ดานการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๓๖ : รางวัล The International Merit

Award ทูลเกลาฯ ถวายโดย The International Erosion Control 

Association (IECA) เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในฐานะท่ีทรงเปนแบบอยาง

สําหรับการพัฒนาประเทศ ดานการอนุรักษดินโดยใชหญาแฝกในการ

ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอม

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๖ : รางวัลหญาแฝกชุบสําริด (The Bronze Vetiver Sculpture Award) 

ทูลเกลาฯ ถวายโดย ธนาคารโลก (World Bank) เพื่อเฉลิมพระเกียรติในฐานะที่ทรงเปนนักอนุรักษทรัพยากร

ดินและน้ํา สดุดีพระเกียรติคุณสําหรับความสําเร็จทางดานวิชาการและการพัฒนาสงเสริมเทคโนโลยีหญา

แฝกระหวางประเทศ

ในป ๒๕๔๓ : รางวัลบรัสเซลส ยูเรกา ๕ รางวัล ทูลเกลาฯ ถวายโดยสมาคมสงเสริมและ

คุมครองนักประดิษฐของราชอาณาจักรเบลเยียม (The Belgian Chamber of Inventors) สําหรับ “เครื่องกล

เติมอากาศที่ผิวนํ้าหมุนชาแบบทุนลอย” หรือ “กังหันชัยพัฒนา” ประเภทควบคุมมลพิษและสิ่งแวดลอม 

(Pollution Control - Environment)
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ในป ๒๕๔๔ : รางวัลบรัสเซลส ยูเรกา (Gold Medal with Mention) ทูลเกลาฯ ถวายโดย

สมาคมสงเสริมและคุมครองนกัประดษิฐของราชอาณาจกัรเบลเยยีม (The Belgian Chamber of Inventors) 

สําหรับผลงานเรื่องทฤษฎีใหม นํ้ามันไอโอดีเซลสูตรสกัดจากนํ้ามันปาลม และฝนหลวง

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ : สิทธิบัตรฝนหลวง “Weather Modification by Royal Rainmaking 

Technology” เลขท่ี ๑๔๙๑๐๘๘ ออกโดยสาํนักสทิธิบตัรของประเทศในกลุมสหภาพยุโรปและสํานักสิทธิบตัร

เขตบริหารพิเศษฮองกง รวมจํานวน ๑๑ ประเทศ พรอมไดประกาศโฆษณาการรับจดทะเบียนใน European 

Patent Bulletin

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ : รางวัลความสําเร็จสูงสุด

ดานการพฒันามนุษย (Human Development Lifetime Achieve-

ment Award) ทูลเกลาฯ ถวายโดยโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ 

(United Nations Development Programme หรือ UNDP) 

วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ : รางวัลโกลบอล ลีดเดอร 

อวอรด (WIPO Global leaders Award) ทูลเกลาฯ ถวาย

โดยองคการทรัพยสินทางปญญาโลก (World Intellectual

Property Organization หรือ WIPO) เปนรางวัล “ผูนําโลก” สําหรับ

ผลงานกังหันชัยพัฒนา ฝนหลวง ไบโอดีเซล และทฤษฎีใหม 

ในฐานะท่ีทรงเปนพระมหากษัตริยผูทรงอุทิศพระวรกายเพ่ืองาน

ทรัพยสินทางปญญา สงเสริมพัฒนาประเทศใหพสกนิกรไทยมีชีวิต

ความเปนอยูที่ดีขึ้น

วันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕ : รางวัล “นักวิทยาศาสตรดินเพื่อมนุษยธรรม” (Humanitarian 

Soil Scientist) ทูลเกลาฯ ถวายโดยสหภาพวิทยาศาสตรทางดินนานาชาติ (International Union of Soil 

Sciences หรือ IUSS) เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในการบริหารจัดการทรัพยากรดิน และพระราชกรณียกิจ

ที่สนับสนุนการบริหารจัดการดินอยางตอเนื่อง เปนรูปธรรม ยังผลใหการพัฒนาท่ีดิน การอนุรักษดินและ

นํ้า การปรับปรุงดินเสื่อมโทรมและดินมีปญหา ดําเนินไปในทิศทางท่ีเหมาะสม และเปนประโยชนอยางย่ิง

แกเกษตรกรโดยทั่วหนา
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ณเดชน  คูกิมิยะ  (แบรี่)

เรือ่งทัว่ไปทีเ่ราทํากันอยางเชน การประหยัดน้ํา งดท้ิงขยะ หรอืเรือ่งท่ัวไปท่ีเราทาํกันอยาง

เชน การประหยัดน้ํา หรอืการงดท้ิงขยะ หรอืการใชวตัถุดิบท่ีมนัเปนมลพิษตอโลกใหนอยลงอยาง

เชน การเดนิทางโดยการใชรถไปหนาปากซอยก็ปนจกัรยานไปไมเอามอเตอรไซคไป หรอืเขาราน

สะดวกซื้อ ก็ใชถุงผา อาจจะใสกระเปาสะพายไปเลยและประหยัดนํ้า ไฟ

ปกรณ  ฉัตรบริรักษ (บอย)

วิธีของผมก็งายๆ นะ เรื่องการใชไฟฟา ผมคิดวาปดสวิตชอาจไมพอ ควรถอดปลั๊กดวย 

และเรื่องถุงผาครับ ผมอาจจะไมใชถุงผา ผมเปนคนท่ีติดเป ไปไหนจะสะพายเปไป เวลาผม

ซื้อของก็ใสเปเลย ประหยัดทรัพยากร ลดโลกรอนดวยครับ 

การใชชวีติอยางพอเพียง ผมวาแคเรือ่งน้ีเรือ่งเดยีว ก็สามารถครอบคลมุไดทุกๆ เรือ่งเลย 

ถาเรารูจกัใชอยางพอเพียง มนัก็คอืจะพอดกัีบส่ิงท่ีเราตองการ เพราะวามนัจะเหลอืไปหมนุเวียน

ใชในวันตอไปขางหนาตอไปไดครับ มนัอยูในชวิีตประจาํวนัของเราเลย เชน การรบัประทานอาหาร 

เราก็สั่งใหพอเหมาะกับที่เราตองการ คําวาพอเพียงคือทุกอยางเลยครับ

วรินทร  ปญหกาญจน (เกรท)

ผมจะเนนเรือ่งการประหยัด ผมจะประหยัดน้ํา ประหยัดไฟ ตัง้เวลาปดแอรเปนเวลาทีใ่หพอดี

กับเวลาท่ีใกลจะตืน่นอน และอกีอยางเรือ่งถุงพลาสตกิ ถาไมจาํเปนเวลาไปตามรานสะดวกซือ้ไมใช

ถุงพลาสติก ผมจะมีกระเปาของผมไปใชแทน 

เปนเรื่องนํ้าครับ  คือผมถือคติอยางหนึ่งในตัวผม  ผมจะเนนประหยัดเพราะวาการประหยัด

ทุกอยาง มันเปนการรักษโลกอยางหน่ึง ประหยัดทรัพยากรก็เปนการรักษโลกอีกแบบหนึ่ง ซึ่งเรื่อง

นํ้า ผมเคยมีประสบการณตอนน้ําไมไหล แลวจําเปนท่ีจะตองทําอะไร ที่จําเปนเก่ียวกับนํ้าแลว

คอนขางลําบาก ผมก็เลยคดิถึงตอนนัน้ดวย เปนอกีวิธีการรกัษโลกวธีิหน่ึงท่ีดท่ีีสุดแลว ท่ีเร่ิมตนจาก

เราเองไดครับ

ผมเองเคยทํารายการเก่ียวกับน้ํามันไบโอดีเซลมาท่ีกองทหารราบ ๑๑ มาแลวคร้ังหน่ึง ผมก็จะเขาไปเติมนํ้ามันไบโอ

ดีเซล เพราะนิยมกันมากๆ ของคนในกรม แตก็เปนสิ่งที่อยากจะทําสักครั้งหนึ่ง คือทําใหประชาชนนํารถมาเติมได และที่สําคัญ

เหมอืนทาํกําไรใหกับชวีติ เพราะการนาํเอานํา้มนัพืชท่ีเราใชแลวในครัวเรือนมาผลิตกระบวนการทําน้ํามนัไบโอดเีซล ก็เดนิเครือ่ง

ใชไดตามปกติ ใชไดสบาย ณเดชก็ใชครับ
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ธีรเดช เมธาวรายุทธ (อเล็กซ)

เวลาไปออกกําลงักาย ผมก็จะไปทีค่ณะทีจ่ฬุาปกตก็ิตองขบัรถไป บางวนัก็วิง่ไปเลย เลน

ฟตเนสแลวก็วิ่งกลับมา วิ่งตามถนนไป อาบนํ้าก็จะใชตักอาบก็จะมีถังนํ้า ก็จะมีรองนํ้าไว แลวก็

จะชอบอาบนํ้าแบบตัก ไมไดใชฝกบัว คิดวานาจะประหยัดกวา

เศรษฐกิจพอเพียงครบั ทํางานไดเงนิมา อเลก็ซจะเชค็บญัชเีลก็ไวบญัชใีหญบญัชหีน่ึง จะ

มสีองบญัชคีรบั บญัชหีน่ึงไวเก็บเงนิ ทุกเดอืนๆ เลก็ก็จะแบงเงนิออกมาเปนจาํนวนหน่ึงแคพอใช 

แลวก็ใชเปนบัตร ATM แบบนี้ครับ เราจะลิมิตเงินที่ใชตอเดือน

ภาษิต  อภิญญาวาท (ไก)

รักษโลกก็คือดูแลโลกใหเปนสีเขียว ผมอยูคอนโด ซึ่งเปนตึกสูง อยากจะมีพ้ืนที่สีเขียว

สวนตัว ก็ปลูกตนไมไวท่ีระเบียงจํานวนหน่ึง ก็นาจะชวยโลกไดบางครับ ชวงน้ีผมจะไมคอยใช

รถยนตสวนตัว ใชบริการรถไฟฟา รถไฟใตดิน เปนสวนใหญ ชวยประหยัดนํ้ามัน และประหยัด

เวลาดวย 

ผมนิยามคําวาเศรษฐกิจพอเพียงคือ คือการรูจักพอ การใชชีวิตท่ีไมฟุมเฟอยจนเกินไป 

ทุกวันน้ีผมก็พยายามที่จะตั้งไวในใจวาเราควรจะมีอะไรบางท่ีจะใหเรามีความสุขและพยายาม

จะไปใหถึงจุดๆ น้ันนะครับ เมื่อกอนมีความรูสึกวาตองทํางานเยอะๆ และหาเงินเยอะๆ แตพอ

เริ่มมีอายุมากข้ึน ก็เริ่มรูสึกวาบางอยางไมไดอยูท่ีเรื่องเงินเรื่องเดียว แตอยูท่ีความสุขของการ

ใชชีวิตจะมากกวา

ทฤษฎี  สหวงษ (ปอ)

ผมจะเปนในเรือ่งของนํา้ เชน เวลาแปรงฟนก็ไมตองเปดกอกน้ําทิง้เอาไว มนัชวยไดหลายลติร

เหมือนกันนะครับ เวลาเจอกอกนํ้าที่ไหนที่เปดนํ้าทิ้งไวโดยไมไดใชก็ปดใหหนอยก็ได  ในเรื่องของ

การนาํนํา้ท่ีเราใชแลวเอาน้ําทีเ่ราซกัผา เอานํา้น่ันแหละเอามารดนํา้สนามหญา รดน้ําตนไมไดครบั 

เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง เราจะไมใชเงินสุรุยสุราย เก็บออมเงิน ทุกครั้งที่ผมจะควักเงิน 

ถาเกิดซื้อของ ผมจะเห็นพระบรมฉายาลักษณของในหลวงอยูที่แบงค ทําใหผมนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมา

ทันที แลวก็คิด วามันจําเปนกับชีวิตเราหรือเปลา ถาเราจะซื้อของชิ้นนี้ไป
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ธนินวัฒน พัฒนวีรคุณ (แซ็ก)

วิธีการรักษโลกของผม วิธีการท่ีเหมือนกับวา เราใชอะไรใหมันประหยัดใชไมฟุมเฟอย 

พอด ีเหมอืนกับเราจะกิน ก็กินแบบพอดไีมใชใหมนัส้ินเปลือง ใชของก็ใหมนัเหมาะสม จรงิๆ ชวิีต

ประจําวันของเรา ใชแนวคิดนี้เรื่องของความพอเพียงและพอดีไมไปรบกวนตอสิ่งแวดลอมมาก

ในหลวงของเราที่สอนลูกของในหลวงทุกคนก็คือพสกนิกร เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง 

ซึ่งหมายถึงการใชชีวิตในรูปแบบท่ีไมฟุงเฟอ ฟุมเฟอย ไมตระหน่ีถ่ีเหนียวแตใชอยางรูคุณคา 

เรือ่งของทรพัยากรและสิง่แวดลอมเราตองรูวามนัสาํคัญอยางไร ดนิมคีวามสาํคญัอยางไรตอปา 

ปามีความสําคัญตอนํ้า นํ้ามีความสําคัญอยางไรกับคน นี่คือสูตรของความพอเพียง

ชาตโยดม  หิรัญยัษฐิติ (ชาย)

เรื่องการแยกขยะ คนไทยจริงๆ ยังไมทําอะไรกัน จริงๆ มันสําคัญมากทีเดียวเพราะวา

ของแตละอยางทีเ่ราใชในชวิีตประจาํวันมนัทําใหเกิดผลกระทบกับโลกเยอะมากแลวเราใชไมรูตวั 

มันก็เกิดขึ้นทุกวัน จริงๆ แลวอะไรเล็กๆ นอยๆ ท่ีเราชวยกันได ทํากันไดมันไมยากเกินไป จะย่ิง

ชวยโลกไดอีกเยอะมากเลยทีเดียว 

ในหลวงของเราเปนตนแบบในทกุๆ เรือ่ง ไมใชแคเร่ืองของการประหยัด เปนตนแบบในการ

เปนมนุษยท่ีสมบูรณ ในความรูสึกของผม การใชชีวิตแบบพอเพียงมันครอบคลุมในทุกๆ เรื่อง

พอเพียงไมใชเรื่องของการเปนอยูหรือการใชจายอยางเดียว คนเราถารูจักคําๆ น้ีแลวเขาใจ

ความหมายจริงๆ ชีวิตจะมีความสุขมาก

วิทยา  วสุไกรไพศาล (อั๋น)

วิธีรักษโลก จริงๆ แลวก็เปนวิธีท่ีใกลตัว เชน ขึ้นลงชั้นเดียวเราก็ใชบันได ถาลิฟตก็ไป

กันหลายๆ คน ประหยัดพลังงาน และเวลาไปซื้อขอเอาถุงผาไปดวย แทนการใชถุงพลาสติก 

การเดินทางถาในเมือง ผมนั่งรถไฟฟาไป ไมตองเสียคานํ้ามันรถที่เราขับไป คิดวาจะเปนการ

สะดวกอยางหนึ่ง

เศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแรกท่ีทํามันตองเรื่องของจิตใจกอน เปดใจยอมรับกอนท่ีจะ

เปลี่ยนแปลง เพราะถาคุณเปนคนที่ฟุมเฟอย ก็ตองประหยัด จะลางมือเราตองปดกอกกอน จะ

ใชแลวคอยเปด อะไรท่ีประหยดัไดก็ประหยัด ไฟฟา ถาไมจาํเปนกป็ด ฉะน้ันจะทําอะไรก็แลวแต 

ขออยาใหเดือดรอนกับคนอื่น ขอใหพอดีๆ



´Ô¹ ¹íéÒ ÅÁ ä¿168
ÊÁ´ØÅÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔ 

หยาดทิพย  ราชปาล (หยาด)

การใชรถคะถาจะไปไหน ไปทางเดียวกนักไ็ปดวยกนั การตัดไมทําลายปา กไ็มอยากให

คนทําลายปาไมกันมากขึ้น คนที่มีบานเดี่ยว ปลูกตนไมได ก็ขอใหปลูก ใหมีตนไมขึ้นมาเยอะๆ 

มีอากาศที่ดีขึ้น

การรักษนํ้าก็คือการที่เราใชนํ้าอยางไมสิ้นเปลือ วิธีงายๆ คือ การที่เราใชนํ้าลางมือเสร็จ

หรือใชหองนํ้าเสร็จ ก็แคดูวาเราปดกอกนํ้าหรือยัง หรือเราอาบน้ํา สระผมก็ใชนํ้าเทาท่ีจําเปน

จรงิๆ ถาเราอาบน้ําสระผมแลวเปดน้ําท้ิงไวใชเวลานานเกนิไปหลายๆ วันมารวมกัน หลายๆ คน

มารวมกันก็เยอะมาก คิดวาสถานที่บางที่อยางเชน นํ้าพุ ที่ไหนมีนํ้าพุที่ไมไดใชก็อยากใหปดซะ 

รวมกันประหยัดนํ้าดวยนะคะ

อุรัสยา  เสปอรบันด (ญาญา)

ไมสรางมลภาวะเพ่ิม ญาญาจะปดไฟ เครือ่งปรบัอากาศ เครือ่งใชไฟฟาตางๆ ท่ีไมจาํเปน

หรอืปดหลงัใชงานทุกครัง้คะ เพ่ือประหยัดพลงังาน ลดโลกรอน พรอมกับท้ิงขยะใหถูกท่ีโดยไมท้ิง

เรี่ยราดจะไดไมเปนปญหามลภาวะทางสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้น

แนวพระราชดาํรทิีน่าํมาใชก็คอืไมตดัไมทําลายปา ชวยกันดแูลรกัษาปาไมและพยายาม

ใชกระดาษรีไซเคิลคะ ญาญาจะดูแลสิ่งแวดลอม เพราะเชื่อวาถาไมมีปา ไมมีตนไม ก็จะทําให

โลกรอนขึ้น และอีกอยางคือ ญาญานอมนําแนวพระราชดําริของในหลวงในเร่ืองของการดูแล

รักษาสิ่งแวดลอมมาปฏิบัติดวยคะ 

พศิน  เรืองวุฒิ (เอ)

การรักษโลก ใชชีวิตใหคุมคากับทรัพยากรท่ีตนเองมีอยู เชน สิ่งอุปโภค-บริโภค ควร

ประหยัดการใชรีโมท พัดลม แอร ควรใชเมื่อเราอยูดวยกันหลายคน ถาอยูคนเดียวและไมรอน

เกินไปก็ควรเปดพัดลม ฉะนั้นเราตองศึกษา ถาเราตองการจะทําอะไรใหโลกมันดีขึ้น

คาํวาพอ คําเดยีวครบั ตามพระราชดาํรขิองพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว สามารถใชกับ

ทุกคน ใชไดทุกที่ ทุกเวลา พอดี อยูดี ในทุกลมหายใจแลวเราจะไมประมาท เราจะพอดีกับตัวเรา 

คือนิยามนี้ใชไดทุกอยางในโลก



´Ô¹ ¹íéÒ ÅÁ ä¿ 169
ÊÁ´ØÅÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔ 

เฌอมาลย  บุญยศักดิ์ (พลอย)

พลอยชวยโลกลดปริมาณขยะคะ เพราะรูสึกวาอากาศรอนขึ้นทุกๆ วัน สิ่งเล็กๆ ที่ชวย

ไดคือ ดื่มกาแฟที่ราน ก็เลยซื้อแกวของรานเพ่ือจะไดชวยลดปริมาณแกวกระดาษพลาสติกคะ 

แลวปลูกตนไม ขนาดที่คอนโดมีที่จํากัดก็เลือกท่ีจะปลูกตนไมจริงแทนท่ีจะเอาตนไมพลาสติก

มาวางคะ

เศรษฐกิจพอเพียง พลอยจะเลือกซื้อหรือใชของที่เหมาะจริงๆ บางครั้งท่ีเจอของถูกใจ

ท่ีชอบหมดทุกสีทุกแบบ ท้ังที่เราเองก็สามารถซื้อไดหมด แตพลอยก็เลือกที่จะซื้อเพียง ๑ ชิ้นที่

เหมาะสม ทุกวันนี้มีคนเอาของมาใหพลอยเยอะมากมีทุกวัน เราก็เลือกท่ีจะแบงปนออกไปให

คนอื่นๆ ไดใชดีกวา   

พรชิตา ณ สงขลา (เบนซ)

ถาเวลาออกไปขางนอกซื้อของอะไรก็ตาม จะมีการจดรายการของที่ตองการซื้อ เพื่อ

จะไดไมเสียเวลาและเปลืองนํ้ามันในการเดินทาง จะไมซักผาทีละนอยชิ้น จะไดไมสิ้นเปลือง

นํา้ และทีส่าํคญัใชเตารดีอบไอน้ําในการรดีผา เพราะกินไฟนอยกวาการใชเตารดีแบบธรรมดา

ทั่วไป

เบนซจะยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงมาปรบัใชในชวีติประจาํวนัคะ การอยู

อยางพอประมาณ พออยู พอกิน ไมฟุมเฟอย ทานขาวก็ทานใหหมดจาน ดื่มน้ําก็ดื่มให

หมดแกว เบนซจะเนนความพอดีเปนหลักตามที่ในหลวงทานไดสอนเราไว

คิมเบอรลี แอน เทียมศิริ  (คิมเบอรลี)

ก็สําหรับคิมนะคะ ตอนอยูบานถึงจะรอนแคไหนก็จะเปดแอรท่ี ๒๕ องศาคะ เพราะ

เปนจุดกลางของการประหยัดเหมือนกัน ถาสมมุติวารอนแลวเปด ๒๐ ก็ทําใหเปลืองคาไฟ

เหมือนกัน

สาํหรบัคมิก็จะแปรงฟนแลวก็ปดน้ําจะไมเปดน้ําท้ิงเอาไว แลวก็ใชยาสฟีนจนหมดเกลีย้ง

อยางท่ีในหลวงทานเคยบอกเอาไววาใหใชยาสีฟนใหหมด พอก็สอนตั้งแตเด็กวาใหใชใหหมด

จริงๆ 
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วีรินทรทิรา นาทองบอจรัส (ปอ)

คําวา “ประหยัด” คําคําน้ี ทําใหดิฉันกลายเปนคนรักษโลกรักสิ่งแวดลอม รูจักอดออม 

จนติดเปนนิสัย แลวนํามาปรับใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งเปนการประหยัดพลังงานในบาน

ทุกรูปแบบบทั้งนํ้า ไฟ นอกจากนี้ ดิฉันชอบปลูกตนไม เพราะทําใหบานรมรื่น เย็นสบาย สัมผัส

กับบรรยากาศที่เปนธรรมชาติไดเปนอยางดี 

เศรษฐกิจพอเพียง นํามาเปนแนวทางในการทํางาน รูจกัแบงปนสูสงัคม ท้ังการทาํหนาที่

ผูประกาศขาวในพระราชสํานัก ทางชอง ๓ ยึดหลกัพอประมาณ มเีหตมุผีล มคีณุธรรม ดวยสาํนึก

ในพระมหากรณุาธิคณุ ขอเชญิชวนพสกนิกรชาวไทยทุกทานไดนอมนําแนวพระราชดาํรเิศรษฐกิจ

พอเพียงเปนแสงทองสองสวางนําพาชีวิตใหพบกับความสุขอยางแทจริงและยั่งยืนคะ

แจคกี้  ชาเคอลีน (แจคกี้)

แจ็คก้ีเลือกทําอะไรที่ใกลตัวกอนคะ เชน การปดไฟดวงที่เราไมไดใชเพ่ือลดการใช

พลังงานไฟฟา การใชผาเช็ดหนาแทนกระดาษในการซับหนาหรือเช็ดมือ เพราะถาเรายิ่งใช

กระดาษมากเทาไหรก็แปลวาเราไดทําลายตนไมและธรรมชาติมากขึ้นเทานั้นคะ

แจคกี้จะยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาตลอด ที่บานจะมีสวนของพืชผักสวนครัว ผลไม

นานาชนิด บอปลา และเลี้ยงเปด ไก เพื่อใหเราไดมีไขไก และไขเปดทานกันทุกวัน ในทุกๆ วัน

ครอบครัวแจ็คกี้แทบไมตองซื้ออาหารเขาบานเลยเนื่องจากมีหมด

เข็มอัปสร สิริสุขะ (เชอรี่)

สวนมากจะเนนเรื่องการประหยัดพลังงานนะคะ ถาไฟอันไหนไมใชจะปด นํ้าก็เปด

เฉพาะเวลาท่ีตองใช ไมใชก็ปด แลวก็เรื่องของแอรคือจะพยายามลดการใชใหมากท่ีสุด 

ถาตอนกลางวันมันไมไดรอนมากก็จะพยายามเปดหนาตางใหลมพัดเขามาแทน

พระราชดําริเก่ียวกับสิ่งแวดลอมแนนอนเลยคะวาไดเอามาใช คือไดทําใหเราไดมี

สํานึก เหมือนการไดใชอะไรท่ีพอเพียง ไมไดใชฟุมเฟอยกินไป หรือวาอะไรท่ีเราประหยัดได

ก็ประหยัด
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ศิรพันธ วัฒนจินดา (นุน)

เนนในเรื่องประหยัด  ลดการใชคะ จะติดนิสัยการปดไฟในสวนที่ไมคอยใช ความ

รูสึกเราคือ นํ้าเปนสิ่งมีคา มันเปนเรื่องสิ่งจําเปนเล็กๆ ที่เรารูสึกวามันไมไดแคลดในเรื่องของ

คาใชจาย แตวามันลดพลังงานดวย หรือวาการไปซื้อของถาอันไหนใสกระเปาตัวเองได 

นุนจะไมเอาถุงพลาสติก ตองรูสึกถึงการประหยัด หรือคํานึงถึงพลังงานอยางตลอดคะ

พระราชดําริหรือโครงการตางๆ ของในหลวง ทุกอยางอยูทางสายกลางคือความ

พอเพียงในเรื่องของการจับตองได แลวมันไมใชเรื่องที่เรารูสึกกับมันวาเราลําบากเกินไป หรือ

วาสบายแลวฟุมเฟอยกับมันจนเกินไปเกี่ยวกับเรื่องทางสายกลางที่โอเคคะ 

โชติมา นวคุณากร (โบว)

วิธีรกัษโลกของโบวงายงายนะคะ กอนออกจากบานทกุครัง้โบวจะสาํรวจท่ีบานวาถอด

ปลัก๊และก็ปดสวิตชทุกอยางใหเรียบรอย แลวถาไปหางสรรพสนิคา ซือ้ของเลก็ๆ นอยๆ โบวจะ

ไมขอถุง คือโบวก็จะใสกระเปาเลย อยางน้ีโบวเชื่อวาเราก็ชวยลดปริมาณการใชถุงพลาสติก

ดวยคะ

ก็มีอยางการใชของกระเปาหรือวาของใชตางๆ ถุงที่เวลาเราซื้อของกลับมาบานแลว

โบวจะเอาถุงนั้นกลับมาเปนถุงขยะอีกรอบหนึ่งก็คือเหมือนเปนการประหยัด ก็ไมตองไปซื้อถุง

ขยะเพ่ิมแลวเราก็ใชถุงน้ัน แลวโบวก็จะเปนคนท่ีแยกขยะเปยก กับขยะแหงอะไรทีนํ่ามาใชใหม

อยางกระดาษหนังสือพิมพหรือกระดาษอะไรที่ไมใชแลวมาหอของ



ÀÒ¤¼¹Ç¡
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การพัฒนาดาน

ภาค

รวมกลาง ตะวันออก

เฉียงเหนือ

เหนือ ใต ไมระบุ

๑. โครงการพัฒนาดานแหลงนํ้า ๔๗๙ ๗๖๗ ๑,๑๔๘ ๕๖๑ - ๒,๙๕๕

๒. โครงการพัฒนาดานการเกษตร ๔๙ ๔๓ ๔๖ ๒๗ - ๑๖๕

๓. โครงการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ๓๕ ๒๘ ๕๒ ๓๐ - ๑๔๕

๔. โครงการพัฒนาดานสงเสริมอาชีพ ๓๔ ๑๑๘ ๘๘ ๘๕ - ๓๒๕

๕. โครงการพัฒนาดานสาธารณสุข ๔ ๙ ๑๔ ๖ ๒๒ ๕๕

๖.โครงการพัฒนาดานคมนาคม/

    สื่อสาร

๒๒ ๑๙ ๑๕ ๒๐ - ๗๖

๗. โครงการพัฒนาดานสวัสดิการ

     สังคม/การศึกษา

๕๕ ๕๓ ๒๐๑ ๖๓ ๒๓ ๓๙๕

๘. โครงการพัฒนาดานแบบ

     บูรณาการ /อื่น ๆ

๕๘ ๕๑ ๙๖ ๒๙ - ๒๓๔

รวมทั้งสิ้น ๗๓๖ ๑,๐๘๘ ๑,๖๖๐ ๘๒๑ ๔๕ ๔,๓๕๐

สรุปจํานวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ที่มา : สํานักงาน กปร.

          กันยายน ๒๕๕๖
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ตารางแสดงประเภทของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของแตละจังหวัดในแตละภาค

จังหวัด รวม

กรุงเทพฯ ๓๔

กาญจนบุรี ๔๙

จันทบุรี ๓๔

ฉะเชิงเทรา ๒๙

ชลบุรี ๓๑

ชัยนาท ๕

ตราด ๘

นครนายก ๓๕

นครปฐม ๑๐

นนทบุรี ๑

ปทุมธานี ๔

ประจวบคีรีขันธ ๘๕

ปราจีนบุรี ๒๕

พระนครศรีอยุธยา ๒๔

เพชรบุรี ๑๐๕

ราชบุรี ๔๓

ระยอง ๑๘

ลพบุรี ๒๓

สมุทรปราการ ๑๑

สมุทรสงคราม ๘

สมุทรสาคร ๒๑

สระบุรี ๑๗

สระแกว ๙๔

สิงหบุรี ๓

สุพรรณบุรี ๑๑

อางทอง ๘

รวม ๗๓๖

เขตพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด รวม

กาฬสินธุ ๓๘

ขอนแกน ๖๙

ชัยภูมิ ๓๐

นครพนม ๑๑๒

นครราชสีมา ๕๗

บึงกาฬ ๑๘

บุรีรัมย ๑๐๓

มหาสารคาม ๑๕

มุกดาหาร ๕๕

ยโสธร ๑๓

รอยเอ็ด ๑๖

เลย ๓๑

ศรีสะเกษ ๕๑

สกลนคร ๒๘๖

สุรินทร ๔๓

หนองคาย ๑๒

หนองบัวลําภู ๒๑

อํานาจเจริญ ๘

อุดรธานี ๕๕

อุบลราชธานี ๕๕

รวม ๑,๐๘๘
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เขตพื้นที่ภาคเหนือ เขตพื้นที่ภาคใต

เขตพื้นที่ไมระบุจังหวัด

จังหวัด รวม

กําแพงเพชร ๓๖

เชียงราย ๑๖๘

เชียงใหม ๕๘๓

ตาก ๗๖

นาน ๑๕๓

นครสวรรค ๑๓

พะเยา ๕๗

แพร ๔๗

เพชรบูรณ ๓๒

พิจิตร ๑

พิษณุโลก ๓๗

แมฮองสอน ๑๗๑

ลําปาง ๑๐๔

ลําพูน ๗๗

สุโขทัย ๒๙

อุตรดิตถ ๕๖

อุทัยธานี ๑๐

รวม ๑,๖๖๐

จังหวัด รวม

กระบี่ ๑๔

ชุมพร ๔๕

ตรัง ๒๘

นครศรีธรรมราช ๖๒

นราธิวาส ๓๖๑

ปตตานี ๖๗

พังงา ๑๗

พัทลุง ๓๓

ภูเก็ต ๓

ยะลา ๖๖

ระนอง ๑๔

สงขลา ๖๕

สตูล ๑๖

สุราษฎรธานี ๓๐

รวม ๘๒๑

จังหวัด รวม

ไมระบุจังหวัด ๔๕

รวม ๔๕
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